
 ز ؤبیر نئچه س

آذربایجـان  « ،»شیفاهی خالق ادبیـاتی « لرینده لتهوفیلولووگییا فاکاَللی ایلدن آرتیقدیر کی، عالی مکتبلریمیزین 

 ینین باشالنغیج کورسو (کرسی) کیمی تدریس ائدیلیر.  فنّ» ادبیات تاریخی

دت عرضـینده کورسـون   ویـه باشـالندیغی وقتـدن کـئچن مـ      یرنیلمـه ؤستقیل فن کیمی اوشیفاهی ادبیاتین م

ساعاتالري خئیلی آرتمیش، خالقیمیزین مین ایللیک تاریخینی احاطه ائدن خالق ادبیاتینین یارانما  حاریضهوم

نیا خالقالرینین یاراتدیغی زنگین شـیفاهی  وو اینکیشاف خوصوصیتلري، ژانرالري (نوعالري. ك)، د وورؤد

ـ نظري ادبیاتـدا بـو و دیگـر شـکیلده شـرح اولونموشـدور.       سینده توتدوغو موقع علمی   یارادیجیلیق خزینه

چوخدور.  لر میش مشکل لر، تدقیق ائدیلمه میش مسأله شدیریلمه لیقدا هله دقیقله شناس سیز کی، فولکور بههوش

رك دیللی خالقالرین شـیفاهی  ویرنمک، تؤلرینی ا آذربایجان شیفاهی پوئزیاسینین یارانما و اینکیشاف مرحله

ــدا خــالقیمیزین شــیفاهی یار ــوعین پوئزییاســینینادیجیلیغین ــی م لشــدیرمک، آذربایجــان اســاطیرینین  یئرین

فولکلوروموزون اینکیشافداکی رولونو آشکارالماق و عومومیتله، آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین تاریخینی 

 ندیر.  لرده ین واجیب مسأله زلهؤلینی گ ز حلؤلیغیمیز قارشیسیندا ا یرنمک فولکلورشناسیؤلی شکیلده ا سیستم

ـ نجو ایللردن 30، سینه، اساساً ؤیرنیلمهلی شکیلده ا زره سیستموا نوعالريآذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین 

 یاراندیغی واختدان باشالنمیشدیر.  لرین حاریضهومایلک  سطحیندهطلب  لریمیزده موعین برنامه عالی مکتب

لـرینین یارانماسـی    متن حاریضهومر تاریخیندن بحث ائدن و، خالقیمیزین زنگین فولکلمعلوم اولدوغو کیمی

یئف، ي.و. چمن زمینلـی، حمیـد    وئردي کارالري آ. شایق، اَ. حاق ثوکیمی چتین و شرفلی ایشین ایلک تشب

 آراسلی، م.ح. طهماسب و ب. اولموشدور. 

اسبین آذربایجان شـیفاهی خـالق ادبیـاتینین موخلیـف     دن سونراکی ایللرده ح. آراسلی و م.ح. طهم موحاریبه

سینده گئنیش ایسـتیفاده ائدیلمیشـدیر. ح.    یرنیلمهؤده یازدیغی اثرلریندن فوللکور تاریخیمیزین ا ژانرالري باره

 مونوقرافییـاالري » عاشـیق یـارادیجیلیغی  «، »عصر آذربایجان ادبیاتی تاریخی XVII – XVIII«نین  آراسلی

 1 



)Monoqrafiya ،(» غلـو «، »کیتابی ـ دده قورقودر اولـري، م.ح.   داسـتانالري حاقّینـدا سیلسـیله مقالـه    » کو

سـی، اورتـا عصـر داسـتان      لرینـدن بحـث ائـدن بیـر چـوخ مقالـه       طهماسبین فولکلوروموزون نظري مسـأله 

 شدیر. مک ائتمیؤک یاخشیلی تدقیقات اثري تدریس ایشینه  یارادیجیلیغینا حصر ائدیلمیش ایري حجم

لیغیمیزین اینکیشافی ایله باغلی مئیدانا گلن آیري ـ آیـري تـدقیقات اثرلـري      سونراکی ایللرده فولکلورشناس

 لرین یارانماسینا سبب اولموشدور.  ستریشلرین و وسایطؤگ مئتودیکلریمیزده بیر سیرا  عالی مکتب

ی نـاظیرلییی طرفینـدن تصـدیق ائـدیلمیش     خالق تحصیل رئسپوبلیکاسیشیفاهی خالق ادبیاتیندان آذربایجان 

یئف طرفیندن یازیلمیشدیر. پروفئسور  ایلک درس وسایطی ایییرمی ایل بوندان اول اي. بابایئف و پ. افندي

آدلـی بـو   » آذربایجان شیفاهی خالق ادبیـاتی  «آلتیندا چاپدان چیخمیش  رئداکتاسیم.ح. طهماسبین عومومی 

لري  سی، آیري ـ آیري ژانرالرین یارانما و اینکیشاف مسأله  مئیدانا گلمه یانینپوئزیینده شیفاهی  درس وسایط

دان بحث ائـدرکن   لییینه اوالن احتیاج لریمیزده خالق ادبیاتی درس ز عکسینی تاپمیشدیر. عالی مکتبؤو س. ا

کیمی تدریس لریمیزده موستقیل بیر فنّ  اوزون ایللردن بري، خوصوصیله عالی مکتب«م.ح. طهماسب یازیر: 

لیقلی  اولونماسینا باخمایاراق، یازیلی ادبیاتیمیزین اساسینی تشکیل ائدن، اوندان قاباق یارانیب اونونال قارشی

ن ده یئنـی ـ یئنـی اثرلـر حسـابینا      ومیـزه قـدر یاشـاییب گلـن، بـو گـ       ینـده زمانـه   تأثیر و ایستیفاده شـرایط 

بیر درس وسایطی یارانمامیشـدیر.   لی سانباللیک، نه ده  ه درسساحه حاّقیندا ن وده داوام ائدن ب لشمک زنگین

ثون محصولو، ایلک قلـم  وشبتکی ایلک  ده سی اوالن بو وسایط بو ساحه یین نتیجه اَمه بیر نئچه ایللیک گرگین

 ». سیدیر تجروبه

یله آردیجیل مشغول بوندان سونراکی ایللر عرضینده قیرخ ایله یاخین خالق ادبیاتیمیزین تدقیقی و تدریسی ا

حاضـیرالماقال   لـر  برنامـه ستریشـلر،  ؤزره بیر سـیرا مئتودیـک گ  ویئف همین فنّ ا اوالن پروفئسور پاشا اَفندي

لرینـی عـالی    زرینده ده چالیشدي. نهایت او، خالق ادبیاتیمیزین اینکیشـاف مرحلـه  ولیک ا یاناشی، یئنی درس

 ـ نجی ایلده چاپ ائتدیردي. 1981لییینی  ایلک درس ده عکس ائتدیرن زره تام شکیلوا برنامهمکتب 
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)، predmetپرئـدمئتی ( سـو و   ده خالق ادبیاتینین موضوع لمهؤدن عیبارت ایدي. بیرینجی ب لمهؤچ بوکیتاب ا

لـري و   لرینین شیفاهی خالق ادبیـاتی حاقّینـدا کـی موالحیظـه     لري، مارکسیزم کالسیک باشلیجا خوصوصیت

ده شـیفاهی   لمـه ؤده ییغجام معلومات وئریلیردي. ایکینجی ب لري باره ینین نظري مسألهفولکلورشوناسلیق علم

 ادبیاتیمیزین زنگین و رنگارنگ ژانرالرینین اینکیشاف تاریخی گئنیش تحلیل ائدیلیردي. 

و للـی، افسـانه، ناغیـل     ال، اوخشاما، آغـی، بایـاتی، روایـت، لطیفـه، قـاراوه      لریندن باشالمیش الي اَمک نغمه

لیکده اوشـاق   ) خوصوصیتلري شرح اولونموشدو. بو درسSpesifikسپئسیفیک (داستانالریمیزین باشلیجا 

للیف هر بحثـین شـرحینده   ؤالرینا دا خوصوصی باشلیق آیریلمیشدي. م لرینه و خالق ماهنی فولکلورو نومونه

 النیردي.  لرینه اساس ن نائلیتلرله یاناشی، فولکلورشوناسلیق علمینین سو علمی ـ مئتودیک توصیه

آذربایجان فولکلورونا حصـر ائدیلمیشـدیر. بـورادا سـووئت      وورؤسی سووئت د لمهؤچونجو بولییین ا درس

نده خالق ادبیاتینین یارانماسی و اینکیشاف خوصوصـیتلري ییغجـام شـکیلده خوالصـه اولموشـدور.      وورؤد

حجمینـده   برنامـه جهتلري  سپئسیفیکیشافی، یارانان ژانرالرین آذربایجان فولکلورونون اینک وورؤسووئت د

 تحلیل ائدیلمیشدي. 

ییـب   یئـف اونـو یئنیـدن ایشـله     لییین بیرینجی نشریندن کئچن اون ایل مودتینده پروفئسور پ. افنـدي  درس

نده آپـاریالن  سـی  سی سـاحه  یرنیلمهؤلشدیرمیشدیر. بو ایللرده فولکلوروموزون توپالنماسی، نشري و ا تکمیل

 میفولوگییایـا و  آرخایک ژانـرالرا ایشلر نظره آلینمیشدیر. خالقین اَمک فعالیتی، اعتقادالري ایله باغلی یارانان 

نیا اهمیتلی داستانالرین وکیمی د» راوغلوکو«، »کیتابی ـ دده قورقود «لر حصر ائدیلمیشدیر.  خوصوصی فصیل

سـی   یرنیلمهؤا پوئزییاسینینلنمیشدیر، عاشیق  جغرافییاسی گئنیشطبیعی کی، بو ایللرده ترجومه، نشر، تدقیق 

لیکده فولکلورشوناسلیغیمیزین سون نـائلیتلري   تون بونالر درسولموشدور. بورؤایشلر گ بؤیوكسینده  ساحه

رولن ایشـلره نظـر سـالمیش،    ؤده گ دا دا بو ساحه لیف جنوبی آذربایجانؤلشدیریلمیشدیر. م ده سیستم زمینین

 دیر. داالنمیشیفااهللا جاویدین آراشدیرماالریندان دا  ین، سالم اواد هئیتج
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الرین سییاهیسی وئریلمیشدیر، همین ادبیـات   لرین و تدقیقات ده هر بیر بحثین سونوندا اساس متن لیک درس

لرینـه   لهسـینه، سـئمینار مشـغ    یرنمـه ؤلرین موستقیل صورتده آذربایجان فولکلورو کورسونو ا سییاهیسی طلبه

 جکدیر.  سترهؤایشلرینین یازیلماسینا کمک گ نماسینا، هم ده کورس و دیپلمحاضیرال

 ایضاحی وئریلمیش، هابئلـه فولکلـورون   مئتودیکسینین علمی ـ   کئچیریلمه غایراحاتالده فولکلور  لیک درس

 ح ائدیلمیشدیر. گئنیش شکیلده شر الري یوده ساخالنما اوصولنما، یازییا آلینما و آرشتوپال

ئریلمیش، وچون موعین ایختصارالر وا سیتاتالرلردن گتیریلن  ده ایستناد ائدیلن و آدي چکیلن منبع لیک درس

ـ ) Biblioqrafiyaبیبلیوقرافییادا ( وئریلنـده منبـع عوضـینه     سـیتات ستریلمیشـدیر.  ؤسـی گ  مرهؤبونالرین ن

 3، 391ستریلیر، مثالُّ [ؤسی) و صحیفه گ مرهؤخیلیش نسی، یاخود بورا مره، جیلد (حیصهؤهمین ن ده معترضه

 ]. 2(ب)، ج 

لریمیزده خالق ادبییاتیندان  لر اساسیندا حاضیرالنمیشدیر. اوندان عالی مکتب طلبه مئتودیک لیک معاصیر درس

اورتــا ایختیصــاص  )،Aspirantآســپیرانت (الشــان  زره ایختیصــاصولــر. همــین فــن ا علــیمئــین مدرس د

 لرده ایستیفاده ائده بیلرلر.  ده چالیشان متخصصلرین مکتب

 یئف،  آزاد نبیپروفئسور 
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 گیریش 

 شیفاهی خالق ادبیاتی حاقّیندا معلومات 

لـري   یینـین محصـولو زنگـین بـدیعی صـنعت اینجـه       اَمـه  کوللئکتیـو شیفاهی ادبیات عصرلر بویـو خـالقین   

لـر، داسـتانالر، تـاریخی،     الر، افسـانه  ردا یاراتدیغی ناغیـل ختلیف زامانالوسیدیر. آذربایجان خالقینین م خزینه

ن ـ   نسیلد پوئزییاسی لر، عاشیق لر. تاپماجاالر و لطیفه زو و مثلؤالر، آتاالر س لر، بایاتی اینقیالبی و لیریک نغمه

ده لـر  ورهؤختلیـف د ولـره م  میزه قدر گلیب چاتمیشدیر. همین نومونـه  نسیله، عصردن ـ عصره کئچرك زمانه 

شـیفاهی خـالق   «، »آغیز ادبیاتی«، »زلريؤائل س«، »خالق ادبیاتی«، »ائل ادبیاتی«ختلیف آدالر وئریلمیشدیر: وم

زودور. فولـک  ؤزو اینگلـیس سـ  ؤسـ » فولکلور«نن  دا تئز ـ تئز ایشله  و س. علمی ادبیات» فولکلور«، »ادبیاتی

)Folk ) رـ خالق، لو (Loreندادیر. حرفی معنادا خـالق حیکمتـی دئمکـدیر.    ) ایسه بیلیک، حیکمت معناسی

تمیشدیر. سـونرا   ـ نجی ایلده اینگلیس تاریخچی ـ آرخئولوقو ویلیامس تومس ایشله  1846ایلک دفعه اونو 

 یه باشالمیشدیر.  نمه نیادا ایشلهوتون دوالخالق تئرمین کیمی ب ز بینؤبو س

ختلیـف  وتئرمینـی م » فولکلـور «خیمیندان سون زامانالر زونه مخصوص بیر صنعت اولماسی باؤفولکلورون ا

ختلیـف  وده م)Predmentپرئـدمئنتی ( ختلیف مضمون داشیییر. بو معنادا فولکلورشوناسلیغین ولرده م لکهؤا

لرینده فولکلورشوناسلیق شیفاهی خـالق ادبیـاتینین یـالنیز     لکهؤشولور. بیر سیرا کاپیتالیست اوده باشا د شکیل

ده  لکـه ؤیرنیـر. بیـزیم ا  ؤلرینـی ده ا  ، تئـاتر و س. سـاحه  (کـور)  دئییل، عینی زاماندا موسـیقی، خـور   ئتیکوپ

 یرنن علم کیمی قبول اولونموشدور. ؤیارادیجیلیغینی ا پووئتیک فولکلورشوناسلیق یالنیز خالقین

نـین   بـین موناسـیبتی   تا نیک)، حیاNovatorنوواتورلوغونون (کارلیغی و  ثوخالق یارادیجیلیغی خالقین تشّب

لیـک حیـاتی ایلـه بـاغلی،      نـده ولرینده گ ز بدیعی یارادیجیلیق نومونهؤتظاهور فورماالریندان بیریدیر. خالق ا

ینـدا،   لرینی ایفاده ائتمیش، یاراتدیغی پوئتیک صورتلر تیمثـال  دار آرزو ایستک الري ایله عالقه جک ایدئال گله

لـره،   لـره، قـارا قـووه    یسترمیش، یاد ائللؤئنیلمزلییینی گسینی، ی قهرمانلیق موباریزه آزادلیق اوغروندا آپاردیغی
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لرینـی، داسـتان و    ده خـالق نغمـه   رهؤر ایستیثمار نیفرتینـی بیلدیرمیشـدیر. بونـا گـ    وشمنلره، هر جٍوصینفی د

 یرنمک الزیمدیر. ؤا ده سی ایله سیخ عالقه تون حیات و فعالیتی، تاریخی و موباریزهوالري خالقین ب ناغیل

ره ؤداشیییر. اونا گـ  کاراکترلري ده صینفی  ده یارانان شیفاهی ادبیات نومونه لی جمعیت دور کی، صینف معلوم

روك ولرینـه تنقیـدي یاناشـماق، اونـو صـاف ـ چـ        لرده یارادیلمیش خالق ادبیاتی نومونه ورؤختلیف دوده م

رنمـک الزیمـدیر. آذربایجـان شـیفاهی خـالق یـارادیجیلیغی       یؤائتمک، اصل خالق یارادیجیلیغینی سئچیب ا

ییـک. بـورادا    یرنملیؤده ایکی میللی مدنیت حاقّینداکی نظري مدعا اساسیندا ا لی جمعیت تاریخی بیز صینیف

ــارادیجیلیغی  بههوشــ ــرق  ســیز، شــیفاهی خــالق ی ــدان ف ــازیلی ادبیات ــین ی ــنن  ن  (Spesifik)سپئســیفیک ل

 دیر.  الیلري نظره آلینم خوصوصیت

لرینـی نظـرده    لـري یـارادیجیلیق نومونـه    تلـه وکـش ک  شیفاهی خالق یارادیجیلیغی دئدیکده بیز یالنیز زحمت

روشـونو ایفـاده ائـدنلرده    ؤنیا گولر ایچریسینده اونالرین د توتوروق. الکین اونوتماق اولماز کی، حاکیم طبقه

میش، یـالنیز بیـر اوووج    لرینی احاطه ائده بیلمه تلهوخالق ک لر گئنیش اولموشدور. اونالرین یاراتدیغی نومونه

حاکیم طبقه ایچریسینده یاییال بیلمیشدیر. بونا باخمایاراق، خالق ایچریسینده بعضاُّ اَمکچی صـینیفین آرزو و  

ز کـی، بئلـه   سـی  بههوده تصـادوف ائـدیلیر. شـ    لرینه اوالن شیفاهی یارادیجیلیق نومونه ایدئالینا ضیدیینه،  ایسته

 سی یوخدور.  لرین اصل خالق یارادیجیلیغی ایله هئچ بیر عالقه نومونه

تـورور. او زامـان اینسـانالر یـازا     ؤورلـردن گ ؤز منشـایینی چـوخ قـدیم د   ؤیـارادیجیلیغی ا  پوئتیـک خالقین 

صـنعت اولمـاقال   ده مئیدانا گلیـردي. فولکلـور شـیفاهی     ز صنعتی شیفاهی شکیلؤده س رهؤبیلمیردیلر، اونا گ

ده اولدوغو کیمی، عومومیتله فولکلورون  نده بیرلشدیریر. نغمهوزؤا )Melodiya، عم ده مئلودییانی (یاناشی

زونـده  ؤده تئـاتر عنصـرلرینی ا   دیـر. شـیفاهی خـالق ادبیـاتی هـم      ده زله موسیقی وحـدت ؤاکثر ژانرالریندا س

 ســینتئتیک زونــده بیرلشـدیرن وسـینی ا  بیـر نئچـه ســاحه   لیکلــه، فولکلـور یــارادیجیلیغین  بیرلشـدیریر. بئلـه  

)Sintetikدیر.  ) بیر صنعت 
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  ایدئیا ایستیقامتیآذربایجان فولکلورونون 

الرا قارشـی   پرورلیک، هومانیزم، دوستلق، قارداشلیق، خاریجی ایشـغالچی  شیفاهی خالق یارادیجیلیغیندا وطن

ایفـاده   ایـدئیاالر لمه قارشی موباریزه و س. کیمی بشري وماعی ظسیزلییه، ایجتی ده بیرلشمک، عدالت موباریزه

النـدیریر،   یـه روح  ره ده شیفاهی ادبیات خالقی آزاد و خوشبخت حیـات اوغرونـدا موبـاریزه   ؤائدیلیر. اونا گ

ونـو یـارادان   لییینی موعین ائدیر. خالق ادبیاتیندا ا ت وئریر. بو ایسه شیفاهی ادبیاتین خلقی اونون قولونا قووه

ــدیلیر«خــالقین  لیــک، خــالقین آرزو و  دئملــی شــیفاهی ادبیاتــدا خلقــی». آرزوالري، حســرتلري ایفــاده ائ

 دیر.  لی لمهولچؤسیله ا ده ایفاده لرینین نه درجه ایستک

 صـینفی کشـلرین   اعتبـاري ایلـه زحمـت    ایدئیاسـی ز ؤلـرینین اکثریتـی ا   حقیقی خالق یارادیجیلیغی نومونـه 

یـه ـ شـاه و     یارادیجیلیغینـدا آذربایجـان خـالقی حـاکیم طبقـه      پوئتیـک ز ؤؤه قارشی چئوریلیر. اشمنلرینود

جو ساتیرا آتشینه ورولدؤلره، مأمورالرا قارشی کسکین نیفرتینی بیلدیرمیش، اونالري ا الرا، بی الرا، خان سلطان

الر، هابئلـه   لـر، سـاتیریک ناغیـل    زلر، لطیفـه ؤزلري، حیکمتلی سـ ؤتوتموشدور. بو جهتدن بیر چوخ آتاالر س

 قهرمانلیق داستانالریمیز دیقتی داها چوخ جلب ائدیر. 

نـه مخصـوص میلّـی فورمـا و یـارادیجیلیق      وزؤمعلوم اولدوغو کیمی، هـر بیـر خـالقین شـیفاهی ادبیـاتی ا     

ــر. آذربایجــان شــیفاهی یارادیجیلیغینــدا دا خــالقیمیزین ا  لرینــه مالیــک خوصوصــیت ص زونــه مخصــوؤدی

لري، حیـات و معیشـتی، خـاراکتئري ایفـاده اولونمـوش، قهرمـانلیق،        لري، میلّی عادت ـ عنعنه  خوصوصیت

  لشدیریلمیشدیر. لري بدیعی زل کیفیتؤلره نیفرت و س. گ شمنورمت، دؤالرا ح هومانیزم. باشقا خالق

لـري، داسـتانالري    نلیق نغمـه ده یاراتدیغی قهرما شمنلرینه قارشی موباریزهوخالقیمیزین داخیلی و خاریجی د

لرین  لیک کیمی کیفیت نمزلیک. موباریزهؤیه روحالندیرمیش، مردلیک، د لري تاریخ بویو وطنی مودافعه تلهوک

یـه، خوشـبخت    جه داهادا اینکیشافینا سبب اولموشدور. آذربایجان شیفاهی خالق یارادیجیلیغیندا خالقین گله

یـوك اینـام تصـویر    ؤسینه ب زرینده غلبهولیک ا لیغین پیس لم، یاخشیوالتین ظیوك اینامی، عدؤیه ب حیاتا، غلبه
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رك دئمیشـدیر:   لرینـدن بحـث ائـده    نـین بـو خوصوصـیت    ائدیلیر. م. قورکی (گورکی) خالق یـارادیجیلیغی 

اسینا سیز اولم سوز و مودافیعه فولکلور یارادیجیالرینین آغیر یاشاماالرینا، شخصی حیاتالرینین ایسه حوقوق«

 1».دیر لیک تامامیله یابانچی باخمایاراق فولکلورا بدبین

 فولکلور و خالقین تاریخی. 

هوم، اهمیتلی حادیثه یوخدور کی، او، شیفاهی یارادیجیلیقـدا بـو و یـا    ولرینین حیاتیندا ائله بیر م تلهوخالق ک

ز ؤورلـردن باشـالیاراق ا  ؤالق ان قـدیم د ده از بدیعی اینکاسینی تاپمامیش اولسون. آذربایجان خ دیگر شکیل

یـی ـ    ده عکـس ائتدیرمیشـدیر. بـو نقطـه     سینی، تاریخینی خالق یارادیجیلیغیندا بو و یا دیگر شـکیل  موباریزه

زونه داوام ؤیرنمک اولماز. سونرا اَدیـب سـ  ؤدن خالقین حقیقی تاریخینی ا نظردن خالق یارادیجیلیغینی بیلمه

 ز خوصوصی یولو ایله همیشه تاریخه یولداشلیق ائدیر. ؤلکلور استریر کی، فوؤائدیب گ

الرینـی،   ورٍنـون قـالیق  ؤلـرده ایبتیـدایی ایجمـاع د    الردا، افسـانه  نین یاراتدیغی قـدیم ناغیـل   آذربایجان خالقی

یرنیریـک.  ؤروشـونو ا ؤنیـا گ ولرینـی، د  خالیمیزین. او زامانکی حیات و معیشـت طرزینـی، عـادت ـ عنعنـه     

الردا  الر حاقّینـدا یارانـان ناغیـل    دارالر، ایشـغالچی  کمؤوان، دارا، اسکند، شاه عباس و باشقا ظـالیم حـ  نوشیر

، »مـولال نـور  «، »قاچـاق نبـی  «، »کوراوغلـو «، »کیتـابی دده قورقـود  «خالقین اونالرا موناسیبتی ایفاده اولونور. 

ورلرده آذربایجان خالقینین یئرلی و ؤتاریخی د ختلیفوکیمی. داستانالردا م» ، قاطیر ممد (محمد)»ستارخان«

نـین هـم بـدیعی،      سی تصویر ائدیلیر. بو باخیمدان خـالق یـارادیجیلیغی   شمنلره قارشی موباریزهوخاریجی د

 یوکدور. ؤده تاریخی اهمیتی ب ایجتیماعی، هم

 خالق ادبیاتینین کوللئکتیولییی. 

دیـر. کوللئکتیولیـک    لریندن بیري اونون کوللئکتیولییی وصیتهوم خوصونین اَن م شیفاهی خالق یارادیجیلیغی

لـه   کـش  زحمـت «نکی ودیـر. چـ   یـی ـ نظـردن یاناشـماق الزیـم      لیک نقطه نین ازونه ده تاریخی خوصوصیتی
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نـده، چـوخ قـدیم زامـانالردا خـالق      وورؤ(م. قـورکی) عینـی اولـدوغو ایبتیـدایی ایجمـاع د     » کارین صنعت

لري کوللئکتیوین ایشتیراکی و زحمتی ایله یارانمیش، ایفا ائدیلیب یاییلمیشـدیر. الکـین    یارادیجیلیغی نومونه

کـارین اَمکـدن، زحمتـدن آیریلـدیغی واخـت       دار صنعت و صـنعت  سونراالر جمعیتین اینکیشافی ایله عالقه

للئکتیـو ایچریسـیندن   سیز، کو بههوکوللئکتیولیک خوصوصیتی نیسبتاُّ باشقا خاراکتئر کسب ائدیر. بو زامان، ش

کارالري چیخیر، کوللئکتیوین ایـدئالینی ایفـاده ائـدن اثرلـر یـاراداراق ایفـا ائـدیر.         ایستعدادلی خالق صنعت

لرینین خاراکتئریندن، طَلبیندن آسیلی اوالراق ایفاچی اثرلرین مضمونونو، حجمینـی بئلـه    ییجی مجلیس دینله

ین اثر بیـرده کوللئکتیـو قارشیسـیندا اوخونمـور. کوللئکتیـو       شونا گلمهلی اولور. کوللئکتیوین خو دییشدیرمه

فورما، مضمون، هـم ده ایـدئیا جهتـدن      لشیر، جیالالنیر، هم نیلن اثر خالق طرفیندن داییم تکمیل طرفیندن بیه

لرینـی   نومونـه لی کوللئکتیوین بیرگه زحمتی خالق یارادیجیلیغی  سینه چئوریلیر. دئمه کسک صنعت نومونهوی

 لشدیریر.  جیالالییر، حقیقی صنعت اثري کیمی داها دا کامیل

کـارالر   ریک. آیري ـ آیري صنعت  بونونال برابر، بیز یارادیجیلیقدا فردین رولونو هئچ واخت اینکار ائده بیلمه

سیز، بو و یا دیگر  بههو. شهوم رول اویناییرالروسونراالر عومومی خالقین مالی اوالن اثرلرین یارادیلماسیندا م

نیر. بیزیم بیر چوخ داسـتانالریمیز   یلهؤکار طرفیندن س لر اولجه بیر شخص، صنعت زو و مثلؤبایاتی، آتاالر س

عومومی عاشیقالر کوللئکتیوینین یارادیجیلیق محصولو اولدوغو کیمی، بیر چوخ داستانالریمیزدا واردیر کی، 

 لیب قوشولموشدور.  زهوطرفیندن داونالر اولجه بیر عاشیق 

 لییی.  خالق ادبیاتینین شیفاهی

لـري شـیفاهی اوالراق یـارادیلمیش،     دیر کی، قدیم زامانالردان باشالیاراق خالق یارادیجیلیغی نومونـه  آیدین

بیاتـدان  دن ـ نسیله کئچمیشدیر. شیفاهی خالق یارادیجیلیغینی یازیلی اد  دیلدن ـ دیله، آغیزدان ـ آغیزا، نسیل  

ده  لردن بیري ده محض بو خوصوصیتدیر. هله یازي اولمادیغی بیر زاماندا شیفاهی شکیل آییران اساس جهت

 ده ده یاییلمیشدیر.  لر خالق ایچریسینده شیفاهی شکیل یارانان بو نومونه
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لیفدن باشقا اونـو  ور. ملووروچؤلیف طرفیندن یارادیلیر و یازییا کؤسی موعین م یازیلی ادبیاتین هر بیر نومونه

سـی و یاشـاما پروسئسـی     یه هئچ کسین ایختیاري اولمـور. آنجـاق شـیفاهی ادبیـاتین مئیـدانا گلمـه       دییشمه

للیفی اونودولور و کوللئکتیـوین  و(فرآیندي. ك) باشقادیر. هر بیر نومونه یارانان زامان شیفاهی دیلده اونون م

یه ایختیاري چاتیر، بو هـم   لرینی ایختیصار ائتمه یه و اوندان موعین حیصه نون اونا عالوه ائتمهوضووهر بیر ع

ور و زامان طلب ائدیر. بو خوصوصـیت  ؤختلیف دوده فولکلور اثرلرینین شیفاهی اوالراق کئچیب گلدییی م

ضمون و ایـدئیاجا  لییه اوغراماسینا، فورما، م ختلیف دییشیکولرینین عصرلر بویو م خالق یارادیجیلیغی نومونه

سیز، اثري اولدوغو کیمـی   بههوکار ایفاچی، ش چی، پئشه سینه سبب اولور. بو و یا دیگر عاشیق، ناغیل دییشمه

ده دییشـیر.   ده اثر مـوعین درجـه   لر ائدیر، نتیجه یاددا ساخالیا بیلمیر، بعضی یئرینی اونودور، بعضاُّ اونا عالوه

 لریندندیر.  الق ادبیاتینین بیر ـ بیریله سیخ باغلی اوالن باشلیجا خوصوصیتلیک خ کوللئکتیولیک و شیفاهی

 لیغی.  خالق ادبیاتینین واریانتلی

لـرده واردیـر کـی، بـونالر بیالواسـیطه       لندیرن داهـا بیـر سـیرا خوصوصـیت     فولکلورو یازیلی ادبیاتدان فرق

لیق خالق  له باغلی اوالراق یارانیر. واریانتلی لیک شیفاهیلیق  له باغلیدیر. واریانتلی لیک کوللئکتیولیک و شیفاهی

دیر. اگر واریانتی یوخسا، دئمـک اثـر خـالق ایچریسـینده دوالشـمیر،       لرینین مجبوري عالمتی ادبیاتی نومونه

یـه   و سـایره الري مضمونا، فورماسینا، مت فرقینه، ایفا مانیئراالرینا  فولکلور دئییل. فولکلور اثرلرینین واریانت

 ره بیر ـ بیریندن سئچیلیر. ؤگ

 واریانتی:       مثالَّ: 

 ل اولمایایدي،وقیزیل گ    ل اولمایایدي، وقیزیل گ

 سارالیب سولمایایدي،    سارالیب سولمایایدي، 

 م ولؤبیر آیریلیق، بیر ا    م آلاله اَمریدیر ولؤا

 هئچ بیري اولمایایدي.    آیریلیق اولمایایدي. 
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 واریانتی:       یاخود: 

 من عاشیق، باغداد آرا،   من عاشیق، باغداد (بغداد) آرا، 

 نو باغدا دارا،ولفوز    نو باغدا دارا، ولفوز

 نده وستول اولو گولبوب    چون ووفالی بیر دوست ا

 چکدیلر باغدا دارا.     رومو گَز، باغداد آرا. 

الري مئیدانا گلـه   ختلیف واریانتوالر ایچریسینده م ختلیف خالقوه مبو و یا دیگر اثرین هم بیر خالق، هم د

الرین بیر ـ بیرینـه یـاخین     لرینین، ناغیل زلرینین، مولال نصرالدین لطیفهؤبیلر. مثالُّ، بیر چوخ بایاتی و آتاالر س

نـون  »راوغلـو کو«یـوك قهرمـانلیق داسـتانی    ؤنـین ب  الري واردیر. یاخود آذربایجان خالقی ختلیف واریانتوم

داردیر کی،  الري واردیر. بو اونونال عالقه رکمن، تاجیک دیللرینده و باشقا واریانتوزبک، تؤرد، او، کورجوگ

دا ترنوم ائدیلن آزادلیق ایدئیاسـی، خـالق ایـدئالی، اَمکچـی صـینیفین آرزو و ایسـتکلري باشـقا        »کوراوغلو«

وي  ه اونالر دا داستانین ایدئیا و قهرمانالریندان تأثیرلنیب عنعنهرؤچون ده عینی اولموشدور. اونا گوخالقالر ا

لیغین سببی هم ده خـالقالرین ادبـی ـ      الرینی یاراتمیشالر. بئله واریانتلی ز میلّی واریانتؤاساسیندا ا  سوژئت

کی، هر بیر خـالقین  ییک  لی لیغی ایله ایضاح ائدیله بیلر. الکین قئید ائتمه لري ایله، تاریخی یاخین مدنی عالقه

 لري ایله باغلی، اوریژینال، موستقیل اثریدي.  ) خوصوصیتEtnikداستانی اونون یئرلی، میلّی، ائتنیک (

لـري ده واردیـر کـی، اونـالر دا      نین بیر سیرا باشقا خوصوصیت بونالردان باشقا، شیفاهی خالق یارادیجیلیغی

 ر. دی له سیخ باغلی لیک کوللئکتیولیک و شیفاهی

 آذربایجان فولکلورونون نوعالري و ژانرالري. 

چ اساس نوع اطرافینا ولرینی یازیلی ادبیاتدا اولدوغو کیمی ا تون نومونهوآذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین ب

 ). Dramatik)، دراماتیک (Lirik)، لیریک (Epikقروپالشدیرماق اوالر: ائپیک (
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لري، تاپماجاالري داخیل  و مثل وزؤ، افسانه، روایت، لطیفه، قارا وللی، آتاالر سائپیک نوعه ناغیلالري، اساطیر

 ائتمک اوالر. 

لر، وزگولري، د الر، عاشیق پوئزییاسینین شکیل الر، بایاتی لري، تاریخی و لیریک ماهنی ختلیف مراسیم نغمهوم

 زلري وس. لیریک نوعه عاییددیر. ؤسایاچی س

 دیر.  الري داخیل ختلیف مضمونو خالق درامواشا و اویونالر، مدراماتیک نوعه ایسه تام

دیر. بـورادا بیـر سـیرا ژانـرالردا ائپیـک،       ییک کی، فولکلور ایستئتیک بیر صنعت لی تون بونالرا عالوه ائتمهوب

ردا سایاچی و لیریکا، بیر سیرا ناغیلال (Epos)لیریک، دراماتیک عونصورلر بیرلشیر. مثالُّ داستانالردا ائپوس 

سـتریر. بعضـی تاپماجـاالر،    ؤزونو گؤلرده ایسه دراماتیک عونصورلر ا لرینده، قاراوللی زلري، مراسیم نغمهؤس

 زلري ایسه شعر فورماسیندا یارانیر و بونالردا لیریک عونصورلر ساخالنیلیر. ؤآتاالر س

لري ایسـه   ژانرالر مشهور اولموش، بعضی دار موعین لریله عالقه ن حادیثهوورؤختلیف عصرلرده او دوبعضاُّ م

 XVII – XVIIع بو ژانرین ان چوخ  لیب سیرادان چیخمیشدیر. مثالُّ، بیز داستانالردان دانیشاندا، البته هنهؤک

ورده عاشیق ؤدسیز یئنه همین  بههوریک. بو دا ش یه بیله یلهؤلندییینی س عصرلرده اینکیشاف ائتدییینی، چیچک

 تله اینکیشافی ایله باغلی ایدي. رعونین س صنعتی

 سی.  لري ایله عالقه نین باشقا ساحه فولکلورون خالق صنعتی

نـی،   دیر. خالق بو و یا دیگـر شـعري، بایـاتی    ده لري ایله سیخ عالقه نین باشقا ساحه فولکلورون خالق صنعتی

زلتمیشـدیر. خـالق   وسـیقی ده د چـون مـوعین هـاوا، مو   وده اونـالري ایفـا ائتمـک ا    قوشمانی یاراتمیش، هم

لـی، خـالق    دار موسـیقی ایلـه ایفـا ائـدیلیر. دئمـه      زل و آهنـگ ؤماهنیالري، بایاتیالر، عاشیق قوشماالري گـ 

 داردیر.  پوئزییاسی موسیقی ایله سیخ عالقه

دبیـات  الري و اویونالرینـدان باشـقا هـر بیـر شـیفاهی ا      دیر. خـالق درام  ده باغلی فولکلور صحنه صنعتی ایله

یـن   یلهؤین ایفاچی، داسـتانی سـ   یلهؤر. هر بیر ناغلیلی سومکوندوسینده دراماتیک عونصورلر تاپماق م نومونه
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زونـو داسـتانین، نـاغیلین    ؤختلیـف میمیکـاالردان ایسـتیفاده ائـدیر، ا    و) کیمـی م Aktyorعاشیق آکتیـورا ( 

وي  ینـه اویغونالشـدیریر. بیـر سـیرا عنعنـه     قهرمانالرینین ایضطیرابالرینا، روحی حالالرینـا، سـئوینج و کدر  

ده ایفـا ائـدیلیر.    الري کوللئکتیـو شـکیل   لري، بایاتی الري، نغمه لرله باغلی اوالراق بعضی خالق ماهنی مراسیم

 آذربایجان کندلرینده قادینالر، قیزالر طرفیندن یاریش مقصدیله بیرگه اوخونان خورالر بونا میثال اوال بیلر. 

 وي و ائستئتیک اهمیتی.  دبیاتینین تربیهخالق ا

لرینین چوخ  تلهودیر. بشریتین بو قیمتلی ثروتی خالق ک لرین زنگین معنوي ثروتی تلهوکش ک فولکلور زحمت

زل بیـر  ؤسـترن گـ  ؤنـین یارادیلماسـیندا یاخینـدان ایشـتیراکینی گ     نیا مدنیتیوقدیملردن باشالیاراق عوموم د

) و فیلوسـوفون (فیلسـوفون)   Pedaqoqلـرده، شـاعیر، عـالیم، پئـداقوق (     کئچمـیش دیر. هله قدیم  واسیطه

روشـلري، پسیخولوگییاسـی   ؤتـون گ وورده خالقین یارادیجیلیغینـدا اونـون ب  ؤکوللئکتیودن آیریلمادیغی بیر د

)Pesixologiyaشدور. خالق هم پئداقوق، ه )، علمی، دینی، ائستئتیک باخیشلونموم شاعیر، الري ایفاده او

یرنمـک ایشـینده   ؤؤره ده فولکلورون اینسانالرین حیاتـا باخیشـینی ا  ؤدور. اونا گ هم عالیم، هم ده فیلوسوف

دیر. فولکلـور اونـو    سیز ادبی خزینه ـ تاریخی اهمیتی واردیر. فولکلور عصرلرین یادگاري اوالن میثیل علمی 

نـین اَن پـارالق    ی ایله باغلی اوالراق یارانمیشـدیر. خـالق حیـاتی   سی، تاریخ یارادان خالقین حیاتی، موباریزه

لـري،   زونه مخصوص شکیل ده فولکلوردا ایفـاده ائدیلمیشـدیر. قـدیم اینسـانالرین موبـاریزه     ؤلري ا صحیفه

الر واردیـر. بـو    نلري حاقّیندا فولکلـوردا چـوخ مـاراقلی معلومـات    ویاخشی و پیس، عذابلی و خوشبخت گ

سی سـولماز   شمنلره قارشی موباریزهوالرا، داخیلی د لرده باباالریمیزین قهرمانلیغی، خاریجی ایشغالچی هنومون

 بدیعی بویاالرال تصویر اولونموشدور. 

لر، ایجتیماعی برابرسـیزلیک،   ده اینسانالر آراسیندا اوالن کسکین صینفی فرق خالق ادبیاتی کئچمیش جمعیت

لـرین،   تلـه وتـون بـونالرین ک  وین آغیر معیشتی حاقّینـدا گئنـیش تصـور یـارادیر. ب    لرین تلهویوخسل کندلی ک
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سیزلیغا نیفرت، میلّی ایفتیخار حیسی روحوندا  لم، حاقوپرورلیک، ظ خوصوصیله گنج نسلین قهرمانلیق، وطن

 اردیر. هوم اهمیتی وونون فورماالشماسیندا موتربیه اولونماسیندا، ائستئتیک ذوقونون، بدیعی تفکر

هـوم  وده م ده بدیعی ـ ائستئتیک تربیه ایشینده  وي، اخالقی، هم اینکی ایدئیا ـ مفکوره  شیفاهی خالق ادبیاتی نه

 ستریر. ؤیوك تأثیر گؤسینه ب کسلمهورول اویناییر، اینسانین ائستئتیک دوقونون ی

 

 لمه ؤبیرینجی ب

 فولکلورشوناسلیغین اینکیشاف تاریخیندن

لرینـدن،   لریندن، فورما، مضـمون و ژانـر خوصوصـیت    ادبیاتینین منشأییندن، اینکیشاف مرحلهشیفاهی خالق 

نـه  وزؤلرینـده یاشـاما ا   ختلیـف مرحلـه  ولرینه موناسیبتیندن، تـاریخین م  یازیلی ادبیاتا و صنعتین باشقا ساحه

 لیق دئییلیر. لوغوندان، تْپالنیب نشر ائدیلمه تاریخیندن بحث ائدن علمه فولکلورشوناس مخصوص

لرینـدن   عصـرین اول  XIXعصـرین سـونو،    XVIIنیـا میقیاسـیندا   وفولکلورشوناسلیق بیـر علـم کیمـی د   

چیلـر خـالق اثرلرینـی      کـار، تـاجیرلر، یـازیچی و تـاریخ     کـارالر، سـیاح        موجوددور. اونا قدر بیر چوخ هوس

فولکلورشوناسلیغین لنمیشلر.  شرحلر وئرمکله کیفایت توپالماق، چاپ ائتمک، بعضاُّ ده قیسا، پراکنده قئیدلر،

لـرین یازییـا    لرینـده قورونـوب سـاخالنان نومونـه     نیا خالقالرینین حافیظهوچون عصرلر بویو دواینکیشافی ا

زون حقیقـی  ؤعصـرین ایلـک ایللرینـدن سـ     XIXآلینماسی و نشري ضروري ایدي. بو ایش خوصوصـیله  

لیک و ائتنوقرافییـادان   فولکلورشوناسلیق دیلچیوردن ؤلیکله، بو د یه باشالندي. بئله همعناسیندا یئرینه یئتیریلم

 یه باشالمیشدیر.  آیریالراق، موستقیل علم کیمی اینکیشاف ائتمه

 سی.  لرله عالقه یغین باشقا علمفولکلورشوناسل

نکی اونالریـن هـر   وینه یاخینالشـیر. چـ  ره بیر ـ بیر ؤلرینه گ  فولکلور بیر چوخ خوصوصیتال  یازیلی ادبیات

سیدیر، اونـونال سـیخ    لیغین بیر حیصه شوناس دیر. فولکلورشوناسلیق علمی ایسه ادبیات ز صنعتیؤایکیسی س
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لري یازیلی ادبیات کیمی عینـی اوصـول و    نین بیر چوخ نومونه ده خالق یارادیجیلیغی رهؤداردیر. اونا گ عالقه

ده واردیـر کـی، بـونالر سئپسـیفیک      نـین ائلـه اثرلـري    ولنا بیلر. الکین خالق یارادیجیلیغیمئتودالرال تحلیل ا

)Spesifikنالري ا لره مالیک ) خوصوصیتلرینـی یاخشـی    چون بیر سیرا باشقا علم ساحهویرنمک اؤدیر، او

 لري ایله سیخ باغلیدیر.  نکی فولکلورشوناسلیق همین علم ساحهوبیلمک الزیمدیر. چ

رشوناسلیق، هر شئیدن اول، تاریخ علمی ایله عالقهفور اثرینـی هـر   وداردیر. چ لکلولکلوو یا دیگر فو نکی بو

، تــاریخی شــراییطی، ایجتیمــاعی وورؤچــون گــرك اونــون مئیــدانا گلــدییی دولنــدیرمک ا طرفلــی قیمــت

سـینه   یاسینین بو و یا دیگر نومونـه سن، عکس حالدا ناغیال، داستانا، عاشیق پوئزی یرنهؤلري دیقّتله ا موناسیبت

 بیلمز.   قیمت وئریله

دور کی، خالق یارادیجیلیغینـدا اونـو یـارادان خـالقین      ایله ده باغلیدیر. معلوم 2فولکلورشوناسلیق ائتنوقرافییا

انرالري ز بدیعی عکسینی تاپیر. فولکلورن ائله ژؤلري، مراسیم و بایرامالري ا حیاتی، معیشتی، عادت ـ عنعنه 

لري، خـالق   وسم و مراسیم نغمهؤدیر. مثالُّ، م وار کی، بونالر هم ده بیالواسیطه ائتنوقرافییانین تدقیق اوبیئکتی

الري خـالق   له ایفا ائدیلیر. بعضاُّ فولکلـور تـوپالییجی   درام و اویونالري. وس. چوخ زامان موعین موناسیبت

لـري، معیشـت قایـداالري     اثرین توپالندیغی خالقین عادت ـ عنعنـه   سینی چاپ ائدرکن یارادیجیلیغی نومونه

یرنمک، عیانی ؤلی، بو و یا دیگر فولکلور اثرینی یاخشی ا حاقّیندا گئنیش ایضاحات، معلومات وئریرلر. دئمه

 چون واجیبدیر. وچن ائتنوقرافییانی یاخشی بیلمک فولکلورشوناس اوایضاحینی وئرمک ا

داردیر. م. قورکی دیلی ادبیاتین ایلک عونصوري آدالندیرمیشدیر.  لیکله عالقه ده دیلچی لیق همفولکلورشوناس

لرینی  بو عینی زاماندا فولکلورا دا عاییددیر. آذربایجان خالقینین عصرلر بویو یاراتدیغی شیفاهی ادبیات نمونه

رشوناس خالقیمیزین دیل تاریخینـه بلـد   چون فولکلووزگن بدیعی قیمتینی وئرمک اوتحلیل ائتمک، اونون د

 نی وس. اویرنن علم ـ رئد نی، معنوي مدنیتی ) ـ یازي. خالقین منشأیینی، حیات و معیشتیQrafo) ـ خالیق، قرافوEtnos) ـ ائتنوس ( 2
                                                 



چـون ضـروریدیر.   ولیق دا فولکلورشـوناس ا  لري ایله تانیش نین اینکیشاف مرحله اولمالیدیر. آذربایجان دیلی

 لی اولور.  لییه موراجیعت ائتمه لی، فولکلورشوناس هم دیل تاریخینه، هم ده، عومومی دیلچی دئمه

لري واردیر. مـثالُّ، شـکی، قوبـا، قـازاخ، قارابـاغ، نـاخچیوان        چوخ دانیشیق لهجه آذربایجان رایونالریندا بیر

نین تدقیی ایله مشغول اوالن فولکلورشوناس هـر بیـر رایونـدا     لري وس. آذربایجان خالق یارادیجیلیغی لهجه

لري،  لریع لهجه هختلیف شیووچن موشمک اومئیدانا گلن اثرلري دیقّتله، گئنیش تحلیل ائتمک، یاخشی باشا د

لیدیر. بئلـه اولدوقـدا هـر بیـر دیالئکـت و       نی ده بیلمه ) علمیDiyalektologiyaلی، دیالئکتولوگییا ( دئمه

 شوب تحلیل ائتمک آسانالشیر. ولري باشا د ده یارانان شیفاهی نومونه شیوه

ده  زل هاواالردا موسیقیؤصرلر بوي گالرینی ع آذربایجان خالقی ناغیلی و داستانالرینی، قوشما، بایاتی، ماهنی

ره ده فولکلورشوناس بو اثرلـرین گئنـیش   ؤزه قدر گتیریب چیخارتمیشدیر. اونا گوموورؤاوخویا ـ اوخویا د 

لـی، خـالق یـارادیجیلیغی اثرلرینـی      لیـدیر. دئمـه   سـینی ده بیلمـه   چون خالق موسـیقی ولینی وئرمک ا تحلیلی

سـی،   لی اولوروق: فلسفه، ائستئتیکا، ادبیـات نظریـه   لره موراجیعت ائتمه یف علمختلویرندیییمیز زامان بیز مؤا

شوناسلیق و  صنعت تاریخی، موسیقی  لیک، دیالئکتولوگییا، تصویري اینجه ادبیات تاریخی، ائتنوگرافییا، دیلچی

لیل ائدنده بیـز تـاریخ بویـو    یرننه ده، تحؤلرله وحدتده ا لرینی بو علم سایره. الکین خالق یارادیجیلیغی نومونه

ــافیندا گ  ــورون اینکیش ــالی  ؤفولکل ــردن قاچیرمام ــیتلري نظ ــیفیک خوصوص ــوز سپئس ــثالُّ،   ردویوم ــق. م یی

 شوناسلیق علمیندن ایستیفاده ائدنده یازیلی ادبیاتال شیفاهی ادبیاتین فرقلري اونودولمامالیدیر.  ادبیات

 لر حاقّیندا.  نظریه فولکلورشوناسلیق علمینده مئیدانا گلن بعضی

نکی خالق یارادیجیلیغی حاقّینـدا علـم   ولی، مرکب بیر یول کئچمیشدیر. چ فولکلورشوناسلیق چوخ ضیدیت

نـین منشـأیی    الري، هر شئیدن اول، خالق یارادیجیلیغی بیردن ـ بیره یارانمامیشدیر. ایلک زامانالر تدقیقاتچی 

ختلیـف  وسـی حاقّینـدا م   نین مئیـدانا گلمـه   ن ده خالق یارادیجیلیغیوردؤ. ائله او دوروردوشوندوسی د مسأله

لر یارانماغا باشالییر. دئموکراتیک، قاباقجیل فولکلورشوناسلیق بـورژوا ایدئولوگییاسـینا، خـالق     فیکیرلر، رأي
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لورشوناسـلیق  دن باشالییب موعاصـیر فولک  لره قارشی موباریزه نین ایبتداسی حاقّینداکی یانلیش نظریه صنعتی

نـین   سینین یارانماسینا قدر زنگین بیر اینکیشاف یول کئچمیشدیر. بورژوا عالیملري خالق یارادیجیلیغی نظریه

 XIXره ده ؤلـر چیخـاریردیالر. بونـا گـ     ختلیف ایدئالیسـت نتیجـه  وزگون ایضاح ائده بیلمیر، مومنشأیینی د

لـر ایچریسـینده    ختلیـف نظریـه  ودا مئیـدانا گلـن م   رشوناسـلیق فولکلولر مئیدانا گلیر.  عصرده بیر سیرا نظریه

 .Aیـن (  سی، فین مکتبی (فین عالیمی آ. آارانئن ، ایقتیباس نظریه»)سی اساطیرچیلر نظریه(«میفولوژي مکتب 

Aarnenغورور.  ) آدي ایله عالقهلوژي نظریه، تاریخی مکتب وس. خوصوصیله ماراق دوپوداردیر)، آنترو 

XIX ل عصرینپادا مئیدانا گلمیش اساطیرچیلر نظریه  اوت ایچریسـینده  وسـی آز بیـر مـ    لرینده غربی آورود

) قارداشـالري ایـدیلر.   Qrimmسینین یارادیجیالري قریمم ( یاییلیب مشهورالشمیشدیر. اساطیرچیلر نظریه

سـینده   سـی سـاحه  ) قـریمم قارداشـالري آلمـان دیلـی، میفولوگییا    Yakov) و یاکوو (Vilhelmویلهئلم (

یرنیردیلر. ؤده ا لریدیر. اونالر دیله عایید اثرلرینده آلمان دیلینی باشقا دیللرله موقاییسه لیفوچوخلو اثرلرین م

آلمـان  «سینه ده تطبیق ائدیردیلر. یاکوو قریمم  ائله بو مئتودو عینی زاماندا صنعتین، پولئزییانین منشأیی مسأله

لـی شـکیلده     ور اثرینی یازمیشدیر. بورادا مختلیف خالقالرین اساطیرلري موقاییسـه آدلی مشه» میفولوگییاسی

ردولر. ورؤلوغوندا گ تحلیل ائدیلیردي. بو اساطیرلر آراسیندا اوالن اوخشارلیغی همین خالقالرین قدیم قوهوم

ره ده نظریـه  ؤئلـه بونـا گـ   لرینـده اسـاطیر ایـزي آختـاریردیالر. ا     فولکلور سـوژئت تون ونین بانیلري ب نظریه

 اساطیرچیلر، یاخود میفولوژي نظریه آدي ایله مشهورالشمیشدیر. 

یه گلمیشدیلر کی، ناغیل اولجه آلالهـالر حاقّینـدا    یرنن قریم قارداشالري بئله بیر نتیجهؤآلمان فولکلورونو ا

سـتریردیلر.  ؤتکان وئرن بیر قووه کیمی گ اساطیر کیمی یارانمیشدیر. بونونال اونالر دینی بدیعی یارادیجیلیغا

یرنـرکن، هـر شـئیدن اول، اورادا قـدیم ایـز، یعنـی اسـاطیر تاپماغـا         ؤده اونـالر خـالق ادبیـاتینی ا    رهؤاونا گ

لر اینکار ائـدیلیر، بـو و یـا     نین رولو، رئال حیات، ایجتیماعی ضیدیت چالیشیردیالر. بو یولدا ایسه یارادیجی

ـ نجـی ایللرینـده بـو جریـان     50ـ 60عصرین  XIXالشدیریلمیشدي.  اینکیشافی ایسه آیدیندیگر ژانرین 
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)، آ. ن. F.İ. Buslayevلري ف. اي. بوسـالیئف (  رکملی نومایندهؤیادا بنون اَن گ یایادا کئچیر. روسی روسی

 ر. ) و باشقاالري اولموشدوO. Miller)، او میللئر (A. N. Afanasiyevیئف ( آفاناسی

ز منشـأیینی دینـی   ؤستردیلر کی، خالق یارادیجیلیغی، خالق پوئزییاسی اؤنین طرفدارالري گ میفولوژي نظریه

یـه اساسـالنیردي. میفولـوژي     روشـو ایدئالیسـت فلسـفه   ؤرور. بونالرین هر بیر گوتؤلردن، اساطیردن گ آیین

ز ؤسـیندن آسـیلی اولمایـاراق ا    می اینسان ایـراده الر کی فولکلور آغاجداکی یارپاقره، ؤلرینه گ مکتبین نماینده

باشینا اینکیشاف ائدیر، اینسان ایسه فولکلور موحافیظه و ایجرا ائدندیر. اونالر خالق ادبیـاتینین یارانماسـیندا   

دین ـ یارادیجیلیغـا قطعـی تکـان     «شخصیتین رولونو هئچه ائندیریردیلر. مثالُّ، ف. اي. بوسالیئف یازیر کی 

ف. اي. بوسـالیئف خـالق یارادیجیلیغینـدا عصـرلر بویـو خـالقین اینکیشـافی،        ». دیـر  ن حاکیم بیر قـووه وئر

ده، هـر بیـر ناغیـل و     ردو. او، هر بیـر افسـانه  ورمؤلري گ لیک دار مئیدانا گلن دییشیک سی ایله عالقه موباریزه

یردي. دوغرودور، بیر صنعتین یارادیلماسیندا نعی) یولالرال میفولوژي منبع تاپماغا چالیشوداستاندا صنعی (ص

اثـرینین  » سیاسـی ایقتیصـادین تنقیدینـه دایـر    «میفولوگییانین رولونو هئچ ده اینکار ائتمیریـک. ك. مـارکس   

مــک ائتــدییینی ؤالریـن یارانماســینا ک  کیمــی ائپــوس» یــا اودیسـئه «و » ایلیــادا«ســینده میفولوگییــانین  مقدمـه 

لري ایسه اساطیرلري ایدئالیست جهتدن ایضاح ائدیر، هم ده خالق  ولوژي مکتبین نومایندهسترمیشدیر. میفؤگ

زه خـالقین پوئتیـک   ؤتون ژانرالرینی آپاریب دینه و اسـاطیره چیخـاریردیالر. اونـالرا گـ    ونین ب یارادیجیلیغی

دیـر. اونالریـن خـالق     ئییللرین تحریف اولونموش قالیقالریندان باشقا بیر شئی د یارادیجیلیغی دین و افسانه

لرینـه باخمایـاراق،    دن، جمعیتدن تجرید ائتمک کیمی یانلیش جهت یارادیجیلیغینی حیاتدان، صینفی موباریزه

نین نظرینـی خـالقالرین بـو معنـوي      نیا علمیونیادا بیر علم کیمی تانیتدیالر. دوتون دوفولکلورشوناسلیغی ب

لتدیلر. بونونال دا خالق ادبیاتینین توپالنماسـی و   نهؤسینه ی شأیی مسألهثروتینه اونون مضمونو، خوصوصیله من

یئـف و باشـقاالري خـالق     یـادا آفاناسـی   سینین بیناسـینی قویـدوالر. قـریمم قارداشـالري، روسـی      یرنیلمهؤا

خینـده  یرنـرك، نـاغیلالرین مـدنیت تاری   ؤناغیلالرینی، اونالرین فورما، دیل خوصوصیتلرینی چوخ دریندن ا
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نیا فولکلورشناسـلیغی علمینـده ایلـک مرحلـه     ویه جهد ائتدیلر. میفولوژي مکتب د لشدیرمه یینی موعین موقع

ــه ــدي. یئن ــه  ای ــین نظری ــی، هم ــاطیرالدیریق ک ــه    ده خ ــدن ایدئالیزم ــوژي جهت ــدارالري مئتودول ــین طرف ن

 لرده سهو ایدي.  چون چیخاردیقالري بیر سیرا نتیجهواساسالندیقالري ا

ــه ــاطیرچیلر نظری ــرح  اس ــدا دا ش ــینین آذربایجان ــه س ــري و مودافیع ــه ي. .   چیل ــدور. اولج ــري اولموش چیل

ییک. سون ایللر اسـاطیر   رمکدهؤین یارادیجیلیغیندا بیز بونو گ نین، سونراالر ایسه م. ح. طهماسب زمینلی چمن

 حاقّیندا م. سئیداوف آختاریشالر آپارماقدادیر. 

XIX رتالـرینین آرتماسـی،    الریندا، خوصوصیله کاپیتالیزمین سورعتله اینکیشافی، تیجارت عالقهعصرین او

لـر ـ ائتنـوگرافالر،     لرینه بیـر چـوخ عـالیم    لکهؤدار اوالراق شرق ا سیله عالقه نمه جلهونین گ مستملکه سیاستی

لینـی، فولکلورونـو، ادبیـاتینی    لرینـی، دی  چیلر، سیاحالر گلیر. اونالر شرق خالقالرینین عادت ـ عنعنـه   تاریخ

لرینین افسانه، ناغیل و داستانالري ایله آوروپـا،   لکهؤیه باشالییرالر. بو زامان آیدین اولور کی، شرق ا یرنمهؤا

الر واردیـر. بـو حادیثـه     هـوم اوخشـارلیق  ویا خالقالرینین شیفاهی یارادیجیلیغی آراسـیندا م  ده روسی جه ائله

یه باشالییر. البته، میفولوژي نظریه بو سیرّي آچماقدا تامامیله عاجیز ایـدي. بئلـه    شوندرمهوالري د تدقیقاتچی

ـ نج T.Benfey (1859شوناسی ت. بئنفئی ( سی مئیدانا چیخدي. عالیم شرق اولدوقدا یئنی ایقتیباس نظریه

نـین اسـاس    یئنـی نظریـه   سـینه یـازدیغی موقدمـه ده بـو     ترجومـه ») کلیلـه و دمنـه  («نین »پانچا تانترا«ایلده 

ختلیـف خالقالرینـدا   ونیـانین م ومیشـدي. بـو مودعـاالر تخمینـاُّ آشـاغیداکیالردیر: د      مودعاالرینی شرح ائله

سـی ایلـه ایضـاح اولونـور. ت.      لریندن ایقتیباس ائدیلمه سوژئتلرین اوخشارلیغی همین سوژئتلرین هیند منبع

ورلرینـده، مـثالُّ، ماکئـدونییالی    ؤلـري د  ختلیف تـاریخی عالقـه  وین مبئنفئیین فیکرینجه، بو ایقتیباس خالقالر

 نده اولموشدور. وورؤزوشلري دوعصرلرده ملیب ی XI – XIIروشلري، عرب ایستیالسی و وایسکندرین ی

ت. بئنفئی سوژئتلرین کئچمه یولالرینی دا قئید ائتمیشـدي. بیرینجـی یـول ـ آرالیـق دنیـزي سـاحیللریندن        

سـیله ایتالییایـا،    ) واسـیطه Siciliyaلییا ( ایسپانییایا قدر گلیب چیخیر. ایکینجی یول شرقدن سیجی رك کئچه

 19 



سیله کیچیک آسیایا  چونجو یول ـ هیندیستاندان اورتا آسیایا، زاقافقازییا واسیطه واورادان دا آوروپایا کئچیر. ا

رك  دا آوروپایا یاییلیر. ت. بئنفئی فیکرینی شـرح ائـده   لرینه، اورادان لکهؤقدر کئچیب چیخیر. بورادان بالکان ا

لري و آرالیـق دنیـزي    لکهؤستریر کی، هیندیستانین شیفاهی، یاخود یازیلی سوژئتلري اساساُّ ایران، عرب اؤگ

 لرینه یاییلمیشدیر.  لکهؤسیله آوروپا ا واسیطه

ین شـیفاهی یـارادیجیلیغی آراسـیندا اوالن    ختلیـف خـالقالر  ونین طرفدارالري م روندویو کیمی، بو نظریهؤگ

ییردیلـر. الکـین    لرله ایضـاح ائتمـک ایسـته    اوخشارلیغی همین خالقالر آراسیندا اوالن تاریخی ـ مدنی عالقه 

ـ         نظریه گئتدیکجـه بایـاغی   تن آوروپـا  والشـیر، سـونراکی ایللـرین طرفـدارالري صـنعی و فورمـال یـولال ب

ده  تورولدویونو ایدیعا ائـدیر. حتـی صـنعت   ؤنین موضوعسونون شرقدن گ یلیغیخالقالرینین شیفاهی یارادیج

نـین   )دا بو نظریـه V. V. Stasovشوناسی و.و. ستاسوو ( رئالیزمین طرفدارالري کیمی تانینان روس صنعت

ن تاتـار  الرینـی  آدلـی اثرینـده روس بیلینـا و ناغیـل    » روس بیلیناالرینین منشـأیی «رك یازدیغی  شهوتأثیرینه د

 وورونده شرقدن ایقتیباس اولوندوغونو ثوبوتا چالیشیردي. ؤایشغالالري د

نیا خالقالري ایچریسینده سوژئتلرین اوخشـارلیغی پروبلئمـی بیـر چـوخ فولکلورشوناسـالرین  دیقّتینـی       ود

 ورور. سی (مکتبی) ده خوصوصی ماراق دوغ میشدي. بو جهتدن فین نظریه زونه جلب ائلهؤچوخدان ا

ده  عصـرین اوللرینـده فینالنـدییادا مئیـدانا گلمیشـدیر. بونـو تـاریخی ـ جغرافـی نظریـه           XXفین مکتبـی  

 .V)، و. آندئرســون (A. Arane)، آ. آرانــئ (K. Kroonآدالندیرمیشــالر. طرفــدارالري ك. کــرون (

Andersonمکتبین طرفدارالري ب ژئتالخالق ن تون بینو) و باشقاالري ایدیلر. بولرینین یاییلماسینی  اغیل سو

کله سندلشدیرمک کیمی وتونلولی صورتده توپالماق و ب الرینی گئنیش و سیستم یرنمک، بونالرین واریانتؤا

الرینـین   تـون واریانـت  ومکـون اوالن ب وره اگـر بیـر سـوژئتین م   ؤرموشـدور. اونـالرا گـ   ولی س بیر طلب ایره

نـی، یئرینـی و    لشدیرمک، اونون مئیـدانا گلمـه واختـی    رولوشونو موعینسی، موعین بیر ناغیلین قو یرنیلمهؤا

 لیدیر.  جک یاییلما یولالرینی آیدینالشدیرماق ایمکانینی وئرمه گله

 20 



سینده ایـدي.   مه الري داخیلی اینکیشافینا اهمیت وئریلمه فین مکتبی طرفدارالرینین سهولریندن بیریسی ناغیل

لدییی ائپیزود و موتیـولري حسـابالماقال مشـغول اولـورالر.      زهونین د اغیل سوژئتیاونالر مئخانیکی اوالراق ن

ناغیل اونالر طرفیندن صنعت اثري، بدیعی اثر کیمی دئییل، خالقین ایجتیماعی ـ تاریخی حیات شـراییطیندن   

ـ   ؤ) کیمی اSxemتجرید ائدیلمیش سوژئتلر سخئمی ( دي کـی، فـین   یرنیلیردي. باشقا بیر سـهو ده اونـدا ای

ـ ؤدئیه ایکی قروپا ب» گئري قالمیش«و » مدنی«نیا خالقالرینی ولري د مکتبی نوماینده یـه   ر و ثوبـوت ائتمـه  ول

 چالیشیردیالر کی، گویا ناغیل سوژئتلري مدنی خالقالردان گئري قالمیش خالقالرا کئچمیشدي. 

) تصویر ائتمیشدیر. بوAntti Aarne ی آارنئ (ـ ایلده فین عالیمی آنت 1910ناغیل سوژئتلرینین کاتالوگونو 

لـی مئتـودون تئخنیکـی اوصـولالرینی      تضنیفات شرطی و فورمال خاراکتئر داشیییردي. فین عالیمی موقاییسه

الخـالق   لرینـی وئرمیشـدیر. بونـدان سـونرا بـین      ییب حاضیرالمیش، اونالرین ناغیلالرا تطبیقی نومونـه  ایشله

سی ایسه آمریکـا عـالیمی تومپسـون     زلدیلمیشدیر. جدولین ترتیبچیوموتیولرینین جدولی ددا ناغیل  میقیاس

)Tompson        تیـولري داخیـلجدوله ناغیلال برابـر نغمـه، افسـانه، روایـت وس. نـوعلرین ده مو ایدي. بو (

آارنئنین  ) آ.N. P. Andreyefـ نجو ایلده روس فولکلورشوناسی ن. پ. آندره یئف (1929ائدیلمیشدي. 

دي.  نی ترتیب ائله»سی ستریجیؤلرینین گ زره ناغیل سوژئتوآ. آارنئ سیستمی ا«جدولیندن ایستیفاده ائدرك 

 یئف جدولی آدالنیر.  ره ده بو آ. آارنئ ـ آندرهؤاونا گ

راسـی،  الخالق کاتالوگا اویغونـدور. بـورادا نـاغیلالرین واحیـد سی     نین قورولوشو پرینسیپی بین»ستریجیؤگ«

 Iیـوك قروپـا آیریلیـر.    ؤتون نـاغیلالر بیـر نئچـه ب   وزولوشو ساخالنمیشدیر. بوره ناغیلالرین دؤیا گ موضوع

لگو آپاریلیر. مـثالُّ،  ؤلر. هر بیر قروپون داخیلینده ده ب . لطیفهIII. اصل ناغیلالر. IIحیوانالر حاقّیندا ناغیلالر. 

II وئل قروپا سئحرلی افسانهسفئح (سفیه) شیطان حاقّیندا ناغیلالر داخیل ائـدیلیر. هـر بیـر     لی، ال تیپ وي نو

لـر   گرلر حاقّیندا لطیفـه  لونور: آخماقالر، یاخود حیلهؤره بؤنه گ زونده ده ناغیلالر موضوع عالمتیؤنین ا لمهؤب

 مره، واریانتالرا عایید ائدیلیر وس. (سند ح) ؤوس. هر بیر ن
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)، ح. A. Baqriللرده آذربایجان فولکلورشوناسلیغیندا آ. باقرینین (ـ نجو ای1930قئید ائتمک الزیمدیر کی، 

زونـو  ؤده ا لـرینین تـأثیري مـوعین درجـه     نـین ناغیـل کیتـابالرینین ترتیبینـده فـین مکتبـی نوماینـده        علیزاده

 دیر.  سترمکدهؤگ

لموشـدور.  ولی سر لر ایره ختلیف موالحیظهوده م لرین اوخشارلیغی باره نیا فولکلورشوناسلیغیندا بو سوژئتود

نین  لرین تکرار اولونماسینین، اوخشارلیغی رکملی تدقیقاتالرا باخمایاراق، سوژئتؤهوم ایشلره، گورولن مؤگ

 میشدیر.  زگون ایضاح ائده بیلمهواصیل سببلرینی کئچمیش فولکلورشوناسلیق د

خالقین منشأیی، ایجتیماعی ـ سیاسی حیـاتی    نین سببلرینی موعاصیر فولکلورشوناسلیق سوژئت اوخشارلیغی

شـوندورن بـو   ولیکلـه ماتئریـالیزم چوخـدان فولکلورشوناسـلیغی د     تورور. بئلـه ؤده گ و تاریخی ایله وحدت

 یرنیر. ؤ)، تاریخی ـ مدنی و تاریخی ـ تیپولوژي جهتدن اGenetikرکب پروبلئمی تاریخی ـ گئنئتیک (وم

لـی،   یک خالقالرین فولکلوروندا بیر چوخ یاخینلیق و اوخشارلیق واردیر. دئمهـ عومومی ائتنیک منشأیه مال1

زله ؤسـینده اوال بیلـر. باشـقا سـ     لرین یاخینلیغی و اوخشارلیغی خالقالرین تاریخی قوهوملوغو نتیجه سوژئت

دار اوال بیلر.  ه عالقهدئسک، همین خالقالرین قدیم طایفاالرینین کئچمیش اجدادینین عینی فولکلور ایرثی ایل

) خالقالري، روس، اوکراینـا،  Slavyan، بورادا دیل قوهوملوغو دا موعین رول اویناییر. مثالُّ، سالویان ( البته

رك دیللـی خـالقالر آراسـیندا گئنـیش یـاییلمیش بیـر چـوخ ناغیـل و         وبئلوروس خالقالري، عینی زاماندا ت

لري  ارلیغینی همین سببله ایضاح ائتمک اوالر. سونراالر خالق ادبیاتی نومونهلرینین اوخش داستانالرین سوژئت

لییه اوغرامیشدیر. آنجـاق   لري ایله باغلی اوالراق، موعین دییشیک خالقالرین تاریخی اینکیشافی، مدنی عالقه

 ز قاباغیندادیر. ؤلییی گ لري و سایره عومومی موتیو، تیپ، قهرمان، فولکلورون آیري ـ آیري ایفاده واسیطه

لیقلـی مـدنی    مکـون اوال بـیلن سـببی خـالقالرین تاریخـاُّ قارشـی      ونین ایکینجـی م  ـ سوژئت اوخشارلیغی2

ختلیــف وده م دیــر. عصــرلر بویـو قونشــو اوالن خــالقالرین شــیفاهی، یـاخود یــازیلی شــکیل   لرینــده عالقـه 

لري  ی فاکتالري موجوددور. همین قونشو خالقالرین دیلس لیقلی صورتده ایستیفاده ائتمه لردن قارشی سوژئت
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ـ  نین دیلینی ایکینجی آنا دیلی کیمی قبول  بیرینه یاخین اوال بیلر، یاخود دا بو خالقالردان بیري او بیریسی  بیر 

 ائده بیلر. 

نشـو کیمـی یاشـایان    لره میثال اوالراق زاقافقازییادا اوزون عصرلردن بري یاخین قو بئله تاریخی مدنی عالقه

ســترمک اوالر. بــو خــالقالر ؤرد و باشــقا خــالقالرین شــیفاهی یــارادیجیلیغینی گورجــو، کــوآذربایجــان، گ

ده بیري دیگـرینین سـوژئتیندن ایسـتیفاده ائتمیشـدیر. چـوخ ماراقلیـدیرکی، بـو قونشـو          لیقلی شکیل قارشی

عاشیق «، »اصلی و کرم«، »کوراوغلو«ایجان دیلینده لرده آذرب تون مجلیسوخالقالرین بیرلیکده کئچیردیکلري ب

 داستانالري، سایسیز ـ حسابسیز ماهنی و بایاتیالر اوخونموشدور. » غریب

لر بعضاُّ عینی، یاخود یاخین ایجتیماعی شـرایطده موسـتقیل اوالراق مئیـدانا گلـه بیلـر.       ـ اوخشار سوژئت3

سی ایجتیمـاعی موناسـیبتلرین،    لرین اینکیشافینین عینی سویه وهختلیف خاقالریندا محصولدار قوونیانین مود

دن فولکلـورون دا   ملـه وعینی زاماندا اوخشار ایدئولوژي تیـپ و فورمـاالرینین بـدیعی یـارادیجیلیغین، او ج    

 اوخشارلیغینی تعیین ائدیر. 

و ـ اینسان، لوگییا ایسه علم دئمکدیر.  عصرده آوروپادا مئیدانا گلمیشدیر. آنتروپ XIXده  آنتروپولوژي نظریه

نین آدي ایلـه مـاهیتی آراسـیندا فـرق واردیـر. آنتروپولـوژي        یعنی اینسان حاقّیندا علم، دوغرودور بو نظریه

) عـالیمی لئنـق   Şotland) و شـوتالند (  Teylorنین ایلک مودعاالرینی اینگلـیس عـالیمی تئیلـور (    نظریه

)Lenqیرنمکلـه  ؤنـی ا  ورونون مدنیتیؤعالیملر اساس اعتباري ایله ایبتیدایی ایجماع دمیشلر. ب  ) شرح ائله

ن وورؤدیـر. او د  ) اثـري بـو جهتـدن خاراکتئرلیـک    1871» (ایبتیدایی مدنیت«مشغول اولموشالر. تئیلورون 

قناعته گلمیشلر  لر آپارمیشالر. نهایت، بئله بیر مدنیتی، صنعتی حاقّیندا چوخلو ماتئریال توپالمیش، موشاهیده

ده  لري آراسیندا اوالن اوخشارلیق نه اونالرین قدیم قوهوملوغوندا، نـه  نیا خالقالرینین فولکلور نومونهوکی، د

لییـی ایلـه    )، معنـوي، روحـی عینـی   Psixiدیل قوهوملوغوندادیر. بو اوخشارلیق قدیم خالقالرین پسیخی (

 داردیر.  عالقه
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نیـادا  ولی آتـدیالر. د  نی ایره زونه دوغماسی پروبلئمیؤز ـ ا ؤین طرفدارالري سوژئتلرین ان آنتروپولوژي نظریه

ده دیـل قوهوملوغـو اولموشـدور. آنجـاق بـو       ائله خالقالر وار کی، بونالر آراسیندا نه اراضی یاخینلیغی، نـه 

لر همـین خـالقالرین خبرلـري    لـی، بـو سـوژئت    خالقالر ایچریسینده اوخشار سوژئتلر دوالشـماقدادیر. دئمـه  

یـه   نیا خـالقالري عینـی معنـوي، پسـیخی منبـع     وتون دوره کی، بؤزونه دوغموشدور. اونا گؤز ـ ا ؤاولمادان ا

لندیرمیشدیر. آنجاق بـو   مالیکدیر، بو اوخشار منبع اونالرین شیفاهی ادبیات اثرلرینین ده اوخشارلیغینی شرط

دیلـر. اونـالر اینسـان     جیدي پروبلئمین ماتئریالیسـت ایضـاحینی وئـره بیلمـه     نین طرفدارالري بئله بیر نظریه

مکـده   لرینـی و بـونالرین خـالقالرین بـدیعی یارادیجیلیغینـدا عکسـینی ایزلـه        نین اینکیشاف مرحله جمعیتی

رینـده  ل نیا خالقالري اینکیشـافی مـوعین مرحلـه   و، د رهؤلیک چکیردیلر. موعاصیر فولکلورشوناسلیغا گ چتین

اوخشار حیات طرزي کئچیریر. جمعیتین مادي حیاتیندا اوالن بو اوخشارلیقالر عینی زاماندا اونالرین بدیعی 

ختلیف خالقالرین فولکلوروندا اوخشار سوژئتلر مئیدانا گلیر. بو وره ده مؤصنعتینده ده عکس اولونور. اونا گ

) اثرلرینـده  V. M. Jirmunskiنین ( میک و. م. ژیرمونسکیمورکب پروبلئم مشهور سووئت عالیمی آکادئ

 ز علمی شرحینی تاپمیشدیر. ؤا

XIX      رشوناسلیغیندا تاریخی مکتب آدالنان نظریـه مئیـدانا چیخـدي. بـولکلوس فوعصرین آخیرالریندا رو

چیسـی اوالن و. ق.   عهسینین مودافی سی اوللر ایقتباس نظریه رکملی نومایندهؤمکتبین اَن نوفوذلو طرفداري، گ

زونـه چوخلـو طرفـدارالر تـوپالدي.     ؤدت ایچریسـینده ا و) ایدي. بو مکتب ده آز مV. Q. Millerمیللئر (

لـرینین اسـاس مقصـدي روس خـالق یـارادیجیلیغینی و اساسـاُّ، بیلینـاالرینی روس         تاریخی مکتب نوماینده

لییه  لره نیسبتاُّ ایره سیز، بو حادیثه اول کی مکتب بههودي. شلندیرمک، باغالماق ای نین تاریخی ایله عالقه خالقی

سینده مثبت بیـر   سینی تاریخله ایضاح ائتمک ساحه نین مئیدانا گلمه هوم آددیم، خالق یارادیجیلیغیودوغرو م

 ث ایدي. وتشب
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لیغی  تاریخی ایله باغلینین خالقین  نین طرفدارالریندان سونرا خالق یارادیجیلیغی دوغرودان دا تاریخی نظریه

» تـاریخی مکتـب  «لردن بیري کیمـی دایانـدي. الکـین     سی فولکلورشوناسلیق قارشیسیندا جیدي مسأله مسأله

نین مئتودولوژي اساسالري یـانلیش ایـدي. اونـالر خـالق یارادیجیلیغینـدا پوئتیـک        لرینین تدقیقاتی نوماینده

ریخی فـاکتالر آختـاریردیالر. خـالق اثرلرینـده اوالن آدالر، یئرلـر،      اوبرازالرین اینعکاسیندان چوخ سند و تا

ورده عاییـد  ؤده بو و یا دیگـر د  لر تاریخله توتوشدورولور، موقاییسه اولونور و صنعی شکیل جغرافی تئرمین

نـدا، شـهرینده،   یانین هانسـی کنیازلیغی  ائدیلیردي. مثالُّ، اونالر تاپماغا جهد ائدیردیلر کی، هارادا، یعنی روسی

ده، حتی هانسی ایلده هانسـی تـاریخی فـاکتالر     ایللیک کندینده، نه واخت، یعنی هانسی عصرده، هانسی اون

یو کیمی، بو یـولال هـئچ بیـر    وروندؤنین بو و یا دیگر اثري مئیدانا گلمیشدیر. گ اساسیندا خالق یارادیجیلیغی

ده آرتیـق خـالق    لنـدیرمک اولمـاز. بـورادا هـم     له عالقه ی شراییطفولکلور اثرینی اونون مئیدانا گلدییی تاریخ

 لري تامامیله اونودولوردو.  لرین بدیعی، اوبرازلی اینعکاسی مسأله کارلیق، حادیثه یارادیجیلیغیندا اوالن صنعت

نالر طرفینـدن  گـا  لـر ـ زاده   تاریخی مکتبین اَن مرتجع قوالریندان بیري روس بیلیناالرینین یوخـاري صـینیف  

عصـرین اوللرینـده    XXدي کی، بـو نظریـه    ایدي. تصادوفی دئییل  یارادیلدیغینی ایدیعا ائدن ضررلی نظریه

نـین   مئیدانا گلمیشدي. بیرینجی روس اینقالبی و سونراکی آغیر ایرتجاع ایللرینده گئنیش یاییالن بـو نظریـه  

لـري طرفینـدن دئییـل،     تلـه وعلرینین گئنـیش خـالق ک  نین اساس، مشهور نو طرفدارالري خالق یارادیجیلیغی

یه چالیشماقال خـالقین یـارادیجی رولونـو آزالتماغـا،      لر طرفیندن یارادیلدیغینی ثوبوت ائتمه یوخاري صینیف

کسک ویه جهد ائدیردیلر. گویا خالق ایدئیا ـ بدیعی جهتدن ی  دن چکیندیرمه بونونال دا اونو اینقالبی موباریزه

 لري یالنیز کنیازالر، آریستوکراتالر یارادا بیلرلر.  بئله اثرلر یاراتماغا قادیر دئییل. بئله نومونهاوالن 

نـین   ده خالق یارادیجیلیغی عصرین اوللرینده م. قورکی هم تاریخی مکتبین یانلیش مودعاالرینا، هم XXهله 

نین  لره قارشی موباریزه آپارمیشدي. بو نظریه»چی نظریه«لر طرفیندن یاراندیغینی ایدیعا ائدن  یوخاري صینیف

نـین   ــ نجـی ایلـده دئمیـان بئـدنی     1936قزئتـی  » پـراودا «ـ نجو ایللره قدر قالماقـدا ایـدي.   30قالیقالري 
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)Demiyan Bednın» (یولماسی موناسیبتی» باهادیرالرسـینده   لـه چـاپ ائتـدییی مقالـه     اثرینین تاماشایا قو

 رکملی سووئت فولکلورشوناسالري تنقید ائدیلدیلر. ؤالن بیر سیرا گنین طرفداري او همین نظریه

لـر خـالق ادبیـاتینین منشـأیینی، مئیـدانا گلمـه        تون بـو نظریـه  وشیفاهی خالق یارادیجیلیغی حاقّیندا یارانان ب

ونـا  دي. ا ستره بیلمـه ؤلرینی، سپئسیفیک خوصوصیتلرینی حقیقی معنادا آچیب گ یولالرینی، اینکشاف مرحله

 میردیلر.  نی ماتئریالیست موقعدن شرح ائله ره کی، بو آراشدیریجیالر صنعتین منشأیینی پروبلئمیؤگ

نین بدیعی اینعکاسـیدیر. خـالق یـارادیجیلیغی     سینین، تاریخی نین، موباریزه خالق یارادیجیلیغی خالق فعالیتی

سـی ایلـه    حیات، یاشاماق اوغروندا موبـاریزه  لیک فعالیتی، ندهوزو قدر قدیمدیر. اونون تاریخی، گؤخالقین ا

 دار یارانیب یاشامیشدیر.  عالقه

)، V. Q. Belinskiیـادا و. ق. بئلینسـکی (   عصرده روسی XIXییک کی،  لی تون بونالرال برابر قئید ائتمهوب

ا ) و باشـق N. A. Dobrolyubov)، ن. آ. دوبرولیوبـوف ( N. Q.Çernisevkiن. ق. چئرنیسئوسـکی ( 

الرین سعیی ایله روس اینقالبچی ـ دئمـوکرات فولکلورشناسـلیغی دا مئیـدانا گلمیشـدیر.       قاباقجیل یازیچی

لـرین محـدود    خالق یارادیجیلیغی حاقّیندا اینقالبچی ـ دئموکرات. فولکلورشوناسلیق علمی بیر سـیرا نظریـه   

 جهتلرینی تنقید ائدیردي. 

 ادبیات 

 ـ (سند. ح) 1

 ـ (سند. ح)2

 ـ (سند. ح)3

 . 1935لري. باکی.  ـ م. قورکی. شورا ادبیاتینین وظیفه4

 . 62ـ 73، ص. 1977جیلد،  IIIزمینلی. خالق ادبیاتینین تحلیلی. اثرلري.  ـ ي. و. چمن5
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تون خـالقالردا اولـدوغو کیمـی،    وقدر قدیمدیر. ب وزؤآذربایجان فولکلورونون تاریخی اونو یارادان خالقین ا

یرنن علم سونراالر یارانیـب اینکیشـاف ائتمیشـدیر. اودور کـی، آذربایجـان      ؤجاندا دا خالق ادبیاتینی اآذربای

لـی بیـر    سی واردیر. بو علم چوخ ماراقلی و ضیدیت نین ازونه مخصوص تاریخچه فولکلورشوناسلیغی علمی

میزین تاریخی هلـه کیفایـت قـدر     لمییول کئچمیشدیر. اعتراف اولونمالیدیر کی، خالق ادبیاتی حاقّینداکی ع

شـناس و   رکملی یـازیچی، عـالیم، ائتنـوقراف، شـرق    ؤده چالیشان گـ  میشدیر. اوزون ایللر بو ساحه یرنیلمهؤا

 ده جیدي احتیاج واردیر.  یه هله یرنمهؤنی ا شوناسالرین چوخ جهتلی فعالیتی ادبیات

 ورلرده و اورتا عصرلرده. ؤقدیم د

لرینین یازییا آلینماسی، توپالنماسی ایله باشالییر. بوندان سونرا ایسـه   لیق خالق ادبیاتی نومونهفولکلورشوناس

تـون بـو   وحبت آچیلیر کـی، ب ؤده ص لري باره همین اثرلرین منشأیی، یارانماسی، ایدئیا و بدیعی خوصوصیت

ر و فولکلورشوناسـلیق علمـی   شـو ولر زامان کئچدیکجـه سیسـتم حالینـا د    ، موالحیظه و موشاهیده موباحیثه

یارانیر. اورتا عصرلردن خالق ادبیاتیمیزا عایید منتخبات، دئمک اوالر کی، یوخدور. بونون بیر چوخ سـببلري  

الرین خالق ادبیاتینا، اونون یارادیجیالرینا موناسیبتی اساساُّ یاخشی دئییلدي.  وار. اوالُّ، کئچمیشده اکثر ضیالی

زوب ـ قوشدوقالري ایسه ادبیات  وکار حساب ائدیلمیر، اونالرین د ي حقیقی معنادا صنعتکارالر ائل صنعت

چیلرین اکثریتی ترتیب ائتدیکلري اثرلره اساسـاُّ عـرب،    ده کئچمیش تذکره رهؤسینه سالینمیردي. بونا گ جرگه

یـی ـ    لرین ترجومـه  لیفوهمین م لري داخیل ائدیر،  یاخود، فارس دیللرینده یازیلی ادبیاتا عایید اوالن نومونه

ده دانیشیردیالر. همیشه خالقال اوالن، اونون آرزو و ایستکلرینی آنا دیلینده ترنوم  حالی، یارادیجیلیقالري باره

کارالرینا ایسه قطعیاُّ اهمیت وئرمیردیلر. بوندان باشقا، اورتا عصرلرده تئز ـ تئـز بـاش وئـرن      ائدن ائل صنعت

ره ده ؤلـره آپـاریلیردي. بونـا گـ     لکهؤسینده موجود اَل یازماالري محو اولور، یاخود باشقا ا جهلر نتی موحاریبه

 لرینه چوخ نادیر حالالردا تصادوف اولونور.  لرده خالق ادبیاتی نومونه اورتا عصرلره عایید منبع
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عصــرلرده عاییــددیر.  XV – XVIلــرینین یازییــا آلینماســی تخمینــاُّ   آذربایجانــدا خــالق ادبیــاتی نومونــه

ده ایسـتیفاده   سیزکی، داها قاباقکی عصرلرده یاشامیش شـاعیرلریمیز شـیفاهی ادبیاتـدان فعـال شـکیل      بههوش

چون، قطران تبریزي، نظامی، نسیمی، فضولی یارادیجیلیغی بنا یاخشـی ثوبوتـدور. الکـین    وائتمیشلر. میثال ا

سـینی خـالق ادبیـاتینین     دن ایسـتیفاده  لرین بو زنگین خزینـه  السیکده ک رهؤایستیفاده توپالما دئییلدیر. بونا گ

عصرلردن خالق ادبیاتیمیزین یازییا  XVI – XVIIIتوپالنماسی حساب ائتمک دوغرو اولماز. َاصلینه قالسا 

خـاراکتئر داشیمیشـدیر.   koptزو ده شوعورلو، توپالماق مقصدي ایله اولمـامیش داهـا چـوخ    ؤآلینماسیین ا

لرینه راست گلدیییمیز  للی (کلی) میقداردا فولکلور نومونهوق بو عصرلره عایید بیر سیرا اَل یازماالریندا کآنجا

چون بونو شرط اوالراق بیر نوع توپالما ایشی آدالنـدیرمالیییق. بـو ایشـین قـدیم و موعاصـیر آذربایجـان       وا

یی اوال بیلر. معلوم اولـدوغو کیمـی،    مهؤدیرماقدا بیزه کلرینی آیدینالش نین بیر سیرا مسأله فولکلورشوناسلیغی

اَل یازماالر اینستیتوسوندا، نیظـامی آدینـا    EA CCpنگ آدالنیر. آذربایجان وبو اَل یازماالرین بیر قیسمی ج

لــر چوخــدور. الکــین تأســوف کــی، اونــالر هلــه الزیمینجــا  نــگویینــده بئلــه ج آذربایجــان ادبیــاتی مــوزه

نگلرده تکجه خـالق  ومیشدیر. بو ج ده تصویر ائدیلمه لر گئنیش شکیل ختلیف نومونهولمامیش، مقروپالشدیری

لرینین ده چوخلـو   رلرده یاشامیش نومایندهؤختلیف دولري دئییل، هم ده یازیلی ادبیاتیمیزین م ادبیاتی نومونه

پارچاالر، بایاتی، ماهنی، عاشیق شعرلري، اثرلري ساخالنماقدادیر. خالق ادبیاتیندان ایسه بورادا اساساُّ لیریک 

عاشـیق  «، »اصـلی و کـرم  «، »کوراوغلـو «نگلرده وخالق داستانالریندان قوشماالر وس. توپالنمیشدیر. بـو جـ  

داستانالریندان قوشماالر، توفارقانلی عباس، عاشیق واله، خسته قاسیم و باشـقا ائـل   » شاه اسماعیل«، »غریب

ورلــرده یازییــا آلینمــیش داســتانالر ؤختلیــف دولــر، هابئلــه م اتــدیقالري نومونــهکــارالریمیزین یار صــنعت

 ساخالنماقدادیر. 

نکی ووره عاییددیر کی، بونالرین دیري ده ائله بوندادیر. چـ ؤلر اساساُّ قدیم د نگلرده راست گلینن نومونهوج

یوك ؤیی ـ نظریندن خوصوصیله ب  ل نقطهقدیم زامانالردا یازییا کچورولن هر بیر نومونه فورما، مضمون و دی
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لی صورتده تـدقیقی هـم فولکلورشوناسـالر،     لرله موقاییسه علمی اهمیته مالیکدیر. بونالرین موعاصیر نومونه

 چون اهمیتلیدیر. وهم ده دیلچیلر ا

 شالییر: له با نگلرین بیرینده عاشیق عبدالالنین بیر قوشماسی ساخالنمیشدیر. قوشما آشاغیداکی بیتوج

 بادي ـ صبا، منیم عرضی ـ حالیمی 

 اول شاهنشاهی ـ عادیله دئیرسن

 دیر:  قوشمانین سون بندي بئله

 یون، وکدوآه چکیبن الیف قددیم ب

 یون، وکدؤز یاشینی نئیسان کیمی تؤگ

 حنت (محنت) چکدییینؤعبداهللا دئر دردي م

 القصه کی اسماعیال دئیرسن. 

» ز عـرض ـ حـالینی   ؤا«ییـر.   سـترمک ایسـته  ؤموراجیعتله گ» شاهنشاهی ـ عادیله «دیقّت ائدیلدیکده عاشیق 

لـی   یه یازدیغی شعرلري معلومدور. دئمـه  نین شاه اسماعیل ختایی اسماعیال بیلدیریر. بیزه ایندییه قدر قوربانی

یـن   همـک دیلـ  ؤرك ک یـه موراجیعـت ائـده    قوربانی تـک اولمـامیش، عاشـیق عبداللــه دا او زامـان ختـایی      

 کارالردان بیري ایدي.  صنعت

لرینـه راسـت    للی میقداردا آذربایجان فولکلورو نومونـه ولرده ک اورتا عصرلره عایید داها بیر سیرا یازیلی منبع

اصـلی  «، »کوراوغلو«لر ایچریسینده بایاتیالر، ماهنیالر، عاشیق شعرلري، خوصوصیله  گلمک اولور. بو نومونه

عصـرین ایلـک ایللرینـده تبریـزده      XVIIIداستانالریندان پارچاالر واردیر. مـثالُّ،  » ریبعاشیق غ«، »و کرم

 326هـوم اهمیـت کسـب ائـدیر.     وچـون م واَل یازماسی فولکلورشوناسلیغیمیز ا» لر نغمه«ترتیب اولونموش 

لـر   ینـدان نومونـه  دن عیبارت همین اَل یازماسیندا شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین بیر سیرا لیریـک ژانرالر  صحیفه
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زونـه  ؤچ قوشـما مشـهور داسـتانیمیزین تـدقیقاتی تاریخینـده ا     وا یـا عاییـد اون  »کوراوغلو«ساخالنمیشدیر. 

 مخصوص یئر توتماقدادیر. 

داستانی حاقّیندا اوالن ماتئریـالالر داهـا ماراقلیـدیر. اورادا داسـتانین قهرمـانی      » کوراوغلو«کیتابیندا » لر نغمه«

راولالردا آغالیق  کوراراق یوخ آتلیالرین باشیندا دوبیر چو (.غلو ـ رئدراوکو) غلو حاقّیندا بئله بیر قئید وار: او

لیقال پول آالرمیش. اونون اساس اولدوغو  ائدرمیش. بعضاُّ کئچن تاجیرلري سویور، بعضاُّ ده اونالردان راضی

یوك بیر مئشه وار. ایندي سوغانلی آدالنیر. ؤایمیش. اورادا ب ) و اَرضروم داغالري آراسینداQarsیئر قارص (

اورادا او، بیر قاالدا تیکیلمیشدیر کی، کوراوغلو قاالسی آدالنیر. باشقا یئرلرده ده قاالالري واردیـر. بـو ایـران    

لره دیقّـت  همـین قئیـد  ». شاهی شاه عباس و ترکیه سلطانی سلطان مرادین حاکیمیتلري زامانیندا اولموشدور

آلمیشدیر.  لیف او زامان کوراوغلو و اونون قهرمانلیغی حاقّیندا ائشیتدیکلرینی قلمه ورریک کی، مؤائتسک، گ

» کوراوغلـو «ده وئـریلن قئیـدلردن معلـوم اولـور کـی،       داستانی بـاره » کوراوغلو«زله دئسک، بورادا ؤباشقا س

ده، آذربایجاندا و باشقا یئرلرده کوراوغلـو   ره ده ترکیهؤیش. اونا گزاقافقازییادا و کیچیک آسیادا یاییلمیش ایم

یوك بیر داستان اطرافیندا بیرلشیرمیش. بو ؤده روایتلر، احواالتالر دوالشیر و بونالر هامیسی ب قهرمانلیغی باره

یده مشهور اولموشدور. داستانی هله بیر نئچه عصر بوندان اول گئنیش اَراض» کوراوغلو«ستریر کی، ؤقئیدلر گ

سـیدیر.   سـتریلمه ؤورون، عصرین گؤقئیدلرده دیقّتی جلب ائدن اساس جهت ایسه کوراوغلونون یاشادیغی د

 نی خوصوصیله آرتیریر.  بو قئیدلرین علمی اهمیتی

بـورادا هـم   لییی، اوریژینـاللیغی ایلـه ده فرقلنیـر.     ز پوئتیکلییی، موضوع رنگارنگؤکی قوشماالر ا ده»لر نغمه«

پرورلیـک تبلیـغ ائـدن قوشـماالرا راسـت       یه چاغیریش روحلو، وطن لیریلک، هم قهرمانلیق، همده موباریزه

 گلمک اوالر: 

 م قیرآت، وزؤجانیم قیرآت، گ

 نیندیر.  چنلی بئللر اَرزه
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 آخچا وئردیم، ساتین آلدیم

 نیندیر.  تَر تومارالر اَرزه

 

 ن ... کوراوغلو دئر اوخالرینا

 رم چوخالرینان  یوشهؤد

Apn  الد میخالرینانپو 

 3نیندیر. موش نالالر اَرزهوگ

 لردیر.  یوك علمی اهمیته مالیک اوالن نومونهؤنون تدقیقی ایشینده ب»کوراوغلو «بو قوشماالر 

لکلورونـون  عصرلرده داخیل اولماقال، آذربایجـان فوXVI – XVIII  لی، قدیم زامانالردان باشالیاراق  دئمه

میزین تاریخینده موعین بیر  رولموشدور کی، بودا فولکلورشوناسلیق علمیؤیازییا آلینماسیندا موعین ایشلر گ

زه ویازمـاالرینی ا  نگلرده اوالن اَلوختلیـف جـ  وورون گئنیش تدقیق اولونماسی مؤورو تشکیل ائدیر. بو دؤد

ده ده زنگـین   لري باره لینمیش بیر سیرا فولکلور نومونهعصرده یازییا آ XVI – XVIIIچیخارماقال یاناشی، 

 یه ایمکان وئرر.  معلومات اَلده ائتمه

لیک تصـادوف ائـدیلمیر.    ده یازیلی و مطبوع منبعلرده علمی ـ نظري قئیدلره هله  بو ایللرده خالق ادبیاتی باره

سینین یازییـا آلینماسـینین باشـالنغیج     یر حیصهزیی) بولرینین جزئی (ج ور فولکلور نومونهؤره ده بو دؤاونا گ

 لیدیر.  سی حساب ائدیلمه مرحله

XIX رشوناسلیقلکلوعصرده فو 

کده آکادئمیک آ. آراسلی. وتوولواَل یازماسی ب. «407ـ  414. ص 1956. رئد. ح. آراسلی. باکی نی م. ح. طهماسب ترتیب ائده». کوراوغلو«ـ  3
 پروفئسور م. ح. طماسب و پروفئسور م. سئیداوف طرفیندن اوخونموشدور. ـ رئد. 
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رجـو  وعصرده ده داوام ائتمیشدیر. همین عصره عایید ائرمنی، گ XIXلرینین یازییا آلینماسی  فولکلور نومونه

عصـرین ایلـک    XIXلرینه راست گلیریـک. آنجـاق    ونهیازماالریندا آذربایجان فولکلورونون بیر سیرا نوم اَل

ـ 1804یازماسی  ده دانیشماق خوصوصیله ضروریدیر. بو اَل یازماسیدا واردیر کی، بو باره ایللرینه عیید بیر اَل

نجو ایلده جنوبی آذربایجاندا شاعیر عندلیب قاراجاداغی طرفیندن ترتیب ائدیلمیشدیر و حاضیردا لئنینگـراد  

زو حاقّینـدا  ؤنـین ا  یازماسـی و ع. قاراجـاداغی   یازماالري فوندوندادیر. بو اَل یق اینستیتوتونون اَلشوناسل شرق

اللـه صمدزاده معلومـات وئرمیشـلر. س. ممتـاز بـو      شوناسالریمیزدان سالمان ممتاز و حبیب واختیله ادبیات

ــ نجـی ایلـده    1936کیچیک بیر ایضـاحال  داستانینا عایید آلتی قوشمانی » اصلی و کرم«یازماسیندا اوالن  اَل

ده  دئیه چوخ قیسا شـکیل » اَهرلی بیر شاعیر«نده چاپ ائتدیرمیشدیر. ع. قاراجاداغی حاقّیندادا »ادبیات قزئتی«

یازماسـیندا   بـو اَل  4ده بیـر قـدر گئنـیش معلومـات وئرمیشـدیر.      بحث ائتمیشدیر. ح. صمدزاده ایسه بو بـاره 

ــ  3ــ ابـراهیمین حیکـایتی.    2ـ فاطما ایله خسرون حیکایتی. 1سی واردیر:  نومونهآشاغیداکی خالق ادبیاتی 

 نین حیکایتی.  ـ عبداهللا7ـ یوسیفین حیکایتی. 6ـ قلندرین حیکایتی. 5ـ خاسپوالدین حیکایتی. 4سلیمان. 

یـا عاییـد اوالن   داسـتانالریندان قوشـماالر واردیـر. کوراوغلو   » اصلی و کـرم «و » کوراوغلو«بورادا همچنین 

» اصلی و کـرم «ـ نجی ایلدن سونراکی نشرلرینه عالوه ائدیلمیشدیر. 1956نین  داستانی» کوراوغلو«قْشماالر 

بـو قوشـماالر چـار    «ده یـازیر:   داستانیندا اوالن قوشماالري ایسه س. ممتاز چاپ ائتدیرمیشدیر. او، بـو بـاره  

اهرلـی بیـر   «ره ؤسـینه گـ   ) توقـع Mayor Şubinمایور شـوبینین (  اوردوسو ایروانی ایستعال ائتدییی زامان

 5».طرفیندن توپالناراق بیر سیرا باشقا شاعیرلریمیزین شعرلریله بیر مجموعه شکلینه سالینمیشدیر» شاعیر

 238ـ  258جیلد، باکی، ص.  Iـ باخ: نیظامی (آلماناخ).  4
 . 244. ص. 1986باکی. ». ایناقالرينین ق آذربایجان ادبیاتی«ـ س. ممتاز.  5

                                                 



هـوم  وچـون م ویازماسینین آذربایجان ادبیاتی، هـم ده فولکلورشوناسـلیغی تـاریخی ا    نین بو اَل اَ. قاراجاداغی

نکی بو، آذربایجـان دیلینـده فولکلـور ماتئریالالرینـدان عیبـارت ایـري حجملـی ایلـک         وهمیتی واردیر. چا

 یازماسیدیر.  اَل

XIX رشوناسلیق علمیلکلورماالشدیغی بیر د عصر آذربایجاندا فوروموز ائله ووردؤنین یارانیب فولکلور. فو

 XIXدا چاپ اولونماغا باشالییر. معلوم اولـدوغو کیمـی   عصرین اوللریندن توپالنیب روس دیللی مطبوعات

لونـدو.  ؤیـه ب  سی اساسیندا آذربایجان ایکـی حیصـه   چاي مقاوله رکمنوـ نجی ایل ت1828عصرین اوللرینده 

بیر فاجیعه ایدي، خالقا، اونـون   وزؤیایا قاتیلدي. واحید بیر خالقین پارچاالنماسی ا شیمالی آذربایجان روسی

یاسی آذربایجاندا آغیر مستملکه سیاستی یئریدیردي، خـالق    ووروالن معنوي ضربه ایدي. چار روسیطالعینه 

یـا دئییلـدي. او زامـان بئلینسـکی، چئرنیشفسـکی.       شموشدو. بونـونال بئلـه روسـی   ولم آلتینا دوایکی قات ظ

بایجـانین بیـر سـیرا گـنج     روشلو شخصـلر وار ایـدي. آذر  ؤنیا گواوف و باشقاالري کیمی قاباقجیل د پلئخان

ده آوروپـا مـدنیتی    سینده پئتئربورقا، مسکوایا تحصیل آلماغا گئدیردیلر، هم روس هـم  ز نوبهؤضیالیالري دا ا

ز ؤلیـک باخیمینـدان ا   لري تـاریخی  ایله تانیش اولماغا باشالدیالر. هر ایکی خالقین مدنی ـ ایقتیصادي عالقه 

ده  سـینده  یرنیلمـه ؤون میلّی فولکلوروموزون توپالنیب، نشـر ائـدیلیب ا  زؤسینی وئردي. بو جهت ا مثبت بهره

 ستریردي. ؤگ

لتمک مقصدیله بیر سیرا تدبیرلر حیاتا کئچیریـردي. بـونالردان    حکمؤیینی م ز موقعؤکومتی قافقازدا اؤچار ح

یرنمـک ایـدي. بـو    ؤینین الرینی، تاریخینی، فولکلور و ادبیات بیریده محض قافقاز خالقالرینین عادت ـ عنعنه 

نـدریلیردي.  ؤیادان آذربایجانا بیر چوخ سیاح، تاریخچی، ائتنوقراف، عالیم، مـأمور وس. گ  مقصدله ده روسی

هوم وعصرین اورتاالرینا یاخین قافقازین م XIXیادان موعلیملر گلیردي.  آذربایجاندا آچیالن مکتبلره روسی

ایـن  « یه باشالییر.  لر نشر ائدیلمه س دیلینده قزئت، ژورنال و مجموعهده رو مدنی مرکزینه چئوریلن تیفلیس

و باشقا قزئت و ژورنالالردا خالق ادبیاتی ماتئریالالرینا گئنیش یئر وئریلیردي. مسکوا، » قسمت خوانده نشده
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لرینـه راسـت    پئتئربورق، تیفلیس، باکی و باشقا شهرلرده چیخان مطبوعاتدا دا آذربایجـان فولکلـورو نومونـه   

 گلیریک. 

سـی   یادان آذربایجانـا گلـن بعضـی ضـیالیالر فولکلورومـوزون توپالنیـب چـاپ ائدیلمـه         آوروپادان، روسی

میزي  ردولر. چوخ تئز بیر مودتده خالقیمیزین ایچریسیندن میلّی خالق صنعتیورؤهوم ایشلر گوسینده م ساحه

ین سایسیز ـ حسابسیز آذربایجان ضیالیالري یئتیشـدي. بـونالر     یازیب مطبوعاتدا تمنّاسیز اوالراق چاپ ائله

ده تدقیقاتچیسـی ایـدیلر. اونـالردان     چیسـی و هـم   سـی، هـم ترجومـه    ز دوغما فولکلورونون تـوپالییجی ؤا

بـی   یئـف، فریـدون   اوف، رشـیدبی افنـدي    ك: مـاحمودبی مـاحمودبی   یه یلهؤلرینین آدالرینی بورادا س بعضی

وف،  فتی قاییـب وزاده، حسـین مـ   اوف، میـرزه ولـی   بی اوف، تیموربی بایرامعلی بی بی ولی صفرعلیچرلی، ؤک

لـر و   یئـف  یئف، ممد (محمد)، حسن، اسماعیل افنـدي  حاجی کریم سانیلی، میرهاشیم وزیراوف، موسی قلی

 حبت آچیالجاقدیر. ؤي ایشلردن یئري گلدیکجه صوردؤب. بونالرین گ

XIX سی عصرده هملرینـدن دئکابریسـت بئسـتوژئو ـ مارلینسـکی       یانین قاباقجیل فیکیرلـی نوماینـده   ده رو

)Bestujev – Marlinski      نسـکی و باشـقاالري قافقـازدا، اولوف، پوشـکین، م. ي. لئرمـانتوآ. س. پو ،(

ز ؤلـردن ا  ا نومونـه دن آذربایجاندان اولموش، خالقیمیزین شیفاهی ادبیاتی ایله ماراقالنمیش، بیـر سـیر   ملهوج

 اثرلرینده ایستیفاده ائتمیشلر. 

حتاجـدیر.  ؤسی آیریجا تـدقیقاتا م  عصر روس مطبوعاتیندا نشري مسأله XIXنین  آذربایجان شیفاهی ادبیاتی

XIX الر کی، بمونـه   وعصرده آذربایجان شیفاهی ادبیاتینین، دئمک اوپالنیـب    تون ژانرالرینـا عاییـد نولـر تو

زو و مثللرینـه راسـت   ؤلرده آذربایجان آتاالرس ندا چاپ ائدیلمیشدیر. بو ایللرده بیر سیرا منبعروس مطبوعاتی

لـري، بعضـی افسـانه و روایتلـرده توپالنیـب چـاپ        گلیریک. (سند. ح) بونونال بئله، مولالنصرالدین لطیفـه 

سی تـوپالمیش   الدین لطیفهمولال نصر A. D. Yeritsev (114چون آ. د. یئریتسئو (واولونموشدور. میثال ا
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لـر نشـر    ده ده لطیفـه  ) چاپ ائتدیرمیشدیر. ائله همین ایلده باشـقا بیـر منبـع   2330، ن. 1980ده (»کریل«و 

 ائدیلمیشدیر. 

ـ ؤنـور گ «لر، روایتلر، احواالتالردا نشر ائدیلیردي. نوخا قراسیندا یاییالن  مطبوعاتدا یئري گلدیکجه افسانه  ول

سـترمک  ؤلري میثال گ ) وس. نومونه1و  6، 7، 71ـ    97» (مقدس کوزه«، »چاریچا تامارا«، »حاقّیندا روایت

 اوالر. 

بو ایللرده قزئت و ژورنالالردا شیفاهی ادبیاتیمیزین باشقا ژانرالریدا توپالنیـب نشـر ائـدیلیردي. آذربایجـان     

اشاییش طـرزي، آیـري ـ آیـري     لري، خالقین ی ) و کندلرینده یاییلمیش عادت و عنعنهQəzaختلیف قزا (وم

لریندن ده میثالالر گتیریلیردي. بئله منبعلردن  لري حاقّیندا دانیشارکن، فولکلور نومونه آیین و مراسیملري لهجه

سینده یاشـایان   ) دایرهZaqatalaدیر. بورادا زاقاتاال (»سی قافقاز داغلیالري حاقّیندا معلومات مجموعه«بیري 

زو، تاپماجا و مـاهنیالر حاقّینـدا   ؤلومات و همین یئردن تْپالنمیش ناغیل، تمثیل، آتاالر سخالقالر حاقّیندا مع

ده   رکملی عاشـیغی وارخییـانلی عاشـیق محمـد بـاره     ؤعصـرین گـ   XIXقئیدلر وئریلمیشدیر. خوصوصـیله  

ساکینی،  )، وارخییان کندینینMuğənniماهنیسی موغال موغنّیسی (» زؤآال گ«معلومات دیقّتی جلب ائدیر. 

ــره   ــاال دای ــدن قوشولموشــدور. او، زاقات ــات ائتمــیش محمــد طرفین ــانالردا وف ــاخین زام ســینین مشــهور  ی

ده  رهؤزللییی ترنوم ائتمیشدیر. اونا گؤلییی و گ ) اولموشدور. ان چوخ گنجİmprovizatorایمپروویزاتورو (

ز تویالرینـدا تاتـار   ؤا İnqiloy(6اینقیلـویالر ( اونون بداهتاُّ قوشدوغو ماهنیالر خالق طرفینـدن سـئویلیر و   

 (سند. ح) 7».(آذربایجان ـ رئد) ماهنیالري اوخویورالر

لـرین   ده اَن چوخ توپالنیب نشر ائـدیلن نومونـه   عصر مطبوعاتینی نظردن کئچیرسک، بلکه XIXتونلوکده وب

ها داهـا چـوخ سـئویلن ژانـر اولـدوغو      رریک. ناغیل خالق ایچریسینده داؤناغیلالردان عیبارت اولدوغونو گ

جه دانیشیرالر. آذربایجان دیلینی تمیز بیلیرلر. قاخ، زاقاتاال و اونون ورجورجولردیر. اونالر گوـ اینقیلویالر واختیله مسلمان دینینی قبول ائتمیش گ 6
 کندلرینده اینقیلوي، موغال (آذربایجان) و لزگیلرده یاشاییر ـ رئد. 

 قاتاال و اونون کندلرینده اینقیلوي، موغال (آذربایجان) و لزگیلرده یاشاییر ـ رئد.ـ قاخ، زا 7

                                                 



ده ناغیال موراجیعت ائتمیش و شیفاهی دیلدن بیر چوخ ناغیلی یازییا آلیب  وبهؤچون توپالییجیالردا ایلک نوا

ـ نجـی ایلـده ایلـک دفعـه     1825ره، آذربایجان ناغیلی ؤلیک بیزه معلوم اولدوغونا گ چاپ ائتدیرمیشلر. هله

زلریده قئیـد  ؤسـ » تاتـار (آذربایجـان) دیلینـدن   «) آدالنیـر. اورادا  کریلشدیر. بو (روس دیلینده چاپ ائدیلمی

 کریـل اولونموشدور. بونـدان سـونراکی ایللـرده آذربایجـان نـاغیلالرینین اَن چـوخ نشـر ائدیلـدییی منبـع          

شـاه  «، )»Cümşüdمشود (وملیک ممد (محمد) و ملیک ج«چونجو بوراخیلیشیندا وسیدیر. بونون ا مجموعه

و باشـقا نـاغیلالر درج ائدیلمیشـدیر. بونـدان سـونرا آ. زاخـاروف، آ.       » شـاه اسـماعیل  «، »شاه قنبر«، »رستم

ي چاي ایکی صینیفلی کنـد  ؤدا ناغیلالریمیزین نشرینه خئیلی اَمک صرف ائتمیشلر. گ کاالشئف و باشقاالري

کـار   ودهؤس«، »علی خان«، »نوروز«، »اسماعیل شاه«) نیکوالي کالشئف İnspektorنین اینسپئکتورو ( مکتبی

 وس. ناغیلالري توپالییب نشر ائتدیرمیشدیر. » زاده یاالنچی شاه«، »ملیک ممد«، »احمد

و دیگـر محبـت داسـتانالریمیزدا    » نوروز«، »عاشیق غریب«، »آلی (علی) خان و پري خانیم«، »اصلی و کرم«

 لرله چاپ ائدیلمیشدیر.  دفعه

م. ي. لئرمانتوف قافقازدا، خوصوصیله شوشا، قوبـا و شـاماخیدا اولـدوغو زامـان آذربایجـان       معلومدور کی،

ناغیلینی یازمیشدیر. م. ي. لئرمانتوفون » عاشیق غریب«داستانینی ائشیتمیش و » عاشیق غریب«ایفاچیالریندان 

آز بیر مودت ایچریسینده بو اثر بیر  ندن سونرا بو اثر اونون آرخیویندن تاپیلمیش و چاپ ائدیلمیشدیر.ومولؤا

 چوخ روس تدقیقاتچیالرینین دیقّتینی جلب ائتمیشدیر. 

آدي آلتینـدا روس ـ آذربایجـان    » قافقـاز ـ روس پـارالئلی   «سینده  )آدلی مقالهکریل) (V. Millerو. میللئر (

ـ «نـین   قیلی تحلیلینی وئرمیشدیر. داها دوغروسـو، روس خـال   داستانالرینین موقاییسه بیلیناسـی ایلـه   » لکری

 سی اساسیندا) موقاییسه ائتمیشدیر.  ي (م. ي. لئرمانتوفون حیکایه»عاشیق غریب«آذربایجان داستانی 

XIX      مونـهخ دانیشـیالن خـالق ادبیـاتی نولرینـدن بیریـده مشـهور     عصر روس مطبوعاتیندا حاقّیندا ان چـو

ختلیف سـیاح، عـالیم، ائتنـوقراف، تـاریخچی و     و، آذربایجانا گلن مداستانیدیر. بو داستان قافقازا» کوراوغل«
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باشقا صنعت آدامالرینین دیقّتینی جلب ائتمیشدیر. اونالر یا داستاندان موعین پارچاالر چاپ ائدیر، یا اونون 

راسـت  ده معلوماتـا   سـینده بـو بـاره    )مجموعهکریلـ نجو ایلده (1830میشلر.  یلهؤسینده موعین فیکیر س باره

 گلیریک. 

لریده تئز ـ تئز چاپ اولونور. بونالرین بیر چوخو آذربایجانجا نشر   بو ایللرده فولکلوروموزون لیریک نومونه

لرلـه بـاغلی    سی وئریلمیشدیر. تاریخی حادیثه نین یانیندا روسجا حرفی ترجومه اولونموشدور. هر بیر نومونه

دیقّتـه  » نـین آلینماسـی حاقّینـدا مـاهنی     گنجـه «ز راست گلیریک. بـو جهتـدن   ماهنیالرا دا بو ایللرده تئز ـ تئ 

ور ؤلـري حاقّینـدا معلومـاتالر دا د    ختلیـف نوماینـده  ودیر. عاشیق پوئزییاسی و عاشیق صنعتی، اونون م الییق

) İ. P. Vladimirovهـوم اهمیتـه مالیـک ایـدي. ي. ن. پولونسـکی، اي. پ. والدیمیـروف (      وچـون م وا

هوم علمی اهمیته مالیک اوالن فیکیرلـر  وده ایندیده م بایجان عاشیقالري، عاشیق موسیقیسی و شعري بارهآذر

 ). 1، 6، 42، 1ـ 20میشلر ( یلهؤس

سی خالقین آغزیندان  یوك بیر حیصهؤعصرده آذربایجان فولکلورونون ب XIXلیییک کی،  نتیجه اوالراق دئمه

یوك بیر ایش ایدي. بونونالدا فولکلورشوناسـلیغیمیزین  ؤوندو. البته، بو، بآلینیب روس مطبوعاتیندا چاپ اول

) و هم Obyektivاساسی قویولدو. آنجاق بو ایشین موعین نوقصانالري دا وار ایدي. بونالر هم اوبیئکتیو (

لیمیـزي بیلمیـر،   ) سببلردن باش وئریردي. آوروپا و روس توپالییجیالري آنا دیSubyektivده سوبیئکتیو (

ده  هوم قوصورالرا یول وئریلیردي. مـاهنی، بایـاتی، داسـتان شـعرلري ترجومـه     وتوپالما و ترجومه ایشینده م

تـون  وزل، تأثیرلی ائپیزودالري ایختصار ائدیلیردي. عالوه ائـدك کـی، ب  ؤتحریف اولونور، ناغیلالریمیزین گ

لیفلري یئنه ده یوخاریدا آدالرینی وسی و شرحینین م مهروس مطبوعاتیندا فولکلوروموزون روس دیلینه ترجو

 چکدیییمیز میلّی ضیالیالریمیز ایدي. 

لرینین نشرینه ماراقـدا آرتمیشـدیر.    آذربایجاندا میلّی دیلده مطبوعات یاراندیقدان سونرا خالق ادبیاتی نومونه

لرینـده خـالق ادبیاتینـا     سـه از صـحیفه  ای» لوکشـک «زلري و مـاهنیالر ئـریلمیش،   ؤاَکینچیـ قزئتینده آتاالر س«
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» کشـکول «آدالنیـردي. مـثالُّ   » لطـایف «یـاخود  » زوؤلـرین سـ   دده«خوصوصی گوشه آییرمیشدیر. بو گوشـه  

) Aforizmزو، مثـل و آفـوریزم (  ؤسینده اوندان آرتیق آتاالر س مرهوـ نجو ن63ـ نجی ایل 1887نین  قزئتی

عاغیـل  «، »سیز باشین زحمتینـی آیـاق چکـر    عاغیل«، »شدا دئییلدیرعاغیل (عقل) باشدادیر، یا«وئریلمیشدیر: 

کومـوزو  وسو اولسـون، گـل ی  وموز کوسوک«، »،... عاغیللی آدامدا یا علم اوالر، یا مال»سیدیر اینسانین سرمایه

 وس. » م یازماولؤاینسان غریرینه ا«، »چاتاق

بیـاتی ایلـه مـاراقالنمیش، اونـالري     عصـرده شـیفاهی خـالق اد    XIXآذربایجان یـازیچی و شـاعیرلري ده   

خـانوف، س.ع.   ز اثرلرینده اونالردان ایستیفاده ائتمیشلر. نباتی، ذاکیر، آ. بـاکی ؤتوپالمیش و یرئی گلدیکجه ا

ز اثرلرینـده تئـز ـ تئـز خـالق ادبیـاتی       ؤکارالر ا ستریر کی، بو صنعتؤشیروانی، ن. وزیراوف یارادیجیلیغی گ

فاده ائتمیشلر. م. ف. آخوندوف خالق ادبیاتینی، خوصوصـیله بایـاتیالري تـوپالمیش، ح.    لریندن ایستی نومونه

ث ویه تشب زو و ضربی ـ مثللري توپالییب چاپ ائتمه ؤاوف لیریک شعرلر، آتاالر س فتی قاییبوزردابی، ح. م

منتخبـات   8میشـدي. سترن م. ش. واضئح بیر منخبات ترتیب ائتؤیوك ماراق گؤسترمیشلر. خالق ادبیاتینا بؤگ

لر، تمثیـل ـ    زلر، مضحکهؤیه آیریلیب: حیکمتلی س زلرینین توپلویودور. بیر نئچه حیصهؤخالقین حیکمتلی س

ن یاخشـیدیر،  وعالیمین بیـر گـ  «سترمک اوالر. ؤدان پارچاالر وس. گ»لیلی و مجنون«و » دربندنامه«ناغیلالر، 

ـ   «، »ندنومرؤجاهیلین هامی ع ، »زون درمـز وکـیم کـی، تیکـان اَکـر، او، ا    «، »ري اولمـاز یاتـانین اویاقـدان خب

دیر کی، دوغرو کیشی  شهرلرین پیسی او یئرده«، »لموش اوالؤین کیشی دیردیر، هر چند کی، ا یاخشیلیق ائله«

سـئرچه و  «، »قـاري و پیشـیک  «، »پادشاه و میمون«وس. بورادا » نون ایشینی صاباحا قویماوبو گ«، »یوخدور

عصرده روس مطبوعاتی  XIXیو کیمی، وروندؤلر ده واردیر. گ مه یلهؤکیمی س» ، چاش خوروز»ابله«، »ایالن

لـري ایلـه بـاغلی یـازیالر چـاپ       ایله یاناشی، آذربایجان مطبوعاتیندا دا فولکلور و فولکلورشوناسلیق مسأله

 ائدیلمیشدیر. 
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لـري ایلـه    وعاتیندا خالق ادبیاتینین نظـري مسـأله  عصر روس و آذربایجان مطب XIXتون بونالرال یاناشی، وب

سـی بـو و یـا دیگـر      لره گئتدیکجه داها چوخ یئر وئریلیر، بیر چوخ خـالق ادبیـاتی نومونـه    باغلی موالحیظه

 ده تحلیل اولونماغا باشالییردي.  شکیل

XIX رتاالریندا خالق ادبیاتینین نظري مسألهلردن بیري  ایجانلی عالیملریندن بحث ائدن ایلک آذرب عصرین او

ــ  1848) ایدي. او، 1802ـ   1870نین ـ ك.) پروفئیر میرزه کاظیم بی (  تینین (دانشگاهی قازان اونیوئرسیته

یوك اهمیته مالیـک اوالن بـو   ؤب وورؤز دؤسینی یازیر. ا مقاله» فردوسی اثرلرینده فارس اساطیري«نجی ایلده 

هوم یئرلردن بیرینی توتور. ایندییه قدر ونه و روایتلر خالقالرین تاریخینده مستریر کی، افساؤلیف گوده م مقاله

ورلرینین ایضاحیندا تاریخ بونالردان آز ایستیفاده ائتمیشدیر. یازیلی ؤاینسا حیاتینین چوخ قارانلیق و سیرلی د

سـی اولمایـان خـالق،     افسانه: «بی یازیردي ادبیاتدا بو معنی ثروتدن قیمتلی ماتئریال اخذ ائتمیشدیر. م. کاظیم

 ده کئچیر.  چریلرده ب، نسلیدن ـ نسیله شیفاهی شکیلؤلکه یوخدور، کؤروایتی اولمایان ا

لـر اونالریـن اعتقـادالرینین اساسـینی، یـازیلی ادبیـاتین، تـاریخین اسـاس          یاریم مدنی خالقالردا بو نومونـه 

چون زنگـین قیـدا   وا ولوقدس بیر شئی کیمی اونالرین تخیمضمونونو تشکیل ائدیر. مدنی خالقالردا ایسه مو

 (سند. ح)». یینه چئوریلیر منبع

لـري دریـن علمـی     بی اساطیر، موختلیف خالقالردا اونـون منشـأیی، خوصوصـیتلري وس. مسـأله     م. کاظیم

اطیرین رئـال اساسـی   تون بونالردان سونرا او بئله بیر قناعته گلمیشدیر کی، اسـ ولرله شرح ائتمیشدیر. ب دلیل

 نده عکسیندن باشقا بیر شئی دئییلدیر. ولولرین اینسان تخی واردیر. اساطیر رئال، طبیعی و ایجتیماعی حادیثه

بی شرق، خوصوصیله فارس اساطیري حاقّیندا داها اطرافلـی دانیشـیر. شـرق اسـاطیرینی او، ایکـی       م. کاظیم

ره خالق ؤیا گ لر، تدقیقاتچی والن اساطیر و خالیص اساطیري قووهقیسمه آییریر: آلالهالر و روحالر حاقّیندا ا

چون پهلوان، قهرمان، باهـادیر،  وز یارادیجیلیغیندا ایدئالیزه ائتمک اؤکئچمیشینی، اجدادالرینین قهرمانلیغینی ا

والن زلر اویدورموشــدور. فــارس اســاطیریندن دانیشــاندا او، آلالهــالر حاقّینــدا اؤملــک، روح و باشــقا ســ
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دن دانیشیر. فردوسی و هـومئر   زد، اَهریمن، فیریشته، دیو، سیمورغ و سایرهومؤحبت آچیر، هؤلردن ص افسانه

رکملی آذربایجـان  ؤسینه ده او گئنیش یئر وئرمیشدیر. عالیمین بو تـدقیقاتی حاقّینـدا گـ    قهرمانالرینین سجیه

ایران، مصر و دیگر بو کیمی خـالقالر نـه اینکـی     یونان،«اوف یازمیشدیر:  فیلوسوفو (فیلسوف) حیدر حسین

نین بو اینجیلریندن درین ادبـی و   آیري ـ آیري افسانه  و روایتلره مالیکدیرلر، حتی اونالر خالق یارادیجیلیغی 

ستریر کی، باخمایاراق کـی، خـالق   ؤزل بدیعی اثرلرده یاراتمیشالر. کاظیم بی گؤایجتیماعی معناسی اوالن گ

ختلیف خالقالردا بیر چوخ اوخشارلیقالرا مالیکدیر؛ آنجاق وکلري مؤلرین ک ـ اساطیر، روایت، افسانهادبیاتی  

(سـند.  ». ز خوصوصیتلریله باشقا بیر خالقین معنوي عالمینی عکس ائتدیره بیلمزؤبیر خالقین معنوي عالَمی ا

 ح) 

نکی او چاپ اولـدوغو  ومیتی اولموشدور. چهوم اهوسینین علمی ـ نظري باخیمدان م  م. کاظیم بیین بو مقاله

یادا بیر سـیرا تـدقیقاتچیالر اسـاطیري رئـال زمینـدن، خـالقین حیـاتی،         ده روسی جه واخت ـ آوروپادا و ائله 

) K. Marksلـري ك. مارکسـین (   یـن بـو موالحیظـه    بی معیشتی و مشغولیتیندن تجرید ائدیردیلر. م. کاظیم

 شیردي.  ودعاالري ایله سسلهاساطیر حاقّینداکی نظري م

دور.  اوف یوك اَمک صرف ائدنلردن بیریده عینعلی سلطانؤآذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین توپالنماسیندا ب

نی، ائتوقرافییاسینی یاخشی بـیلن   لرینی، معیشتی اوف خالقیمیزین عادت ـ عنعنه  ). ع. سلطان1868ـ 1935(

ـ نجی ایللر   1887ـ   1891) او، 247. ن. 1892، »کریل«د ائتدییی کیمی ( نون قئیوزؤضیالیالردان ایدي. ا

زو و مثل توپالمیشدیر. ؤمینه قدر آتاالر س چوآراسیندا ایروان قوبئرنییاسیندان، ناخچیان (نخجوان) قزاسیندان ا

ـ قلملریمیـزدن  سایاچی سزلرینی و ائل ادبیاتینا دایر بیر چوخ معلومـاتی اهلـی    «چرلی یازیردي کی، ؤف. ک

اونون توپالدیغی آتاالر ». زو ایله بیزه بخش ائتمیشدیرواوف جمع ائدیب لوطف ی حترم عینعلی بی سلطانؤم

منیم «لردیر.  نده عکس ائتدیرن نومونهوزؤنی ا زلرینین بیر قیسمی آذربایجان قادینالرینین حیاتینی، معیشتیؤس

زلرینین بیر چوخوندا ب خالقین حیاتا باخیشـینی خـاراکتئریزه   ؤالر ستوپالدیغیم تاتار (آذربایجان ـ رئد) آتا 
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) اوخوجـوالري ایلـه   2547، ن. 1981» (کریـل «للی (کلـی) میقـداردا آفـوریزملره راسـت گلینیـر      وائدن ک

ین چون یازدیغین ماتئریالالرین ائتنوقرافیک جهتلري ماراقلی اولمایا بیلمز. بو دفعه تاتار خـالقین وموصاحیبه ا

زونو ؤزونده عکس ائتدیرن بیـر نئچـه آتـاالر سـ    ؤنی و تاتار قادینالرینین حیاتینی ا قادینالرا اوالن موناسیبتی

ستریب تحلیل ائدیرك آشاغیداکی آتـاالر  ؤزلریندن میثالالر گؤلیف آتاالر سویی الزیم بیلدیم. سونرا م گتیرمه

 زرینده داها چوخ دایانیر: وزلرینین اؤس

 لطان ایدیم، قیز ایدیم س

 نیشانالندیم خان اولدوم. 

 اَره گئتدیم قول اولدوم، 

 آیاقالرا چول اولدوم. 

اوفو چوخدان ماراقالندیرمیشدیر.  لري ع. سلطان شونجهوآذربایجان قادینالرینین حیاتی، معیشتی، حوقوقی، د

دا همـین حالـدا    ران زامـان نـاخچیوان  م دارالمعلمینـی قورتـا  وزؤمن ا«ده یازیردي:  زاده بو باره ج. محمدقلی

زومدن آرتیق هوشیار دوستالریما راسـت گلـدیم و اونـالر ایلـه توتوشـدوم. منـیم سسـیمه سـس وئـرن          ؤا

اوف اولـدو. او واخـتالر آروادالریمیـزین َاسـارتده اولمـاق       سیرداشالریمدان قاباقجا عزیزیم عینعلی سـلطان 

زلري عینعلی ؤییردي و بیرینجی دفعه آروادالري مودافیعه ائدن س  ایسته حبتلري تزه ـ تزه مئیدانا آتیلماق ؤص

ارت میلین (جان استوارت میل) کیتابیندا وسیله مشهور آرواد آزادلیغی طرفداري جون ست یولداشیمیز واسیطه

  9».ردومؤگ

سـترمیش،  ؤید میثالالر گزلرینی قروپالشدیرمیش، هر قروپا عایؤاوف بیر توپالییجی کیمی آتاالر س ع. سلطان

زلریندن تـاریخی بیـر منبـع    ؤاوف آتاالر س میشدیر. ع. سطان یلهؤلر س هم ده بونالر حاقّیندا موعین موالحیظه

ده یئـري و مـوقعیی    ده، جمعیـت  کیمی ایستیفاده ائتمیش، آذربایجان قادینالرینین حیاتی، یاشاییشـی، عاییلـه  

 . 472، ص. 1951زاده. سئچیلمیش اثرلري، باکی  ـ ج. محمدقلی 9
                                                 



لر چیخارمیشدیر. آنجاق، ندنسه او، بـورادا آذربایجـان قـادینالرینین     تیجهحاقّیندا چوخ ماراقلی ائتنوقرافیک ن

زلرینی وئرمیشدیر. تأسوف ؤسوزلوغونو ایفاده ائدن آتاالر س یالنیز شیکایتینی، آغیر معیشت حیاتینی، حوقوق

صـافلیغی حاقّینـدا   زللییی، قهرمانلیغی، بیر آنا اولماق اعتباریله معنـوي  ؤکی، قادینالرین سعادتی، رشادتی، گ

 زلریندن دانیشمیر. ؤآتاالر س

عصـرین اوللرینـده    XXمرونون سونونا قدر فولکلورشوناسلیق فعـالیتینی داام ائتمیشـدیر.   ؤاوف ع ع. سطان

ژورنالینـدا بیـر سـیرا    » دان اولـدوزو «)، سووئت حاکیمیتی ایللرینده ایسـه  18، 61ـ 63روس مطبوعاتیندا (

 ائتمیشدیر.  لرله چیخیش مقاله

سـی و یاییلماسـیندا فعـال ایشـتراك ائـدن       خالق ادبیاتیمیزین توپالنماسـی، نشـري، روس دیلینـه ترجومـه    

) ایـدي. اونـون تـوپالدیغی خـالق ادبیـاتی      1849ــ  1923اوف ( ضیالیالردان بیریده ماحمود بی ماحمـدبی 

عبـاس و  «(خسـته قاسـیم ـ رئـد)،     »  قاسـیم مـولال «، »عاشیق غریب«، وزؤماتئریالالري ایچریسینده آتاالر س

ن بیر سیرا روس ائتنوقرافالریندان فرقلی اوالراق، م. وورؤلریده واردیر. او د داستانالري وس. نومونه» گولگز

لرده اوریژینالال یاناشـی، روس دیلینـه سـطري     اوف توپالدیغی ماتئریالالري نشر ائدرکن مجموعه ماحمودبی

زلره، روایتلـره، دینـی   ؤ) سـ İdeomatikلرینه، ایدئوماتیک ( ختلیف خالق ایفادهوه وئرمیش، ملري د ترجومه

 میشدیر.  هوم علمی اهمیتینی ایتیرمهوایصطیالح و آدالرا چوخ ماراقلی شرحلر یازمیشدیر. بو ایندي ده م

ر. او، خـالقیمیزین شـیفاهی   لیفیـدی ولرینـده م  م. ماحمود بی اوف خالق ادبیاتی حاقّیندا بیـر سـیرا موالحیظـه   

       ئزییاسـی وار. بـوئزییاسیندان بحث ائدرکن یازیردي کی، تاتارالردا (آذربایجان ـ رئـد.) زنگـین خـالق پوپو

للی میقدار دا ناغیل ـ پوئماالردان و محبتی ترنـوم ائـدن، خـالقین     ولشدییی ک وبهؤپوئزییا حیکایه و شعرین ن

 لردن عیبارتدیر.  ونده بیرلشدیرن آیري ـ آیري نغمهزؤسینی ا روشونو، فلسفهؤنیا گود

ستریر کی، عاشیق عربجه ؤاوف عاشیق صنعتی، داستانالر حاقّیندا صحبت آچیر و گ داها سونرا م. ماحمودبی

) وئـریلن آددیـر. او، عاشـیقالري ایمپروویزاتـور و     İmprovizatorکارا، ایمپروویزاتورا ( کارا، نغمه صنعت

 42 



 43 

ستریر کی، هر ایکی قروپون آیریلماز دوستو ؤر و گولؤ) بKateqoriyaاولماقال ایکی کاتئقورییایا ( کار پئشه

 چ تئللی سازدیر. وا

لیفین شخصــی وده مــ وزؤلرینــه عاییــد اوالن یئرلــر یئنــی ایــدي، ا ده اوســتاد عاشــیقالرین دئییشــمه مقالــه

فاُّ بیر کندده، ائالتـدا، حتـی   وستریر کی، اگر تصادؤف گاو لري اساسیندا یازیلمیشدي. م. ماحمدبی موشاهیده

بیر شهرده ایکی عاشیق راستالشسا، خـالق اونالریـن یاریشـینی طلـب ائـدیر. عاشـیقالردان بیـري سـازین         

سیله رقیبینه سوالالر وئریـر. رقیـب بـو سـوالالرا مـاهنی ایلـه جـاواب         له اوخودغو ماهنی واسیطه مشاییعتی

الالرینین ؤنـین سـ   چ مـاهنی واواب ماهنیسیدا عینی سایدا اولمالیدیر. اگر رقیـب سـیرا ایلـه ا   قایتارمالیدیر. ج

کارانه صورتده اوندان سازي آلیر و داشا چالیب پارچا  سه، مغلوب ساییلیر. غالیب نماییش معناسینی آچا بیلمه

نـه بیلمـز. بعضـاُّ ایسـه     وزؤورده گ دهـ پارچا ائدیر. بئله اولدوقدا مغلوب اوالن عاشیق بیرده بو کندده، بو هن

یونو ثوبوت مقصـدیله اونـون آیاقالرینـا یـاخیلیر و     ونلوستوزو قارشیسیندا رقیبین اؤمغلوب اوالن هامینین گ

 ییر.  خصت ایستهور

 رور و فیکرینـی ولی سـ  لر ایره ده ماراقلی موالحیظه داستانی باره» کوراوغلو«ده  م. ماحمودبی اوف همین مقاله

مـن نـه   «) قیشـقیریر:  Pafosبو قاچاق ـ ایمپرویزاتوور ماهنیالرینین بیرینده پافوسال ( «بئله یئکونالشدیریر: 

داسـتانینا  » قاچـاق کـرم  «لیف وداها سونرا م». ده خوتکارا (ترکیه سلطانینا ـ رئد.) تابع دئییلم  خان، نه شاه، نه

یري آلتیندا سون زامانالر مشهور قاچاق کرم حاقّیندا بونـا بنـزر   نون تأث»کوراوغلو«ستریر کی، ؤتوخونور و گ

  10».قدر یاییلمیشدیر» کوراوغلو«لدیلمیشدیر. همین ناغیل قازاخ و بورچالی قزاالریندا  زهوبیر ناغیل ـ پوئما د

 .Mنـین (  ) نشـر ائـدن م. قَمرلینسـکی   1899نـی (  زلریندن عیبـارت ایلـک مجموعـه   ؤورده آتاالر سـ ؤبو د

Qəmərlinski پالییجی مقدمهؤآتاالر س 750) فعالیتی ده دیقّته الییق ایدي. کیتابداپالنمیشدیر. توده  زو تو

لک تلـف  ویوك یادگار و یا ورثه یوخدور. زیرا، مال، مؤزدن بؤس«چون ونیادا هر کس اوستریردي کی، دؤگ

 . 137، ن. 1895قزئتی. » کاسپی«ـ  10
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چـون  وانین سزلري هله باقیـدیر و اینسـان ا  کمانین، شعروز قالیر. بئله کی، کئچمیش حؤاولور، گئدیر، آما س

ن وزؤولت یوخدور، نئجه کی، دئمیشلر: جاواهیرین قیمتی وار، آمـا سـ  ؤزدن خئییرلی، منفعتلی هئچ بیر دؤس

» زوؤآتـاالر سـ  «لرینـدن   دن ایشه یارارلی ضرب ـ مثل  رك حوکماالرینین تجربهوره تؤقیمتی یوخدور، بونا گ

چـون  وییب باقی قاال هم خَلفلـر ا  لمهوروتؤزلري آرادان گؤدیلدي کی، سلَفلرین سنامینه بیر ریساله ترتیب ائ

سونراکی قئیدلردن آیـدین اولـور    11».ر و  خوصوصیالریندا بیر رهبر اولوب بیر خئیر ایله یاد بویوراالرومؤع

ائلـه همـین ایـل م.    کی، م. قَمرلینسکی خالق ادبیاتینی شیفاهی دیلدن آلیندیغی کیمی نشرینین طرفداریـدیر.  

ـ   30نـین   قزئتـی » کاسپی«نین کیتابی حاقّیندا  قَمرلینسکی نـین رئسئنزییاسـی    سـینده ح. زردابـی   مرهودئکـابر ن

)Resenziyaپالییجیلونور. رئسئنزییادا توو  وزؤلنـدیریلیر. آتـاالر سـ    کسک قیمـت ویی ی نین اَمه ) چاپ او

زونـون تـوپالدیغی  کیتابـدا    ؤنین سونوندا ح. زردابی ا ر. مقالهییندن دانیشیلی لییی و رنگارنگلی مثللرین زنگین

 ده وئریر.  زو و مثللرینیؤاولمایان بیر سیرا خاراکتئر آذربایجان آتاالر س

 لرینه موناسیبتینی بیلدیریر.  ختلیف حیات حادیثهوخالقین م وزؤره آتاالر سؤلیفه گوم

XIX لکلور بکـارالري   الري و صـنعت  ئموکراتیـک فیکیرلـی ضـیالی   تون قاباقجیل باخیشـلی، د وعصرده فو

لري ایله سیخ باغلی اولموشـدور. بونـا    لیک، رئالیزم مسأله لیک، خلقی ندورموشدور. خالق ادبیاتی سادهوشود

نین خالق ادبیاتی ایله یاخینـدان ماراقالنماسـی، یئـري     عصرده م. ف. آخوندوف و ح. زردابی XIXره ده ؤگ

سی طبیعـی ایـدي. معلـوم اولـدوغو کیمـی م. ف.       مه یلهؤده نظري فیکیرلر س خزینه باره گلدیکجه بو زنگین

لرینی، شـیفاهی یـارادیجیلیغینی یاخشـی     نین حیاتینی  عنعنه ) آذربایجان خالقی1812ـ   1878آخوندوف (

حیاتینی تـدقیق  جک کی، قافقاز موسلمانالرینین  قزئتی او زامان یازیردي کی، بیر واخت گله»کریل«بیلیردي. 

 ائدن عالیم م. ف. آخوندوفون کومئدییاالرینا اساسالناجاقدیر. 

بحثینین اولینده عینیله » آتاالر سوزو«سینده  مرهوژورنالینین بیرینجی ن» مولال نصرالدین«زاده  ینی ج. محمدقلینین همین سوزلر ـ م. و. قَمرلینسکی 11
 گتیرمیشدیر. 

                                                 



 لنمیشدي. کومئدییاالریندا خالق تئاتري و تاماشاالریندان فعال شکیلده بهره م. ف. آخوندوف

نن  شلهلرینده خالق پوئزییاسیندا ای سلوبوندا شعرلر یازمیش، تجنیسومعلوم اولدغو کیمی، او، عاشیق شعري ا

 یه چالیشمیشدیر.  مشهور جیناسالردان ایستیفاده ائتمه

م. ف. آخوندوف آذربایجان خالقینین داستانالري ایله ده یاخیندان تانیش ایدي. اونون مقاله و مکتوبالرینـدا  

ز ـ تئز  لره تئ و بو کیمی ایفاده» بو حادیثه دیللرده داستان اولدو«، »سترديؤجک قهرمانلیق گ شهوداستانالرا د«

راست گلیریک. کومئدییاالریندا او مجنون، لیلی، کـرم، کوراوغلـو و خـالق ادبیـاتینین باشـقا قهرمـانالرینین       

آدالرینی چکیر، ترتیب  ائتدییی یئنی الیفبا ایله دده قورقود حاقّینـدا خـالق آراسـیندا مشـهور اوالن مـاهنینی      

 یازیر. 

چـون  وسـانین معنـوي قیداسـی آدالنـدیریر، اینسـان حیـاتی ا      نی، رقصـی این  م. ف. آخوندوف شعري، نغمه

) دیـن  Feodal – Patriarxalنه دانیشیردي. آنجاق فئـودال ـ پاتریارخـال (   ؤنه ـ د ؤبونالرین اهمیتیندن د

یه چالیشیر، ماهنینی،  زل معنوي قیدادادن محروم ائتمهؤ) اینسانالري بو گQaraguruhçuقارا گروچوالري (

کـارالرینی تعقیـب    ناه (گنـاه) سـاییر، بـونالرین ترجمـانی اوالن ائـل صـنعت      وحبتی گؤص ـ  وزؤرقصی، س

ز حوقوقو اوغرونـدا  ؤنیالیغی تبلیغ ائدیر، اینسانالري حیات، یاشاماق، اوائدیردیلر. بونونالدا اونالر تَرکی ـ د 

 دن اوزاقالشدیریردیالر.  موباریزه

یـه   ر قانونی ـ معنوي ذوقدن محـروم ائتمـه   وه اَدیب اینسانالري هر جنین بیر یئریند»الدوله مکتوبالري کمال«

 ز اعتراض سسینی اوجالدیر. ؤجهد ائدنلره قارشی ا

یوك محبتلـه سـئویردي. او، ائرمنـی    ؤخالق شعرینی، عاشیق پوئزییاسینی یاخشی بیلیر و ب م. ف. آخوندوف

آذربایجان بایاتیالري وئرمیشدیر. خ. آبوویـان   ) بیر چوخX. Abovyanدئموکرات یازیچیسی خ. آبوویانا (

» ائرمنسـتان یـاراالري  «یی ایله ائرمنی دیلینه چئویرمیش و  مهؤم. ف. آخوندوفون بیالواسیطه کایسه بونالري 

 Adolfآدلی مشهور تاریخی رومانیندا اوندان ایسـتفاده ائتمیشـدیر. م. ف. آخونـدوف آدولـف بئـرژئنین (     
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Berjeکیتابینـا بیـر سـیرا ائـل شـاعیر و      » یـی ـ اشـعاري ـ شـعرایی ـ آذربایجـان        مجموعه«یی) ترتیب ائتد

موسـلمانالر  «سـینده یازمیشـدیر:     ده آ. بئرژة کیتابین مقدمه ده تقدیم ائتمیشدیر. بو باره عاشیقالرینین شعرلینی

، من بـورادا اونالریـن   آراسیندا شاعیرلرین خوصوصی حیات و یاشاییشینا عاید الزیمی سندلر اولمادیغیندان

دن  ییم معلومات قیسماُّ رفیقیم میرزه فتحعلی جه ده وئره یم. بو باره جه یه یی ـ حالیندان بحث ائده بیلمه  ترجومه

 وزؤاَدیبـین ا ». سیله قاراباغدان توپالنمیش شیفاهی معلوماتـدان عیبـارت اوالجاقـدیر    و قیسماُّ اونون واسیطه

مکـون  ویندن عیبارت بئله بیر کیتابی آیریجا چاپ ائتمک فیکرینده ایدي؛ آنجاق بو مخالق شاعیرلرینین اثرلر

 اولمامیشدي. 

 لندیریر، اونالردان ایستیفاده ائدیردي.  کسک قیمتولرینی ی کار خالق روایت، افسانه و لطیفه یوك صنعتؤب

لرینـی توپالمـاقال مشـغول     نـه مرو بویو خـالق ادبیـاتی نومو  ؤتون عو)ده ب1842ـ   1907حسن بی زردابی (

اولموشدور. بونو اَدیب باشقاالرینا دا توصیه ائدیردي. اونون آروادي حنیفـه خـانیم یـازیر کـی، حسـن بـی       

زلرینی (اونون توپالدیغی آتاالر ؤلره منتظم اوالراق ماهنیالري، ناغیلالري، آتاالر س ادبیاتال مشغول اوالن گنج

 ردو. ورؤدیر) ییغماغی مصلحت گمیش زلري نشر ائدیلمهؤس

میشدي کی، یا ائل  ح. زردابی آذربایجاندا اوالن بیر چوخ مکتبلرین موعلیملرینه مکتوب یازیب خواهیش ائله

زلـدیب  والرینی توپالسینالر، یاخود دا چوخ آسان بیر دیلده علمی، معـاریفی تبلیـغ ائـدن مـاهنیالر د     ماهنی

للی میقداردا ماهنی توپالیا بیلمیشدي. ولیکله ح. زردابی بیر نئچه ایل مودتینده ک اوشاقالرا اوخوتسونالر. بئله

بو ماهنیالرین اسـاس مضـمونو اوشـاقالري علمـه، تحصـیله، ترقّییـه هوسـلندیرمکدن عیبـارت ایـدي. ح.          

 شدور. چ دفعه چاپ اولونمووـ نجو ایللرده ا 1909و  1903، 1901الر  نین توپالدیغی بو ماهنی زردابی

) کیمــی Epiqrafزلر ائپیقــراف (ؤقزئتینــده یـازدیغی آشــاغیداکی ســ » اَکینچــی«کیتـابین اوللرینــده اَدیبــین  

اَدیبین هـاراي سـالیب   ». ییر ییر، دئییرم ائشیتمه  رمهؤستریرم گؤییر، گ هر کسی چاغیریرام گلمه«وئریلمیشدیر: 

رك او زامـانالر دیللـرده دوالشـیردي.     شـه ونا دزلري ضربی ـ مثل حالی ؤخالقی علمه، معاریفه چاغیران بو س
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مـاهنیالري بـاکی و غئیـري شـهرلرین     «همین ماهنیالر کیتابی حاقّیندا سونراالر ح. زردابـی بئلـه یـازیردي:    

ره اونالریـن هاواسـینی   ؤ) اولمادیغینا گـ Notندریم کی، اوخوسونالر. آما بیزلرده نوت (ؤفته گومکتبلرینه م

حـاکیملردن  «لـر   دئین اولدوسا، بیر شئی حاصیل اولمادي. مـوعلیم » بلی ـ بلی «م. آما نه قدر دی ندره بیلمهؤگ

 ». لري شاگیردلرین یادالریندان چیخارماغا سعی ائتدیلر ـ دئییب او نغمه» قورخوروق

ـ     وستریر کی، ح. زردابی خالق ماهنیالرینین مؤتون بونالر گوب یـوك  ؤه بهم ایدئیا ـ بـدیعی و تبلیغـی تأثیرین

قزئتـی چیخانـدا او واختـین    » اَکینچـی «کئچمیشـده  «لرینین بیرینـده یـازیردي:    اهمیت وئریردي. اَدیب مقاله

یـین نفعلرینـدن و بیـز موسـلمانالرا اوالن      میشدیم کی... علـم تحصـیل ائتمـه    شاعیرلریندن یازیب توقع ائله

تسـینلر کـی، عاشـیقالر     یـره ؤاوخومـاغی ا سینده شعرلر یازیب عاشیقالرا خوش صوت ایلـه   لملرین بارهوظ

اونالري تویالردا اوخیوب اهالینی اویاتماغا سبب اولسونالر. اونالردان بیرجـه سـید عظـیم شـیروانی علـم      

معلومـدور کـی،   ». ده چاپ اولونموشـدور »اَکینچی«تحصیل ائتمک نفعلریندن بیر نئچه شعر یازمیشدیر کی، 

یـن علمـه چـاغیریش روحونـدا      ین، م. اَ. صابیرین و آ. شـایق  نراالر آ. صحتنین و داها سو س. ع. شیروانی

نـین چاغیریشـینا جـاواب     چوخلو ماهنیالر مئیدانا گلمیشدي. احتیمال کی، بونالر هله او زامانالر ح. زردابی

ونا داها یـاخین  نین آرزوس ز مضمونو اعتیباري ایله ح. زردابیؤایدي. خوصوصیله م. اَ. صابیرین ماهنیالري ا

دیر کی، ح. زردابـی تـوپالدیغی    لی و تأثیرلی ایدي. ماراقلی ایدي: هم دیلی آیدین، هم ده موسیقیسی جاذیبه

ره مکتبلـره یـالنیز مـاهنیالرین    ؤسیندن دانیشارکن، او زامـان نـوت اولمادیغینـا گـ     همین ماهنیالرین موسیقی

ز ؤمیشـدي؟ م. اَ. صـابیرین ا   لـه  سینی کـیم بسـته   رین موسیقیندردیینی قئید ائدیردي. بو ماهنیالؤسزلرینی گ

شــرقلرینه موســیقی قوشــدوغو معلومــدور. بیــزه بئلــه گلیــر کــی، ح. زردابــی ده تــوپالدیغی مــاهنیالرین  

عصـرین   XIXتون بونالردان سونرا بیز جسـارتله دئیـه بیلریـک کـی،     ومیشدي. ب له بسته وزؤسینی ا موسیقی

سـوندا یـازیلمیش    وللرینـده شـاعیرلریمیز طرفینـدن علمـی، مکتبـی تبلیـغ موضـوع       عصرین ا XXسونو ـ  

پرور ح. زردابی اولموشدور. او، مکتبلرده نغمه، موسیقی  رکملی، معاریفؤثکارالري گوماهنیالرین ایلک تشب
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ده او زامـان   یی باره یوك ثمره وئرجهؤده آلوولو طرفداري ایدي. اَدیبین ماهنیالرینین دوغروداندا، ب نین تعلیمی

لري تعلیم ائدیلرسـه،   ) بئله یازیردي کی، مرحوم حسن بی جنابالرینین مشهور نغمهA. Səhhətآ. صحت (

یینـده، دیماقالرینـدا    رهولـر اوشـاقالرین ا   یوك، اوجا فیکیرلـر آنـالدان او نغمـه   ؤلر ایچریسینده ب ملهوقیسا ج

یـوك حـیس اویـادار. مـدنی     ؤپرورلیک کیمی نه قـدر ب  در، وطن رهؤت (دماغالریندا) نه قدر تأثیرلی هیجانالر

سیدیر. بئله ایسه  لرین، شرقیلرین نتیجه دیلمیش بو کیمی نغمه یرهؤیوك فداکارلیقالر اؤیوموز بوردؤمیلّتلرده گ

 » تعلیمینی فایداسیز ساییب نظر اعتیباره آلماییریق...  بیز نییه نغمه

نـه بـو ژانـرا قاییـدیردي. اَدیبـه      ؤنه ـ د ؤلرینده د یوك اهمیت وئریر، مقالهؤنیالرا بح. زردابی، عومومیتله، ماه

لـردن   تلـی واسـیطه   ره ماهنیالر اینسانالري عومومی فیکره گتیرن، بیر آمال اوغروندا بیرلشـدیرن اَن قـووه  ؤگ

نی شرح ائدن ماهنیالري نلریوهر طایفانین وطنداشلیق و میلّتین کئچمیشده اوالن یامان و یاخشی گ«بیریدیر. 

زل ؤادیب ماهنیالردان یالنیز گ.» 12یه باعیث اولور شوب بیرلشدیرمهواولور کی، بو ماهنیالر آغیزدان ـ آغیزا د 

ز و دولغون مضموندا طلـب ائـدیردي. او، معناسـیز،    ؤ) ایله یاناشی ساغالم معنالی سMelodiyaمئلودییا (

 سترمیشدیر: ؤي کسکین تنقید ائدیب بئله بیر میثالدا گز ییغیمیندان عیبارت ماهنیالرؤبوش س

 آغاجدا اوتوروب سرچه،

 چه؟ يؤنییه اوزانسان، ائی ک

 سن هاردا قالدین، ائی بئچه؟ 

 ز! ؤائی یار، ائی یار، ائی قارا گ

لیقـدان  شـوب خـالقی نادان  واونالر آغیزدان ـ آغیزا د «بونون عوضینده ماهنیالردا ائله مضمون اولمالیدیر کی، 

  13».یه باعیث اولسون دانالیغا تحریک ائتمه

 18، ن. 1877، »اکینچی«ـ  12
 18، ن. 1877، »اکینچی«ـ  13
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لرینی چوخ یاخشـی بیلیـردي. معلومـدور     نیع خالقین عادت و عنعنه حسن بی زردابی کند حیاتینی، معیشتی

دت عرضینده ونن دئدییی کیمی، بو موزؤباغالندیقدان سونرا او، آلتی ایل کندده یاشامیشدیر: ا» اکینچی«کی، 

نین خـالقین   تون بونالر ح. زردابیولنمیشدیر. البته، ب ئوینجی ایله شادالنمیش، کدري ایله غوصهکندلیلرین س

سینه سبب اولموشـدور. او، آذربایجـانین چـوخ     یرنمهؤدا ا حیات و معیشتی ایله برابر شیفاهی یارادیجیلیغینی

نین شاعیرانه  . اَدیب آذربایجان خالقیسینه بلد ایدي یئرلرینی قاریش ـ قاریش گزمیشدي. اونون هر بیر گوشه

سـینده یـازیر کـی،     آدلی مقاله» لریمیز بیزیم نغمه«یرنمیشدي. او، ؤطبیعتینی، شعره، صنعته اوالن محبتینی ده ا

ز او قدر اثر ائتمز، نئجه کی، سعر ایله دئیـیلن  ؤبیزیم قافقاز موسلمانالرینا هئچ بیر یازي و دیل ایله دئییلن س

ره بونـون سـببی اودور کـی،    ؤاَدیبـه گـ  ». لر ایله کی، خوش صـورت ایلـه اوخونـور    خصوص نغمهز االلؤس

سینه اوخشایان وطنیمیزین داغالري، چـایالري،   دیر. بیزیم جنّتین بیر گوشه قافقازین یئرلرینین خاصیتی بئله«

سینی جوشه گتیریب بو حاال خوش آبی ـ هاواسی و هر بیر جهتدن صفالی و دیل گوشه اولماغی اونون اهالی 

 ». سالیر

یوك هوسله قوالق آسیردي. ؤح. زردابی آذربایجان خالقینین سئودییی عاشیقالري دا یاخشی تانیییر، اونالرا ب

ز طبیعتینـدن  ؤکـی، بـو صـنعت آذربایجـان خـالقینین ا      رهؤیوك تبلیغی تأثیري واردیر. اونـا گـ  ؤبو صنعتین ب

 ،غموشدور. اوالن محبتی  آدلی مقاله» لریمیز بیزیم نغمه«جی ایلده ـ ن1906دوسینده آذربایجان عاشیقالرینا او

بیر باخین بیزیم عاشیقالر تویالردا اوخویاندا قوالق آسانالرا، بو زامان بو قوالق آسانالر ائله «ده یازیردي:  باره

کـی، سـونرا تـوي قورتـاردي،      . ائلـه ده خبـري اولمـاز   رك، اَتینی کسسنوحاال گلیرلر کی، به ایصطیالحی ت

لرده گزنـده عاشـیقدان ائشـیتدییی     چهوندوز کون اوشاقالر گئجه و گوعاشیقالر ائوینه گئتدي، بئش ـ اون گ 

  14».زلدیرلرولري اوخویا ـ اوخویا گزیرلر و بیر ـ بیرینین غلطینی د قافیه

 . 240، ص 1960ـ ح. زردابی. سئچیلمیش اثرلري، آذر نشر،  14
                                                 



یـارادیجیلیغی، اونـون بـدیعی، ائسـتئتیک     سـتریر کـی، ح. زردابـی خـالق صـنعتی، خـالق       ؤتون بونالر گوب

)Estetikرهخ قیمتلی فیکیرلر س )، مفکومیشلر. موعین بیر سیستم تشـکیل ائـدن    یلهؤوي اهمیتی حاقّیندا چو

 هوم یئر و موقعیی واردیر. ونین تاریخینده م بو فیکیرلرین آذربایجان فولکلورشوناسلیق علمی

XX لرشوناسلیغی. عصرین اوللرینده آذربایجان فوکلو 

ورلردن بیریدیر. بو ایللرده ایجتیمـاعی ـ سیاسـی    ؤور چوخ ضیدیتلی دؤنین تاریخینده بو د آذربایجان خالقی

جلنمیشـدي. آذربایجانـدا،   ودار شـیفاهی خـالق ادبیاتینـا مـاراق دا گ     لرلـه عالقـه   حیاتدا باش وئـرن حادیثـه  

سـی و   نمه جلهوسی، اینقیالبی حرکتین گ نین مئیدانا گلمه فیخوصوصیله باکیدا میلّی بورژوازییانین، فهله صین

 XIXسینده ادبیاتین، اینجه صنعتین قارشیسـیندا دا بیـر سـیرا یئنـی طلبلـر قویـوردو.        بهؤز نؤباشقا عامیللر ا

لري ایله بـاغلی بیـر    ن حادیثهوورؤعصرین اوللرینده آذربایجان فولکلورشوناسلیغیندا د XXعصرین سونو، 

لر مئیدانا چیخدي. فولکلورا یـازیچی و شـاعیرلرله بیرلیکـده پئـداقوژي      زونه مخصوص یئنی کیفیتؤا اسیر

(Pedaqoji) سینه  لندیریلمه یه باشالدیالر. خالقین معاریف سترمهؤلري ده یاخیندان ماراق گ فیکرین نوماینده

چـون خـالق ادبیاتینـدان گئنـیش     وق از پئداقوژي فیکیرلرینی یایمـا ؤیوك اَمک صرف ائدن ضیالیالریمیز اؤب

یئـف، ف.   ایستیفاده ائدیردیلر. ح. زردابی، م. اَ صـابیر، س. س. آخونـدوف، آ. شـایق، آ. صـحت، ر. افنـدي     

رریـک کـی، بـونالرین    ؤرکملی شخصلرین ادبی ـ پئـداقوژي فعالیتینـه دیقـت ائتسـک گ     ؤچرلی کیمی گؤک

تورولن فولکلْر ماتئریالی ؤلرینده محض خالقدان سئچیلیب گ قالهنین تربیه خاراکتئري داشییان اثر و م هامیسی

عصرین اوللرینده ترتیب ائدیلن درسلیک و قیراَت (قرائت) کیتابالریندا خالق ادبیاتی  XXاساس یئر توتور. 

 ماتئریالالریندان گئنیش ایستیفاده اولونوردو. 

دار اوالراق فولکلور آنـا   لرله عالقه وئرن حادیثه عصرین اوللرینده ایجتیماعی حیاتدا باش XXدیگر طرفدن، 

لري ایله سیخ باغلی ایدي. شیفاهی خالق ادبیاتی آنا دیلینین، ساده خـالق   دیلی، میلّی دیل، خالق دیلی مسأله

شنده خـالقیمیزین  وحبت دؤورده آنا دیلیندن صؤیی و ترجمانی حساب ائدیلیردي. بو د نین اساس منبع دیلی
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زمینلـی   روردولر. ي. و. چمـن ولی سـ  سینی ایره ده خالق دیلی مسأله باخیشلی ضیالیالري ایلک نوبهقاباقجیل 

جـو ده  ولیک) سـئومز، زور و گ  دیل قاییرماقلیق (صنعی«قزئتینده یازیردي: » صدایی حقّ«ـ نجو ایلده 1914

سـینده ده   لیـک سـایه   لیک، طبیعی هسته بیتر، قالخار، قول ـ قاناد آچار و بو آسود وا وکؤز کؤقبول ائتمز! دیل ا

جاماعـاتیمیزین عصـرلرله    وکـ ؤزل، ظریف و گئنیش بیر حاال گلر کی، هامینی حئیران قویار. دیلین کؤائله گ

ــالر توپالنســین، ا  ــل ادبیاتینــدادیر. گــرك اون ــاران گــرك  ؤیاراتــدیغی ائ یرنیلســین، اَزبرلنســین. دیــل آخت

 ». جاماعاتیمیزین آراسیندا گزسین

ده  لرینـده چـوخ آیـدین شـکیل     یازیچی و معاریف خادیملریمیزین هم بـدیعی اثرلرینـده، هـم ده مقالـه     بنو

ـ   »مولال نصرالدین«روروك. ؤگ سـینده مـوراجیعتی، ج. محمـد     مرهؤین خالق ادبیاتینا دئمک اوالر کـی، هـر ن

نین  روشو، دیلیؤنیا گوخالقین د) شیفاهی ادبیاتی Pyesپئیسلرینده (» کامانچا«، »آنامین کیتابی«نین  زادي قلی

سـی اساسـیندا اثرلـر     اوفون خالق ادبیاتی، خالق موسیقی  بی . حاجیوسی، ا ایفاده فورماسی کیمی تقدیم ائتمه

یئـف، ي. و.   چرلی، آ. شـایق، ر. افنـدي  ؤسی، ف. ک یازماسی، اوشاق یازیچیالریمیزین فولکلوردان ایستیفاده

سـی چـوخ    بیر سیرا مقاله و مکتوبالریندا آنا دیلینی یاد تأثیرلردن قوروماق مسألهزمینلی و باشقاالرینین  چمن

 ده قویولوردو.  جیدي (جدي) شکیل

لیکره باخمایاراق، داها چوخ، داها تئز ـ تئز   هوم چتینولري، قارشییا چیخان م ورده خالق ادبیاتی نومونهؤبو د

لرینده، هم ده آیري ـ آیري کیتاب و کیتابچاالر شکلینده   صحیفهچاپ اولونوردو. خالق ادبیاتی هم مطبوعات 

لرینـده خـالق ادبیـاتی     ژورنالالرینین صـحیفه » رهبر«، »دبیستان«، »مکتب«، »مولال نصرالدین«نشر ائدیلیردي. 

 لرینه گئنیش یئر وئریلیردي.  نومونه

زو، مثـل، تاپماجـا، بایـاتی، سـایاچی     ؤتاالر سسینده آ ژورنالی، دئمک اوالر کی، هر نومره» مولال نصرالدین«

لري ایلـه   هوم ایجتیماعی ـ سیاسی مسأله ون موورؤسزلري، ماهنیالر چاپ ائدیر، بونالري چوخ اوستالیقال د

» طـوطی «، خوصوصـیله  »آري«، )»Kəlniyyətکَل نیـت ( «اویغونالشدیریردي. اونون یولونو داوام ائتدیرن 
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زو، مثل، آفوریزم و ؤاَن چوخ آتاالر س» مکتب). «16، 218لنیردي ( دیجی صورتده بهرهخالق ادبیاتیندان یارا

)، اوشاق Yumor). ساتیریک ژورنالالر فولکلوردان ساتیرا و یومور (2، 3ـ 27» (میشدي لر چاپ ائله لطیفه

 چون ایستیفاده ائتمیشدیر. ووي مقصدلر ا ژورنالالري ایسه تربیه

لرینـی چـاپ ائـدیردي. بـونالرین ایچریسـینده       ختلیف ژانرلی نومونهودا فولکلوروموزون م روس مطبوعاتی

داستانالریندان پارچـاالر وار ایـدي. بـو    » قاچاق نبی«، »کوراوغلو«، »کیتابی ـ دده قورقود «لر،  لر، لطیفه افسانه

ن ضـیالیالري رئداکسـییایا تقـدیم    لري هم روس ائتنوقراف و تدقیقاتچیالري، هم ده یئرلـی آذربایجـا   نومونه

میلّـی  «ورده هم ده فولکلورون آیري ـ آیري ژانرالریندان عیبارت کیتابالر نشـر اولونـوردو.    ؤائدیردیلر. بو د

آرواد «، »سـی  ادبیـات مجموعـه  «، »صـالح  والـه  «، »سـی  نـاغیلالر مجموعـه  «، »ملیک ممد (محمد)«، »لر نغمه

» کرم ایله اصلی«، »کوراوغلو«، »لر زل نامهؤگ«، »لري شیخ بهلول لطیفه«، »لملکا سیف«، »ماهنیالر«، »...آغیسی

ختلیف شخصلر طرفیندن توپالنمیش، ترتیب ائدیلیب چاپ وسترمک اوالر. بو کیتابالر مؤؤوس. بونا میثال گ

لرین ترتیبینده علمی  اولونموشدور. الکین اونو دا قئید ائتمک الزیمدیر کی، نشر ائدیلن بو کیتاب و مجموعه

لره او قدرده رعایت اولونمور، تنقیدي، نظـري قئیـدلر ایسـه، دئمـک اوالر کـی، هـئچ ده همیشـه         پرینسیپ

 وئریلمیردي. 

XX  لدور«عصرین اوللرینده(الیف لیال) وس. کیمی »بیر گئجه مین«، »قیرمیزي پاپاق«، »علی بابا و قیرخ قو ،

لـري ده آذربایجـان دیلینـه ترجومـه ائدیلمیشـدي. بـو ایللـرده ر.         ورو نومونـه نیا فولکلوبیر سیرا روس و د

اوف، آ. صــحت و باشــقاالرینین ترتیــب ائتــدیکلري  چرلی، آ. شــایق، م. مــاحمودبیؤیئــف، ف. کــ افنــدي

 لري داخیل ائدیلیردي.  لره ده فولکلور نومونه درسلیک

یللره نیسبتاُّ شـیفاهی خـالق ادبیـاتینین توپالنماسـیندا و     عصرین اوللرینده قاباقکی ا XXروندویو کیمی، ؤگ

زه چارپماقدا ایـدي. شـیفاهی خـالق ادبیـاتی     ؤنشرینده موعین جانالنما، هم ده مقصد و سیستم آیدینلیغی گ

ســی کیمــی  لــري طرفینــدن الزیملــی، اهمیتلــی صــنعت نومونــه آذربایجــان خــالقینین قاباقجیــل نوماینــده
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لرینـی ییغیـر، سـاهمانا سـالیر، قزئـت،       له خالق ادبیاتی نومونـه  یوك سعیؤالیالریمیز بلندیریلیردي. ضی قیمت

ره موعین چاتیشمایان جهتلـر و  ؤوره گؤلرده چاپ ائدیردیلر. البته، بو ایشده د لیک ژورنال، مجموعه و درس

 قوصورالر دا وار ایدي. 

وي اهمیتـی باشـا    دبـی ـ ایجتیمـاعی و تربیـه    هم اَوره، یعنی شـیفاهی خـالق ادبیـاتینین مـ    ؤتون بونالرا گوب

و علمـی ـ نظـري      لـره، موباحیثـه   ده مطبوعاتـدا مـوعین فیکیرلـره، موالحیظـه     ره ده بو بارهؤشولدویونه گود

عصرین اوللرینده هـم آذربایجـان، هـم ده     XXلر، مودعاالر  مودعاالرا راست گلیریک. بئله نظري موالحیظه

لیـک و باشـقا    عکس اولونوردو. چـاپ اولونـان مجموعـه، منتخبـات، درس    لرینده  روس مطبوعاتی صحیفه

عصـرین اوللرینـده    XXلیکلـه   منبعلرده وئریلن قئید و شرحلر ده همین نظري فیکیرلر سیراسیندا ایدي. بئله

سـی   لندیریلمـه  سـی، قیمـت   یرنیلمـه ؤسـی، هـم ده ا   شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین هم توپالنیـب نشـر ائدیلمـه   

چرلی، آ. شایق، س. ؤیئف، ف. ک رولموشدور. بئله فیکیرلر، خوصوصاُّ ر. افنديؤینده موعین ایشلر گس ساحه

 نمیشدیر.  یلهؤاوف، اَ. آغایئف و باشقاالري طرفیندن س بی تاختلی، ت. بایرامعلی اوف، آ. شاه حسین، ن. نریمان

سی، اونـون   تیمیزین آیریلماز بیر حیصه) شیفاهی یارادیجیلیغی عومومیتله، ادبیا1887ـ 1938سید حسین (

زره، بیـزیم اولـدوقجا زنگـین بیـر ائـل      ومعلـوم اولـدوغو ا  «لري آدالندیریردي. او، یـازیردي:   ایلک صحیفه

لـر ائـل    کیمـی حیکایـه  » آرزو و قنبـر «، »طاهیر و زهـره «، »غریب«، »کوراوغلو«، »عاشیق کرم«ادبیاتیمیز وار. 

نالردان باشالمالیییق لدوغوندان تاریخی ـ ادبیاتیمیزین ایلک صحیفه ادبیاتیمیزین محصولو اوگنج  15».لرینی او

یـوك هوسـله   ؤداسـتانینا ب » طاهیر و زهـره «یاشالریندا او، عاشیقالرین ایفاسیندا خالق ادبیاتینا، خوصوصیله 

نمـا و نشـرینی ایلـک پالنـا     ده س. حسین خالق ادبیاتینین توپال رهؤقوالق آسدیغینی بیلدیریردي. ائله بونا گ

 ،قدر آتـاالر سـ   700چکیردي. او پالیـان اي. محـرم  ؤـ ـهنـین کیتـابینین نشـرینی صبیرسـیزلیکله      زاده  زو تو

راه ـ ك) آچـان ایلـک کیتـاب      سینی ایسه قافقازدا جیغیر (کوره»باالالرا هدیه«نین  چرلیؤییردي. ف. ک زلهؤگ

 . 15، ن. 1915قزئتی، » سون خبرلر«ـ  15
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خالق ادبیاتی اثرلرینی تحریف ائدن باقر جبـارزاده و رضـا زاکینـی     بونونال بئله، س. حسین 16آدالندیریردي.

بو اوغوردا اوزون مـودت زحمـت   «الري،  ستریردي کی، خالق اثرلرینین توپالییجیؤرك گ کسکین تنقید ائده

 ». یلرینی گزیب دوالشماقال ائل ادبیاتیمیزي جمع ائدن اربابی ـ ایختیصاص اولمالیدیرؤچکن، قافقاز ک

نکی بـو، خـالقین   وره خالق ادبیاتی خالقدا اولدوغو کیمی توپالنمالی، چاپ اولونمالیـدیر. چـ  ؤحسینه گ س.

لرینـی   زللیـک ؤدیر، ائل ادبیاتی دیلین گ چون فیکري ائستئتیک قیدا منبعیودیر: خالق ادبیاتی اوشاقالر ا ثروتی

ز یازیالرینـدا  ؤیرنیـب ا ؤلـردن ا  نومونـه  لشدیریر. یازیچی، ضیالیالر محض ائلـین دیلینـی بـو    نده جمعوزؤا

 لیدیرلر وس.  ایستیفاده ائتمه

لرینده خالق  ) مقالهPublisistik) دا بیر سیرا تنقیدي و پوبلیسیستیک (1870ـ   1925اوف ( نریمان نریمان

لـی   ایلـه عالقـه  اري  لرینه توخونور، خالق ادبیاتینی میلّی دیل، میلّی ادبیـات مسـأله   ادبیاتی، خالق دیلی مسأله

زگوسودور. بیر ؤائلین اینشاسی، ائلین گ«کسک قیمت وئرمیشدیر: واوف خالق ادبیاتینا ی یرنیردي. ن. نریمانؤا

 ) 3، 392». (سینی اونون اینشاسیندان بیلمک اوالر تون عقیدهوائلین، قومون روحونو، فیکرینی، ب

سـینه ده   یازیلی ادبیات، بونالر آراسـیندا اوالن فـرق مسـأله   لرینده خالق یارادیجیلیغی و  اوف مقاله ن. نریمان

چون، هر شئیدن اول، وده ایدي کی، خالق یارادیجیلیغینا قیمت وئرمک ا توخونموشدور. اَدیب بئله بیر قناعت

جـه  اونون یازیلی ادبیاتال فرقلی جهتلرینی بیلمک الزیمـدیر. بئلـه اولماسـا خـالق یارادیجیلیغینـدا اوالن این     

ده  تون بیر قومون، ائلینوبیر شاعیرین و یا بیر اَدیبین اثري اوالن کیمی ب«مطلبلري آشکارا چیخارماق اولماز. 

سینی بیلدیرن کیمـی،   تون عقیدهوزونه موناسیب اثري اوال بیلر. بیر اَدیبین اثري اونون روحونو، فیکرینی، بؤا

سـینی بیلـدیریر. اَدیـب     انمیش اثر همین قومون، فیکرینی و عقیـده عومومیتله بیر قوم و یا ائلین طرفیندن یار

سیله اینتیشار ائدر، ائل ایسه اینشاسینی اَزبر، آغیزدان ـ آغیزا وئریب   اینشاسینی چاپ ائدیب، کیتابالر واسیطه

ومـون، ائلـین   زونـو سـبب اوالرسـا، ق   ؤاینتیشاریندا داوام ائدر. بیر اَدیب اینشاسینین تغییر تاپماسینا تک بیر ا

 . 366، ن. 1913قزئتی، » ایقبال«، »قافقازدا بیرینجی کیتاب«، یاخود »باالالرا هدیه«ـ باخ:  16
                                                 



یه، ناغیال هر بیـر شـئی آرتیـریال     نکی آغیزدان ـ آغیزا کئچمیش حیکایه واینشاسینا تغییر وئرن چوخ اوالر. چ

 ). 3و  392» (بیلر

ــان ــاجیواوف ا ن. نریم ــون   . ح ــی اوف ــرم «ب ــلی و ک ــئنزییا   » اص ــه رئس ــاالریندان بیرین ــینین تاماش اوپئراس

)Resenziyaداس ،تاندا خالق آرزوسو و ایدئالالرینی شرح ائتمیش، اصلی و کرمین علـوي،  ) یازمیشدیر. او

، »دیـر  حقیقی، تمیز محبـت اَبـدي  «ره ؤاوفا گ نین فلسفی معناسینی آچمیشدي. ن. نریمان تمیز، مقدس محبتی

» اصـلی و کـرم  «ز معناسـینی سـاخالیان کیمـی،    ؤا» وزؤآتـاالر سـ  «له قئید ائدیر کـی،   اَدیب راضیلیق حیسی

ره، ائلـین  ؤاوفـا گـ   میشـدیر. ن. نریمـان   یـن اوپئراسـیندا اصـل معناسـینی ایتیرمـه      زئییر بـی وسی ده ا ایهحیک

یینـی، فیکرینـده    ز اثرلرینـده ایسـته  ؤسترمک، ایستیفاده ائتمک الزیمـدیر. ائـل ا  ؤیارادیجیلیغیندان موضوع گ

مـون اثرلرینـه گیریشـن احتیـاطی اَلـدن      ره قوؤاونـا گـ  ». تصویر ائدیر«لرینی  دییینی، قاناجاغینی، مطلب بسله

اوف خالق یـارادیجیلیغینی تحریـف    اوپئراسینا یازدیغی رئسئنزییادا ن. نریمان» مهر و ماه«بوراخماسین گرك 

اوف ائلین اثرینی، داها دغروسـو، اونـدان اوالن    جناب شریف«اوفو کسکین تنقید ائتمیشدي:  ائدن ح. شریف

کـی   ده»اصـلی و کـرم  «دیبـدیر.   شونوبسه ده هامان مطلبی گیزلهوییبدیر، یا اینکی د مهشونونازیک مطلبی یا د

 ). 3و  395» (زه چارپماییرؤده گ زل، درین فلسفه، تمیز، مقدس عقیده بو حیکایهؤگ

 سینی، موغامالرینی درین محبتله سئویردي.  اوف خالقیمیزین موسیقی ن. نریمان

االرینی ائشیتدیکده سن جمعی وجودونال، جمعی روحونال قوالق آسیرسان، شیکسته، بیر میلّی موسیقی هاو«

سـت) آنالمیرسـان... اونـدان    وروهم غمگین، هم ده شاد اولورسان. حقیقت، نه حالدا بولونماغینی درست (د

محبتینی  ده) والیدن دئین الیالالرین هاواسینی سئویرسن. اونون مهومزوده (ز کی، همین آهنگ و زمزمه وترؤا

سینده اونون قلبی، داخیلـی عـالمی، میلّـی     سینده، نغمه ). هر بیر خالقین موسیقی3و  333». (حیس ائدیرسن

) چاالندا بیر روسون بدنی Kamarinskiکامارینسکی (». عکس ائتدیریلیر وزؤزله، اؤخوصوصیتلري، بیر س

ینی دریـن ـ دریـن فیکـره سـالیر. بـو حیسـلري        ده بیر آذربایجانلی باالس»سی چوبان شیکسته«ین کیمی  تیتره
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اوفـون   عصرین اوللرینده مرکب ایجتیماعی ـ سیاسی شرایط ده ن. نریمان  XX». مکون دئییلدیروگیزلتمک م

 خالق صنعتینه بئله موناسیبتی تامامیله طبیعی ایدي. 

 میش بیر شخصیتدیر. یوك رول اویناؤ) آذربایجان مدنیتی تاریخینده ب1863ـ  1920چرلی (ؤف. ک

پرور، موعلیم، پئداقوق، هم  نین فعالیتی زنگین و چوخ جهتلی اولموشدور. او قاباقجیل معاریف چرلیؤف. ک

یـه   چرلیؤکیتـابی ف. کـ  » بـاالالرا هدیـه  «سـی ایـدي.    سی، ادبیـات تـاریخچی   ده خالق ادبیاتینین توپالییجی

 ازاندیرمیشدیر. فولکلورشوناسلیق تاریخیمیزده موعین موقع ق

سیدیر. او، ایلک دفعه ادبیات تاریخیمیزه دایـر گئنـیش    چرلی مشهور ادبیات تاریخچیؤمعلومدور کی، ف. ک

نظـري    میقیاسدا ماتئریالالر توپالییب سیستمه سالمیش، خالقیمیزین چوخ عصرلیک ادبیاتی حاقّیندا علمی ـ 

دار عینی زاماندا اَدیب خالق ادبیاتینی دا توپالییب چـاپ   قهمیشدي. بو ایش ایله عال یلهؤو تنقیدي فیکیرلر س

ندردییینیز بایـاتیالر  ؤجمع و ترتیب قیلیب گ«چرلی دئییردي: ؤائتدیرمیشدیر. بایاتیالردان بحث ائدرکن ف. ک

 ). 6و ن.  14زل و اعال، هدیه اوال بیلمز (ؤیئتیشدي. منه بونالردان گ

نین محض شـیفاهی خـالق یارادیجیلیغینـدان     کیمی او دا ادبیات تاریخی لري تون مشهور ادبیات تاریخچیوب

ختلیـف  ولرینـی تـوپالییر، م   ك هوسله خالق ادبیاتی نومونهویؤره او، بؤباشالندیغینی یاخشی بیلیردي. بونا گ

نـین   رلیچؤلر ژانر اعتیباري ایله رنگارنـگ ایـدي. ف. کـ    لرینده چاپ ائتدیریردي. بو نومونه مطبعات صحیفه

، »زلريؤسایاچی س«)، 1912کیتابی (» باالالرا هدیه«چاپ ائتدیردییی خالق یارادیجیلیغی اثرلري ایچریسینده 

چرلی خالق ادبیاتینـا،  ؤلر وار ایدي. بونالردان باشقا، ف. ک ) وس. نومونه1، 6، 41و  7ـ   23» (عاشیق واله«

 لري وئریردي.  ینده چوخلو فولکلور نومونهلر لرینه دایر یازدیغی مقاله اونون موعین مسأله

ییـر، فولکلـورون توپالنماسـی     تون قاباقجیل ضیالیالریندا دیقّتینی بو ایشه جلب ائتمک ایستهوچرلی بؤف. ک

لرینین ـ رئـد.)    آما بیز اونالرین (فولکلور نومونه«... رك دئییردي:  ایشینه اعتناسیز یاناشانالرا موراجیعت ائده

ده اَدیب بئله حساب ائدیردي کی، خالق  رهؤبونا گ». ینی بیلمیریک و ایتیب باتماغینا اصال اعتینا ائتمیریکقدر
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» باالالرا هدیـه «ده یازیردي:  مک اولماز. او، بو باره لرینین توپالنماسینا اعتناسیز موناسیبت بسله ادبیاتی نومونه

لـردن بـو    منظومـه  ورلولردن، مثل و تاپماجاالردان و بیر چوخ د ایهیمیز یاراتدیغی ناغیل و حیک اوالراق میلّت

 ». لردن چیخماسین نی ترتیب قیلدي کی، اونالر اونودولوب خاطیره مجموعه

ده شـان ـ    کئچمـیش «زومونـدان دانیشـاراق دئییـردي:    وچرلی خالق ادبیـاتی اثرلـرینین توپالنماسـی ل   ؤف. ک

نه، آیین و عادتینه دایر یاراتدیغی قیسیم ـ قیسـیم ناغیـل و     ز معیشتیؤرك میلّتی اوهرت صاحیبی اوالن تؤش

ز)، نازیـک معنـالی معمـا و تاپماجـاالر،     ؤآمیز مثلل (آتـاالر سـ   و بایاتیالر، حیکمت  زل منظومهؤلر، گ حیکایه

زلري ؤ)، حیوانات قیسمینه مخصوص سایاچی سـ Yanıttmacلر و یانیلتماجالر (وزگوباالالر قلبی آچان د

چرلی خـالق  ؤسـونرا ف. کـ  ». لردن چیخیبـدیر و بـو حالـدا اونودولماقـدادیر     رور (مرور) ایام ایله خاطیرهوم

رك  نـی ایلـک پالنـا چکـه     چون اهمیتـی وسی آدالندیریر، فولکلورون تعلیم ـ تربیه ا  ادبیاتینی خالقین سرمایه

دیلینی سئویر ـ بو قیسیم اثرلري کامال ـ شوق و  ز تاریخینی، دوالناجاغینی، وطنینی وؤاو میلّت کی، ا«دئییر: 

سینی  ) سرمایه کیمی ساخالییر و باالالرینین ایلک تعلیم و تربیهZiqiyamətقیامت ( دیقّتله جمع ائدیب ذي

 ». اونالري اوخوتماق ایله باشالییر

یـب خـالقینی، وطنینـی    چرلی حاقّیندا هم ده حقیقی بیر فولکلورشـوناس کیمـی دانیشـمالیییق. اَد   ؤبیز ف. ک

نین خالق ادبیاتی حاقّینداکی نظري فیکیرلري  چرلیؤسئودییی قدرده اونون شیفاهی ادبیاتینی سئویردي. ف. ک

نـین   نمیش، ادبی، علمی ـ پئداقوژي فعـالیتی   یلهؤفه دئییل، موعین بیر سیستم اساسیندا سوفدن ـ تصاد وتصاد

ن وورؤنین فولکلـور حاقّینـداکی نظـري مودعـاالري او د     چرلیؤک اولیندن آخیرینا قدر داوام ائتمیشدیر. ف.

لیغی، رئالیزمی، ادبی اثرلـرین   لییی، ایدئیالی ایجتیماعی ـ سیاسی حیاتیندان دوغموشدو. بونالر ادبیاتین خلقی 

 لري ایله باغلی ایدي.  ) مسألهAktualن بیر سیرا اَن آکتوال (وورؤدیلی و د

ر میلّـی  وجـ  ربـه ونن نقل حیکایتلردن، ج یلهؤبیر قیسمی آغیزدان س«لور: ؤی قیسمه بچرلی ادبیاتی ایکؤف. ک

زلریندن، بایـاتیالردان  ؤزلریندن، مثللردن، تاپماجاالردان، یانیلتمـاجالردان، آغیجـی سـ   ؤلردن، عاشیق س نغمه
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چرلی ؤ). کـ 5و  71» (لیـر عیبارتدیر. بو قیسمی ادبیاتا ادبیاتی ـ لیسانی و یا اَفواهی، یاخود ائـل ادبیـاتی دئیی   

قلمی ادبیات ایسه باشقا طرز ایله حوصوال «شیفاهی و یازیلی ادبیات آراسیندا اوالن فرقدن دانیشارکن دئییر: 

ز ؤسـی) و هـر بیـر تصـنیفین ا     سی (منشی نشیونین مخصوص کاتیبی و م گلیر. بوندا هر بیر ناغیل و حیکایه

 اعیري واردیر. صنّیفی و هر بیر شعر و غزلین موعین شوم

نـین چـوخ مـاراقلی و دیرلـی نظـري فیکیرلـري        چرلیؤده ده ف. کـ  خالیف ژانرالري بارهوخالق ادبیاتینین م

چرلی بیر مقاله یازمیشدیر. ؤنین نثره باشالنماسینا چوخ سئوینن ف. ک ژورنالی» مولال نصرالدین«واردیر. مثالُّ، 

لردن، اونون خالق ایچریسینده تئـز بیـر زامانـدا     یندا دوران وظیفهین قارشیس»مولال نصرالدین«دن مقصد  مقاله

نـین اولینـده،    چرلی مقالـه ؤهرت تاپماسیندان و بونـون سـببلریندن بحـث ائتمـک ایـدي. آنجـاق ف. کـ       ؤش

، میشدیر. بونالر ثوبوت ائدیر کـی  یلهؤعومومیتله، مولال نصرالدینین اوبرازي حاقّیندا چوخ ماراقلی فیکیرلر س

ــه  ــرالدینین لطیف ــولال نص ــتیقامتینی د    او، م ــدئیا ایس ــن ای ــیش و اونالری ــد ایم ــی بل ــه یاخش ــون ولرین زگ

تـون شـرقده یاییلـدیغینی    وچرلی مولال نصرالدینین یالنیز آذربایجانـدا دئییـل، ب  ؤلشدیرمیشدیر. ف. ک موعین

زلري و ؤالرینی مثللـر، آتـاالر سـ   رك یازیر: شرق خالقالري، خوصوصیله آذربایجانلیالر، از دانیشـیق  سترهؤگ

). ف. 4و  117» (یـی سـئویرلر   مـه  لري ایلـه بـزه   سی اوالن مولال نصرالدینین لطیفه دریک مضحکهوشرقین م

 زگون شرح ائدیر. ولرین بئله گئنیش بیر میقیاسدا یاییلماسینین سببلرینی د چرلی لطیفهؤک

زگـون  وده اَدیب طرفیندن د لري، ایدئیا ایستیقامتی صوصیتلرینین مضمونو و فورما خو مولال نصرالدین لطیفه

چیسدیر. اونون  نین ایفاده نین و حاضیر جوابلیغی لییی دریکووي مولال خالق م بو افسانه«لندیریلمیشدیر.  قیمت

اسیندا همین لرینده او قدر صمیمی بیر یومور واردیر کی، هامی اونالرال ماراقالنیر و آذربایجانلیالرین آر لطیفه

نـی دانیشـمایان آدام چـوح نـادیر تـاپیالر. حتـی           ین و یئري گلنده بو و یا دیگـر بیـر لطیفـه    لري بیلمه لطیفه

لیفلر وختلیف مولرینین چوخو م رجولر ده مولال نصرالدین لطیفهولر و گ آذربایجان دیلینده دانیشا بیلن ائرمنی

 سینده چاپ ائدیلیمیشدیر.  مجموعه یلکرطرفیندن روس دیلینه ترجومه اولونوب 
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آمیـز مثللـر وار    رك دیلینده نئچه مین حیکمتوت«زو و مثللرینی بئله ایضاح ائدیردي: ؤچرلی آتاالر سؤف. ک

بوندان سونرا اَدیب تامامیله دوغرو اوالن بئله بیر فیکیر ». زو ایله (یولو ایله) دئییلیبدیروکی، تامامیله تجروبه ا

لـرین،   سینین، سیناغینین، حیاتدا موشاهیده ائتدییی حادیثه بهوزلري خالقین تجرؤرور کی، آتاالر سولی س ایره

زلر، تاپماجـاالر ایجـاد ائـدیردي کـی،     ؤآمیـز سـ   میلّت حددن زیادا مثللر، حیکمـت ». نین محصولودور علمی

لرینـدن   زونون اَسـاس غایـه  ؤاالر سآت». سینی، حیکمتینی ایضاح ائدیر بهوسیله بیلییینی، تجر بونالرین واسیطه

میلّـت هـر بیـر    «یوك فیکیرلري، درین معنـاالري ایفـاده ائتمکـدیر.    ؤزله ییغجام شکیلده بؤبیریسی ده آز س

نیـادا دوالنماسـینی، اینسـانالر ایلـه رفتـارینی و سـایره مخلوقـاتال        ویینـی، د  مه یلهؤایتفاقدا موناسیب حال س

 ». کالمی ایله بیان قیلیر» مفید ـ مختصر«معنالی  ، آما درینوزلؤسینی آز س عالقه

ده دیقّته الییقـدیر.   کی فیکیرلري ده چرلی خالق ادبیاتینین ناغیل ژانرینا دا توخونموشدور. اونون بو بارهؤف. ک

ناغیلالردا حقیقت «لندیریردي.  زگون قیمتوره، اَدیب ناغیلالرین مضمونو و ایدئیا خوصوصیتلرینی دؤبیزه گ

ـ بیـري ایلـه    مکون ائله بیر مهارتله بیر ومکون ایله غئیري ـ م ولی ایله خیالت عالمی، دوغرو ایله یاالن، محا

لرده اوالن اعجازکار خالق فانتازییاسـی   چرلی بو نومونهؤف. ک». ده قالیر جاالشیر کی، عقلی ـ اینسان حئیرت 

دور. وي خالقین حاقّ، عدالت آرزوالرینـین تجسـوم  ره، ناغیل قهرمانالرؤشور. اَدیبه گوقارشیسیندا حئیرته د

تون بونالر اونـو یـاردان خـالقین    وبویو اَن چتین ایمتحانالردان کئچیر، نهایت، غالیب گلیرلر. ب ومرؤاونالر ع

لریدیر. نـاغیلالریمیزدا شـاهزاده ملیـک ممـد (محمـد)، یـاخود ملیـک احمـد حـاقّ و           شونجهوفیکیرلري، د

سـیز   سـوز ـ علـف    دا چالیشیب جاندام و باشـدان کئچیـر. اینتهاسـیز بهـر ـ بیابانـدان، اوت      دوغرولوق یولون

لردن آدالییب، اوجا داغـالردان و سـرت قایـاالردان آشـیب،      صحراالردان، قطعی ـ منازیل ائدیب، درین دره 

لـور، گـاه آغ دئـو ایلـه، گـاه      لردن کئچیب قیسیم ـ قیسیم بال و موناسیبتلره دوچـار او   قالین و قارانلیق مئشه

اژدهاالر ایله جنگ و جیدال ائدیب آخیردا اونالري تلف ائدیر. بئله کی، حاق باطیله، دوغـرو یاالنـا غالیـب    

 40یـه   یوك زحمت و مشقتلر چکن شاهزادهؤگلیر و ناغیلالرین چوخو شادلیق ایله قورتاریر. یار عشقینده ب
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زو ایله قورتاریب دئییر: او یئـددي یئـره   ولش یوین ناغیلینی گ یلهؤیل سگئجه توي اولونور و ناغ 40ن ـ  وگ

هـوم خوصوصـیتلریندن بیردیـر. بـو     وبو غلبه ایسه خـالق ادبیـاتینین م  ». وره کئچینؤکئچدي، سیزده یئیین د

 سینه قدیم زامانالردان بري خالق اینانیردي.  کی غلبه رینده زهویه حاقّین ناحاق ا غلبه

ده راسـت   لري ایچریسینده خالق ادبیاتیمیزین باشقا لیریک ژانرالرینـا عاییـد فیکیرلرینـه    ین موالحیظهبیز اَدیب

) ژانرالرینـا نیسـبتاُّ مـاهنیالردا اینسـانالرین باشـقا      Epikره فولکلورون ائپیک (ؤیه گ چرلیؤگلیریک. ف. ک

زونـه  ؤلـرده میلّـت ا   ده توخونان نغمـه  سینه«سینی تاپمیشدیر:  ز ایفادهؤلري ا شونجهوعالمی، باشقا حیس و د

) اونون قلبینی لَبالَـب ائـدن   Filcümləنی و یا اینکه شادلیق و فرحی و فالجمله ( عرض اوالن غم و غوصه

یه) ایظهار  یه (جمله ملهوز درونی حالتینی و باطینی عالمینی جؤنوع حیسلري اوجا آواز ایله اوخویوب ا به نوع

 ». ییر ده شریک ائله سینی اندوه و ماللدان خیالص ائدیب غم ایله شادلیغینا غئیریلري سینه ائدیر و بو مینوال

یرندیکده اَدیبـین حقیقتـاُّ ده خـالق ادبیـاتینین     ؤنین خالق ادبیاتی حاقّینداکی فیکیرلرینی دیقّتله ا چرلیؤف. ک

ن شاهیدي اولوروق. هر بیـر ژانـرین   نی لیکلرینی دریندن دویدوغونون، حیس ائتدییی خوصوصیتلرینی، اینجه

لـرین   تلـه وزونه مخصوص اسپئسیفیکاسی، شکلی خوصوصیتی، اونونال ایفاده اولونان فیکیر و ایـدئیانین ک ؤا

چرلی خالق ادبیاتی ؤلندیریلمیشدیر. ف. ک زگون قیمتوسینده رولو اَدیب طرفیندن د اخالقی ـ ائستئتیک تربیه

جه اوالراق توپالییب چاپ ائتمکله ایشـینی بیتمـیش    میر، اونالري ساده بت بسلهلرینه سئیرچی موناسی نومونه

چـون  وسـی، آییلماسـی، ساوادالنماسـی ا    حساب ائتمیردي. او هم ده فولکلورو جمعیتده اینسانالرین تربیـه 

ده  ریزهعصرین اوللرینده سیاسی، صینفی، اَدبی موبـا  XXچرلی ؤلردن حساب ائدیردي. ف. ک هوم واسیطهوم

ده خـالق ادبیـاتینین توپالنماسـی و نشـري      رهؤشوردو. اونا گوزگون باشا دوهوم رولونو دوخالق ادبیاتینین م

یـه چالیشـیردي. ف.    تون سیالحداشالرینی ـ ضیالیالري، صنعت یولداشالرینی بو ایشه جلب ائتمه وچون بوا

ره ده سـاده،  ؤسی حساب ائدیردي. اونا گ ن مجسمهنین، خالق ایدئالالرینی چرلی خالق ادبیاتینی خالق دیلیؤک
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ده خـالق ادبیـاتینین    لریندن دانیشارکن او، ایلـک نوبـه   آیدین دیل، آنالشیالن دیل، آنا دیلی، میلّی دیل مسأله

 لرینی میثال چکرك فیکرینی اَساسالندیریردي.  دیلینی اَساس ساییر و بونا فولکلور نومونه

سـیدیر. او،   نین مشهور معاریف خادیمی و یازیچی ) آذربایجان خالقی1863ـ   1942یئف ( رشید بی افندي

لرینـی توپالمـاقال دا مشـغول     بویـو منسـوب اولـدوغو خـالقین فولکلـور نومونـه       ومرؤدئمک اوالر کی، عـ 

ـ     یئـف بیـر سـیرا افسـانه و روایـت      عصرین سـونالریندا ر. افنـدي   XIXاولموشدور.   لـري، خـالق عـادت 

لرینه، خالق طبابتینـه عاییـد مـاراقلی ائتنوقرافیـک معلومـاتالري توپالییـب روس مطبوعاتینـدا چـاپ          عنعنه

لرین بیر قیسمینی بدیعی اثرلرینه داخیل ائتمیش، بیـر قیسـمینی اوشـاقالر     ائتدیریردي. سونراالر او بو نومونه

 یریجا چاپ ائتدیرمیشدیر. لرده وئرمیش، بیر قیسمینی ایسه آ لیک چون یازدیغی درسوا

ده اونا  ده اَدیب خالق ادبیاتینا گئنیش یئر وئرمیش، فولکلور اثرلري باره لییین هله اینقالبدان اول یازدیغی درس

) ژانرالرینـدان  Poetikلیف بورادا خالق ادبیـاتینین پوئتیـک (  وکیچیک نظري معلوماتدا داخیل ائتمیشدیر. م

بورادا فولکلـور   17ده میثالالر گتیریر. ده هم نظري معلومات وئریر، هم آغی، ماهنی بارهاوالن بایاتی، شکسته، 

کی نظري و علمی ایضاحالر کیچیک یاشلی اوشاقالرین یاش خوصوصیتینه اویغـون شـکیلده    ده اثرلري باره

 یازیلمیشدیر. 

نی سـووئت حـاکیمیتی ایللرینـده     بهوتون تجروسینده توپالمیش اولدوغو ب یئف خالق ادبیاتی ساحه ر. افندي

خـالق ادبیـاتی     لشدیرمیشـدیر. بـو مقالـه    سینده عومومی آدلی مشهور مقاله» زلريؤائل ادبیاتی، یاخود ائل س«

لشدیرمیشـدیر. ر.   زونده جمعؤزگون، ماراقلی نظري فیکیرلرینی اولري ایله زنگیندیر و اَدیبین چوخ د نومونه

لور: خالق ادبیـاتی و یـازیلی ادبیـات. اَدیـب خـالق ادبیاتینـدا اوالن       ؤی ایکی قیسمه بیئف بورادا ادبیات افندي

ناغیل، لطیفه، افسانه، داستان و باشقا ژانرالرین آدالرینی چکیر، خوصوصیتلریندن دانیشیر و میثالالر گتیریـر.  

اماسیندادیر. او، شیفاهی خالق نین معلوم اولم لیفیوره، شیفاهی ادبیاتین خوصوصیتی، اونن مؤیئفه گ ر. افندي

 . 196. ص. 1901االطفال. باکی،  یئف. بصیرت ـ باخ: ر. افندي 17
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هـر بیـر ائـل یاشـادیقجا، تـاریخیع حیـاتی گئدیشـینده        «ادبیاتینین یارانماسینا، منشأیینی توخوناراق یازیرك 

لــري، سـعادتلی و فالکتلـی حــالالري قئیـد ائتمــک     لــري، تجروبـه  لـري، قضـیه   ف ائتـدییی حادیثــه وتصـاد 

یینـی   لـی  اولونموش اثرلر او ائلین روحونو، ذوقونو و طبیعی اینجهدیر. بو ائل ایچریسینده قئید  ینده مجبوریت

گرونـدویو کیمـی، ر.    ». لنـدیریر  اوخشار و اونا ذوق وئریر و بونونال برابر او ائلـین عـادت و آدابینـی تربیـه    

ي اهمیتینـی  و شیفاهی یارادیجیلیغی، خالقین حیاتی، تاریخی ایله باغالییر و اونون بدیعی ـ ائسـتئتیک تربیـه   

 خوصوصیله قئید ائدیر. 

سینی سـاخالماقدادیر.   ز قووهؤلري، فیکیرلري ایندي ده ا یئفین فولکلور حاقّینداکی موالحیظه رشید بی افندي

ـ ائده، آغیزدان  لر (فولکلورون ژانرالري ـ رئد) سلفدن ـ خَلفه اینتیقال ائده  بو شکیل«چون، او یازیر: ومیثال ا

لر هر بیري یووارالنا ـ یووارالنـا سـیغال کسـب      کئچه ـ کئچه مین ایللرله گئدیشیندن بو ادبی نومونه ـ آغیزا 

شـر کـی، هـر کـس     ول) ائدر، ائلین ذوقونه یارار بیـر حـاال د  وسی، وزنی دوغروالر، تکامل (تکام ائدر، قافیه

لـري هـئچ    ده ائـل ادبیـاتی نومونـه    رهؤته گسینده یاشادار. بو جه اونالري آسانجا منیمسر، اونوتماز و حافیظه

 18».لمزؤواخت ا

ده قیمتلی فیکیرلر  یئف خالق ادبیاتینین یارادیجیالري، یعنی ناغیلچی، عاشیق، خوصوصیله اوزان باره ر. افندي

ي واردیـر.  لـر  شوناسلیغا، ائتنوقرافییایا عایید ده بیـر سـیرا مقالـه     لکهؤمیشدیر. بونالردان باشقا، اَدیبین ا یلهؤس

 خوصوصیله ماراقلیدیر.» ده ائولنمک عادتلري شکلی«بونالرین ایچریسینده 

ده مـاراقلی فیکیرلـر    لـري بـاره   ورده خالق ادبیاتینین بیر سیرا مسـأله ؤ)ده بو د1881ـ   1959عبداهللا شایق (

ره ده او، ؤر. اونـا گـ  میشدیر. اونون زنگین و چوخ جهتلی یارادیجیلیغی خالق ادبیاتی ایله وسعت تـاپی  یلهؤس

الشـدیقجا   توپالییر، هم ده یاي تعطیلی یـاخین  وزؤلرینی منتظم اوالراق بیر طرفدن هم ا خالق ادبیاتی نومونه

لـرکن ائشـیدیب بیلـدیکلري     ز یئرلرینـده دینجـه  ؤلره دفتر وئریب، یایـدا ا  ختلیف قزاالردان گلمیش طلبهوم

 . 23ـ 24، ن. ا. ص. 1928، »آذربایجانی اویرنمه یولو«یئف. ائل ادبیاتی، یاخود ائل سوزلري،  ـ ر. افندي 18
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ماالرینی تاپشیریردي. بو یول ایله، او، آز مـودت عرضـینده بیـر چـوخ     لرینی همین دفتره یاز فولکلور نومونه

 ). 13، 74ز تاپماجا و مینه قدر بایاتی توپالیا بیلمیشدیر (و، بئش ـ آلتی یوزؤناغیلالر، مینه قدر آتاالر س

وپالمـاق  لرینـی ت  آذربایجاندا سـووئت حـاکیمیتی قورولدوقـدان سـونرا دا آ. شـایق خـالق ادبیـاتی نومونـه        

لریندن ایستیفاده ائـدیردي.   کی فعالیتینی داوام ائتدیریر. بو ایشده درس دئدییی عالی مکتبین طَلبه سینده ساحه

ده  یرنیردیلـر. عـالی مکتـب   ؤلر هم فولکلورو توپالییر، هم ده علمی جهتدن ا ستریشی ایله طَلبهؤآ. شایقین گ

ذربایجـان شـیفاهی خـالق ادبیاتینـدان تـوپالدیغی  زنگـین       لـرده آ. شـایق واختیلـه آ    حاضـیره واوخودوغو م

 شلر. ورمؤده چوخ ایش گ لر بو ساحه ماتئریالالردان چوخ ایستیفاده ائدیردي. اونون رهبرلییی ایله طلبه

زاده، شاعیر محمد هاتیف ایله بیرلیکده توپالدیغی بایاتیالري  ـ نجی ایلده آ. شایق شفیقه خانیم افندي1926

زل و روان ؤـ یـه قـدر بایـاتی واردیـر. بـورادا آذربایجـان بایـاتیالرینین اَن گـ          650کیتابـدا  19ائتدیریر. نشر

ده قئیـد ائـدیلیردي کـی، چـاپ      زولموشـدور. مقدمـه  ولري توپالنمیشدیر. بونالر الیفبا سیراسی ایله د نومونه

لـري   سی و خالق ادبیاتینین باشـقا نومونـه   حیصهسیدیر: قاالن  اولونان توپالنمیش بایاتیالرین یالنیز بیر حیصه

 جکدیر.  نوبه ایله چاپ ائدیله

ده خـالق ادبیـاتی، اونـون خوصوصـیتلري،      لَنمیر، هـم  لرینی توپالماقال کیفایت آ. شایق یالنیز فولکلور نومونه

چـون،  ویردي. میثـال ا ی یلهؤاهمیتی، بدیعی دیل، بدیعی یارادیجیلیق وس. حاقّیندا موعین نظري فیکیرلرده س

میـزین بیـرر آیناسـی اوالن حدسـیز ـ       معیشـتی «سینده اوخویوروق:  آدلی مقاله» دیلیمیز و ادبیاتیمیز« اَدیبین 

رکلري اَن درینـدن چیرپینـدیران، روحـالري    ولریمیز، مثللریمیز، تاپماجاالریمیز، ا سیز بایاتی شیکسته حساب

و  119می؟ ( جک سعادتلردن دئییل لریمیز غبطه ائدیله الریمیز، نغمهکسلدن ماهنیوسماالرداکی شفقلره قدر ی

 ). 6. ج. 4

 . 1926ـ باخ: بایاتیالر، باکی،  19
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یــوك معنـوي ثــروت، خزینــه  ؤلـري آ. شــایق ب  آذربایجـان خــالقینین عصـرلر بــوي یاراتــدیغی بـو نومونــه   

عصرلردن بري آغیزدان ـ آغیـزا کئچمـیش، عاشـیقالریمیزین اوخودوغـو یـانیقلی شـعرلر،         «آدالندیریردي. 

زل، ؤخالق ادبیاتیمیزدا ایفاده ائدیلن ساغالم فیکیرلر، گـ ». دیر لر، ناغیلالر... قیمتلی بیر خزینه نیالر، حیکایهماه

دیـر کـی، اونـو یازمـاقال      ائل ادبیاتیمیز او قدر وسعتلی«ره ؤاویناق، آیدین دیل شاعیري اله ائدیردي. اَدیبه گ

زین عادتلرینه، معیشت طرزینه، مراسیملرینه ده دریندن بلد بیر می آ. شایق خالقی». قورتاراجاق شئیلردن دئییل

بعضی نـووروز  «کار ایدي. بو جهتدن اونون نووروز بایرامی حاقّینداکی فیکیرلري دیقّتی جلب ائدیر:  صنعت

طبیعتـه   لندیریرلر. بو تامامیله یانلیشدیر. نووروز بـایرامی  بایرامینی... روحانیلره مخصوص بایرام کیمی قیمت

ره بـو  ؤاَدیبـه گـ   20داردیـر.  لري ایله عالقـه  تون وارلیغی ایله باغلی اوالن اولو باباالریمیزین عادت و عنعنهوب

 ». بایرام خالقین بایرامیدیر«

ي ـ  ؤچ تئللـی سـازي ایلـه کـ    وقولتوغونداکی ا«عاشیق یارادیجیلیغی حاقّیندا دا آ. شایقین فیکیرلري واردیر: 

لرینی تأمینـه چالیشـان بـو سربسـت فیکیرلـی،       زللییه اوالن روحی تمایلؤخالقین حیاتا و گي دوالشاراق ؤک

میشدیر؟... خالق ایچریسنده یئتیشـمیش اوالن   لر وئرمه اینجه دویغولو، صاف و تمیز روحلو شاعیرلر خالقا نه

ر) و ایلهامالرینی خالقـدان  وتأثز تأثر (ؤو خالقین ایستعداد و یارادیجیلیغینی تمثیل ائدن بو فیطري شاعیرلر ا

میش و خالقین هیجانالرینی شـعرلرینده تـرنم ائـده ـ ائـده       لموش، اونونال برابر اینلهوآلمیش، اونونال برابر گ

خالقدا صنعت ذوقو اویاتمیش، اونون دویغوالرینی «ره ائل عاشیقالري ؤ) اَدیبه گ6. ج. 4، 349». (گلمیشلر

یینـی تـرنم ائـدن بـو ایـرث، ادبیـات تـاریخچیلري و         لـی  طبیعتینی و فیکیر زنگـین  دیلین». تربیه ائتمیشدیر

 دیر.  یی منبع» زل موضوعالرؤگ«چون ایسه وچون دیرلی ماتئریال، شاعیرلریمیز اوا» لیسانچیالریمیز

نظـري  ستریر کی، آ. شایق خالق ادبیاتینی بیر توپالییجی کیمی ییغمـیش، اونـون بیـر سـیرا     ؤتون بونالر گوب

نـه ـ   ؤلـردن د  ز بدیعی یارادیجیلیغیندا بو نومونـه ؤمیش، هم ده ا یلهؤلر س ده ماراقلی موالحیظه لري باره مسأله

 . 41، ص 1961لریم، باکی،  ـ آ. شایق. خاطیره 20
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ره ده آ. شــایق مــدنیت تــاریخیمیزده بیــر فولکلورشــوناس کیمــی ده ؤنــه ایســتیفاده ائتمیشــدیر. اونــا گــؤد

 تانینمیشدیر. 

 آذربایجان سووئت فولکلورشوناسلیغی 

ولـت  ؤسـی د  یرنیلمـه ؤلـرین ا  ده خالقین یاراتدیغی مادي و معنوي آبیـده  قیالبین ایلک ایللرینده کئچمیشاین

سـی ایشـیده بـو     یرنمـه ؤیه چئوریلدي. خالق ادبیاتیمیزین توپالنماسـی، نشـري و ا   اهمیتینه مالیک بیر مسأله

نـین   ه آذربایجاندا سووئت حـاکیمیتی ییردي. بو ایشد زلهؤز حلّینی گؤورده خوصوصی بیر وظیفه اوالراق اؤد

هوم رول اوینامیشـدیر. همـین جمعیتـین    وم» آذربایجانی تدقیق و تتبع جمعیتی«ایلک ایللرینده یارادیلمیش 

ـ نجو ایلده معـین معلومـاتالر وئریلمیشـدیر.      1923ده هله  جک پالنالري وس. باره سی، گله مقصدي، غایه

یین واختی گلیب چاتدیغی قئید ائـدیلیردي:   یرنمهؤدا، آذربایجانی هر طرفلی ا بونالرین بیریسینده، دوغرودان

تون یئرلی مکتب، کـورس،  ویرنمک الزیم اولدوغو بؤآذربایجان جومهوریتینی اطرافلی و مونتظم صورتده ا«

اسینا دارلفنون موعلیملري، فیرقه (فرقه)، محکمه، صنایع، کند تصرفاتی، تیجارت ایشچیلري طرفیندن آچیقج

دیر. آذربایجان ایقتیصادي، طبیعی، فنّ، تاریخی، اتنوقرافیک جهتلردن تدقیق ائدیلمزسه، بـو   حیس ائدیلمکده

ره ده ؤاونا گ 21».لتمک اولماز یا ـ نشونماسی قورولش ایشلرینی درین ) و مادئMoneزنگین مملکتین معنۀ (

ي باشالنیر. ائله بو زامان مطبوعاتدا بئله بیر قئید هوم حاضیرلیق ایشلروچن موهمین جمعیتی تشکیل ائتمک ا

قزئتی رئداکسییاسی، داها دوغرسو اونون رئداکتورو » کمونیست«ـ نجو ایلده 1923نویابر  2«وئریلمیشدي: 

دك  یئف یولداشین تشبوثو ایله معاریف ائوینده تشکیالت ایجالسی چاغیریلمیشدي. قیـرخ نفـره   حبیب جبی

اوغلـو و بیـر نئچـه نفـردن      شدي. تشکیل اولوناجاق جمعیتین فخري صدري صمدآغا آغامـالی آدام توپالنمی

 ». عیبارت ایداره هیأتی سئچیلدي

 . 45، ص. 11، ن. 1923، »معاریف و مدنیت«ـ  21
                                                 



ــ ــالدیالر. ص.    ؤرکملی دؤاَن گ ــه باش ــده فعالیت ــین ترکیبین ــیالیالر جمعیت ــادیملري، ض ــدنیت خ ــت و م ول

بـی   . حاجیویئف، ا بی اوف، س.م. افندي موسی زاده، ق، نیاتویئف، د. ب اوغلو، ر. آخوندوف، م. قلی آغامالی

زاده، ح. جبی  یئف، س.م. غنی وئردي زاده، اَ. حاق . شاهبازي، ج. محمدقلی اوف، ح. زیناللی، و. خولوفلو، ت

یئــف روس عالیملرینــدن و.و. بارتولــد، آ. ن. ســامویلووچی، ن.ي. مــار، اي. ن. مئشــانینوف و باشــقاالري. 

سی چاپ اولونب یاییلدي.  نامه سی عوموم خالق ایشی اولدو. جمعیتین نیظام یرنیلمهؤر طرفلی اآذربایجانین ه

نین ناخچیواندا، داغلیق  سینین نزدینده ایدي. آذربایجانی ایرنمه جمعیتی او، آذربایجان مرکزي ایجرایییه کمیته

ردویـو ایشـلره یئکـون    ؤرا جمعیتـین گ ده فیلیالالري یارادیلدي. ایکـی ایلـدن سـون    قاراباغدا، شکیده، گنجه

ز چیخیشـیندا دئـدي کـی، مـن جمعیتـین      ؤیئـف ا  وورولدو، ایجالسدا معاریف کومیسـاري مصـطفی قلـی   

 رورم. ؤجک علملري آکادئمییاسینین گ شخصینده آذربایجانین گله

ده  دیلدي. ایلک نوبهـ ده تأسیس ائ2ـ نجو ایل نویابرین 1923» آذربایجانی تدقیق و تتبع جمعیتی«لیکله  بئله

لر آشاغیداکیالردیر: تاریخ و ائتنوقرافییا، طبیعـت،   عبهؤسی ایشه باشالمیشدي. بو ش عبهؤاَساس ش 3جمعیتین 

سینده چالیشان شخصـلردن جمعیتـین ترکیبینـده پروفئسـور آ. بـاقري، ح.       ایقتیصادیات. خالق ادبیاتی ساحه

یئـف و   وئردي زاده، اَ. حاق اوف، یازیچیالریمیزدان ج. محمدقلیورئدي خان  زیناللی، و. خولوفلو، آ. سبحان

دت ایچریسـینده  وختلیف سئکسییا و کومیسییاالر آز بیر مـ وباشقاالري وار ایدي. جمعیتین ترکیبینده اوالن م

یردیلر. لر رهبرلیک ائد لی متخصص بهوآذربایجانین رایونالرینا ائکسپئدیسییایا گئدیرلر. ائکسپئدیسییاالرا تجر

دار  لرلـه عالقـه   یرنیلیردي. بو آبیدهؤلر ا ختلیف یئرلرینده اوالن آبیده، قاال، آرخئولوژي تیکینتیوآذربایجانین م

ختلیف افسانه و روایتلرده ایرنیلیـب مطبوعاتـدا درج ائـدیلیردي. بـو ایشـلري چـوخ گئنـیش میقیاسـدا،         وم

لره اَل آتیر، گئنیش طلبـه، مـوعلیم    تون واسیطهون بمکون اوالوچون جمعیت مووي شکیل ده آپارماق ا تلهوک

شوناسـلیق کورسـالري تشـکیل     لکـه ؤچـون خوصوصـی ا  وکوللئکتیوینی بو ایشه جلب ائـدیردي. بونـون ا  
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هم روس، هم ده آذربایجان » خبرلر«نشر اولونماغا باشالمیشدیر. » خبرلري«ائدیلمیشدي. سونراالر جمعیتین 

 دیلینده چیخیردي. 

شـوناس و   رکملی سـووئت شـرق  ؤیللرده لئنینگراد، مسکوا و کـازان شـهرلرینده چالیشـان بیـر سـیرا گـ      بو ا

لر اوخوماغد دعـت اولونـوردوالر.    حاظیرهوور مؤچون، یادا موعین دومک ا رکولوقالري باکییا دایمی ایشلهوت

آرخئولــوژي قــازینتیالرین ســینده،  یرنیلمــهؤلــرینین ا بــو پروفئســورالر آذربایجــانین مــادي و مــدنی آبیــده

ز ؤیـوك ممنونیتلـه ا  ؤسینده یاخیندان ایشتیراك ائدیردیلر. اونـالر ب  یرنیلمهؤلرین ا آپاریلماسیندا، دیلین، لهجه

دیـر، گـنج علمـی ـ پئـداقوژي کـادرالرین        یـره ؤلرینـه ا  لرینی، بیلیکلرینی گنج آذربایجان متخصـص  تجروبه

 .Vمیردیلــر. بــو عــالیملر ایچریســنده و. قوردلئوســکی ( اســیرگه نــی ســینده اَللرینــدن گلــه یئتیشــدیریلمه

Qordlevski ) فاي. اي. مئشـانینو ،(İ. İ. Meşşaninov  ) ویچ، ن. ي. مـاریلوآ. ن. سـامو ،(N. Y. 

Marr) یئفو. م. سیسو ،(V. M. Sisoyev) آ. و. باقري، ن. اي. ژوِزة ،(N. İ. Juze) و. م. زومئر ،(V. 

M. Zummerلرینـده بـو    ین صحیفه»خبرلر«شقاالرینین آدالرینی چکه بیلریک. جمعیتین بوراخدیغی ) و با

ده باشقا قافقاز خـالقالرینین تـاریخی، دیلـی     جه عالیملرین او زامان آذربایجان ائتنوقرافییاسی، فولکلورو، ائله

 وس. حاقّیندا ماراقلی تدققات اثرلري چاپ اولونوردو. 

معـاریف  «، »معـاریف و مـدنیت  «لـري   یلـک ایللرینـده توپالیـان فوولکلـور نومونـه     نین ا سووئت حاکیمیتی

آدلـی  » خـالق ادبیـاتی حیاتـدان دوغـار    «ژورنالینـدا،  » یرنمه یولـو ؤآذربایجان ا«، »دان اولدوزو«، »ایشچیسی

 و. قزئتلرینده چاپ اولونورد» آذربایجان کولخوزچوسو«، »یئنی یول«،  »کمونیست«ده،  صحیفه

یئف، ولی  سترنلر ایچریسینده رشید بی افنديؤسینده فعالیت گ بو ایللرده آذربایجان فْلکلورشوناسلیغی ساحه

زمینلی، سالمان ممتاز، پروفئسـور آ. و. بـاقري، اَمـین عابیـد، ح.      خولوفلو، حنفی زیانللی، یوسف وزیر چمن

له خالق ادبیـاتیمیزین   یوك هوس و سعیؤیر. بونالر بعلیزاده و باشقالرینین آدالري خوصویله قئید اولونمالید

 رموشلر. ؤیوك ایشلر گؤسینده ب سی ساحه یرنیلمهؤتوپالنماسی، نشري و ا

 67 



ختلیـف  ودا بـو ایللـرده فولکلورومـوزون م    زاده و باشـقاالري  یئـف، جبـار افنـدي    علی ناظیم، مصطفی قلـی 

ده آذربایجان سـووئت فولکلورشوناسـلیغین    لیلکه یلر و بئلهلرله چیخیش ائدیرد لرینه عایید دیرلی مقاله پروبئم

سـینده ع.   آدلـی مقالـه  » لیـک  ائل ادبیاتیندا طبیعـی «ـ نجو ایلده 1924هوم رول اویناییردیالر. واینکیشافیندا م

سـئوگی،   نکی ائل ادبیاتی خالقینوزه چارپیر. چؤلیک اَن زیاده ائل ادبیاتیندان گ بیزده طبیعی«یازیردي:   ناظیم

تون روحو احتیصاص و احتیاجالریندان دوغموشـدور.  وشونجه... و اَل حاصیلی بونیفرت، ایستک، دویغو، د

لیـف  وره ده مؤاونـا گـ  ». ائل ادبیاتیندا خالقین صاف، دوغرو، معصوم، حساس، ممنون و اَزیک قلبی چارپـار 

ـ نجی ایلده آ. شایق و   1926ینه ایدي.  تامامیله علیه سینین ائدیلمه» رئداکته» «فولکلور اثرلرینین نئجه دئیرلر

روب سـئوینن ع.  ؤکیتابی چاپ اولونـدو. کیتـابی کـ   » بایاتیالر«نین ترتیب ائتدیکلري  زاده شفیقه خانیم افندي

ره ؤبایاتیالر ایفبا سیراسی ایلـه دئییـل موضـوعالرا گـ    «میشدي:  یلهؤینده ایرادالرینی دا س ناظیم یازدیغی رأي

سـترمک الزیـم ایـدي.    ؤلرین هاردان و کیمدن، نه زامان توپالندیغینی دا گ لی ایدي، او نومونه زولمهوبا دکیتا

ره روس و آوروپـا  ؤلریمیـز یوخـدور. اونـا گـ     ده عنعنه بیزده خالق ادبیاتینین علمی نشري اولمایب، بو ساحه

زلري او ؤاها سونرا ع. ناظیمین آشاغیداکی سد». لنمک گرك ایدي سیندن بهره نین تجروبه فولکلورشوناسلیغی

خالق ادبیاتینین یالنیز اوخوما و آنالشـما اهمیتـی یوخـدور. اونـون     «رونوردو. ؤچون داها اهمیتلی گوور اؤد

) سـاخالماق  Sütiyyatınıعلمی اهمیتی بوندان داهـا آرتیقـدیر. توپالنـان خـالق ادبیـاتینین صـوتییاتینی (      

 ». الزیمدیر

یوك بیر مقاله چاپ ائتدیرمیشدي. بورادا ؤآدلی ب» بایاتیالریمیزا بیر نظر«ـ نجی ایلده   1926زاده  افنديجبار 

روشـو ایلـه بـاغلیلیغی، فورمـا     ؤنیـا گ وزو، بایاتیالردا فردیلیک و بشـریلیک، تاریخلـه، خـالقین د   ؤبایاتی س

ي حاقّینـدا بوللـو میثـالالر زمینینـده     سی ایسه دیل خوصوصیتلر لییی، جیناسالر سیستئمی، ان عمده رنگارنگ

خـالق ادبیـاتینین جغرافییاسـینی،    «گئنیش تحلیل آپاریلمیشدیر. یاخود، اونون باشقا بیر قئیدینه نظـر سـاالق.   
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یرنمـک الزیمـدیر...   ؤسی اولدوغونو ا ین نتیجه ائتنوقرافییاسینی تعیین ائتمک، هانسی محیط و هانسی شریط

 ». نیر و بایاتیالردا تاریخی حقیقت گیزلهصیرف بدیعی و محبت روحل

لـرینین تحلیلـی    ختلیـف نومونـه  وفولکلوروموزون فَداییلري بو ایللرده محض شیفاهی خالق ادبیـاتیمیزین م 

ده درینلـره   سینه ائنیردیلـر و بـو سـاحه    ورهؤنوینه، ب یمیزین قایناقالرینا، منبع سیله ادبیاتیمیزین، مدنیت واسیطه

قزئتینـده چـاپ   » یئنـی یـول  «ـ نجی ایلده 1925نین  زاده روردولر. جبار افنديؤره مصلحت گیی گنجل گئتمه

بعضـیلرینین اَجـدادیمیز   «میشـدیر:   زلر ائله بیل بو گون دئییـل ؤسیندن گتیردیییمیز آشاغیداکی س اولونان مقاله

اولموشدور. آذربایجان تورپاغیندا  لریندن چوخ ـ چوخ اول بو تورپاقدا فولکلور اثرلري  سایدیغی اوغوز قبیله

ورلـرین تـدقیقات و   ؤسـون د ». ك سالمیشـدیر ؤلر اوغوزالردان چـوخ ـ چـوخ قابـاق کـ      رك دیللی قبیلهوت

 سی کیمی سایدیغیمیز ب قناعتلرین آلتمیش ایلدن آرتیق یاشی واردیر.  آراشدیرماالرینین نتیجه

نین بیالواسیطه تشبوثو ایله مشهور قافقازشـوناس ل. ق.  »تییرنمه جمعیؤآذربایجانی ا«ـ نجی ایللرده   1920

لــري آ.  دن باکییــا گتیریلمیشــدي. بــو نومونــه ســیله تیفلــیس نــین آرخیــوي آروادینــین واســیطه لوپاتینســکی

 وئردي خان اوف سیستمه سالمیشدي.  سبحان

لري هـئچ بیـر    فولکلور نومونهـ نجی ایللرده توپالنان و نشر ائدیلن   1920ـ 35جسارتله دئیه بیلریک کی، 

عصرده بیـزیم فولکلورومـوز اساسـاُّ     XIXچون؟ وزاماندا اولمادیغی قدر صمیمی، طبیعی و عتبارلیدیر. نه ا

روس مطبوعاتیندا چاپ اولونوب. زنگین دیله، پوئتیکایا، میلّی ایفاده چاالرالرینا مالیک اوالن شیفاهی خـالق  

میشدیر. اونون دیلینه پوئتیکاسینا، میلّی  تینی ساخالیا بیلمه ز بکارهؤمه اولونارکن اادبیاتیمیز روس دیلینه ترجو

ـ نجـو ایللـرین سـونالریندا ایسـه توپالنـان فولکلـور ماتئریالالرینـا          1930کولوریتینه ضـربه دیمیشـدیر.   

ره ده ؤتـون بـونالرا گـ   وب هرونو وورموشدور.ؤز مؤ) اSosiologizmرئپرئسسییا، وولقار سوسیولوگیزیم (

 ورده طبیعی قایناقالردان آلینمیش معنوي ثروتیمیزه خوصوصی بیر قایغی ایله یاناشمالیییق. ؤبحث ائتدییمیز د
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سـینه   یرنیلمهؤاینقیالبین ایلک ایللرینده آذربایجان فولکلورونون توپالنماسی، سیستمه سالینماسی، نشري و ا

)، هـر شـئیدن اول آ. و.   1891ـ    1949دن بیري پروفئسور آ. و. باقریدیر (موعین اَمک صرف ائدن عالیملر

سـتریجیلر ترتیـب ائتمیشـدیر. آ. و.    ؤباقري قافقاز خـالقالرینین فولکلورونـا عاییـد زنگـین بیبلوقرافیـک گ     

لقینین دا سینده قافقاز خالقالري ایله بیرلیکده آذربایجان خا نین خالق ادبیاتینا دایر خوصوصی مجموعه باقري

نـین واختـی ایلـه     لـري چـاپ اولونموشـدر. بـوراداکی نـاغیلالر ل. ق. لوپاتینسـکی       بیر سیرا ناغیل و افسانه

سـی   چ جیلـدینین بیرینجـی  ونـین ا  توپالنمیش اولدوغو ماتئریالالر اَساسیندا ترتیب ائدیلمیشـدیر. مجموعـه  

دیـر. (سـند. ح)    لرینـدن عیبـارت   ادبیاتی نومونه سی آذربایجان خالق کله، ایکینجی جیلدین بیر حیصهوتونلوب

لرینین تدقیقاتچیسی کیمـی ده   دن آذربایجان فولکلورونون بیر سیرا نومونه تون بونالرال یاناشی آ. و. باقريوب

 ده سی بـاره  یرنیلمهؤدانیشماق الزیمدیر. آ. و. باقري آذربایجان ناغیلالري، اونالرین موتیولري، توپالنماسی، ا

دار ادبـی   لرلـه چیخـیش ائتمیشـدیر. او، عینـی زامانـدا پئـداقوژي فعـالیتی ایلـه عالقـه          بیر سیرا نظري مقاله

نیلمیشـدیر.   سمینارالردا تشکیل ائتمیش و بو سـمینارالردا آذربایجـان فولکلورونـا عاییـد ماتئریـالالر دینلـه      

ادبـی  «گلیریک. همـین قئیـدلرده اوخویـوروق:     هوم بیر قئیده راستوده بیر مطبوعاتدا م بونالردان بیري باره

ــ دن آرتیـق   100آدلی رئفئراتیندا » آذربایجان خالق ناغیلالرین موتیولري«سمینارالردا... ن. خ .وزیراووانین 

سـینده چـاپ اولونموشـدور. بونـدان      مجموعه کریلآذربایجان ناغیلی متنیه باخیلمیشدیر. بونالردان اکثریتی 

آ. و. باقري خـالق ناغیلالرینـدا سـئچیلمیش بیـر نئچـه موتیـوین آدینـی چکیـر. دیگـر خـالق           سونرا پروف 

 لري واردیر.  زو و مثللر حاقّیندادا اونون مقالهؤلري، آتاالر س حیکایه

اینقیالبی ایلک ایللرینده چوخ محصولدار فعالیت گسترن فولکلورشوناسالریمیزدان بیریده حنَفی زیناللیـدیر.  

). ح. زیناللی هم توپالدیغی ماتئریالالري آیریجا کیتابچا شکلینده نشر ائتدیریر، هم ده چوخ 1896 ـ1938(

نده فولکلور کومیسیاسینین  آذربایجان تدقیق و تتبع جمعیتی«لر یازیردي. او،  هوم نظري اهمیتی اوالن مقالهوم

سـینه رهبرلیـک ائتمیشـدیر.     عبهؤدا فولکلور شـ نین آذربایجان فیلیالین کریلصدري اولموش، سونراالر ایسه 
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ــه ــونال عالق ــو      بون ــا ائکسپئدیســییاالر تشــکیل ائتمــیش، ب ــز آذربایجــانین رایونالرین ــز ـ تئ دار اوالراق تئ

 ختلیف ژانرالرینی توپالماقال مشغول اولموشدور. وائکسپئدیسییاالرین رهبري اولموش و فولکلوروموزون م

لیـک بیـر    صـحیفه  24ک کی، ح. زیناللی فولکلورون توپالنماسی قایداالریندان عیبارت یرنیریؤمطبوعاتدان ا

 دار یازیردي:  کیتابچا یازیب چاپ ائتدیرمیشدیر. او، بونونال عالقه

توپالنان ماتئریالالر هانسی کنندن، هانسی قزادان، او یئرین هانسـی طبیعتـه مالیـک اولماسـیندان، کیمـدن:      «

پالندیغیگنجدن یا قوح.  زینـاللی بـو ایشـین    ». چون اهمیتـی واردیـر  وسینین علم ا ستریلمهؤنین گ جادان تو

خالق ادبیـاتینین اصـلینی آرامـاق،    «ل اولدوغونو دا گنجلره خاطیرالدیردي. ؤشرَفلی وهم ده چوخ چتین، مس

چون باشـقا میلّتلـرده اولـدوغو    واچ ایلین ایشی دئییلدیر. بونون وتاپماق بیر آدامین، بئش آدامین، بیر ایلین، ا

ائـدیر    ین قوچاق کیشیلر طلب لمک بیلمه لر بویو ایله یورولماق، دایانماق، دینجه کیمی عصرلر اوزونو، نسیل

ره ده خوصوصـی فولکلورشوناسـالر   ؤ). اونا گـ 8ـ  121». (یه چاتماق اولسون کی، آخیر ـ آخیردا، بر نتیجه 

بیـزده آفاناناسـئیولر، آنچـیکْفالر، دال و سـنئگیریئفلر اولمایینجـا      «آرزوالییـردي:   نین حاضیرالنماسینی نَسلی

نـین   ــ نجـی ایلـده ح. زینـاللی    1926». میـد آزدیـر  وآدامین عاغیللی بیر تاریخی ـ ادبیاتیمیزدا اوالجاغینـا ا  

تون وچاپ ائدیلن ب وره قدرؤکیتابی نشر ائدیلمیشدیر. بو کیتاب همین د» زو و مثللريؤآذربایجان آتاالر س«

تـون آتـاالر   وز علمی پرینسیپلري ایله سئچیلیر. ح. زیناللی آذربایجاندا نشر ائدیلن بؤفولکلور کیتابالریندان ا

زو و ؤآتاالر س«ز کیتابینا داخیل ائتمیشدیر. ؤسترمکله اونالري اؤزلرینی نظردن کئچیرمیش و منبعلرینی گؤس

نـین خـالق ادبیـاتینین بیـر چـوخ نظـري        باشالییر. ب مقدمه ح. زیناللی یوك بیر مقدمه ایلهؤکیتابی ب» مثللر

زلریندن دئییـل، عومومیتلـه، خـالق    ؤلرینی دریندن بیلدییینی ثوبوت ائدیر. بـورادا او، یـالنیز آتـاالر سـ     مسأله

 حبت آچیر. ؤادبیاتیندان، اونون منشأییندن، ژانرالریندان ص

منظـوم پارچـاالر اوینامـاق و    «لـري چـوخ ماراقلیـدیر:     آشاغیداکی موالحیظه پوئزییانین منشأیینه دایر اونون

زلردیر. وزن ؤرعته (تاکت و ریتمه) تابع اوالراق دوغان سوچالماقال برابر بیر زاماندا موعین آهنگه، موعین س
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ـ    وایسه ریتمدن سونرا مئیدانا گلمیشدیر؛ چـ  ت ائدیلدیکـده،  نکی ایبتیـدایی خـالقالرداکی یارادیجیلیغینـا دیقّ

لر ساده بیرَر نیدا اولوب، تکرّر  رٍنموشدور. بو نغمهؤلرین مئیدانا گلدییی گ ز نغمهوزسؤشاعیرانه اثردن اول س

». لـره اویغونالشدیریلمیشـدیر   لـر حرکـت و آیـین    ائتمیش و بیر ریتمه (آهنگه) تابع توتولموشدور. بو نغمـه 

)227 .8 .( 

لور. بایاتی، ماهنی، آغی، باغالما، بئشیک باشی، مئیخانا، ؤنظوم و منثور قیسیملره بح. زیناللی خالق ادبیاتینی م

زلري ایسه ؤلر، افسونالر، تاپماجاالر، آتاالر س لر، تمثیل تعریف نامه منظم قیسمه؛ ناغیلالر، داستانالر، قاراوللی

کن او، روس شـیفاهی خـالق ادبیـاتی    لگونو آپارارؤستریر کی، بو بؤمنثور قیسمه عایید ائدیلیر. ح. زیناللی گ

 سیندن ایستیفاده ائتمیشدیر.  تدقیقاتینین تجروبه

ده  ده مقدمـه  زو، مثل، اونالرین فرقلی و اوخشار جهتلري، فورمـا خوصوصـیتلري بـاره   ؤح. زیناللی آتاالر س

کیمـدن یـازدیغی    لـري نئجـه تـوپالدیغی، هـارادان،     زو و مثـل ؤلیفین آتـاالر سـ  وده م گئنیش دانیشیر. مقدمه

 ،لور کی، اوحاقّینداکی معلوماتی خوصوصیله ماراقلیدیر. آیدین اوXIX تون منبعلري وعصردن باشالیاراق ب

ـ نـین    ریـل زاده و باشـقاالرینین کیتابالرینـدان، ک   یئـف، س. غنـی   چرلی، ر. اَفنـدي ؤآراشدیرمیشدیر. ف. کـ 

اوف، اَلیسکندر جعفـراوف، فرهـاد آغـازاده،     سیم قاسیملریندن توپالنمیش، قا مجموعه» مکتب«لریندن،  نومره

لیکلـه، مـوعین علمـی     لـر آلینمیشـدیر. بئلـه    زاده و باشقاالریندان شخصاُّ بیر چـوخ نومونـه   ابوالقاسیم حسین

 پرینسیپلره اَساسالنان مکمل بیر کیتاب اورتایا چیخمیشدیر. 

) آدلی باشقا بیر کیتاب نشر ائتـدیریر. بـو کیتابـدا    1928» (يآذربایجان تاپماجاالر«بوندان سونرا ح. زیناللی 

یـادا، آوروپـادا    لدیلمیشدیر. ح. زینـاللی تاپماجـاالر حاقّینـدا روسـی     زهولر اَساسیندا د موعین علمی پرینسیپ

نین یاخشی جهتلریندن ایستیفاده  چیخان کیتابالري آراشدیرمیش، ترتیب پرینسیپلرینی یوخالمیش و هامیسی

 ئتمیشدیر. تاپماجاالر نومره ایله سیراالنیب، جاوابالري ایسه سونرا وئریلمیشدیر. ا
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لرین هامیسی آذربایجان  سیده واردیر. بورادا تاپماجاالر حاقّیندا دئییلن یوك بیر مقدمهؤنین ب کیتابدا ح. زیناللی

ذربایجـان فولکلورونـون باشـقا    لیف تاپماجاالري آیریجـا دئییـل، آ  وچون یئنی ایدي. موفولکلورشناسلیغی ا

نین سونوندا  ده تدقیق ائدیر. مقدمه ده و موقاییسه زو بایاتیالرال سیخ عالقهؤانرالري ایله، خوصوصیله آتاالر س

 تاپماجاالرین فورما خوصوصیتلري آراشدیریلیر. 

اوکتیـابر  «، »بایجان ائل ادبیـاتی آذر«، »خالق آغیز ادبیاتی«دیر:  لیفیولرین ده م ح. زیناللی بیر سیرا نظري مقاله

اوکتیـابر اینقیالبـی و   «و  22»آغیـز ادبیـاتی  «وس. بـونالرین ایچریسـینده   » اینقیالبی و آذربایجـان فولکلـورو  

ــورو ــان فولکل ــدیر.  » آذربایج ــه الییق ــیله دیقّت ــورو«خوصوص ــان فولکل ــه 23»آذربایج ــینده م مقال ــف وس لی

  ک دفعه اوالراق آذربایجان خالق ادبیـاتینین چـاپ اولونمـا و اؤیرنیلمـه    فولکلورشوناسلیغیمیز تاریخینده ایل

 یه چالیشمیشدیر.  لشدیرمه لرینی سیستم مسأله

 1942زمینلی ( سینده چالیشانالردان بیري ده یوسف وزیر چمن ـ نجی ایلده فولکلورشوناسلیق ساحه1920

زمینلـی   چی و عـالیم اولموشـدور. ي. و. چمـن   ) ایدي. او، هر طرفلی بیلییـه مالیـک مشـهور یـازی    1887ـ 

لرینی، معیشت طرزینی، تاریخینی، ادبیاتینی، فولکلورون دریندن بیلیـردي.   آذربایجان خالقینین عادت ـ عنعنه 

نـاغیلینی چـاپ   » ملیـک ممـد  «هله یارادیجیلیغینا باشالدیغی ایلک ایللرده او، خالق ایچریسیندن توپالدیغی 

لـرده   لیفیـدیر. بـو مقالـه   ولـرین م  زمینلی، خالق ادبیاتینا دایر بیر سـیرا علمـی مقالـه    ي.و. چمنائتدیرمیشدیر. 

آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین کئچمیش تاریخی، اینکیشافی، فورمـا و مضـمون خوصوصـیتی درینـدن     

ابینـدا او، ادبیـاتی یـازیلی و    آدلی کیت» آذربایجان ادبیاتینا بیر نظر«ـ نجو ایلده یازدیغی 1919تدقیق اولونور. 

یـه گـؤره بیـزیم شـیفاهی ادبیـاتیمیز قـدر        زمینلـی  شیفاهی اولماق اعتباریله ایکی قیسمه بؤلور. ي. و. چمـن 

(مثـل)، بایـاتی، آغـی، وصـفی ـ حـال، سـایاچی         وناغیل، آتـاالر سـؤز  «قدیمدیر. بورادا او، فولکلورموزون 

 . 8، ن. 1926، »معاریف و مدنیت«ـ  22
 4، ن. 1936، »ادبیات قزئتی«ـ  23

                                                 



ا) آیریجا کیچیـک  الد. کیمی ژانرالرین آدینی چکیر و بو حاقدا (حجه) وس زگو، تاپماجا (بیلمهوسؤزلري، د

لر گتیریر. بو کیتابی اَدیبین آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینا دایـر   نظري معلومات وئریر، اونالرا عایید نومونه

 ایلک تدقیقاتی آدالندیرماق اوالر. 

نیا گؤروشو و وده دانیشیر. بو ژانرین خالقین کئچمیشی، د لرینده آذربایجان ناغیلالري باره اَدیب بیر سیرا مقاله

ملیـک  «لیـف اَن چـوخ   و). م10. ج 3، 44ـ   47سیندن بحث ائـدیر (  فولکلورون باشقا ژانرالري ایله عالقه

لـري   دا اوالن بیر سیرا اعتقادالر آراسینداکی عالقه»آوئستا«زرینده دایانیر و بو ناغیل ایله قدیم وناغیلی ا» ممد

دت تـدقیقات  وزمینلـی اوزون مـ   نی یازارکن ي. و. چمن نور کی، بو و یا دیگر مقالهوآراشدیریر. آیدین گؤر

آدلـی اثـري دیقّتـی جلـب     » لـر  خالق ادبیاتیندا بشري تمایل«لر ائدیرمیش. ب جهتدن اونون  آپاریر، موقاییسه

زرینـده  ولـر ا  فاده ائدیب، آتاالر سؤزو و مثللریندن ایستی ائدیر. اَدیب روس، فرانسیز، تاتار و آذربایجان منبع

نـین گئنـیش    زمینلـی  لر بعضاُّ فورمال خـاراکتئر داشیسـادا، ي.و. چمـن    لر آپارمیشدیر. بو موشاهیده موشاهیده

نیـانین اَن  ود«حاکیمه و منطقینی آیدین عکـس ائتـدیریر. او یـازیردي:    و)، علمی مErodiyaائرودییاسینی (

ر ایله آراز چایالرینین آراسی اولموشدور. بو مدنیتلرین اَسرارینی بیلمک وینین بئشییی کقدیم مدنیتلریندن بیر

 ». چون خالق ادبیاتیمیز قیمتلی واسیطه اوال بیلروا

خـالق ادبیـاتینین   «لنـدیریر،   کی تدقیقاتینی ایلدن ـ ایله داها دا گئنیش   سینده اَدیب آذربایجان فوللکورو ساحه

تیندا بیر سیلسیله مقاله چاپ ائتدیریر کی، بونالرین بیر قیسمی صیرف نظـري خـاراکتئر   باشلیغی آل» تحلیلی

نیا فولکلورشوناسلیغی علمینده خـالق ادبیـاتینین منشـأیی    وکی فصیلدن معلوم اولدوغو کیمی، د داشیییر. اول

ختلیـف  وو یاییلماسـینی م ده بیر سیرا نظریه و مکتبلر موجود اولموشـدور. بـونالر فولکلـورون یارانمـا      باره

 لندیرمیشدیر.  سببلرله عالقه

سـی و تـاریخی    (میفولوژي نظریـه، ایقتیبـاس نظریـه    وچولردن ا لرده همین نظریه زمینلی بو مقاله ي. و. چمن

نیـا فولکلورشوناسـلیغینی درینـدن تـدقیق ائـدیب      ولري اوخویارکن اَدیبـین د  ده دانیشیر. بو مقاله نظریه) باره
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لره چوخ زامان تنقیدي  لیییک کی، اَدیب بو نظریه نین شاهیدي اولورسان. آنجاق اونودا عالوه ائتمه یییاؤیرند

ییر. اونا گؤره ده محض  یاناشمیر، اونالرین یانلیش فیکیرلرینی تنقید ائتمیر و بعضاُّ محدود فیکیرلر ده سؤیله

یـی ـ نظرینـدن تنقیـدي موناسـیبت       رشوناسلیق نقطـه یه موعاصیر فولکلو آدالرینی چکدیییمیز بو ایکی مقاله

لرینده ایسه اَدیب آغی، وصف ـ حال و   مک الزیمدیر. خالق ادبیاتینین تحلیلینه حصر ائدیلن باشقا مقاله بسله

لـرده و باشـقا اثرلـرده     باشقا ژانرالرین خوصوصیتلرینی آچیب گؤستریر و چوخلو میثالالر گتیریر. بـو مقالـه  

دار، خوصوصیله نووروزال باغلی  لیکله عالقه شتولرینه، اعتیقادالرینا، زرد نین عادت و عنعنه القیآذربایجان خ

 بیر سیرا مراسیملره دایر ده چوخ قیمتلی فیکیرلر واردیر. 

زمینلــی خــالق ادبیــاتیمیزین هــم ده توپالییجیســی ایــدي. اونــون بــدیعی اثرلرینــده شــیفاهی   ي. و. چمــن

لریندن ایستیفاده ائدیلمیشدیر. ادیبین آرخیوینده چاپ اولونمامیش چوخلـو   زنگین نومونه یارادیجیلیغیمیزین

لیییک کی، ي. و. چمن زمینلی یالنیز یازیچی دئییل،  خالق ادبیاتی اثرلري ساخالنماقدادیر. نتیجه اوالراق دئمه

تینـه آیریجـا مونوقرافییـا حصـر     کـی فعالی  ده ده گؤؤرکملی فولکلورشوناس عالیمـدیر. اونـون بـو سـاحه     هم

 ائدیلمیشدیر. 

نین خطّی ایله خالق ادبیاتینین توپالنماسـی و   )دا آذربایجانی اؤیرنمه جمعیتی1894ـ   1938ولی خولوفلو (

داسـتانینی چـاپ   » کوراوغلـو «ــ نجـی ایلـده او،    1927سینده موعین فعالیت گؤسترمیشـدیر.   نشري ساحه

ن ایکی بؤیوك قولونو بورایا داخیل ائدیر. بو قولالري اوع توووز رایونونـدا عاشـیق   لیف داستانیوائتدیریر. م

نون ایلک نشري ایدي. »کوراوغلو«نین دیلیندن یازمیشدیر. بو، سووئت حاکیمیتی ایللرینده  حسین بوزآلقانلی

حالینا دایر ایندي ده قیمتلی اوالن چوخ یی ـ  و. خولوفلو کیتابین اولینده عاشیق حسین حاقّیندا، اونن ترجومه

داستانی، اونون قهرمانی کور اوغلو، اونونال باغلی روایت و قـاالالر  » کوراوغلو«ماراقلی فاکتالر گتیرمیشدیر. 

 دیر.  حاقّیندا اوالن معلوماتالر دا قیمتلی

 75 



دا چاپ ائتـدیریر. بـورادا شـامخور،     آدلی باشقا بیر کیتاب» ائل عاشیقالري«ـ نجی ایلده و. خولوفلو 1927

لـر   توووز زوناسیندا یاشاییب ـ یارادان گؤرکملی عاشیقالر حاقّیندا معلومات و اونالریـن اثرلرینـدن نومونـه    

واردیر. و. خولوفلو اَن چوخ عاشیق حسین شمکیرلی حاقّیندا دانیشـیر: کیتابـداکی بـو معلومـات گـؤرکملی      

 ه مطبوع ماتئریالدیر. کار حاقّیندا یگان صنعت

لیفین یوخاریـدا بحـث   وکیتابینی نشـر ائتـدیریر. بـو کیتـاب مـ     » تاپماجاالر«ـ نجی ایلده و. خولوفلو 1928

لیف کیتابا تاپماجاالر حاقّیندا گئنیش، علمی بیر مقدمـه  وائتدیییمیز اثرلریندن اؤز علمی دیري ایله سئچیلیر. م

دار تـدقیق ائـدیر و    جان خالقینین حیاتی، معیشتی، مشـغولیتی ایلـه عالقـه   یازمیشدیر. او، تاپماجاالري آذربای

ائل ادبیاتینین باشقا نوعلرینه نیسبتاُّ تاپماجاالرین اؤزونون آیریجا بیر خوصوصیتی «لره گلیردي.  دوغرو نتیجه

زرینـده  وادا اونـون ا لورسه، تاپماجـ ورؤواردیر. بونون ماتئریالی داها رئال و طبیعیدیر. طبیعتده و حیاتدا نه گ

زرینـده دئییـل،   وتون ماتئریـالین افسـانه و مؤوهومـات ا   وقورولور. بو کیتابچانی باشدان آیاغا قدر اوخویان ب

 ». جکدیر زرینده قورولدوغونو گؤرهوطبیعت ا

نـون  زولموشـدور. هـر بیـر تاپماجـادان سـونرا او     وتاپماجا واردیر. بونالر ایفبا سیراسی ایلـه د  726کیتابدا 

توپالنــدیغی یئــر گؤســتریلمیش، بیــر چــوخ تاپماجــاالرین آذربایجــانین دیگــر رایــون و کندلرینــده اوالن  

 وئریلمیشدیر. » هاکوشکاالر«سینده ایسه  آدالنان حیصه» عالوه«واریانتالري، کیتابین 

نشر ائدیلن بو اثرده تالیش سیله  و. خولوفلو یولداشین تالیشالرین حیاتی و معیشتینه عایید گؤزل بیر مقدمه «

سی وئریلمیشدیر.  ترجومه  رکجهوقادینالري طرفیندن بیجاردا اوخونان ماهنیالر درج ائدیلمیش و اونالرین ت

لري ایله برابر یئنـی   تالیش ائل ادبیاتینا عایید ایلک دفعه نشر ائدیلن بو اثرده کئچمیش حیاتین قارانلیق منظره

 76 



 77 

عایید گؤزل ماهنیالر بوراخیلمیشدیر. بـو اثـر تـالیش ائـل ادبیـاتینین توپالنماسـی       حیات و قادین آزادلیغینا 

  24».لیدیر یولوندا بیرینجی آددیم حساب ائدیلمه

شوناس و فولکلورشوناسـالردان بیریـده اَمـین     نین ایلک ایللرینده فعالیت گؤسترن ادبیات سووئت حاکیمیتی

» دان اولدوز«داستانی حاقّیندا بیر نئچه مقاله یازمیش و » ـ دده قورقود  کیتابی«ـ نجی ایللرده و، 20عابیددیر. 

 ) ژورنالیندا چاپ ائتدیرمیشدیر. 8و 5، ن. 1929(

» کیتــابی ـ دده قورقــود  «نــین نایلیتلرینــدن بیــري  ـــ نجــی ایللــرده آذربایجــان فولکلورشوناســلیغی1920

ـ نجـو ایلـده   1939» کیتابی ـ دده قورقود «دادیر کی، بیزده سی ایدي. مسأله بوراسین داستانالرینین اؤیرنیلمه

چاپ اولونوب، حتی سون دؤورلره قدر فولکلورشوناسلیغیمیزدا قئید اولونور کی، داستانین اَساس تـدقیقاتی  

سـؤزون حقیقـی   » کیتـابی ـ دده قورقـود   «دا محض نشریندن سونرا باشالنیب. اَصلینده ایسه بئلـه دئییلـدیر.   

شوناسـی و   ـ نجی ایللرده تدقیق اولونوب، تدقیقاتچیسی ایسـه مشـهور آذربایجـان ادبیـات    1920یندا معناس

) بیـر مضـمونا مالیـک    Ensiklopedikفولکلورشوناسی اَمین عابید ایدي. او، داسـتانین ائنسـیکلوپئدیک (  

قّیندا روس، آوروپـا و تـورك   حا» کیتابی ـ دده قورقود «ده  ـ دؤنه قئید ائتمیش آز بیر مودت اولدوغونو دؤنه 

ون ایلـک  »کیتـابی ـ دده قورقـود   «ییب اؤیرنمیشدیر. اَمین عابید آذربایجاندا  دیللرینده اوالن منبعلري منیمسه

». ده آذربایجان ادبیاتینین ایلک اثري دئمکـدیر  ایندیکی وضعیت» اوغوزنامه«تدقیقاتچیسی و تبلیغاتچیسیدیر. 

دا،  ـ نجی ایلده بـاکی دارلفنـون    1927دان باشالماق فیکرینی »کیتابی ـ دده قورقود «من ادبیاتیمیز تاریخینی «

آذربایجـان  «یینـده،   ـ نجی ایلده باکی معـاریف ائـوینین ادبیـات درنـه    1928باکی پئداقوژي تئخنیکوموندا، 

یم ائتـدیییم  االـه آخونـدوف یولداشـا تسـل     ـ نجی ایلده روح1927لریمده و  معروضه» ادبیاتینین باشالنغیجی

 ». میشم آدلی اثرینده سؤیله» رکلرینین ادبیاتی تاریخیوآذربایجان ت«

 . 63. ص. 3. ، ن1930سی  مجموعه» آذربایجان اؤیرنمه یولو«ـ تالیش ماهنیالري،  24
                                                 



سینده گؤستریلیر کی، قورقود بایـات بویونـدان قوپموشـدور. بونـدان نتیجـه       معلومدور کی، داستانین مقدمه

کلرینین بیر قولو اوالن روبوندان دا آنالشیلیر کی، قورقود آدلی ذات آذربایجان ت«چیخاراق اَ. عابید یازیردي: 

سـینه منسـوبدور. او بیـري طرفـدن      هوم رولـالر اوینایـان بایـات قبیلـه    وو آذربایجان موسیقی و ادبیاتیندا م

هـوم موقـع   ونـین آذربایجانـدا م  »اوغوزنامـه «سی اولـدوغونو دوشـونرکن...    مغنّی» اوغوزنامه«قورقودون بیر 

ا حصر ائتدییی بیر »کیتابی ـ دده قورقود «ـ نجو ایللر آراسیندا   1925ـ  30اولدوغو ایضاح ائدیلمیش اولور. 

یازماالري، اونالرین حرکـت و اؤیرنیلمـه جغرافییاسـی، یئـر ـ اراضـی آدالري،        سینده داستانین اَل  نئچه مقاله

دن،  ده گنجـه  رهاوغوزالر، اوزانالر وس. حاقّیندا ایلک علمی فیکیرلر اَمین عابیده مخصوصـدور. اوزانـالر بـا   

دن، ناخچیواندان توپالدیغی خالق ماهنیالریندان میثالالردا وئرمیشدیر. بوتـون بـونالري او، یـالنیز بیـر      شکی

سـی ایلـه    داستانالرینین آذربایجـان شـرایطی، خـالقی، دیلـی، لهجـه     » کیتابی ـ دده قورقود «چون ـ  ومقصد ا

ـ نجـی  1916و »کیتابی ـ دده قورقود «ر. نهایت، بیر فاکت: زموشدووچون بیر ـ بیرینین آردیجا د وباغالماق ا

دییـی آذربایجـان سـؤزلري     شـه بیلمـه  وین داستاندا باشا د ده چاپ ائدن کیلیسلی موعلیم رفعت رکیهوایلده ت

ایلدیر هامیمیز یازیریق، اؤز آدیمیزدان یازیریق. آخـی اونـو دا آذربایجـان قورقودشوناسـلیغیندا      70حاقّیندا 

یـن ایستنسـاخ اَسناسـیندا اوخومـادیغی بیـر چـوخ ایفـاده و         مـوعلیم رفعـت  «دفعه اَمین عابید دئییب: ایلک 

ون دیلـی بیـزیم   »کیتابی ـ دده قورقود «نکی ولرین بیر چوخو یانلیشدیر. چ لرین یانیندا یاپدیغی تصحیح کلمه

لـري مـوعلیم    لـري و ایفـاده   ر چوخ کلمهسی اولدوغوندان بیزیم ایندي بئله قولالندیغیمیز بی آذربایجان لهجه

». سینه گؤره تصحیح ائتمیشـدیر  رکجهوچون بونالرین یانلیش اولمادیغی حالدا عثمانلی تودییی ا رفعت بیلمه

لـر او   تون بو موالحیظهونن ب حاقّیندا سؤیله» کیتابی ـ دده قورقود «حاضیردا بیزیم چوخ عادي کیمی گؤرونن 

نین  لرله آذربایجاندا قورقودشوناسلیغی زه، تَر و اوریژینال ایدي. اَمین عابید بو موالحیظهچون یئنی، توزامان ا

زرینـه بیـر داش   ولـرین ده ا  بیناسینی قویموشدور. اَ. عابیـدین فیزیکـی محـوي ایلـه بـو قیمتلـی موالحیظـه       
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تـون  ووش، قاداغان اولونموش بدن قورما ایشیغیندا واختیله  اونودولم قویولموشدو. حاضیردا آشکارلیق، یئنی

 کار عالیمه قایتاریلمالیدیر.  کش و تواضع لر اؤز صاحیبینه، زحمت بو موالحیظه

رك دیللی وده ت اَدیب بو مقاله 25».سی واردیر آدلی چوخ ماراقلی بیر مقاله» نین تاریخی هئجا وزنی«اَ. عابیدین 

سـینی و اینکیشـاف    نـین مئیـدانا گلمـه    جـا وزنـی  ینـده شـعرده هئ   خالقالردا، خوصوصیله آذربایجان شرایط

وزن دیلـین محصـولودور، هـر ایجتیمـاعی     «ده اوخویـوروق:   یـه چالیشمیشـدیر. مقالـه    مـه  لرینی ایزله مرحله

نین عومومی آهنگینـدن آیـریالن عنصـرلر مجموعسـودور.      نین اؤز ایلک شعرینه وئردییی آهنگ دیلی مرهوز

چون نه عربستانین قیزغین چؤللرینه، نه ده ایرانین توزلو اووالالرینا واق اسینی آختارم رکلرین شعر موسیقیوت

اَ عابیـد  ». چون یئتیشیروسینی آنالماق ا سی بونون فلسفه گئتمک الزیم دئییلدیر، گؤزلرین دیلیمیزه چئوریلمه

یسه دیلین اینکیشافی ایله سینی ا لشمه سینی موسیقی و مئلودییا ایله باغالییر، وزنین تکمیل وزنین مئیدانا گلمه

 لندیریر.  عالقه

لرینـی گؤسـتریر،    لی نثردن صؤحبت آچان اَدیب هئجانین ایلـک نومونـه   دا اوالن قافیه»کیتابی ـ دده قورقود «

، 11، 10، 8، 7، 3بونالري قدیم آتاالر سؤزلرینده تاپیر. ماحمود کاشغارینین لغتیندن میثالالر وئریر. سـونرا  

رك و آذربایجـان عاشـیقالریندان میثـالالر گتیریـر. سـونرا      وی شعرلري تاپیب آراشدیریر. تـ وس. هئجال 16

 دن دانیشیر.  دن، م. پ. واقیف یازیلی ادبیاتیمیزدا هئجانین اینکیشافینی تحلیل ائدیر ش. اي. ختایی

ـ    اونـون سـایه  «لیف گؤسـتریر کـی،   ودن تاریخی شخصیت کیمی صؤحبت آچان م کرم ی، سـینده هئجـا وزن

شـرك اینکیشـاف    بیزیم ادبیـاتیمیزدا دا یئرلـه  » بیرلیسی اون«ن چوخ اینکیشاف ائدن وهئجانین بیلخاصه بو گ

او، کرمـی، اونـون یـارادیجیلیغینی بیـر آز دا     ». تلیـدیر  نین هئجاسـیندان قـووه   ائتدي. کرمین هئجاسی ختایی

سـینده یئتیشـدیردییی    سینین هئجا ساحه رکجهواوغوز ت رك،وکرم ت«یه گلیر:  رك بئله بیر نتیجه ایدئالیزمه ائده

 ». سیدیر فضولی

 . 7، 6، 4، 3، ن، 1927» معاریف ایشچیسی«ـ باخ:  25
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عصرلرده چوخ مقبـول اولماسـی ختـایی     XVII – XVIIIبیرلیک هئجانین  میزده اون بیزیم اَدبی ساحه«... 

غو سیدیر. واقیفـین هئجاسـی آشـینا اولـدو     ت و شخصیت قازانان حرکاتین نتیجه له قووه ایله باشالیان و کرم

 ». دن چوخ فرقلی و بیشکیندیر سی دوالییسی ایله ختایی و کرم کالسیک ادبیات تربیه

هـوم  وچون موا ولرده ده اَ. عابید دؤور خالق ماهنیالرینا، بایاتیالرا و عاشیق یارادیجیلیغینا حصر ائتدییی مقاله

ون خالق ادبیاتیمیزا حصـر ائـدیلن   دئمک الزیمدیر کی، اون26میشدیر.  لر سؤیله علمی ماهیتی اوالن موالحیظه

ییـک   لی لره ده راست گلینیر. نتیجه اوالراق دئمه زگون اولمایان موالحیظهولی، بعضاُّ ده د لرینده موباحیثه مقاله

نـین   نـین ایلـک ایللرینـده آذربایجـان فولکلورشوناسـلیغی      لري ایله سووئت حـاکیمیتی  کی، اَ. عابید آز مقاله

 م کؤمک گؤسترمیشدیر. هوواینکیشافینا م

) دا بؤیوك ایشـلر  1884ـ   1938شوناس و فولکلورشوناس سالمان ممتاز ( همین دؤورده گؤرکملی ادبیات

مکـون  ویـه سـالمیش و م   لرینـی ییغمـیش، سـلیقه    شدور. ممتاز بٍتون عـؤمرو بویـو فولکلـور نومونـه    وگؤرم

زینه قویب گئتمیشدیر. بو خزینه آذربایجان خالقینین لیکله، او، بؤیوك خ اوالنالرینی چاپ ائتدیرمیشدیر. بئله

دیـر. ممتـاز فولکلورومـوزا     نو اؤیرنمک ایشینده گؤزل منبـع ونیا گؤروشو، پسیخولوگییاسینی، بدیعی تفکرود

ائـل شـاعیري   «هوم اهمیتینی قئید ائتمیشدیر. ولیک باخیمیندان م لر یازمیش، اونون تاریخی دایر بیر سیرا مقاله

) 1936» (اونودولمـوش یارپـاقالر  «)، 1930» (هلَـک «)، 1923» (شاه بئیت و برجسته). «1923» (یقوربان

سـیدیر.   نـین شـعرلرینین ایلـک تـوپالییجی     عصرین اوللرینده فعالیت گؤسـترن قوربـانی   XVIوس. ممتاز 

» ولمـوش یارپــاقالر اونود«عاشـیغین حیـات و فعـالیتی حاقّینـدا ایلـک معلوماتالریـدا او، اَلـده ائتمیشـدیر.         

 داستانی حاقّیندا دانیشمیشدیر. » اَصلی و کرم«سینده ایسه او،  مقاله

آدلـی  » آذربایجان بایاتالریندا یئتیشن اوزان، عالیم، شـاعیر و سـاز عاشـیقالري   «اَدیبین آرخیوینده ساخالنان 

تانیدا س. ممتازي ماراقالندیرمیشـدیر.  داس» کوراوغلو«حاقّیندا دانیشیلیر.  وگوسینده دده قورقود و دده گ  مقاله

 . 4ـ 5، ن. 1930، »آذربایجانی اؤیرنمه یولو«و آذربایجان بایاتیالرینین خوصوصیتلري.  ونوع» مانی«رك خالقالري ادبیاتیندا وـ اَ. عابید. ت 26
                                                 



دا میفولوگییا، کوراوغلو و رستم زال وس. »کوراوغلو«داستانین توپالنماسی، فورماالشدیغی تاریخی شرایط، 

 حاقّیندا قئیدلرده ماراقلیدیر. 

دیـر  »بداللــه عاشـیق ع «س. ممتاز خالق ادبیاتینا دایر بیر نئچه کیتاب چاپ ائتدیرمیشـدیر. بـونالردان بیـري    

کارین اثرلرینی توپالییب آیریجا کیتابچا شکلینده نشر ائدیلمیشـدیر.   لیف اوزون ایللر بو صنعتو). م1927(

ده  نین کیم اولماسی، نه واخت، هارادا یاشاماسی بـاره  لیف کیچیک بیر مقدمه یازمیش، عاشیق عبداللـهواثره م

کـارین سـاري عاشـیق اولماسـی قناعتینـه گلمیشـدیر. او        معلومات وئرمیشدیر. سونراالر اَدیب بـو صـنعت  

لـري ده   کـی افسـانه   لرده ساري عاشیق حاقّیندا اوالن معلوماتالري، خـالق ایچریسـینده   یازماالریندا، تذکیره اَل

توپالمیشدیر. کیتابدا ساري عاشیغین بایاتالرینین ایلک نشري حاقّیندا بئلـه مـاراقلی قئیـد ده وئریلمیشـدیر:     

ـ نجو ایلده شوشـادا حـاقّ عاشـیغی آدي ایلـه سـاري عاشـیغین       1923د (محمد) رشتی آدلی بیر طلبه مم«

سـاري عاشـیق و   «اَدیبه گؤره ساري عاشیق حاقّیندا ». سینی کیتابچا حالیندا چاپ ائتمیشدیر یئددي بایاتی اون

 آدلی داستان دا یارادیلمیشدیر. » یاخشی

آذربایجاندا «ده دانیشاراق یازمیشدیر:  اثرلرینین توپالنماسی و ترتیبی باره ده س. ممتاز ساري عاشیغین مقدمه

نین غزللري قدر معروفدور. سـؤز یـوخ کـی، بـونالر اؤز      عاشیغین بایاتیالري داهی شاعیریمیز اوالن فصولی

عاشیق کلیـاتینین  واختیندا کیتاب شکلینده توپالنیب چاپ ائدیلسه ایدي داها دا مشهور اوالردي. بو کیتابچا 

سی اولمالیدیر. بو پارچاالرین چوخـو یـالنیز ائشـیتمیش آدامالریـن آغیزالرینـدان توپالنمیشـدیر.        بی حیصه

زولمـه  وبایاتیالرین کیتابا د». زده بئش فایزي داغینیق یارپاقالر و اَسکی بیازالردان گؤتورولموشدوروآنجاق ی

نین سونو بیتن حرفلره گـؤره الیفبـا    بایاتیالر بیرینجی میصراع«د وئریر: ده س. ممتاز بئله بیر قئی پرینسیپی باره

لیفه گؤره، بو اوصـول بایـاتیالریمیزین تـدقیقاتی ایشـینی آسانالشـدیرماق      وم». زولموشدوروسیراسی ایله د

چـی   ز بایاتیالر آییریب آیریجا قئید ائتـدیم. اگـر  وس یالنیز تخلوص«چوندور. سونرا مولیف گؤستریر کی، وا

جه ایثبات ائـدیر.   لرده بونو هر جهت کی دوغرو و یانلیش وثیقه بونالر تامامیله عاشیغا مخصوصدور و اَلیمده
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سـؤزلري  » من عاشیق«، »عاشیق«لی، آیدین اولور کی،  دئمه». لیک الزیم بیلدیک هر حالدا بئله اولماسینی هله

 سیز آدالندیریلیر.  لیفوائدیلیر، قاالنالري ایسه متون بایاتیالر ساري عاشیغا عایید وایله باشالیان ب

سؤزو ایلـه  » عاشیق«تون ویه اساسالندیغی بیزه معلوم دئییل، آنجاق فیکریمیزجه، ب س. ممتازین هانسی منبع

باشالیان بایاتیالري ساري عاشیغا عایید ائتمک دوغرو دئییلدیر. بایاتی چوخ اویناق بیر ژانردیر، او، یالنیز بیر 

کـارالر طرفینـدن یارادیلمیشـدیر. بـونالرین اَن      عاشیق دئییل، خالق ایچیندن چیخمیش آیري ـ آیري صنعت 

چون خـالقین  وشوب آغیزالردا یاشامیشدیر. ساري عاشیغین بایاتیالري شیفاهی یاراندیغی اوگؤزلی دیللره د

ندي ساري عاشیغین بایـاتیالرینی ائـل   رك، عومومی بایاتی آخینینا قاریشمیشدیر. اونا گؤره ده ای شهودیلینه د

لرینی سئچیب آییرد ائتمک  مکون دئییل. بو صنعت نمونهوبایاتیالرینین ایچریسیندن سئچیب موعین ائتمک م

لیدیر. اوندان سونرا  لی، اؤیرنیلمه سلوبو، یارادیجیلیغی دریندن تدقیق ائدیلمهوچون، هر شئیدن اول، اونون اوا

 مکون اوال بیلر. وزه چیخارماق مولیقال یاناشیب عاشیغین اثرلرینی تاپیب اچوخ دیقّتله، حساس

) کیتـابالرینی نشـر ائتـدیریر. بـو     1927ـ   1928» (ائل شاعیرلري«سونرا س. ممتاز ایکی جیلددن عیبارت 

ثـري  کـارین ا  ختلیف دؤورلرده یاشایان بیـر چـوخ صـنعت   وختلیف رایونالریندا، موکیتابالردا آذربایجانین م

ســـلوبا، دؤوره، یاشـــادیغی اراضـــییه گـــؤره وکـــارالري ا توپالنمیشـــدیر. بـــوردا س. ممتـــاز صـــنعت

نی  لردن، هم ده شیفاهی توپالدیغی بو زنگین خزینه لیف اوزون ایللر هم یازیلی منبعوقروپالشدیرمامیشدیر. م

ئر توتموشدور. کیتابالرا یـازیالن  چاپ ائتدیرمکله آذربایجان فولکلورشوناسلیغی تاریخینده اؤزونه شَرفلی ی

لـردن بیریـدیر. همـین ائـل      لر، قئید، شرح و یئر آدالرینین جدولی خالق ادبیاتیمیز حاقّیندا معتبر منبـع  مقدمه

ائلچی، خالقچی اولدوغوندان قوشماالرینی، بایاتیالرینی  آیري ـ آیري  «کارالري حاقّیندا او، دئییردي:  صنعت

یـی بیـر دیلـده یازمیشـدیر. گئجـه ـ        جه نین روحوندا و خالقین آنالیا بیله ـ باشا اؤز ائلییازیالرینی باشدان  

لییـه قاتالشـیب اؤز دوغمـا ائللرینـدن      ندوز دیلکلري، آرزوالري آنجاق او اولموشدور کی، هر بیر چتـین وگ
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لیک و باجاریقالري ایله سـیلیب  آیریلماسینالر و باجاردیقجا آنا یوردوندا یاشایان اینسانالرین فیکیرلرینی، بی

 ». پار ـ پار پاریلداتسینالر

نین آیریجا تدقیقاتا احتیاجی وار. س. ممتاز فولکلورومـوزون، دئمـک اوالر    اَدیبین فولکلورشوناسلیق فعالیتی

زو و داسـتانالري، آتـاالر سـؤ   » کور اوغلـو «، »کیتابی ـ دده قورقود «تون ژانرالري ماراقالندیرمیشدیر. وکی، ب

لر، اوزان، عاشیق یارادیجیلیغی، خالق لیریکاسی، خصوصیله بایاتیالر و چاپ اولونماغـا الییـق چوخلـو     مثل

لري حاضیردا س. ممتازین شخصی آرخیوینده ساخالنماقدادیر. اونالري نشر ائتمـک چـوخ    فولکلور نومونه

 فایدالی اوالردي. 

سـینده   ندن سـونرا خـالق ادبیـاتینین توپالنماسـی و نشـري سـاحه      سی نین غلبه آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی

ییک کـی،   لی ) خوصوصی یئري واردیر. قئید ائتمه1907ـ   1941نین ( چالیشانالر ایچریسینده همت علیزاده

سی ایدي. یوخاریدا آدالرینـی چکـدیییمیز شخصـلردن     هـ . علیزاده او دؤوره گؤره هله گنج نسلین نوماینده

سـی، رئسـئنزییا و    والراق او، توپالما ایشینه بؤیوك اَمک صرف ائـدیردي. اونـون بیـر نئچـه مقدمـه     فرقلی ا

سی واردیر کی، بونالر اساساُّ شرح و معلومات خاراکتئري داشیییر. همت علیزاده آذربایجانی قـاریش ـ    مقاله

ز ور، اونالرال اوسؤزلو آدامالرال گؤروشقاریش گزمیشدیر. اونون فداکارلیغی اوندا ایدي کی، یالنیز سازلی ـ  

سـیدیر هــ .    زه اوتورور و توپالدیغی ماتئریالالري جانلی دانیشیق دیلینده یازییا آلیـردي. بونـون نتیجـه   وـ ا

لرینی توپالماغا چالیشمیشدیر. اونون ایلـک   تون نومونهوعلیزاده آذربایجان فولکلورونون، دئمک اوالر کی، ب

ـ نجی ایله قدر بیر ـ بیرینین آردیجـا     1940بوندان سونرا،  27ـ نجو ایلده نشر اولونموشدور. 1929کیتابی 

داستانالر و «ختلیف ژانرالریندان عیبارت چوخلو کیتابالري چاپ اولونور. ونین خالق ادبیاتینین م هـ . علیزاده

زو وداستانالر ایلک دفعه ایدي کی، چاپ ابو کیتابالر ایچریسینده خوصوصیله فرقلنیر. بیر سیرا  28»الر ناغیل

 .1929ـ آذربایجان ائل ادبیاتی، باکی،  27
 . 1937الر، باکی،  ـ داستانالر و ناغیل 28

                                                 



نـین تـوپالدیغی    سیله هـ . علیـزاده  لري واسیطه ـ نجو ایللر بویو قزئت، ژورنال صحیفه  30تون وگؤروردو. ب

آذربایجانی «، »سی معاریف ایشچی«، »اینقالب و مدنیت«للی (کلی) میقداردا اثرلر خالقا چاتدیریلمیشدیر. وک

وس. مطبوعـات اورگانالرینـدا اونـون بایـاتی،     » ادبیات قزئتـی «، »گنج ایشچی«لالریندا، ژورنا» اؤیرنمه یولو

لیکلـه، هــ . علیـزاده دیللـرده      تاپماجا، آتاالر سؤزو، ناغیل، داستان و عاشیق شعرلري چـاپ اولونـور. بئلـه   

البتـه، بؤیـوك بیـر     زه چیخـاریردي. بـو  ودوالشان، الکین هله علمه معلوم اولمایان زنگین معنـوي ثروتـی ا  

خیـدمت ایــدي. روس اینقیالبچــی ـ دمــوکراتی ن. ق. چئرنیشئفســکی خـالق پوئزییاســینا حصــر ائتــدییی    

چون عزیزدیر. اؤز دوغماسـینی  وخالق پوئزییاسی خالقینی سئون هر کس ا«لرینین بیرینده یازیردي کی:  مقاله

چمیشین حیکایتلري ساخالنیلیر. اونون علمی اهمیتی مکون دئییلدیر. خالق پوئزییاسیندا کئومک ایسه م سئومه

نو خالق ادبیاتی اثرلرینین توپالنماسینا حصـر ائتمـک ایسـه گـؤزل بیـر      وایسه ایکینجی نایلیتیدیر. اؤز عؤمر

 ». قهرمانلیقدیر

ــزاده هــوم خیدمتلرینــدن بیریــده آذربایجــان عاشــیقالرینین شــعرلرینی توپالییــب چــاپ  ونــین م هـــ . علی

ییک کی، اونون اَن چوخ چالیشـدیغی سـاحه عاشـیق پوئزییاسـی اولموشـدور. هــ .        لی دیر. دئمه سینده ائتمه

ـ نجو ایلـده چیخمیشـدیر. سـونرا او،    1929نین ترتیبی ایله عاشیق شعرلریندن عیبارت ایلک کیتاب  علیزاده

وس. کیتابالرینیـدا  » عاشیق اَسـد «، »حسین بوزآلقانلی«، »عاشیق علسگر«، »عاشیقالر«ایکی جیلددن عیبارت 

ده خیـردا   بـاره  ویئري گلدیکجه عاشیقالرین یئـري، دؤور   چاپ ائتدیرمیشدیر. همین کیتابالردا هـ . علیزاده

 14ــ نجـی ایلـده    1941، »بایـاتیالر «ـ نجـی ایلـده   1938  قئیدلرده وئریردي. بونالردان باشقا هـ . علیزاده

تون و، داستانینی ایلک دفعه تام حالدا چاپ ائتدیرمیشدیر. ب»کوراوغلو«بارت موستقیل قول و قوشماالردان عی

نور کی، سووئت حاکیمیتی ایللرینده زنگـین آذربایجـان فولکلورونـون توپالنیـب نشـر      ولردن گؤر بو دئییلن

 دیقّته الییق ایشلر گؤرموشدور.   سی ایشینده هـ . علیزاده ائدیلمه
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ـ نجو ایلـده  1934خالق ادبیاتینین توپالنماسی ایشینه خوصوصی دیقّت یئتیریلیر. ـ نجو ایللرده شیفاهی 30

عوموم اتفاق قورولتایینین تریبوناسیندان م. قورکی فولکلـورون تـاریخی و تجربـی     Iسووئت یازیچیالرینین 

یـازیچیالرینین  تـون  ولی وطنیمیزین ب یندن بؤیوك احتراص و علمی اساسالرال دانیشاراق چوخ میلّت اهمیت

تـون مطبوعـات   وــ نجـو ایللـرده، دئمـک اوالر کـی، ب     30دیقّتینی خالقین بو معنوي ثروتینه جلـب ائـدیر.   

لرینده فولکلور اثرلرینه راست گلیریک. بونالرین هامیسـی خـالقین دیلینـدن آلینیـز و      اورگانالرینین صحیفه

ؤورده فولکلـور ائکسپئدیسـییاالرینین سـایی دا    سـیله ایجیتماعیتـه چاتـدیریلیردي. بـو د     مطبوعات واسـیطه 

 ده ده مطبوعاتدا تئز ـ تئز یازیلیردي.  لري باره لري و نتیجه آرتمیشدیر. بو ائکسپئدیسییاالرین مقصدي، وظیفه

هوم حادیثه ویو کئچیریلیردي. بو مونلوـ نجی ایلده مسکوادا آذربایجان ادبیاتی و اینجه صنعتی اون گ1938

نین پایتختین طلبکار تاماشاچیالري قارشیسـیندا اَن مسـول ایمتاحانالرینـدان بیـري      اینجه صنعتی آذربایجان

له چیخـدي.   ایدي. بورادا یازیچیالر، مدنیت خادیملري ایله بیرلیکده خالق صنعتیمیز ده ایمتاحاندان موفقیت

نـین   صـنعتی  پئراسـی آذربایجـان اینجـه   او» کوراوغلـو «اوفون خالق داستانی اَساسیندا یـازدیغی   بی . حاجیوا

ــه اینکــی بســته شــؤهره ــدا، حتــی وطنیمیــزین ســرحدلریندن اوزاقــالردا دا   تینــی ن کــارین دوغمــا یوردون

نري گؤسـتردي.  وهوم یـارادیجیلیق هـ  وشؤهرتلندیردي. آذربایجان عاشیق کوللئکتیوي ده اؤز صنعتی ایله م

ادا سوسیالیزم قوروجولوغونا، عومومیتلـه یئنـی حیـاتیمیزا حصـر     عاشیقالردان میرزه، اَسد، ایسالم و ب. بور

ائدیلمیش اثرلرینی اوخودوالر. دئکـادا موناسـیبتیله هـم آذربایجانـدا، هـم ده مسـکوادا چیخـان بیـر چـوخ          

نمیشـدیر. بـو فیکیرلـرین بیـر      لرینده خالق صنعتیمیز حاقّیندا چوخ ماراقلی فیکیرلر سـؤیله  مطبوعات صحیفه

چن فولکلورشوناسـلیق  وسینه، خالق یارادیجیلیغینا، عاشیق پوئزییاسینا عایید اولدوغو ا خالق موسیقی قیسمی

اوف، م. عـاریف، م. محمـداوف    بـی  . حـاجی ودن ا هوم اهمیته مالیکدیر. بو سیلسـیله ومیز تاریخینده م علمی

 لري دیقّته الییقدیر.  لبول) و باشقاالرینین مقالهو(ب
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لـی   سـی ده ایـره   سی مسأله سووئت اتفاقیندا یاشایان خالقالرین فولکلورونون روس دیلینه ترجومه بو ایللرده

) Krımــ دا کـریم دا (  19ـ نجو ایل نویابرین   1934ثکاري م. قورکی ایدي. او، ورولدو. بو ایشین تشبوس

وندا بو فیکرینی اطرافلی دلیللرله یه جاواب مکتوب قزئتینین رئداکتورو غالم ممدلی» آذربایجان کولخوزچوسو«

 اساسالندیرمیشدي. 

سی ایللري ده فولکلورشوناسلیغیمیزین تاریخینده موعین مرحلـه تشـکیل ائـدیر. بـو      بؤیوك وطن موحاریبه

سـینده   سـی سـاحه   لیکلره باخمایاراق فولکلوروموزون توپالنماسی، نشـري و اؤیرنیلمـه   تون چتینودؤورده ب

موشدور. وطن حاقیندا آتاالر سؤزو، بایاتی، ائل سـؤزو و عاشـیق مـاهنیالري بیـر یئـره      موعین ایشلر گؤرول

سـی   بؤیوك وطن موحاریبـه «)، 1941» (وطن حاقّیندا خالق شعرلري«لر چاپ اولونموشدور.  توپالنیب دفعه

یثال گتیرمک )، وس. بونا م1942» (سی حاقّیندا عاشیقالر بؤیوك وطن موحاریبه«، »حاقّیندا عاشیق شعرلري

نـین فولکلـور    آذربایجـان فیلیـالی   کریلاوالر. خالق یارادیجیلیغی اثرلرینین توپالنماسی و نشري ایله اساساُّ 

» قاچاق نبی«و » کوراوغلو«چ جیلددن عیبارت ناغیلالرین نشري باشالنمیش، وسی مشغول اولوردو. ا شؤعبه

الیندا چاپ اولونموشدور. بو ایللرده اَ. شریف، م. ح. طهماسـب،  داستانالریندان قوشماالر، بایاتیالر کیتاب ح

لـر یازمیشـالر.    لرینـه عاییـد مقالـه    اوف، اَ. آخوندوف و باشقاالري فولکلوروموزون بیر سیرا مسأله ق. قاسیم

یـن   اللین و میرج ین، م. ح. طهماسب نین، م. عاریف ج) کیتابیندا ح. آراسلی I» (آذربایجان اَدبیاتی تاریخی«

ــري چــاپ اولونموشــدور. ص. وورغــون، م. حســین، م.    ــدا اوچئرکل داســتانالریمیز، عاشــیقالریمیز حاقّین

لرلـه   ) مقالهPublisistده پوبلیسیست ( لري باره وللی خالق ادبیاتیمیزین بیر سیرا مسأله اوف، او ساري ابراهیم

 چیخیش ائتمیشلر. 

ایللرده فولکلوروموزون هم نشري، هم ده تدقیقی ایشینده یئنـی بیـر   سیندن سونراکی   بؤیوك وطن موحاریبه

ـ نجی ایللرین آخیرینا دوغرو فولکلوروموزون موختلیـف ژانـرالري   50جانالنما گؤزه چارپیر. خوصوصیله 
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نیظامی آدینا ادبیات  EAموعین علمی پرینسیپلر اساسیندا نشري ائدیلیر. بو ایشده آذربایجان رئسپوبلیکاسی 

 سینین فعالیتی دیقّته الییقدیر.  اینستیتوتو فولکلور شؤعبه

لرلـه   ثو و رهبرلییـی ایلـه دفعـه   ودیري، مرحـوم پروفئسـور م. ح. طهماسـب بیالواسـیطه تشـب     ونین م شؤعبه

لر، عاشیق شعرلري، یئنـی   الر، لطیفه رئسپوبلیکامیزین رایون و کندلرینه ائکسپئدیسییاالر گؤندریلمیش، ناغیل

نین اَمکداشالري ـ اَ. آخوندوف، ن. سیداوف، اَ. سـالَدین،    انالر توپالنمیشدیر. ائکسپئدیسییاالردا شؤعبهداست

 اووا یاخیندان ایشتیراك ائتمیشلر.  س. یاقوب

ختلیف ژانرالرینین علمی نشري مئیدانا گلیـر.  وبو زامان اولکی دؤورلردن فرقلی اوالراق خالق ادبیاتیمیزین م

، عاشیق علسگرین شعرلرینین آکادمیک نشري و بئش جیلددن »الري آذربایجان ناغیل«ددن عیبارت بئش جیل

 اوخوجوالرا چاتدیریلیر. » آذربایجان خالق داستانالري«عیبارت 

سـینین همـین ایللـرده گؤردویـو اَن      نیظامی آدینا ادبیات اینستیتوتو فولکلـور شـؤعبه   EA CCPآذربایجان 

نین سووئت  داستانی» کوراوغلو«سیدیر.  ده نشر ائدیلمه نین کامیل شکیل داستانی» کوراوغلو«ایشلردن بیري ده 

دؤرد قولو نشـر اولونموشـدور. سـئویندیریجی حالـدیر کـی، اینـدي        نین ایلک ایللرینده یالنیز اون حاکیمیتی

ئوریلمیشدیر. داستانا عایید اوالن ) بیر اثره چMonumentalسککیز قولدان عیبارت مونومئنتال ( داستان اون

یـی خوصوصـیله    ین اَمـه  ینده م. ح. طهماسب تون نشرلرین موقاییسه و ترتیبوموجود قول و واریانتالرین، ب

 لیدیر.  قئید ائدیلمه

) کیمی قهرمانلیق داستانالریمیزدا تکراراُّ چاپ اولونموشـدور.  1961» (قاچاق نبی«و » کیتابی ـ دده قورقود «

هـوم دیقّـت یئتیریلیـر. همـین     وسـینه م  پوبلیکامیزین باشقا نشریاتالریندا دا خالق ادبیاتینین چاپ ائدیلمهرئس

الري، داستانالري، عاشیقالریمیزین شعرلري، تاپماجا و آتاالر سؤزلریندن عیبارت بیر  ایللرده آذربایجان ناغیل

وربانی، عباس توفارقانلی، ساري عاشیق، خسته چوخ کیتابالر نشر اوونموشدور. کالسیک عاشیقالریمیزدان ق

دابـانلی قوربـان، زودلـو     مه، عاشـیق حسـین شـمکیرلی، آغ   وقاسیم، عاشیق واله، عاشیق آلی (علی)، مولال ج
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عبداللـه، عاشیق بستی، عاشیق حسین بوزآلقانلی، چوبان اَفقان، خیاط میرزه، عاشـیق اسـد، عاشـیق میـرزه،     

بیالل، عاشیق شمشیر، عاشیق احمد، عاشـیق پنـاه، میکاییـل آزافلـی، عاشـیق اکبـر و        حسین جاوان، عاشیق

 باشقاالرینین شعرلریندن عیبارت کیتابالري بونا میثال گؤسترمک اوالر. 

ییـک کـی، آذربایجـان     لـی  لنمیشـدیر. جسـارتله دئمـه    رعتوفولکلوروموزون نشري ایله برابر تدقیقاتی دا س

کی کیمی گئنیش میقیاسدا تدقیق اولونمامیشدیر. بیر نئچه کیتابـدان   ایلده 30ؤورده سون فولکلورو هئچ بیر د

بو ایللرده فولکلوشوناسلیغیمیزین نایلیتی ساییال  29»آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینا دایر تدقیقاتالر«عیبارت 

 بیلر. 

نـین آدي   الریمیزدان آکادئمیک ح. آراسـلی شوناس هوم خیدمتلري اوالن ادبیاتوفولکلوروموزون تدقیقینده م

سی ایلـه مشـغول    ـ نجو ایللردن خالق ادبیاتیمیزین اؤیرنیلمه  30لیدیر. ح. آراسلی  خوصوصیله قئید ائدیلمه

). هلـه  1939ون آذربایجاندا ایلـک نشـري اونـون آدي ایلـه باغلیـدیر (     »کیتابی ـ دده قورقود «اولموشدور. 

لرله  الرا عایید بیر سیرا مقاله ندان ح. آراسلی داستانالرا، عاشیق یارادیجیلیغینا، ناغیلـنجو ایللرین سونالری30

 چیخیش ائتمیشدیر. 

لرینی اورتا مکتب پروقرام (برنامه ـ ك.) و درسلرینه ایلک دفعه گئنـیش شـکیلده     آذربایجان فولکلور نومونه

کی تدقیقاتینی سونراالردا داوام ائتدیریر.  سینده ر ساحهداخیل ائدن ح. آراسلی اولموشدور. ح. آراسلی فولکلو

» کوراوغلـو «نـین،  »الري آذربایجـان ناغیـل  «چ جیلـدلیک  وـ نجـی ایللـرده چـاپ اولونـان ا    1941ـ 1947

اَصلی «دیر. محبت داستانالریندان  نین و بیر سیرا عاشیق شعري کیتابالرینین رئداکتورو دا ح. آراسلی داستانی

و باشقاالرینین تدقیقینـده ح. آراسـلی یاخینـدان    » لگزوعباس و گ«، »شاه اسماعیل«، »عاشیق غریب«، »و کرم

ایشتراك ائتمیشدیر. عاشیق یارادیجیلیغی، اونون قوربانی، عباس توفارقانلی، ساري عاشیق، علسگر کیمی بیر 

 جکدیر ـ (رئد).  ـ بوندان سونرا: تدقیقلر شکلینده وئریله 29
                                                 



کی تدقیقاتینی، نهایت، او،  ده . بو ساحهلري واردیر نین مقاله لري حاقّیندا دا ح. آراسلی سیرا گؤرکملی نوماینده

 لشدیرمیشدیر.  بیر مونوقرافییادان عومومی

رئسپوبلیکامیزین گؤرکملی فولکلورشوناسالریندان بیریده پروفئسور م. ح. طهماسب اولموشدور. او، خـالق  

ـ نجی ایلده 1945ور. او، ختلیف ژانرالرینین توپالنماسی، هم ده تدقیقی ایله مشغول اولموشدونین م ادبیاتی

آدلــی نامیزدلیــک دیسئرتاسییاســی » لــري آذربایجــان شــیفاهی خــالق ادبیاتینــدا موســوم و مراســیم نغمــه «

)Dissertasiyasi لـر، عاشـیق شـعرلري،     لـري، لطیفـه   ) مودافیعه ائتمیشدیر. م. ح. طهماسب مراسیم نغمـه

سیع نشري ایشـینده یاخینـدان ایشـتراك     لشدیریلمه یستمبایاتیالر، ناغیلالر و داستانالریمیزین توپالنماسی، س

چیـدیر. اونـون خـالق     سینده گؤرکملی بیر نظریـه  تون بونالرال برابر م. ح. طهماسب فولکلور ساحهوائدیر. ب

کـی   ده ـ نجو ایللرین سونونا عاییددیر. او، سونراکی ایللرده ده بو سـاحه 30لري هله  ادبیاتینا دایر ایلک مقاله

 دقیقاتینی داوام ائتدیرمیشدیر. ت

) سوزون ایللر آذربایجان ائپوم. ح. طهماسب اوEposنون هم محبـت   زرینده موشاهیدهو) الر آپارمیشدیر. او

لري چـاپ اولونموشـدور. آذربایجـان     داستانالرینا، هم ده قهرمانلیق داستانالرینا عایید بیر سیرا قیمتلی مقاله

زرینــده آپــاریالن ولریــع فورماالشماســی، شــکلی خوصوصــیتلري ا کشــاف مرحلــهداســتانینین منشــأیی، این

) آدلــی مونوقرافییاســیندان  1972» (آذربایجــان خــالق داســتانالري (اورتــا عصــرلر)    «لــر  موشــاهیده

 لشدیریلمیشدیر.  عومومی

لیق ایـش   اُّ توپالییجیاَهلیمان آخوندوف یوخاریدا بحث ائتدییمیز فولکلورشوناسالردان فرقلی اوالراق اَساس

سـینین بیـر سـیرا علمـی      ایله مشـغول اولموشـدور. او، اوزون ایللـر اَمکداشـی اولـدوغو فولکلـور شـؤعبه       

 ائکسپئدیسییاالریندا ایشتراك ائتمیشدیر. 

الر، داسـتانالر و عاشـیق شـعرلرینین توپالنیـب چـاپ اولونماسـینا چـوخ اَمـک صـرف           اَ آخوندوف ناغیل

اَ. آخوندوفون اوزون ایللر آپاردیغی » آذربایجان فولکلورو آنتوولوگییاسی«ر. ایکی جیلددن عیبارت ائتمیشدی
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داسـتانالري، فولکلـوردا   » لطیف شاه«، »قاچاق نبی«نین یئکونودور. بونالرال برابر، اونون  لیق ایشی توپالییجی

اشـیق علسـگرین حیـات و یارادیجیلیغینـدان     لـري ده واردیـر. ع   خالقالر دوسـتلوغو موضـوعالریندا مقالـه   

کی تدقیقاتینی سـونراالر دا   سینده لیف عاشیق یارادیجیلیغی ساحهونامیزدلیک دیسئرتاسییاسی مودافیعه ائدن م

 داوام ائتدیرمیشدیر. 

ـ ینجی ایللرده آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین توپالنماسی، نشره حاضیرالنماسی و تـدقیقی  1950ـ 60

ختلیـف پروبلئملرینـه و   ویله مشغول اوالن عالیملر نَسلی یئتیشمیشـدیر. بـونالر هـم ده فولکلورومـوزون م    ا

لیفلري کیمی تانینمیشالر. نورالـدین سـیداوف   وژانرالرینا حصر ائدیلن گؤرکملی منوقرافییا و تدقیقاتالرین م

له مشغول اولموش، آذربایجان و روس دیللرینده الرینین توپالنماسی و نشري ای اوزون ایللر آذربایجان ناغیل

الریمیزین رئسـپوبلیکادا ایلـک و گئنـیش تدقیقاتچیسـی      میش، هم ده ناغیل بیر نئچه ناغیل کیتابی چاپ ائله

 کیمی ده تانینمیشدیر. 

ــ  30لـه  دا اوزون ایللر فعالیت گؤسترمیشـدیر. ه  یار قاراباغلی سینده پروفئسور علی فولکلورشوناسلیق ساحه

لـري چـاپ اولونموشـدور. ع. قارابـاغلی سـونراالر اورتـا        نجو ایللـرده مطبوعاتـدا اونـون بیـر سـیرا مقالـه      

میش و اونون همین موضـوعدا آیریجـا کیتـابی     مکتبلریمیزده خالق ادبیاتینین تدریسی یوالري ازرینده ایشله

 30چاپ اولونموشدور.

داستانینین تدقیقی موعین یئـر توتـور. پروفئسـور    » کوراوغلو«یشافیندا آذربایجان فولکلورشوناسلیغیمین اینک

 کی تدقیقاتالري دیقّتی جلب ائدیر.  زریندهو) اVersiyaفرهاد فرهاداوفون داستانین زاقافقازییا وئرسییاسی (

لولوگییـا  سینه اَمک صـرف ائـدن عالیملریمیزیـدن بیـري ده فی     لرینین اؤیرنیلمه فولکلوروموزون نظري مسأله

دور. اونون آذربایجان اساطیرینین تدقیقینه حصـر اولونمـوش    علملري دوکتورو، پروفئسور میرعلی سیداوف

 . 1961ده شیفاهی خالق ادبیاتینین تدریسی، باکی،  ـ ع. قاراباغلی، مکتب 30
                                                 



نگ، اوغوز  تیله (ثقل...) سئچیلیر. م. سیداوف وارساق، اوغوز، اؤله لري اؤز علمی ـ نشري ثیقله کیتاب و مقاله

 نی وئرمیشدیر. قورقود و باشقا سؤزلرین ائتیمولوژي شرحی

یئف شیفاهی ادبیاتیمیزین تدقیقی ایله آردیجیـل مشـغول    فیلولوگییا علملري دوکتورو، پروفئسور واقیف ولی

  ،الن عالیملریمیزدنـدیر. اوکتورلــوق » آذربایجــان شــیفاهی خــالق ادبیـاتینین ژانــرالري «اوموضوعســوندا دو

درسـلییینی چـاپ ائتدیرمیشـدیر. و.    » یجـان فولکلـورو  آذربا«دیسئرتاسییاسی یازمیش، همین اثـر اساسـیندا   

لـري ده   لرینه عاییـد درس وسـاییطی، مونوقرافییـا و مقالـه     یئفین شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین دیگر ساحه ولی

 واردیر. 

ـ نجی ایللردن فولکلوروموزون تـدقیقی ایلـه مشـغول اوالن عـالیملریمیزدن بیریـده پروفئسـور آزاد       1970

) قارشـیلیقلی  Genezisلـرینین ـ تیپولوگییـا، گئنئـزیس (     دیـر. او، فولکلورومـوزون نظـري مسـده     یئف نبی

یئف فولکلورشوناسـلیغیمیزدا آرخایـک ژانـرالرین،     سیدیر. آ. نبی نین تدقیقاتچی لرین، ژانرالر سیستمی عالقه

ده  اشـدیریجیالرینداندیر. بـو سـاحه   خالق اویونالري و مئیدان تاماشاالرینین میلّی بـایرامالریمیزین ایلـک آر  

)، 1983» (آذربایجـان فولکلورونـون ژانـرالري   «)ة 1978» (لـري  آذربایجان ـ اؤزبک فولکلور عالقه «اونون 

 ) و باشقا مونوقرافییاالري چاپ اولونموشدور. 1988» (لري، خالق اویونالري ائل نغمه«

» آذربایجان داستانالري«ر. وهوم ایشلر گؤرویئف م ه ده آ. نبیسیند آذربایجان فولکلورونون توپالنماسی ساحه

) و 1990» (نبوللروسـئحیرلی سـ  «)، میلّی میفلر توپلوسوندان عیبـارت  1990» (نووروز بایرامی«)، 1977(

 باشقا توپلوالري میثال گتیرمک اوالر. 

تانینمیشدیر. او، هـم تـوپالییجی و   شوناس عالیم کیمی  اوف رئسپوبلیکامیزدا عاشیق رسل حکیموپروفئسور م

 ،ن ایللر اویومالري«هم ده تدقیقاتچیدیر. سوسیندن بیـر نئچـه کیتـاب     سیلسیله» خالقیمیزین دئییملري و دو

 تدیرمیشدیر.  توپالییب چاپ ائله
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ینمیش الـدین) ادبیـات و فولکلـور پروبلئمـی اوزره تـان      فیلولوگییا علملري دوکتـورو علـی سـالَدین (سـال    

کـی   ده مونوقرافییاالري اونـون بـو سـاحه   » ، آذربایجان شعري و فولکلور»صابیر و فولکلور«دیر.  موتخصیص

لـرینین)   لـرینین (مـوزه   زئیوالـدین رئسـپوبلیکامیزدا ایلـک فولکلـور مـ      سیدیر. ع. سال آختاریشالرینین بهره

 الرینداندیر.  تشکیالتچی

زاده داسـتانالر، بهلـول    لري، ر. رسـتم  ین آذربایجان افسانه سدنیک پاشایئففیلولوگییا علملري دوکتورالري 

لري حاقّیندا آختاریشالرینی فولکلورشوناسلیغیمیزین سون دؤور نایلیتلري  ین ایسه مراسیم نغمه یئف عبداللـه

 آدالندیرا بیلریک. 

ایر سن ایللرده قیمتلـی تـدقیقات ایشـلري    نه د لري پروبلئمی ادبیات و فولکلورشوناسالریمیز فولکلور عالقه

یئـف و باشـقاالرینین    نین، اي. عباس اوفون، حمیـد ولـی   یئوانین،اکبر ایروانلی ده د. علی یازمیشالر. بو ساحه

 آدالرینی چکمک اوالر. 

ا، شوناســالریمیزین بیــر ســیرا مونوقرافییــ زره فولکلورشــوناس و ادبیــاتوادبیــات و فولکلــور پروبلئمــی ا

اکبـراوف، م. ح. طهماسـب، اي. بابـایئف، آ.     لري مئیدانا گلمیشدیر. ح. آراسلی، م. علـی  دیسئرتاسییا و مقاله

یئـف)، ن.   یئف (قولی یئف، چ. قلی لی، ب. عبداللـه بی خانلی، ت. خالیص یئف، س. رستم وفالی، ج. عبداللـه

اوالر. بـونالرین تـدقیقاتالري ن. گنجـوري، م.    اوف و باشقاالرینین تـدقیقاتالرینی میثـال گؤسـترمک     خلیل

اوف  یئف، س. رحـیم  وئردي زاده، ي. و. چمن زمینلی، ج. جبارلی، اَ. حاق فضولی، م. پ. واقیف، ج. ممدقلی

 نه حصر ائدیلمیشدیر.  سی پروبلئمی کارالرین فولکلورال عالقه و باشقا صنعت

زاده، ك.  اده، اَ ســلطانلی، م. ج. جعفــراوف، ك. طالیــبز شوناســالریمیزدان م. عــاریف، ف. قاســیم ادبیــات

اوف و باشقاالري فولکلوروموزون بیر سیرا  اوف، اَ. جعفرزاده، ق. خلیل ممداوف، اَ. میراحمداوف، پ. خلیل

شوناسـلیغا عاییـد کیتابالرینـدا     لر یـازمیش، یـاخود ادبیـات    لرینه دایر تدقیقاتالر آپارمیش، مقاله نظري مسأله

دان باشالیاراق گؤرکملی سؤز اوستاالریمیز ص.  ولکلوروموزدان بحث ائتمیشلر. بؤیوك ادیبیمیز ج. جبارلیف
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وللی و باشقاالریدا اؤز چیخیشالري و  اوف، ر. رضا، او، ساري اوف، س. رحیم وورغون، م. حسین. م. ابراهیم

 نا کؤمک ائتمیشلر. نین اینکیشافی لري ایله آذربایجان فولکلورشوناسلیغی مقاله

ختلیـف چـانر و   ونـین نایلیتلرینـدن بیـري ده خـالق ادبیـاتیمیزین م      آذربایجان سووئت فولکلورشوناسـلیغی 

سیدیر. بونالر عاشیق یـارادیجیلیغی،   نه حصر ائدیلمیش مونوقرافییاالرین چاپ ائدیلمه لرینین تدقیقی پروبلئم

لري  کیمی داستانالر، ادبیات و فولکلور، فولکلور عالقه» عاشیق غریب«، »کور اوغلو«، »کیتابی ـ دده قورقود «

شوناسـلیق، قورقودشوناسـلیق،    لیکلـه، سـون دؤورده فولکلوشوناسـلیغیمیزدا داسـتان     وس. حاقّیندادیر. بئلـه 

 کوراوغلوشوناسلیق مئیدانا گلمیشدیر. 

ولکلورشوناسـلیغی چـوخ مـاراقلی بیـر یـول      تون بونالر گؤستریر کی، سون یئتمـیش ایلـده آذربایجـان ف   وب

ر. خالق ادبیاتیمیزین تدقیقی و ود کی نایلیتلریمیز بؤیوك کئچمیشدیر. فولکلوروموزون توپالنماسی و نشرینده

 هوم ایشلر گؤرولموشدور. وسینده ده م سی ساحه اؤیرنمه

سـی ایشـینده سـون ایللـرده بیـر       لمـه فولکلوروموزون جنووبی آذربایجاندا دا توپالنماسـی، نشـري و اؤیرنی  

آذربایجـان شـیفاهی خـالق    «یـن   ییش اؤزونو گؤستریر. ایکی ایل بوندان اول تبریـزده جـاواد هیئـت    لیله ایره

نیا شـؤهرتلی جرّاحـدیر.   وکیتابی چاپ اوْونموشدور. جاواد هیئت تهراندا یاشاییر، آذربایجانلیدیر، د» ادبیاتی

نـین ناشـیري و رئـداکتورودر. عینـی زامانـدا ادبیـات، مـدنیت         ژورنالی» وارلیق« تهراندا آذربایجانجا چیخان

حبت ؤلیفیـدیر. حاقّینـدا صـ   ولـرین م  خادیمیدیر. آذربایجان دیلینه و ادبیاتینا دایر بیـر سـیرا کیتـاب و مقالـه    

اوف چئویرمیشدیر  النآپاردیغیمیز کیتابی عرب ایفباسیندان ایندي بیز ایستفاده ائتدیییمیز ایفبایا میرعباس آص

 ). 1990(آذر نشر 

سـی تاریخینـدن    همین کیتابدا جاواد هیئت شیمالی آذربایجانـدا فولکلورومـوزون توپالنماسـی و اؤیرنیلمـه    

ختصر  خوالصه وئریلمیشدیر. وده گؤرلن ایشلره م دانیشمیشدیر. بحثین سونوندا جنوبی آذربایجاندا بو ساحه

 ده بورادا وئریریک.  شکیل نی قیسالدیلمیش همین حیصه
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سـی اوالراق   نین نتیجه نین شونیست فارسالشدیرما سیاستی ایلدن بري پهلوي رژیمی 60ایران آذربایجانیندا 

ده خالق ادبیاتیدا اینکیشاف ائتمک  آنا دیلیمیزده یازماق یاساق اولموشدور. طبیعیدیر کی، بو بوغونتولو شرایط

یه و اونودولماغا معروض قالمیشدیر. بونونال بئله کندلرده یاشایان و آریا ـ مهر  مهدئییل، یاواش ـ یاواش سؤن

نین، آفتیندن شهرلره نیسبتاُّ داها اُزاقدا قاالن خالقیمیز اؤز دیل و فولکلورن شهرلی وطنداشالریمیزدان  مدنیتی

آنجاق کندلرده و ائللر ایچریسـینده   رکی دیلینیون نیسبتاُّ صاف و تمیز توداها یاخشی قوریا بیلمیشدیر. بو گ

لریمیزین قورونماغینی  مک ایسترسک، دیلیمیزین قالماغینی، عادت و عنعنه ائشیده بیلریک. داها آچیق سؤیله

 ائللریمیزه و ساوادسیز خالقیمیزا مدیونوق. 

یلینـه  ادبیاتینـا بـاغلی و    ده د شیدتلی بوغونتو و سانسور و یاساقالر آلتیندا یاشایان خـالقیمیز آراسـیندا یئنـه   

مـیش و بعضـیلري    دار اوالن ضیالیالر چیخمیش و گیزلی و یا آشکار صورتده اؤز دیلینده شعر سـؤیله  عالقه

ایـل   55نقی واعظی دهخوارقـانلی و   ایل قاباق علی 56لر توپالمیشالر. بوندان  میزدن نومونه فولکلور خزینه

ــ نـج   1944یی آذربایجان فولکلوروندان کیتابچاالر چاپ ائتمیشلر. الملک ماکو قاباقدا محمد راحیم نصرت

لرینـه   آذري آتاالر سؤزونه و مثـل  2500آدلی کیتابینی » اصلی و کرم) «Müctəidiایلده عسگر مجتهدي (

 ایختصاص وئرمیشدیر. 

رسـماُّ اوخونماغـا   ـ نجی ایلده دموکرات حؤکمتی زامانیندا آنا دیلیمیز و ادبیاتیمیز مکتبلـرده  1946تبریزده 

دده «رك دیلینده نشـر ائـدیلن   ولري ده توپالنماغا باشالنمیشدیر. او زامان ت باشالدیغی زامان فولکلور نومونه

نکو دیلده م. فرزانه طرفیندن نشر ائدیلمیشدیر. الکین بو وضعیت بیر ایلدن آرتیق وداستانالري بو گ» قورقود

داغیالنـدان سـنرا آنـا دیلینـده یـازیالن کیتـاب و مطبوعـات تهـران         ایدامه تاپمامیش و دمکرات حؤکومتی 

ـ  رك دیلینـده یازیـب ـ  اوخمـاق قاداغـان      وحؤکومتی آدامالري طرفیندن یاندیریلیب محو ائدیلدي و یئنه ت

 اولدو. 
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ا ـ ده تهران حکومتی و دانیشگاهی طرفیندن گؤندریلمیش اوالن اوستاد فیروزانفر تبریـز دانیشـگاهیند  1948

نـه قـدر   ووئردییی نیطقینده آذربایجان فولکلورونون توپالنماسینی توصیه و تکلیف ائتمیشدیر، الکین  بـو گ 

 میشدیر و یا نظریمیزه چاتمامیشدیر.  ده قابیلی ـ توجه بیر ایش گؤرولمه تبریز دانیشگاهی طرفیندن بو باره

لـرینین بیرینجـی    تـوپالدیغی فولکلـور نومونـه    بٍتون حیاتینی خالقینا خیدمن ایله کئچیرن دوکتور س. جاوید

آذربایجـان فولکلرونـدان   «ـ نجی ایلده چاپ ائتدیرمیشدیر. بو کیتـابین ایکینجـی جیلـدینی    1966جیلدینی 

 ـ نجی ایلده، یعنی اینقیالبدان سونرا چاپ ائتدیره بیلمیشدیر.1980آدي ایله » لر نومونه

ـ    یانیلتمـاجالري   38تاپماجـاالري و   1277یـی ایلـه بیرلیکـده     هدوکتور جاوید، عبـدالکریم منظـوري خامن

 ـ نجی ایلده نشر ائتدیرمیشدیر. 1980آدي ایله » تاپماجاالر«عاشیق باغالماالرینی  72(شاشیرماالري) و 

ــ نجـی   1981ـ نجو ایلده و ایکینجی دفعـه  1964م. ع. فرزانه ایللر بویو توپالدیغی بایاتیالري ایلک دفعه 

 6000لیک زحمـت و چالیشـماالرینین محصـولو اوالن     اپ ائتدیرمیشدیر. یاقوب قدس ده نئچه ایلایلده چ

ــ نجـی ایلـده چـاپ     1981آتاالر سؤزونون بیرینجی جیلدینی فارسجا قارشیلیغی و ایضاحی ایله بیرلیکده 

 ائتدیرمیشدیر. 

انی ده چوخ چالیشمیشالر. اونـالر  آذربایجان فولکلورونون توپالنماسیندا مرحوم صمد بهرنگی و بهروز دهق

 نین چاپینا موفق اولموشالر.  کیتابی» لر  تاپماجاالر مثل«

آدي ایلـه ایکـی جیلـدده    » لـر  رکی ترانهوت«نین »آذربایجان ماهنیالري و بایاتیالري«حسن مجیدزاده ساواالن 

 ـ نجی ایللرده چاپ ائتدیرمیشلر. 1965و  1963

آدي ایله غزل، شعر، بایاتی، عاشیقالر سؤزو، الیالالر، آتاالر سـؤزلري،  » سی ادب خزینه«ـ نجی ایلده 1981

لر و تاپماجاالردان عیبارت آیري حجملی بیر کیتاب چیخدي. بو کیتـاب آغـا علسـگر     حیکمتلی سؤزلر، مثل

 نین رئداکتورلوغو ایله چاپ ائدیلمیشدیر.  خرّم طرفیندن حاضیرالنمیش و پروفئسور غالمحسین بیگدلی
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ـ   نین اصلینه نیسـبتاُّ ایکـی برابـر حجـم     داستانی» اصلی و کرم«ـ نجو ایلده علی تبریزي 1954 ز وده ایکـی ی

» عاشیق غریب و شاه صـنم «ده چاپ ائتدیرمیشدیر. یئنه علی تبریزي کاظیم سردرودي ایله بیرلیکده  صحیفه

  31داستانینی مقدمه ایله چاپ ائتدیرمیشدیر.

ایجاندا سون ایللرده فولکلورون توپالنماسینا عاییـد گـؤرولن ایشـلرین جزئـی بیـر      البته، بونالر جنوبی آذرب

 یینه اَمینیک.  جه ده داها چوخ ایشلرین گؤروله جک سیدیر. گله حیصه

ییش اؤزونـو گؤسـتریر.    هوم ایرلیلهوسینده م سون اون ایلده فولکلوروموزون توپالنماسی، نشري و اؤیرنیلمه

لـرینین   تلهونه قاییدیر. خالق کولی اؤز کؤک نیا فولکلورا، ائتنوقرافییایا دئمهوتون دوواضیردا بمعلومدور کی، ح

لریندن بیریدیر.  ان عمده پروبلئم کریلعصرلر اوزونو یاراتدیغی معنوي ثروتی تْپالییب ائلین مالینا چئویرمک 

تیتوتو، عـالی مکتبلریمیـزین موافیـق    نیظـامی آدینـا ادبیـات اینسـ     EAده آذربایجان رئسپوبلیکاسی  بو ساحه

سـینده اؤز   ) شیفاهی ادبیـاتیمیزي توپالمـاق، نشـر ائتمـک و تـدقیق ائتمـک سـاحه       Kfedraکافئدراالري (

ایشلرینی یئنیدن قورماغا باشالمیشـالر. رئسـپوبلیکامیزین رایونالرینـا، دربنـده، گرجسـتانین آذربایجـانلیالر       

یاالر اَلی دولو قاییدیر. باکی دؤولت اونیوئرسیتئتینده فولکلور کافئدراسی یاشایان اراضیسینه گئدن ائکسپئدیسی

پـروبلئم البوراتییاسـی   » فولکلورشوناسـلیق «ـ ده   کریـل دیر)، و. اي. لئنـین آدینـا    یئف (مدیري پروف. آ. نبی

الدین)،  (رهبري اَ. سالدر) یارادیلمیشدیر. توووز رایونونون بوزآلقانلی کندینده  اوف (رهبري پروف. م. حکیم

لري تشکیل ائدیلمیشدیر. بٍتون بونالر رئسپوبلیکادا فولکلور  دیر) فولکلور موزه ده (رهبري س. پاشایئف گنجه

سـی اساسـیندا فولکلـور چـوخ      لرینی مرکزلشدیرمک، اوزون ایللـر ییغیلمـیش معنـوي ثـروت خزینـه      قووه

، محبـت  »کوراوغلـو «، »کیتـابی ـ دده قورقـود   «نی داشـیییر.  جیلدلیکلرینین نشرینی حیاتا کئچیرمک مقصـدی 

داستانالري، ناغیلالر، عاشیقالر، بایاتیالر، ماهنیالر و باشقا ژانرالرین یئنی آکادئمیک نشرلرینی حاضـیرالماق  

 واختی چاتمیشدیر. 

 . 34ـ 37، ص 1990ـ باخ: جاواد هیئت، آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی، آذر نشر،  31
                                                 



 ادبیات 

 . 1881ـ 1927، براخیلمیش، تیفلیس ـ بویناکس، 1ـ  47، کریلـ 1

 . 1961ـ 1987، باکی، I – VIIلر،  ن شیفاهی خالق ادبیاتینا دایر تدقیقـ آذربایجا2

 .1973اوف. سئچیلمیش اثرلري، باکی،  ـ ن. نریمان3

 . 1963ـ ف. کؤچرلی، سئچیلمیش اثرلري، باکی 4

 . 1981جیلد، باکی، II، 1987جیلد، باکی، Iـ ف. کؤچرلی. آذربایجان ادبیاتی، 5

 . 1977د، باکی جیلIVـ آ. شایق. اثرلري، 6

 . 1986، »یازیچی«نین یایناقالري،  ـ س. ممتاز. آذربایجان ادبیاتی7

 .1983، »یازیچی«ـ ح. زیناللی. سئچیلمیش اثرلري، 8

 . 1979» یازیچی«ـ اَ. ناظیم. سئچیلمیش اثرلري، 9

 .1977جیلد، باکی،  IIIزمینلی. اثرلري،  ـ ي. و. چمن10

 . 1977جیلدلر، باکی، I – IIي ادبیاتی، خالقالر کریلاوف.  ـ پ. خلیل11

 . 1977جیلد،  V، »لر تدقیق«ژورنالیندان فولکلورا موناسیبت، » مکتب«ـ م. ح. طهماسب. 12

 . 1956ـ اَ. میراحمداوف. آ. شایق، باکی، 13

 . 6، ن. 1967، »آذربایجان«نین آ. شایقه مکتوبالري،  زاده. ف. کؤچرلی ـ ك. طالیب14

15زمینلـی، اثرلـري،    لري، ي. و. چمـن  زمینلی ادبی نظري موالحیظه ف، ي. و. چمنـ ك. ممداوIII   ،جیلـد

 . 1977باکی، 

 . 1968ـ ن. آخوندف، آذربایجان ساتیرا ژورنالالري، باکی، 16

 یئوا (علی یئوا). (سند. ح) روسجا ـ د. آلی17

 . 1980یئف. تیفلیس ادبی محیطی، باکی،  ـ آ. حاجی18

 97 



 . 1985یئف. آذربایجان فولکلورو، باکی،  ـ و. ولی19

 . 1978لري، باکی،  یئف. آذربایجان ـ اؤزبک فولکلور عالقه ـ آ. نبی20

 یئف. (سند ح) روسجا ـ ت. فرضعلی21

، ن. 1976، »ژورنالیسـت «ـ نین اثرلري،   کریلو فولکلور،   ژورنالی» مولال نصرالدین«خانلی.  ـ س. رستم22

2 . 

 . 1977جیلد، باکی،   V، »لر تدقیق«اوف. س. ممتاز و فولکلور،  ـ ن. نجف23

 . 1989، 1985نشریاتی،  کریللري،  ـ آذربایجان فولکلورشوناسلیغی مسأله24

 . 1990ـ جاواد هیئت. آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی، آذر نشر، 25

ـ نین اثرلـري،    کریل. اي. لئنین آدینا یئف، ایلک آذربایجان سووئت فولکلورشووناسالري، و ـ پ. اَفندي26

 . 5، ن. 1965

نـین فعـالیتی   »آذربایجانی اؤیرنمه جمعیتـی «سینده  یئف. فولکلوروموزون توپالنیب اؤیرنیلمه ـ پ. اَفندي27

 . 1، ن. 1979نین اثرلري،  حاقّیندا، باکی دؤولت اونیوئرسیتئتی

، باکی دؤولـت  »لري فولکلورشوناسلیق مسأله«غیمیز حاقّیندا یئف. اَمین عابید خالق یارادیجیلی ـ پ. اَفندي28

 . 1985اونیئرسیتئتین نشري، 

 . 3، ن. 1977یئف. ح. زیناللی و خولوفلو خالق ادبیاتی حاقّیندا، دیل و ادبیات تدریسی،  ـ پ. اَفندي29

 ال. فئور 1. 1990قزئتی، » کمونیست«لري،  یئف. فولکلورووموزون فدایی ـ پ. اَفندي30

 . 1988، آذرنشر، »کلریموگزدیکلریم گؤرد«الدین.  ـ اَ. سال31

 . 1981زمینلی و فولکلور، علم،  یئف. ي. و. چمن ـ ب. عبداهللا32

 . 1989، »یازیچی«ـ ن. قوربان اوا. حنفی زیناللب، 33

 

 98 



 

 

 ایکینجی بؤلمه ـ آذربایجان شیفاهی خلق ادبیاتینین نوعالري

لشدیرمک چوخ  ده موعین سینی دقیق شکیل نین نه زامان مئیدانا گلمه أیی: خلق صنعتیخلق پوئزییاسینین منش

لردن بیري اوالراق قالماقدادیر. آنجاق بونا  هوم مشکلونیا فولکلورشوناسلیغیندا موتون دوچتیندیر. بو مسأله ب

مکونـدور. بونـون   ومک ملشـدیر  ده اولسا مـوعین  سینی تخمینی باخمایاراق، فولکلور اثرلرینین منشأیی مسأله

چیلر موعاصیر علمین بیر سیرا نائلیتلري اساس وئریـر. مـثالُّ، پوئزییـانین (شـعرین) منشـأیینی       چون نظریهوا

لرده علمین الده ائتدیگی نائلیتلر بیزیم کؤمکیمیزه  چون آشاغیداکی ساحهولشدیرمک ا ده اولسا موعین تخمینی

شناسی و تـاریخی معلومـاتالر،    نه عایید باستانو) دؤورİcmaایی ایجماع (چاتیر: اوالُّ، خلقلرین قدیم، ایبتید

زرینـده  وده اوالن خلقلـرین حیـاتی و یـارادیجیقالري ا    سونرا، موعاصیر دؤوروده مدنیتی داها آشاغی سـویه 

ـ   ) موشاهیدهکریلآپاریالن ( ان لر و نهایت، داها مدنی خلقلرین شیفاهی خلق یارادیجیلیغیندا گلیب بیـزه چات

نیا کالسیکلرینین صنعتین منشأیینه دایر نظري مـدعاالري ایسـه   وقدیم دؤور قالیقالرینین آراشدیریلماسی. د

سینی آیدینالشدیرماق ایشینده اساسلی اهمیته مالیکدیر. بونـا   لرینین مئیدانا گلمه شیفاهی خلق ادبیاتی نومونه

نکی خلـق  ومومی، نظري شکیلده قویـوال بیلـر. چـ   سی یالنیز عو گؤره ده پوئزییانین (شعرین) منشأیی مسأله

 لري اونودولموش، گلیب بیزه چاتمامیشدیر.  شعرینین ان قدیم نومونه

ختلیـف گؤروشـلر اولموشـدور. بـونالرین بیـر قیسـمی       وعومومیتله، صنعتین منشـأیی حاقّینـدا تاریخـده م   

) Biolojiمیشـدیر. مـثالُّ، بیولـوژي (    ) قازانـا بیلمـه  Mövqeچون اؤزونه موقۀ (وآلیزمه اساسالندیغی ا ایده

دیـر، اینسـان    یا عومومیتیله (عمومیتله)، صنعت  بدیعی یارادیجیلیق استعدادي آنادان گلمـه ویه گؤره گ نظریه

 اونو طبیعتدن آلیر. 
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آنجاق بیلمک الزیمدیر کی، گؤزللیک دویومو قانونالري تاریخن، یاواش ـ یاواش یارانیب فورماالشمیشدیر. 

شـوب سـونرا اؤز اثرلرینـده    واینسانالر امک فعالیتی، طبیعتله تماس زامانی صنعتین گؤزللیگینی باشا د قدیم

م ائتدیرمیشلر. وتجس 

ده تاریخی اجتماعی اساسالردان  سی صنعتین قدیم اینسانالرین تشکیل ائتدیگی اویونالردان دوغماسی نظریه

 ) تشکیل ائدیلمیشدیر. کریله اینسانالرین امگی (نکی اویونالرین اؤزلري دواوزاق گؤرونور. چ

ده جمعیتــین تــاریخی ایجتیمــاعی طرفینــدن  ســی ســی نظریــه صــنعتین دینــدن دوغــوب اینکیشــاف ائتمــه

نین بیر چوخ طرفدارالري صنعتین اساسـیندا قـدیم اسـاطیرلرین دایانـدیغینی      لیدیر. بو نظریه لشدیریلمه دقیق

ختلیف فورماالریدیر. اونالر بیر ـ بیریندن  وصنعت و دین ایجتیماعی شعورون م میشلر. اوالُّ دئیک کی، سؤیله

نین سونراکی اینکیشافی  دوغا بیلمز. بوندان باشقا دین صنعتدن سونرا دوغوب اینکیشاف ائدیر. بشر جمعیتی

 کریـل کونـدور.  مومـک م  ـ نین صنعته تأثیري اؤز ایزلرینی ساخالماسـینی سـؤیله     یولوندا موعین معنادا دین

ییک کی، صنعت و دینین منشأیینین ماتریالیسـت ایضـاحی بـودور کـی، هـر ایکیسـی قـدیم         اوالراق دئملی

 سینده دوغوب اینکیشاف ائتمیشدیر.  اینسانالرین امک فعالیتی نتیجه

بتیـدایی  چون قدیم اینسانالرین طبیعت، حیوان و بیتگیلر عالمی حاقّیندا ایوصنعتین منشأیینی ایضاح ائتمک ا

و...  کریـل )، Totemizmایسـم (  (افسـون)، تـوتم   کریـل گؤروشلرینی ده بیلمک الزیمدیر. بـو گؤروشـلر   

شکیللرده تظاهر ائدیردیر. میفولوگیا (اساطیر)، افسانه، روایتلر محض بو گؤروشـلردن سـونراکی دؤورلـرین    

 محصولودور. 

سـینین،   نده قدیم اینسانالر هر بیـر طبیعـت حادیثـه   سی نین موعین مرحله ایبتیدایی دؤور فولکلر یارادیجیلیغی

اشیانین آرخاسیندا بیر روح گؤرموش و اونالري جـانلی حسـاب ائتمیشـلر. بونـا آنیمیـزم دئییلیـر. طبیعـت        

یـه   لر قارشیسیندا عاجیر اوالن اینسانالر اونالري جانالدیرماق یولو ایله شـرح ائتمـه   لري، طبیعی قووه حادیثه

لري ایبتیدایی آداما یابانچی، اسرارانگیز، ازیجی بیر شـئی   طبیعت قووه«. ف. انگلس یازیر: سعی گؤسترمیشلر
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لري جانالدیرماق یولو ایله  ده اینسان همین قووه تون مدنی خلقلرین کئچدیگی موعین پلّهوکیمی گؤرونور. ب

 . »نی هر یئرده آلالهالر یاراتمیشدیر اونالرا آلیشیر. محض بو جانالدیرما میلی

نش، اولدوزالر، کولک، سو بیتگیلر داها سونرا بولود، یاغیش، ایلدیرم، قیش، یاز و... جانالدیریلماسی وآي، گ

 سی آنیمیزمین تظاهرودور.  لرینین وئریلمه نین کیفیت سینه بیر جانلی هره

محصـول، جـادوگرلر   دیر. هاوا،  ماقییا ـ افسون، جادو، فال، قورد آغزي، آندو اینانجالردا اؤزنوو گؤسترمکده 

زوك، ســفره، خالچــا، چوبــوق و ســایره ده وحاقّینــدا روایتلــر، نــاغیلالردا راســت گلــدیگیمیز ســحیرلی ا 

 یاشاماقدادیر. 

سی، آیري ـ آیري حیـوان وو بیتگیلـرین، اشـیاالرین      گؤروشلرین مئیدانا گلمه ( )میت  قدیم اینسانالردا آنی

ایسـت   موناسـیبت نتیجـه اعتبـاري ایلـه تـوتم      ( )یدي. فئتیشـیت  ایله سیخ باغلی ا ( )سی  لشدیریلمه فئتیش

)Totemist    نـین اینکیشـافیندا    ) گؤروشلري دوغوردو کی، آیري ـ آیري خلقلـرین شـیفاهی یـارادیجیلیغی

) Hinduسؤزو شیمالی آمریکادا یاشایان هیندو (» توتم«نی تشکیل ائتدي.  ایسم سونراالر موعین مرحله توتم

نین مقدس سایدیغی،  رینین دیلیندن گؤتوورولموشدور، نسیل دئمکدیر. توتم بو و یا دیگر قبیلهلریندن بی قبیله

لـرده اینـک،    دور. موختلیـف قبیلـه  ویاخوود اوندا اؤز اجدادینی گؤردوگو موعین حیوان، یاخود بیتگی نـؤو 

ـ     ر سـیرا آغـاجالر،   اؤکوز، آت، ایالن و باشقا حیوانالر مقدس حساب ائدیلمیش، بیتگـی عالمینـدن ایسـه بی

) (سـمنی) و... خوصوصـی اهمیتـه    Səm، سـم ( ( )، داغـداغان  ( )لر مقدس ساییلمیش، بونالردان  چیچک

سـؤزلرینده   ( )تورپاق، هاوا (گؤي ـ سما) سـو، اْد مقـدس حسـاب ائـدیلمیش. سـایاچی        32مالیک ایمیش.

بولودون، ایلدیریمین، یاغیشین جانلی  ن،وسی، یئرین، گؤی حیوانالرین اینسان دیلینده دانیشماسی بحثه گیرمه

 لرله باغلیدیر.  کیمی تصویري بو مسأله

 . 54. ص. 1956. باکی ( )نین ان قدیم دؤورو. آذربایجان تاریخیندن  تاریخیـ اي. م. جعفرزاده. آذربایجان  32
                                                 



لرینـه، حیـوان و    دن فرقلی اوالراق طبیعت حادیثه ایسم )ده توتمAntropomorfizm( ( )آنتروپومورفیسم 

ریمیزدا زرینه اینسانالرا خاص اوالن عالمت و خوصوصیتلر کؤچورولور. بیزیم بیـر سـیرا نـاغیلال   ولر ا بیتگی

قوشالر، دیگر حیوانالر اینسان جیلدینه گیریر، یاخود دا اینسان کیمی دانیشیرالر، اینسـانالرا بـو و یـا دیگـر     

لـرده بولـود، ایلـدیرم آي، گـونش ده اینسـانالرا       احواالتالردان خبر وئریرلر. بوندان باشـقا ناغیـل و افسـانه   

 مخصوص خاصیتلر کسب ائدیر. 

دن قاباق، ایبتیـدایی   ) جمعیتSinifliلی ( سینده صینفی معیتین نیسبتاُّ آشاغی مرحلهمیفولوگیا (اساطیر) دا ج

لر گؤسـتریر   لرینین میفولوگیاسی اوزرینده آپاریالن موشاهیده نیا خلقوایجماع دؤورونده مئیدانا گلمیشدیر. د

شدیغی آیدین بیر دؤور نیا گؤروشونون فورماالوسینی، د کی، او، اینسان تفکّرونون یوکسک اینکیشاف مرحله

نیا، یارانیش حاقّیندا اساس سووالالرا بیـردن ـ بیـره و چـوخ تئزلیکلـه      واؤزونده عکس ائتدیریر. اینسانالر د

ر باش ولري نئجه و نه ج نیا نئجه عمله گلیب؟ اینسان نئجه یارانیب، طبیعت حادیثهوجاواب تاپا بیلمزدیلر. د

زامان کئچدیکجه موعین سیستم حالینی آلمیش، محض اونـدان سـونرا    تون بونا اوخشار سووالالرووئریر؟ ب

لـره بؤلونـور.    میفولوگیا یارانماغا باشالمیشدیر. هم ده میفولوگیادا آلالهالر اؤزلري یوکسک و آشاغی سیلک

، ( )) Animistمیسـت (  لـی، میفولوگیـا قـدیم اینسـانالرین آنـی      موعین صـینفی فرقلـر گؤسـتریلیر. دئمـه    

 ن محصولودور. وو... باخیشالریندان سونراکی دؤور ایست توتم

یموشالر؟ بس نئجه اولموشدور کی، ایبتیدایی اینسانالر صنعتین یارانماسینا احتیاج دو 

، ( )لریندن بیري اولموشدور. پوئزییـا (شـعر) اولجـه     نسیت واسیطهوصنعت ده قدیم اینسانالرین ایبتیدایی ا

سـینده   اثرینین مقدمه» سیاسی ایقتیصادین تنقدینه دایر«ائتمیشدیر. ك. مارکس ماتریالیست اساسدا اینکیشاف 

شعورسـوز بـدیعی صـورتده     ( )یونان اینجه صنعتی حاقّینـدا دانیشـارکن گؤسـتریر کـی، اسـاطیر خلقـین       

ین لی، اَن قدیم زامانالردا ایجتیماعی حیاتین، محیطـ  ایشلنمیش اوالن طبیعت و ایجتیماعی فورماالردیر. دئمه

، درك اولونماسی قدیم اینسانالرین خیالینین، اویدورماسینین اوینادیغی مهم رولو قئید ائدرك ك. ( )پوئتیک 
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سینه ان چوخ یاردیم ائدن، بؤیوك بیر استعداددیر: او، آرتیق اینسان  خیال، اینسالیغین ترقی«مارکس یازیردي: 

 ». دیر بیاتین اساطیر، افسانه، روایتلرینی یارادان منبعنسلینه قودرتلی تأثیر گؤسترن، ایندي یازیلمامیش اد

سیندن بحث ائـدرك گؤسـتریب کـی     سی مسأله ك. مارکس داها سونرا اساطیرین یارانماسی و اؤلوب گئتمه

زرینده حؤکمران اولـور  ولرینی موعین شکله سالیر، ا اساطیر تصورده و تصورون یاردیمی ایله طبیعت حادیثه

نلیقالدا اساطیر محو اولـوب گئـدیر. یعنـی خیـالین یاراتـدیغی بـدیعی تصـور، اوبـراز         و بو حقیقی حؤکمرا

 (موضوع) قالیر، اونون اویدورما اولدوغو ایسه اونودولوب گئدیر. 

یـن ق. و. پلئخـانوف، م. گـورکی دیـل، صـنعت و       نیا کالسیکلري، اونالرین نظري مودعاالرینی منیمسـه ود

سان امگینین بؤیوك رول اوینادیغینی گؤسترمیشلر. ایبتیـدایی اینسـانالرین پوئتیـک    تفکرون اینکیشافیندا، این

ده اینکیشاف ائتمیشدیر. چوخ احتمـال کـی،    (شعرگونه) یارادیجیلیغی اونالرین امک فعالیتی ایله سیخ عالقه

ـ  پوئتیک فعالیت تصویري اینجه صنعتدن (بوردا ایبتیدایی اینسـانالرین هـر جٍـر شخصـی شـئی      ري نظـرده  ل

توتولور) نیسبتاُّ سونرا مئیدانا گلمیشدیر. اونا گـؤره کـی، حقیقـی معنـادا پوئتیـک یارادیجیلیقـدا اینسـانالر        

لی، پوئتیـک صـنعتین یارانماسـیندا اَن مهـم      سی اوالن ایستیفاده ائدیلمیشدیر. دئمه نسیت واسیطهوآراسیندا ا

ییرسـه، یـاخوود    بو و یا دیگر ائو اشیاسی، سیالح اوزرینده ایشلهاگر ایبتیدایی اینسان «فاکتورالردان بیریدیر. 

اجدادینین اونو حیران ائدن قهرمانلیغی حاقّیندا دانیشیرسا، او زامـان بونـو او اؤز ـ اؤزلوگونـده مـوعین بیـر       

یغی آمیز و ضـروري سـاید   نی عبرت گؤزللیک یاراتماق مقصدیله دئییل، بو شئیه احتیاج دویدوغو، بو حادیثه

چون ائدیردي. بو ایسه، اونون بو و یا دیگر اشیانی داها یاخشی، داها گؤزل ائتمک، اونـوو ماراقالنـدیران   وا

لرینین بیرینده گؤسـتریردي   م. گورکی مقاله». نه مانع اولموردو لر حاقّیندا داها تأثیرلی دانیشماق سعیی حادیثه

موك و، دمیرچی، توخوجو، داش یونان بنّا، آغاج و س)( ) Dulusçuکی، اینجه صنعتین بانیلري دولوسچو (

ساز، درزي و عومومیتلـه، صـنعتکار اینسـانالر اولموشـالر،      اوزرینده نقش ائدن نقاش، سیالح قاییران، رنگ

 لري دولدورور.  کارانه صورتده دوزلتدیکلري شئیلر بیزیم گؤزلریمیزي سئویندیریر، موزه اونالرین صنعت
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کلورا مخصوص اوالن کوللئکتیولیک ایبتیدایی اینسان پوئتیـک یارادیجیلیغینـدا خوصوصـیله    عومومیتله، فول

اؤزونو گؤستریردي. بو او دئمک دئییل کی، پوئزییا (شعر) کوللئکتیوین اؤزو طرفینـدن یـارادیلیر. فردلـرین    

دن ده  ملهوده، او ج هر بیر پئشه ایسه هئچ بیر رولو یوخ ایدي. او زامانین اؤزونده ده کوللئکتیوین ایچریسینده

صنعتده باجاریغی ایله سئچیلن اینسانالر اولموشدور. مسأله بوراسیندادیر کی، کوللئکتیو، یعنی قبیله، یـاخود  

طایفا عینی فیکیرده، عینی ماراقدا اولموشدور. بو معنادا هر بیر یارادیجی کوللئکتیوین فیکرینی اؤز اثرلرینـده  

لـر ایجتیمـاعی حیـاتین چـوخ      ر. زامان کئچدیکجه فردین، کوللئکتیـوین یاراتـدیغی نومونـه   ایفاده ائتمیشدی

لنمیش و چوخ نـوعلی   لرینی احاطه ائتدیگی کیمی، فورما اعتباري ایله ده بیر ـ بیریندن فرق  موختلیف ساحه

)Çox janrlı .شیفاهی ادبیاتیمیز یارانمیشدیر ( 

 لري.  امک نغمه

لري اولموشدور.  نین ان قدیم ژانرالریندان (نوعالریندان) بیري امک نغمه یارادیجیلیغیخلقین پوئتیک (شعر) 

لشـدیرمکدن   نگـول ولشـدیرمک و ی  ایفا ائدیلمیشدیر. مقصد ایسه امگـی ریتمیـک   ( )بونالر بیالواسیله امک 

بعضاُّ بیر سـؤز بیـر   ده اؤزونو گؤسترمیشدیر.  لر اوللر چوخ ساده و بسیط شکیل عیبارت اولموشدور. بو نغمه

نمـیش، شـأن، شـوخ، خـاراکتئر داشیمیشـدیر. بونـونالدا او،        نئچه دفعـه تکـرار ائـدیلمیش، ریتملـه سـؤیله     

چتینلیگــی، آغیرلیغــی یونگوللشــدیرمگه خیــدمت  ( )ائتمــیش امــک  ( )عبثــه گتیــرمیش  ( )کوللئکتیــوي 

 گؤسترمیشدیر. مثالُّ: 

 ! ج وئر هووج وئر هو، گوج وئر هو، گوگ

 زده قالیب ود ( )آوالیم 

 ج وئر هو! وج وئر هو، گوج وئر هو، گوگ

 ). 17،  66ج وئر، هو (و)، ائهه، گEhheائهه (
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امکله باغلی خلق یارادیجیلیغی فولکلوروموزون ایلک قایناقالریندا دایانیر. قدیم اینسانالر دسته، طایفا، قبیله 

لـري بیـزه گلیـب     او دؤورون عومومیتله خلق ادبیاتی نومونـه  شکیلینده یاشادیغی دؤورودن باشالییر. آنجاق

لـر سـون    لرینین بیر سـیرا نیشـانه و عالمتلرینـی اؤزونـده سـاخالیان نومونـه       چاتمامیشدیر. قدیم امک نغمه

لرینین اساس خوصوصیتلري اونالرین قدیم اینسانالرین  زه چیخاریلمیشدیر. امک نغمهودؤورلرده توپالنیب ا

( لرده گؤرولن ایشین خاراکتئري  دؤورلرده پئشه و صنعتلریله باغلی یارانماسیندادیر. همین نومونهختلیف وم

چیلیـق،   ، فورما و مضمونو، پئشه عالمتلري اؤزونو گؤستریر. مثالُّ، اکینچیلیک، اووچولوق، مالدارلیق، بـالیق )

رولمه گئدیشینی، عالمتلرینی، ریتمینـی  توخوجولوق و سایره ایله باغلی یارانان ماهنیالر همین صنعتلرین گؤ

 ده قورویوب ساخالمیشدیر.  موعین درجه

لـري کیمـی، خلقـین ایلکـین امـک       لر شیفاهی پوئزییا میزین بیزه گلیب چاتان ان قدیم نومونه بو ایلک نغمه

ده  هده مـوعین درجـ   ( )لـرینین فورماالشـما    حیاتینی عکس ائتدیرمکله یاناشـی، عینـی زامانـدا امـک نغمـه     

لنمـیش، حتـی    لر تعریف چی قووه لرینین بیر چوخوندا امک و امک آلتلري، کمک دیر. امک نغمه گؤسترمکده

 لري یارانمیشدیر.  لرینین داها کامیل نومونه لشدیریلمیشدیر. زامان کئچدیکجه ایلک امک نغمه مقدس

لرده  الر ایندي ده حافیظه»هوالوار«ن لرینین بیر چوخ خوصوصیتلرینی اؤزونده ساخالیا هوالوارالر، امک نغمه

 یاشاماقدادیر. 

 ناز ائیلر،  ( )قارا 

 قوروروق بوالر، توز ائیلر

 ده  آي قارانلیق گئجه

 کوتانی پرواز ائیلر 

 

 کوتانین هوداقالري
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 پارتالییب دوداقالري، 

 قارغایین کوتان سینسین 

 دینجلسین هوداقالري 

زامان حیوانالرین حرکتینه، آلتلرینـه چیخـاردیغی سسـلره، عومومیتلـه اکـین       ت، یادا کوتانالر یئر اکنویا ج

نین آهنگینه اویغون اوالراق اوخونان هوالوارالرین ایلکین فورماسـی و مضـمونو بسـیط اولموشـدور.      ایشی

جه دئیرلر سیله نئ لشمه میش. خلق شعرینین اینکیشافی و تکمیل الردان عیبارت»هو ـ هو «سسلردن، ریتملردن، 

 بایاتی فورماسیندا دا هوالوارالر یارانمیشدیر. 

 نده من، وقاراگلیم، گ

 نده من وده سن، گ کؤلگه

 سن یات قایا دیبینده 

 قوي قارالیم گونده من 

 

 آخشامالر، آي آخشامالر، 

 لر).  آخشامالر یانار شامالر (شمع

 هره ائوینه گئدر 

 خؤدك هاردا آخشامالر؟ 

 لرین آرزو و ایستکلریده بیر سیرا ماهنیالردا ایفاده ائدیلمیشدیر:  ایله یاناشی، اکینچی آغیر امک شرایطی

 اؤکوزلر قوشا گئتدي

 دي جوشا گئتدي ایشله

 ایل اوزون چالیشدیم 
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 زحمتیم بوشا گئتدي 

و   242شدیر (دیلمی ـ ایسه گئت معناسیندا ایشله» وار«ـ حیوان، » هو«دا » هوالوار«اَ آخوندوف گؤستریر کی، 

مقـدس اؤکـوز (اینـک)    » هـو «لـرینین فولکلورونـدا    چین، هند و اسـکاندینا و خلـق  «اوف یازیر:  ). آ. نبی1

لرین ـ آذربایجان، اویغور ـ اؤزبـک فولکلورونـداکی مراسـیم       اینین آدي اولموشدور. تورك دیللی خلق توتم

ئـدیلیر. هـوالوار مقـدس وارلـیقالر حاقّینـدا      الر مقدس وارلیق، سعادت رمزي کیمی ترنم ا»هو«لرینده  نغمه

 ). 17و  69ماهنی معناسینی داشیییر (

 لري.  سایاچی نغمه

لرینـدن بیـري ده سـایاچی سـؤزلریدیر. سـایاچی سـؤزو حاقّینـدا         لرینین گئنیش یاییلمیش نومونه امک نغمه

ینده کؤلگه دئمکدیر، مجـازي  لر واردیر. مثالُّ، ف. کؤچرلی گؤستریر کی، سایا فارس دیل ختلیف موالحیظهوم

دیر.زاقافقازییا تاتارالري (آذربایجانلیالر ـ رئد) بـو سـؤزو نعمـت، یاخشـیلیق،       معناسی ایسه حیمایه، مدافعه

خئییرخواهلیق معناسیندا ایشلدیرلر. بورادان دا سایاچی نعمت گتیرن، بوللوق گتیرن معناسینا گلیب چیخیـر.  

کؤچریدیر. پاییزین آخیرینـدا، قیشـدا ائـولري     ( )ئییل، درویش دئییل، آدي کار عاشیق د بو، گَزن سیار، نغمه

لرله ائو حیوانالرینین خئییرینی ترنّم ائدیر. بونون عوضینده او، یاغ،  ده اوالن نغمه گزیر، سربست (آزاد) شکیل

لونـور، اونالریـن اؤزلرینـه    لر آلیر. بو ماهنیالردا حیوانالرا محبت ایفاده او یو و... شئیوپئندیر، اون، بوغدا، د

مخصوص خاراکتئر جهتلري تصویر ائدیلیر، یاخشی، بول محصـول آرزوسـو ایفـاده اولونـور. آکادمیـک م.      

ن قالمیش، قویونالر قوزوالماغا باشالدیغی زامـان چوبـان پالتـاري    وهر ایل تخمیناُّ یازا اللی گ«عارف یازیر: 

مراسیمی ایجرا (اجرا) ائدیرلر. چوبانالر اؤزلري ایله بیر نئچـه  » سایاچی«گئیمیش آدامالر کند به کند گزیب 

د، قایماق، پئندیر و... گؤتوروب وقویون ـ قوزو (قویون اولمادیقدا قویون دریسینه گیرمیش آدام)، آغارتی (س

ه بئله دئییر: د ). اَ. آخوندوف ایسه بو باره11و  3، 52» (سایاالر (مالدارلیق ماهنیالري) اوخوماغا باشالییرالر

ندیر. سایاچی سایا ماهنیالرینی یارادان و ایفا ائدن صـنعتکار قویونچـوالرا و چوبـانالرا     سایا ساي سؤزونده«
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مـک و سـایماقال    تلـه ودئییلیر. سونراالر قویونا دا سایا دئمیشلر. چوخ احتمال کی، بـو سـؤز قویـونالري ج   

مـه   تلـه وآدلی قویـونالري ج » چوبانی«اچی سؤزلري هم ده ن سایا آدالنمیشدیر. سایوچودار اولدوغو ا عالقه

آذربایجانجا «مراسیملریندن بحث ائدرك دئییر: » سایاچی«پروفسور م. ح. طهماسب  33سینین داوامیدیر. ماهنی

ساي سؤزونوون بیر سیرا معناسی واردیر. بوراداکی ساي سؤزو دده قورقـود داسـتانالریندا شـعر معناسـیندا     

ســوو شــکیلینده اینــدي ده » ســؤي« ( )داردیـر. بعضــی دیــالئکتلرده   زوو ایلــه عالقــهنــن ســاي ســؤ ایشـله 

نمیشـدیر.   بعضی رایونالریمیزدا ایسه ساو آتاالر سؤزو معناسـیندا ایشـله  ». سؤزدن سوودان«دیر:  نمکده ایشله

 ). 14،  15نغمه دئمکدیر (» سایا«تون بونالري نظره آالراق احتمال ائتمک اوالر کی، وب

دیلمیشدیر. آنجاق دیقـت ائدیلرسـه،    وبهه یوخدور کی، سؤي ـ سؤز، آتاالر سؤزو، نغمه معناالریندا ایشله ش

ف. کؤچرلینین دئدیکلرینده ده حقیقته اویغون جهتلر واردیر. اونا گؤره کی سایاچی سؤزلري محض سایالی 

دار موختلیـف مراسـیملرده،    ال عالقـه چون شعرله ایفا ائدیلن خئییر دوعادیر. بو هم ده حیواندارلیقواولماق ا

 ل، قیرخین، یایالغا کؤچمه، آرانا گئتمه و... واختالردا ایفا ائدیلمیشدیر. ؤمثالُّ، د

دیر. بونالر ائو حیوانالرینا، مالالرا، اَن چـوخ   ختلیفوسایاچی سؤزلري هم فورما، هم ده مضمون اعتباریله م

 ه باشالنیر:  بیر شکیلد ( )سایاچی سؤزلري چوخ ایسه قویون و کئچیلره حصر ائدیلمیشدیر. 

 لر ملک، ساي بأي ساالم

 لر بیر ـ بیریندن، یئی بأي

 سایا گلدي گؤردونوز 

 آلنی تَپل قوچ قوزو  

 یا وئردینیز؟  سایاچی

 صفا اولسون یوردونوز!
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 اوالماسین قوردونوز! 

 آج گئتسین آوانینیر

 ) 8ـ  91توخ گلسین چوبانینیز (

لرینــدن بیریــدیر. بــو نغمــه اینــدي  ســایاچی ســؤزلري اوزان مراســیم نغمــه«اســب یــازیر کــی، م.ح. طهم

چون بیـز بـو   ودیر. میثال ا چون ده چوخ قیمتلیولشمیش بیر سیرا سؤزلري، فورماالري یاشاتدیغی ا آرخایک

، قاشـقا  »سـایا «، نغمـه معناسـیندا   »یئـی «داهـا یاخشـی معناسـیندا    » ساي«ده حؤرمتلی معناسیندا  باالجا نغمه

، کابـاب  »آوان«، اوغرو معناسـیندا  »یورد«شرگه معناسیندا و، د»ساپا«، دالداالناجاق معناسیندا »تَپل«معناسیندا 

سـایان  «، نئیسان یاغیشی معناسیندا »قور«، قولمعناسیندا »آشیقلیق«ماجا ـ بود معناسیندا  » شیشلیک«معناسیندا 

 ). 13و 26ـ  27» (کو... کیمی سؤزلره راست گلیری» یاغشی

لـر تعریـف ائـدیلیر،     سایاچی سؤزلري چوخ ساده، آخیجی ماهنیالردیر. بونالردا قویونالر، قـوزوالر، کئچـی  

لـه چـوخ تـأثیرلی بیـر      لري، خئییري، ضرري، حتی خارجی گؤرونوشـو بئلـه محبـت    اونالرین خوصوصیت

 ده ایفاده اولونور.  شکیل

 قویونلو ائولر گؤردوم، 

 یا بنزرقورولو یا

 قویونسوز ائولر گؤردوم، 

 قوروموش چایا بنزر

 قویون وار کَره گزر، 

 ره گزر، وقیون وار ک

 گئدر داغالري گزر، 

 گلر ائولري بزر. 
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 م قویوونون قاراسی،  ننه

 قیرخدیغی پوالد پاراسی، 

 سی نو دلَمهویاز گ

 سی مه رهوپاییزدا ک

 نو قوورماسی...وقیش گ

لـر داهـا لیریـک،     ؤیوك بیر قیسمی بایاتی فورماسیندا یارانیب یاییلمیشدیر. بـو نومونـه  سایاچی سؤزلرینین ب

 داردیر:  آخیجی و جاذیبه

 م آ نازلی قویون، ننه

 قیرقووول (قرقاول) گؤزلو قویون 

 پئندیري کسمه، کسمه 

 زلو قویون وقاتیغی ا

 

 لر خیردا ـ خیردا چپیش

 اونالرین باشیت دیشلر

 زرگئدر یایالغی گ

 گلر آراندا قیشالر

سایاچی سؤزلرینین اوخوندوغو مراسیمین اؤزونده بیر سیرا درام عنصرلر گؤزه چارپیر. چوخ احتیمال کـی،  

جیکلرده ایفا ائدیلیرمیش و بورادا  بیر  موختلیف ائو حیوانالرینین دیلیندن اوخونان بو ماهنیالر موعین صحنه

ایشتیراك ائدیرمیش، گویا هر بیـر حیـوان اؤز خاصـیتیندن، اینسـانالرا     سایاچی اوخویان دئییل، بیر نئچه نفر 

 وئردیگی خئییردن دانیشیرمیش. 
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چوبانالر حاقّینداکی ماهنیالر دا سایاچی سؤزلرینین بیر قیسمینی تشکیل ائدیر. بورادا آرتیق چوبـان تعریـف   

 یلیر: اولونور، اونون امگی، یاشاییشی، خیدمتی، خئییرخواهلیغی اؤن پالنا چک

 گؤیده گزن بولوتالر، 

 یورغانیدیر چوبانین. 

 لر ـ یاستی تپه یاستی 

 دیر چوبانین.  یاستیغی

 یومرو ـ یومرو قایاالر

 یومروغودور چوبانین. 

 نک  کی دیه اَلینده

 قالخانیدیر چوبانین 

 یانینداکی بوز کؤپک 

 یولداشیدیر چوبانین 

 آغیز قارا جاناوار

 )8. 18ـ  19(    شمنیدیر چوبانین    ود

دا وئریلن قاراجا چوبانـدیر. داسـتاندا   »کیتابی دده قورقود«جلو، سخاوتلی چوبانالرین تپیک صورتی وبئله گ

 نیر:  اونادا موراجیعه تله تخمیناُّ یوخاریداکی ماهنییا بنزر شعرلر سؤیله

 قارانقوش آخشام اوالندا قایغولو چوبان، 

 وبان. قارال یاغمور یاغاندا چاخماقلی چ

 دو، پنیري بول، قایماقلی چوبان...وس

 لري.  ساغین نغمه
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لریـدیر ـ ائیـدیرملردیر. ایلـک دفعـه کـؤچري        ده ساغین نغمـه  مالدارلیقال باغلی ماهنیالرین مهم بیر قیسمی

لـر گئنـیش یـاییلمیش و اوتـوراق اینسـانالریندا حیاتینـدا مهـم یئـر          طایفاالر ایچریسنده یارانان بـو نومونـه  

، اونالریـن  »یـوال گتیرمـک  «دئیه قویونالري، اینکلـري، جامیشـالري   » م م ـ ننه  ننه«تموشدور. مقصد ایسه تو

سـینی پروفسـور آ.    لرینین مـوعین حیصـه   ساغیلماسینی آسانالشدیرماقدان عیبارتدیر. سون ایللر ساغین نغمه

 اف توپالییب چاپ ائلتدیرمیشدیر.  نبی

  م  م، ننه ننه

 سنی ساغان 

 ـ منم  منم

 لمونجوغوم بوینوندادیر، وگ

 لرین  ممه

 قوینوندادیر. 

 

 قویرغون 

 فاراقات (فراغت) قوي،

 آیاغینی

 ایراحات (راحت) قوي.  

 بوینوزوندا

 ریییم  زهوا

 ائو ـ ائشیگیم

 ریییم بزه
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 م م ننه ننه

 سنی ساغان 

 منم، منم. 

دوتوم، دوتـوم  «دیرلر.  لرینده گیزله ینین چوخونو یئلینلهدلرودلی و بد، همچنین تزه دوغاندا وراغان اینکلر س«

دا ریـتم، آهنـگ اساسـدیر.     ماهنیسی اونالري یومشالتماقدان اؤترو ساغیالرکن ایفا ائدیلیر. بـو مـاهنی  » م ننه

زل بئش دفعه تکرار ائـدیر. اؤز گـ   سینی موعین آهنگه اویغون اوالراق اون ـ اون  ایفاده» م دوتوم ننه«ساغیجی 

دا سـؤزون   سینه نائل اولور. بـو مـاهنی   سسی ایله اینگه تأثیر گؤستریر، اونون یاواشیماسینا، چوخ سود وئرمه

لشـیر و   آهنگه اویغون اوزادیلیب قیسالدیلماسی ایله ایفـا ائـدیلیر. سـس تکـرار اولـدوقجا، آهنـگ سـلیس       

 ). 10246ـ  247» گؤزللشیر

 دوتوم ـ دوتوم

 م دوتوم ننه

 ندن امجگی

 قایماق دوتوم

 دوندن وصوبح س

 پئندیر دوتوم، 

 لریم  پهوک

 دولسون یاغال. 

دار یارانــان بــو مــاهنیالرین اســاس یــارادیجیالري و ایفــاچیالري ســایاالر، چوبــانالر و  مالــدارلیقال عالقــه

 ساغیجیالردیر. 
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 لري.  اووچو نغمه

لردندیر. بیر سـیرا فولکلـور ژانرالرینـدا     صنعت نیا خلقلري ایچریسینده گئنیش یاییلمیش قدیمواووچولوق د

سینین عکس صداالري  (نوعالریندا)، مثالُّ، آتاالر سزوو، تاپماجا، ناغیل، ماهنی و داستانالردا اووچولوق پئشه

لریندن بیري البته اووچولـوق اولموشـدور. اونـا گـؤره ده اووا      قالمیشدیر. قدیم اینسانالرین اساس یئم منبع

(اختـراع)  » ایختـراع «لـر کئچیـریلمیش، اوو تانریسـی     اول، یاخد اوغورلو اووودان سـونرا مراسـیم  گئتمزدن 

اولونوب. اونا ستایش ائدیلمیشدیر. اعتقادا گؤره اووون طـالعی محـض اوو تانریسـیندان آسـیلیدیر. تـانري      

بـو جهتـدن آذربایجـان فولکلورونـدا     اینسانالرا اوو بخش ائده ده بیلـر، اووو اونالریـن الینـدن آال دا بیلـر.     

 ویدیر.  ماهنیسی چوخ سجیه» کیل اَکیل ـ به«چووخدان معلوم اوالن مشهر 

 کیل قوش ایدي،  اَکیل ـ به

 آغاجا قونموش ایدي. 

 گئتدیم اونو توتماغا 

 او منی توتموش ایدي... 

ائدیلمیشـدیر، اؤزوده بیـر نـؤو (نـوع)     دار مـاهنیالر بالواسـیطه اووون گئدیشـینده ایفـا      آنجاق اووال عالقـه 

وي جهتلریـدیر. اووا   اووسونالما مقصدینی داشیمیشدیر. ریتم، نیدا (ندا)، چاغیریش بـو مـاهنیالرین سـجیه   

 گئدنه اوغر آرزوالماق مقصدیله 

 اووا گئدن 

 اووون توش. 

 اووون اولسون

 مارال، قوش

 قرد قوشو 
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 سحر آخشام

 لري.  چی نغمه ایپک

 

 ه ـ لرزهلرز

 ساالن گل. 

 بد هیبتدن

 بداصیلدن 

 بدنظردن

 دوالن گل. 

چیلیک، مالـدارلیق، اووچولـوق و سـایره کیمـی صـنعتلرین مسـکنی        آذربایجان چوخ قدیم زامانالردان اکین

چیلیکدیر. شیروان ایپگی دونیادا شؤهرت قازانمیشدیر. ایپک حاضیرالماق  اولموشدور. بونالردان بیریده ایپک

لره قویارالر.  جه لودن) باشالییر. آذربایجاندا خوصوصی باراما قوردونو ترهومچوالبته، باراماچیلیقدان (کایسه، 

درجه اولمالیدیر  26ـ   16لر قامیشدان قایریلیر. قوردون توخومو قویولموش یئره پئچ قویولور. ایستی  جه تره

 ده قورد دیریلیر.  درجه 25

دئییرلـر. ایکینجـی   » قارا یوخو«ولور: بیرینجی یوخودا قورد آز آز یئییر. بونا باراما قوردونون بئش یوخوسو ا

چونج یوخـودا  و) دئیرلر، اCəmtay» (متاي جه«و یا » مسازوج«یوخو قوردون باشی آغاراندا اولور کی، بونا 

لیـر،   یئکـه دئییرلر. دؤردونجو یوخودا قورد » کیچیک یووخو«قردالرین باشی بؤیویور، بدنی شیشیر کی، بونا 

ن سونرا باشالییر. وگ 8ـ  7دئیرلر. بئشینجی یوخو دؤردونجو یوخودان » اولو یوخو«اوزانیر، آغاریر کی، بونا 

ییر، شکلینی دئییشیر. ساري اریک شـکلی   قورد ائوینی تیکیر، باراماالري هؤرور. بو یوخودا قورد برك ایشله

 )10275ـ  276ئیرلر. (د» شاه یوخوسو«آلیر. قوردون بئشینجی یوخوسونا 
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چـون اونودولـوب   وچیلیگه عایید اوالن بیر چوخ خلق ماهنیالري واختیله (وقتیله) یازییـا آلینمـادیغی ا   ایپک

 ون کیتابیندا راست گلیریک:  اف لرینه پروفسور آ. نبی گئتمیشدیر. بونالرین بعضی نومونه

 بارامی 

 »کیچیک یوخو«

 آپاردي

 م حصیر، ننه

  حشیر قوپاردي.

 آطالس (اطلس) ییغدیم 

 توت آغاجی بویونجا، 

 قوردا وئردیم 

 دي دویونجا.  قورد یئمه

 

 تئز باسدیردیم 

 پئنجرنی

 بوجاغی

 هارایالییب

 اودا سالدیم 

 اوجاغی 

 ستونده واود ا

 زریگی یاندیردیم، وا
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 بدنظري 

 ) 3ـ  40لدیم سیندیردیم.   ( لعنت

 لري.  بالیقچی نغمه

لردیـر. اَن چـوخ بؤیـوك چـاپالرین، دنیزلـرین اطرافینـدا        ایله باغلی یارانیب یاییالن نغمه بالیقچیلیق صنعت

سـینین   چیلیـق پئشـه   لر، بالیق نیا خلقلرینین فولکلروندا مهم مؤوقع توتموشدور. هر حالدا بو نغمهویاشایان د

ماسی و دنیـز بوراخیلماسـی،   زولوب قوشولموشدور. بالیق اووو، تورن حاضیرالنوماهیتینه اویغون شکیلده د

 کریـل «لرده بدیعی بویاالرال وئریلمیشدیر.  چون کئچیریلن هیجانالر و سایره نغمهواووون اوغورلو اولماسی ا

لري آیین دوغماسـینی تـرنّم ائـدن     بالیقچیالرین دئدیگینه گؤره وتَگه نغمه«بورادا مهم یئر توتور. » لري نغمه

لیگینی، سالالرین خیالص اولماسینی،  لرین اعتبارلی لیگینی، یئلکن ین، تورون مؤحکمنومونه ایله باشالر، قاییغ

لـرده اولموشـدور. فیتلـه باشـالیان بـو       اووون اوغورلوغونو و سایره احاطه ائدیر. بالیغی تورا چاغیران نغمـه 

 ). 19ـ  22» (خورالرال قورتارارمیش» کریل«لر خوصوصی  نغمه

ر ـ آراز ساحیلی اراضیده، خزر دنیزي اطرافیندا یارانیـب ایفـا ائدیلمیشـدیر.     ولري ک ی نغمهآذربایجان بالیقچ

سی ـ دنیز آدامالرینین، سو   لرینده میفولوژي تصورلرین محافظه یئف یازیر کی، بالیقچی نغمه پروفسور. آ. نبی

 ئدیلمیشدیر. مشایعت ا» کریل«)، چاغیریش نیدالی  Onqonlarınلرینین اونقونالرین ( پري

 شدو ویئله د   زلدو،  وکتان ا

 بورولدو    یا هو. 

 شدووسئله د   زولدو، وسویا د

 سال گتیر    یاهو. 

 ساال گلسین...    قاییغیم، 

 

 117 



 یاخود 

 تور دولدو 

 تاریم اولدو. 

 قاییغیم 

 )19ـ  23یاریم اولدو.      (

 

 لري.  هانا نغمه

لـر،   لـري، تیکمـه   والر کی، اکثر رایونالریندا یاییلمیش صنعتدیر. ال ایشـله توخوجولوق آذربایجانین دئمک ا

لردیر. البتـه،   نین اَن چوخ ایستیفاده ائتدیگی پئشه چیلیک، خورجون، پاالز توخوماق آذربایجان اهالیسی کئچه

چـون  ور توخوماق امیشدیر. خالچا، جوراب، پال ـ پالتا  ز کئچینمهوسیز، سؤز س بونالرین هئچ بیریسی ماهنی

چـون  ولی، دارانمالی، آیریلمالی، بویانمالی و اوندان سـونرا توخونمـاق ا   اییی قیرخیلمالی، یویولوب تمیزلنمه

ایشـلر  » کریـل «جیلیکلـر کئچیریلیـر،    چـون ایمـه  وده سالینیردي. چوخ زامان یونو دارامـاق ا  حاضیر وضعیته

نی آلیردي. بئله ییغینجاقالردا توخوجولوق صنعتی ایله بـاغلی  لیکله موعین مراسیم خاراکتئری گؤرولور و بئله

 دیر.  سی ایسه خالچاچیلیق ماهنیالر ایفا ائدیلیردي. توخوجولوغون اَن گئنیش یاییلمیش ساحه

لري اولموش، آذربایجان خالچاالري قدیمدن بري  آذربایجاندا اورتا عصرلردن باشالیاراق خالچاچیلیق مکتب

دار یارانیـب    لـري ایلـه عالقـه    ختلیف مرحلـه ومیش، خالچاچیلیق ماهنیالري همین صنعتین منیانی دوالشود

یاییلمیشدیر. هانانی قورماق، خالچانی توخویوب قورتارماق، هانانی آچماق گؤزل بیر مراسـیم اولموشـدور.   

یغـون اولموشـدور.   اوخونموشدور. ایشین خاراکتئرینـه او » کریل«آنجاق ماهنیالرین اکثریتی هانانی توخوما 

 لر، توخوما آلتلري همین ماهنیالرین نئجه دئیرلر قهرمانالري اولموشالر:  لر، ایپ ایلمه

 اَزل بارماقدان     ل، وآسما گ
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 گؤزل بارماقدان     ل، وباسما گ

 ل هاناما وزوا    لو خینالی وگ

 زول هاناما ود    مینالی  ودؤش

 ی بو گؤزل صنعت اثریله بدیعی صنعت دیلی ایله صؤحبت ائدیر. نیایا گتیردیگوخالچا توخویان ائله د

 »لوموساري گ«    اوخو، هانام، 

 دادي.  بویاق    اوخو، هانام 

 »چ قیزوا«    للر، وخونچا گ

 »سونام«    للر وقونچا گ

 دایاقدادي    توخو، هانام. 

 قوي اونومه    توخو، هانام. 

 سین، باالم گل   این » لوقیزیل گ«

 سونام گلسین.   آغ باخت (بخت) اولسون 

 اوخو، هانام،      » کریل«

 )19ـ  30اوخو، هانام.     (   خوشبخت اولسون 

 آندالر. 

ــب ا      ــرده توپالنی ــون دؤورل ــمی س ــر قیس ــوعالرینین) بی ــرالرینین (ن ــک ژان ــوزون آرخای زه وفولکلوروم

ینامالر، آلقیش و قارغیشالر، افسون، فال، دوعا، قورد آغزي و چیرخاریلمیشدیر. بونالر ایچریسینده آندالر، ا

یئفـین، م.   سـینده و تحلیلینـده آ. نبـی    لر واردیر. بو ژانرالري یازییا آلینیب چـاپ ائدیلمـه   کیمی نومونه  سایره

 لیدیر.  اوفون زحمتی خوصوصیله قئید ائدیلمه حکیم
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لر قدیم آذربایجانلیالرین حیاتی،  ده ایستیفاده ائدیلن بو نومونهدیلیمیزده دوالشان و تئز ـ تئز موعین مناسیبتلر

لرینـه موناسـیبتلري، اینـام و اعتقـادالري ایلـه بـاغلی یارانیـب         نیایـا باخیشـی، طبیعـت قـووه    ویاشاییشی، د

یلیب ْپالنماسی، گروپالشدیر یاییلمیشدیر. بو معنادا همین ژانرالرین ایندیدن سونرادا داها گئنیش میقیاسدا تو

لـی صـورتده آراشدیریلماسـی     سـی و فولکلورومـوزون دیگـر قـدیم ژانـرالري ایلـه عالقـه        چاپ ائدیلمـه 

لیـک   ندهولردن بیریدیر. آندالردا قدیم اینسانالرین گ فولکلورشوناسلیغیمیزین قارشیسیندا دوران اساس وظیفه

نـین   ینی ائشیدیریک. بشـر جمعیتـی  تماسدا اولدوغو طبیعته، جمعیته، اینسانالرا موناسیبتلرینین عکس صداس

، معیشت طرزي ده دییشـمیش، بونـونال بـاغلی    »کریل«نیا گؤرشو، اخالق واینسانالرین د» کریل«اینکیشافی 

تون بـو جهتلـري آنـدالر اؤزلرینـده قورویـوب      وختلیف اولموشدور. بواوالراق اطراف محیطه موناسیبتده م

» کریـل «یسـت، آنتروپومورفیسـت    ، تـوتم »کریـل «میـت   نالرین آنیساخالمیشالر. آندالردا هم ده قدیم اینسا

میفولوژي گؤروشـلري عکـس اولونموشـدور. قـدیم دؤوورلـرده بیـر سـیرا حادیثـه و مفهـومالري آرتیـق           

 حساب ائتمیش و آند ایچمیشلر. » کریل«سیناقالردان چیخاردیغینا گؤره اینسانالر اونالري مقدس و 

لـی   چـون اَن مقـدس، معجـزه   وده اینسـانالر ا  لـک ایلکـین مرحلـه   و، تورپـاق، ک نش، اولدوزالر، سوواود، گ

یئل «، »گؤي حاقّی«، »تورپاق حاقّی«، »سو حاقّی«، »یئر حاقّی«، »اود حاقّی«، »آیین ایشیغی حاقّی«اولموشالر. 

 و سایره. » بابا حاقّی

چون گـرك اوالن امـک آلتلرینـی    واق اتاپم» کریل«لري، طعامی و هم ده  قدیم اینسانالر هم مختلیف نعمت

چـون اسـاس اوالن ب عامیـل همـین     ولیکله اَلده ائتمیشلر. اینسانالرین یاشاماسی، موجودلوغو ا چوخ چتین

چـون اسـاس وئرمیشـدیر.    ولیکلـه آنـد ا   گی کیمی قورونموش و بئله معنادا مقدس عزیز ساییلمیش، گؤز ببه

، قیلینجـا،  »کمانـا «و س. سونراالر اوخـا، کامانـا   » ؤریه آند اولسوندوز ـ چؤ «، »دوز حاقّی«، »چؤرك حاقی«

داسـتانالریندا  » کوراوغلـو «و » کیتـابی ـ دده قورقـود   «یه آند ایچمیشـدیر. بـونالرین ایزلـري     یه و سایره نیزه

 قالمیشدیر. 

 120 



دئین اینسـانالرین  » باال دادي بال دادي«ده، یاشاییشدادا چوخلو مقدس شئیلر اولموشدور.  ده، معیشت عاییله

آنـامین  «آندالرینین چوخوسو دا باال و اؤوالدال باغلیدیر. آتا، آنا، ننه، بابا حاقّیندادا چوخلـو آنـدالر واردیـر.    

جمعیتـین سـونراکی اینکیشـاف    ». آنامین قبرینه آنـد اولسـون  «، »م جانی دده«، »اوجاق حاقّی«، »حاقّی ودوس

قـرآن  «، »پیغمبـر حـاقّی  «، »آلـاله حـاقی  «دار آندالر مئیـدانا گلمیشـدیر.    هسینده دینی گؤروشلرله عالق مرحله

 و س. » آلالهین بیرلیگینه آند اولسون«، »قیلدیغیمیز ناماز حاقّی» «کعبه حاقّی«، »زیارت حاقّی«، »حاقّی

ده یاشـاتدیغی  سـین  اینانجالر قدیم آذربایجانلیالرین، نئجه دئیرلر، تسلی تاپیب، اینام گؤستریب، اینانیب سینه

لر زامان کئچدیکجه فولکلر ژانري (نوعو) کیمی فورماالشـیب اینکیشـاف ائتمیشـدیر. خـالق (خلـق)،       ایفاده

لره چئویرمیش و اونـالرا   اینامی تجروبه، سیناق، مشاهده، موختلیف سیناماالردان چیخاریب سر راست ایفاده

نرالري کیمی اینانجالردا رئـال (واقعیـت) حیاتـدان    میشدیر. فولکلورون بیر سیرا باشقا آخاریک ژا اینام بسله

یئـف   دوغموشدور. بونالر موعین عالمتلرینه گـؤره آتـاالر سـؤزو و مثللـره یاخینالشـیر. پروفسـور. آ. نبـی       

لـري، بیتکـی، حیوانـات     معیشتله باغلی، طبیعت حادیثـه «اینانجالري آشاغیداکی کیمی گروپالشدیرمیشدیر: 

 ). 18ـ  50سینده یارانان اساطیري گؤروشلرله باغلی اینانجالر ( تصورلر سایه» کریل«عالمی ایله باغلی، 

لر، حیوانات عالمی ایله  لري، موختلیف بیتکی لري طبیعت حادیثه بیزه بئله گلیر کی، اینانجالرین ایلک نومونه

میـزه قـدر    لر زمانه ادهرن سیناغیندان اوغورال چیخان ایفوباغلی مئیدانا گلمیشدیر. قدیم اینسانالرین اوزون س

چینار آغاجینـدان اوشـاق بئشـیگی    «انجیر آغاجین بودامازالر، «ع »توت آغاجین کسمزلر«گلیب چاتمیشدیر. 

ل نیفـرت  ول محبت، سـاري گـ  ول آیریلیق، قیرمیزي گوآغ گ«، »نه یاسمن وئرمزلر گلین کؤچه«، »لتمزلر زهوا

سـته آغـاجی   وا» کریـل «، »سـالماییب یئسـن جنتـه گئدرسـن     سینی ده یئـره  نارین (انار) بیر گیله«، »رمزیدیر

زو موبـارك  وقـورد ا «حیوانات عاالمی ایله باغلی اینامالر: ». داغداغان آغاجینی کسمک گوناهدیر«، »کسمزلر

، »لیـک گتیـرر   اتین نالینی ائویندن آسان خوشبخت«و » یوخودا آت گؤرن مرادا چاتار«، »آت مراددیر«، »اوالر

باهاردا ایلک دفعه آغ کپنـک گؤرسـن او   «، »ایت اوالیاندا اونا چاریق وئررلر«، »انی خئییر گتیرمزایتین اوالی«
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ریینده نه آرزو وایالندان دانیشاندا ا«، »ك کپنک گؤرسن بوغدا محصول بول اوالر ه نون آغ کئچر، آال بزوایل گ

حیطده بایقوش اوالسـا  ». «بر ائشیدرسنمچک سالالناندا شاد خوستوندن هؤروا«، »توتسان اونا قوووشارسان

 ». ستونه دوز تؤکوب حیطه قویارالرویین ا خوره

 اود، سو، تورپاق حاقّیندا: 

دردي «، »ستوندن تولالنان ایـل بویـو سـاغالم اوالر   وآخیر چرشنبه اود ا«، »شر واختی قونشویا اود وئرمزلر«

 و س. » عیبی تورپاق اؤرتر«، »پورمزلروسویا ت«، »قورخانا سوو ایچیردرلر«، »سویا دانیشارالر

 معیشتله باغلی یارانان اینامالر: 

نین  سفره«، »شروسفریه دوز داغیالندا داوا (دعوا) د«، »ناهار واختی دانیشمازالر«، »یی بیر اَللـه کسمزلر چؤره«

شرسـه  وچؤرك یئـره د «و » دیر الکهیونو یئره سالمازالر، هر بیري بیر مود«، »ستوندن کئچمزلر، آناسی اؤلروا

آخشـام  «، »کونو آیاق آلتینا سـالمازالر، باشـی آغرییـار   وباشین ت«، »گؤتوروب اؤپوب آلنینا ووروب عزیزلرلر

اللـرین و آیـاقالرین   «، »لیـک تاپـار   شر واختی دیرناق توتمازالر، خسـته «، »ناهدیروپورمزلر، گوست ائو سوا

ائوده «، »بی تویوندا اویناسا اوجوزلوق اوالر«و » خئییرله شر بوردان اوالر دیرناقالرینی عینی واختده کسمزلر،

» ستوندن کئچمزلروزینین (ترازو) ا تَره«و » نون سینماسی بدبختلیک گتیرروگؤزگ«، »سینیق قاب ساخالمازالر

 و س.  

 آلقیش و قارغیشالر. 

یـه باشالنمیشـدیر. قـدیم     ده توپالنیب اؤیرنیلمـه آلقیش و قارغیشالر دا فولکلورشوناسلیقیمیزدا سون دؤورلر

شیفاهی یارادیجیلیغیمیزین ایلک ژانرالریندان «لردیر.  اینسانالرین اینام و اعتقادالري ایله باغلی یارانان نومونه

اوالن آلقیش و قارغیشالر خئییر و شر تصورلري ایله باغلی یارانمیشـدیر. آلقیشـالردا خئییـر عمللـر تقـدیر      

، قارغیشالردا ایسه اینسانالرا پیسلیک ائدنلره ـ شره، اوغورسوزلوق، پیسلیک، اؤز عمللرینه برابـر   ائدیلمیش
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لرینــه عاییــد  ختلیــف ســاحهوآلقــیش و قارغیشــالردا اینســان حیــاتینین م». ایســتک ایفــاده اولونموشــدور

 یارادیلمیشدیر. 

ــی   ــر، یاخش ــر، ش ــالق      خئیی ــدارلیق و س. خ ــانیزم، ق ــلیک، هوم ــق، پیس ــاس  لی ــارادیجیلیغیمیزین اس ی

 سیدیر.  چی موضوعالرینداندیر. آنجاق آلقیش  قارغیشالر بالواسطه همین مفهومالرین ایفاده

لرینده، عاشیق یارادیجیلیغینـدا آلقـیش و    فولکلوروموزدا خوصیله داستانالردا، ناغیلالردا، مالنصرالدین لطیفه

  دیلمیشدیر. قارغیشالر موختلیف موناسیبتلرده ایشله

». لرین ـ آلقیشی آلقیش، قارغیشی قارغیش ایدي  اول زاماندا بی«داستانالریندا دئییلیر: » کیتابی ـ دده قورقود «

ــانالر یارادیــب ایشــله  ــورادا خــالقیمیزین او زام ــر حیصــه  ب ســی  تــدیگی آلقــیش و قارغیشــالرین مهــم بی

، »غ ساققالی بابان یئري اوچمـاق اولسـون  آ«، »آغ بیرچکلی آنان یئري بهشت اولسون«ساخالنمیشدیر. مثالُّ، 

قارا آغـاجین  » کریل». «قارلی قارا داغالري ییخیلماسین«، »سین مه قادیر (قادر) تانري سنی نامرده محتاج ائله«

ز قیلینجــین وچالیشــاندا قــارا پــوالد ا«، »حــاق (حــق) یانــدیران چیــراغین یانــا دورســون«، »ســین کســیلمه

 ». روسونوبارماقالرین چ«، »رسان اَلین قوروسونچاال«و » سین  شمه تلهوک

 بیتر سنین اوتالرین، قازلیق داغی

 بیترکن بیتمز اولسون! 

 لرین قازلیق داغی قاچار سنین گئییک

 قاچارکن قاچماز اولسون، داشا دؤنسون

ـ  آمیـز نومونـه   سونراکی دؤورلرده بیر خوصوصیله عاشیق یارادیجیلیغیندا قارغیشـالرین عبـرت   ه راسـت  لرین

 گلیریک: 

 ییرام  وزیر سنه قارغی

 گین یئتیرمسین  حاق دیله
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 گؤیدن مین بیر بال گلسه 

 سین.  بیرین سندن اؤتورمه

 

 اوتوروبسان آغ اوتاقدا 

 قان قوساسان الختا ـ الختا (لخته ـ لخته)

 سنی گؤروم اؤلن واختدا

 سین.  دیلین کلمه گتیرمه

 

 قوربانی قالدي بورادا، 

 ه یئتسین دادا چاغیر آلال

 قالسین اورتادا » کریل«

 سین.  ائل ییغیلیب گؤتورمه

لـري یـارادان خوصوصـی آدامـالر ـ       خالق ایچریسینده آلقیش و قارغیش دئـین، باشـقا سـؤزلر بـو نومونـه     

ــنعت ــیغالالییب       ص ــالمیش، س ــا س ــدیعی فورمای ــتکلري ب ــو آرزو و ایس ــالر ب ــدور. اون ــارالر اولموش ک

دا  دا، قـارغیش  سینلر. آلقـیش  لر یاشاماق حقوقو قازانسین. اونودولوب گئتمه ، بو نومونهلشدیرمیشلر کی کامیل

یئفـین یازدیغینـا گـؤره     نده چین اوالرمـیش. آ. نبـی   خوصوصی سئچیلمیش، مقدس، نفسی آغیر آدامالر دئیه

 ینه یئتسین. آلقیشالري سحر تئزدن صوبح چاغی، قارغیشالري ایسه شر قاریشان واختی دئیرمیشلر کی، یئر

، »لسـون وزونـه گ وبختـین ا «عاییله و معیشتله، خالقین آرزو و ایستکلري ایله بـاغلی آلقـیش و قارغیشـالر:    

، »دوز چـؤرکلی اوالسـان  «، »ائـوین آبـاد اولسـون   «و » اولسـون » کریـل «سـؤزون  «، »سین اوخون داشا دیمه«

باشـین  «، »آلاله ائـوینی ییخسـین  «، »آدین قالسین« ،»ریینه گؤره وئرسینوآلاله ا» «رولرین آرتیق اولسونوس«
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چؤرك آتلی «، »سن ایگید اؤله«، »تورپاغین گؤیه سورولسون«، »شسوونوباشینا داش د«، »قولتوقالردا قالسین

 ». اولسون، سن پییادا

ایسـتکلی  «، »سونلوزونه گوباالن ا«، »آنان تویوندا اَلینه خینا قویسون«مراسیملرله باغلی آلقیش و قارغیشالر: 

، »ل باشـینا وکـ «، »یـیم  زگونو بـزه وگ«، »لیک المپانی یاندیریم گلین«، »لیک تاختینی گؤروم بی«، »و قووشاسان

گلین «، »بایرامین قارا گلسین«، »آغ دونچان قارا بویانسین«، »پاپاغین میخچادا قالسین«، »توز باسسین» کریل««

 و س. » سن یه نه گیرمهیی لیک گرده گلین«، »محتاجی اوالسان

 افسونالر. 

سی ایلـه   مهم یئر وئریلیر. بونالرین واسیطه» کریل«فولکلوروموزون بیر سیرا ژانرالریندا، خوصوصیله جادو، 

زرینـده غلبـه   وده اونـالر ا  مک، سون نتیجـه  لره، حشی حیوانالرا تأثیر ائله قدیم اینسانالر طبیعته، طبیعی قووه

سی ایله سئحیر  جو ایله سؤز واسیطهوافسون بونالردان فرقلی اوالراق محض سؤزون گمیشلر.  چالماق ایسته

زمونـون و سـؤزلرین   ونیر، بونالردا سؤز د (سحر) دئمکدیر. بو معنادا افسونالردا گؤزل، تأثیرلی سؤزلر ایشله

اف ائتدیکـده  سینین مهم اهمیتی واردیر. زامـان کئچدیکجـه، علـم، تئخنیکـا (تکنولـوژي) اینکیشـ       سئچیلمه

نن سؤز بدیعی  افسونالر دا میفولوگییا کیمی اؤز تأثیرینی، اهمیتینی ایتیرمگه باشالییر. آنجاق افسونالردا ایشله

لري کیمی یاشامیش و ایندیدن سونرا دا یاشایاجاقدیر. افسونالردا اساس اعتباریله سون  پئتیک صنعت نومونه

 ورلرده توپالنماغا باشالمیشدیر. ؤد

یاغماسـی، گؤیـون شاققیلداماسـی، ایلـدیریم چاخماسـی، آیـین، گونشـین        » کریل«اینسانالر گوجلو  بعضی

سـتونده، قارانلیقـدا و سـایره    وده، سـو ا  لر زامانی چؤلده، مئشـه  توتولماسی یئرین اویانماسی و سایره حادیثه

نی پیره آپارماق و اونـا دوعـا    تهلره دچار اولموشالر. بو زامان اونالر خس لیک یئرلرده قورخاراق موعین خسته

 دا بؤیک اینامال ایستیفاده ائتمیشلر. »کریل«یازدیرماقال یاناشی 

 یینه  رهوک    قورخو سیندیرما 
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 قیرمیزي تاخدیم،     یول گئدنده 

 یورد یئرینه     یولون آیدین، 

 میخچا چاخدیم،     ساغین آیدین، 

 هججی گَز    سولون آیدین 

 ججی گَز وه    دان آیاق آلتین

 سنه     تورپاق آلتیندان 

 ) 3ـ  121خطر یئتیرمز!    (    سته وباشین ا

 کؤلگه سالدیم! 

 

 یه قارشی:  گؤز دیمه

 زرریک وقولتوغوندا ا

 آسدیرمیشام. 

 یینده قارا تیکان رهوک

 دي. چون ایفا ائدیلیروبو جور افسونالر اکینین، بیچینین، خرمنین اوغورلو اولماسی ا

، بیره، »کریل«آچماق، » کریل«معیشت حیاتی ایله باغلی دا افسونالر چوخدور. یوخوسوزلوقدان قورتارماق، 

چون اوخوونان افسونالر بونا میثال وده خیالص (خالص) اولماق ا آري، تاختا (تخته) بیتی، میلچک و سایره

ایستیفاده ائدیلمیشـدیر. (دیـش، قـوالق، بـاش     چون واوال بیلر. افسونالرین بؤیوك بیر قیسمیندن موعالیجه ا

درمانالرینین قبولو » کریل«آغریالري، قیزدیرما، قیزیلچا، چیبان، معده آغریالري و س.). بئله افسونالر هم ده 

 ایله مشایعت اولونموشدور. 

 لري.  مراسیم نغمه
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لـر قـدیم آذربایجـانلیالرین     بـو نغمـه  لریـدیر.   شیفاهی ادبیاتیمیزین ان قدیم ژانرالریندان بیریده مراسیم نغمه

چون تشکیل ائتدیکلري مراسیملرده اوخونموشدور. مراسـیملر ایبتیـدائی اینسـانالرین    وموختلیف مقصدلر ا

دار تشکیل اولونموش و ایفـا ائدیلمیشـدیر. همـین     نیا گروشی، دینی اعتقادي ایله عالقهوحیاتی، معیشتی، د

جیکلر تشکیل ائـدیر، اوینـاییر،    لدیر، صحنه زهونیا گؤرشونه موافق آیینلر دولرده قدیم اینسانالر اؤز د مراسیم

لـره، حتـی حیـوانالردا سـتایش      نیردیلر. اونالر موختلیف اشـیاالرا، طبیعـی قـووه    له ماهنیالر اوخویور و شن

 ائدیردیلر. 

ـ  چون تشکیل ائدیلیردي؟ اونا گؤره کی، قدیم اینسانالر طبیعت قووهومراسیملر نه ا ري قارشیسـیندا عـاجیز   ل

چون آچیلماز بیر سیرّ اوالراق قالیردي. اونا وایدیلر. طبیعتین موختلیف سیرلرینه بلد دئیلدیلر. طبیعت اونالر ا

لـرین سـیرّینی آچماغـا،     ده هر بیر طبیعی حادیثه اونالرا معجزه کیمی گؤرونوردو. اینسانالر بو معجـزه  گؤره

لرلـه ال آتیـردیالر    چون موختلیف واسـیطه ونه، حاکیم اولماقا چالیشیر، بونون الری لرینه و حادیثه طبیعت قووه

 لري میثال گؤسترمک اوالر:  کی، بونالردان بیري ده اووسون ایدي. همین اووسونالرا آشاغیداکی نومونه

 یاخود: 

 باسدیرمیشام.

 قالخان سیندیران 

 زنه ؤگ

 کَل چاتتادان 

 زنه ؤس

 (Tfu, Tfu)تفو، تفو 

 زومون اوخوؤگ

 توپاغا. 
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یـه و سـایره عاییـد     ) ساغالتماغا، یاغیش یاغدیرماغا، یـاغیش کسـمه  کریلیه، ( بوغاز قایتارمایا، چیلله کسمه

 چوخلو افسونالر واردیر. 

 یاغیش کسمه      یاغیش یاغدیرما 

 قودو داشی،      داش باشی 

 اودو داشی،      یاش باشی 

 کسسین قودو      یاش اولدو 

 یاغیشی.     ست ـ باشیم. وا

 قوناق گلسین      سودا داشیم 

 هودو باشی     قودا داشیم 

 گتیرسین      بابا داشیم 

 نو، وقیزیل گ      گلر 

 آپارسین       گئتمز 

 یاغیشی.      یاغیشیم 

بـاغلی اوالراق  جـا چـوخ رنگارنگـدیر. افسـونالرین اَن قـدیمی تصـرفات فعالیتـه ایلـه          افسونالر موضـوع 

 یارانمیشدیر. 

 چاخ داشی،      هاش گئده 

 چاخماق داشی،      هوش گئده، 

 آلاله ویرسین      بو اوخ سنه 

 یاغیشی.      توش گئده. 
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قـدیم نـاغیلالرین،   «سـینده دئمیشـدیر:    ) قورولتایینـداکی معروضـه  کریلم. قورکی سووئت یازیچیالرینین (

بهه ائتمیرم، الکین چوخ ایسـتردیم کـی، بـونالرین اسـاس     ومعلم اولدوغونا، ش لرین، اساطیرین، سیزه افسانه

یـه   لشـدیرمه  ز امکلرینـی یونگـول  ؤمعناسی داها دریندن آنالشیلسین. بو معنـا قـدیم ایشـچی اینسـانالرین ا    

 زؤینـه سـیالحال نماالرینـدان و همچنـین سـ      شمن علیـه ورد آیاقلی و یا ایکی آیاقلی دؤچالیشماالریندان، د

شـمن اوالن بالالرینـا تـأثیر ائتمـک     وسی ایله، سـئحر و افسـون اوصـولالري ایلـه طبیعتـین اینسـانا د       قووه

لره بیز قدیم ناغیلالریمیزدا داهـا چـوخ راسـت     بئله افسون، جادو، سئحر و معجزه». آرزوالریندان عیبارتدیر

لـردن   چـون واسـیطه  وزرینـده غلبـه ا  وا لر گلیریک. چوخ ناغیلالریمیزدا سئحر قهرمانالرین الینده آزمان قووه

زرینـده غلبـه چالمـاق    ولی، قدیم اینسـانالرین بـو اعتقـادالري، طبیعـت، وحشـی حیـوانالر ا       بیریدیر. دئمه

آرزوالري، سئحر، افسون، وس. شکیلده مراسیم و نـاغیلالریمیزدا گلیـب بیـزه چاتمیشـدیر. خـالق مراسـیم       

 لرینی ایکی یئره آییرماق اوالر:  نغمه

 . معیشت مراسیملري2وسم (موسم) مراسیملري.  ؤم .1

 وسم مراسیملريؤم

لرینـه موناسـیبتی، همـده امـک فعـالیتی ایلـه        وسم مراسیملري قدیم اینسانالرین اعتقادي، طبیعت حادیثهؤم

لرلـه ده بـاغلی    چیلیـق وس. مشـغولیت   زلدیلمیشدیر. اکینچیلیک، مالـدارلیق، اووچولـوق، بـالیق   ودار د عالقه

لـر عصـرلرین سـیناغیندان چیخمـیش، خـالقین       راق مراسیملر تشکیل ائدیلمیشدیر. قدیم عـادت عنعنـه  اوال

سـی،   سـینده موهـوم (مهـم) رول اوینامیشـدیر. عـادت ـ عنعنـه        ) زنگینلشمهکریلفورماالشماسیندا، اونون (

نویـاتی، خـالقین   بـایرامالري اولمایـان خـالق یوخـدور. عـادت ـ عنعنـه، مراسـیملر، بـایرامالر خـالقین مع          

ایله باغلی اوالن و اونونال بیرلیکده دوغوب اینکیشـاف ائـدن عامیللردنـدیر.     وکؤسیماسیدیر، اونون سوي ک

زونه ؤ)، اکریللري اونالرین بیرینی دیگریندن فرقلندیریر، بو خالقالرین میلّی ( ختلیف خالقالرین و عنعنهوم

لـر، اینـام، آنالیـیش، بـایرامالر یاشـاییر کـی، اونـالر         ت و عنعنهلوغونو نوماییش ائتدیریر. او عاد مخصوص
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تون خالقالردا بئلـه عـادتلر،   وعصرلرین سرت قانونالرینا سینه گَریر، چتین سیناقالردان اوغورال چیخیرالر. ب

 زونه مخصوص مراسیم و بایرامالري واردیر. ؤبئله بایرامالر اولموشدو. آذربایجان خالقینیندا ا

 ز (نوروز). نوورو

لـرده نـووروزو    یلنمیشدیر. بعضـی منبـع  ؤلر س خالیف موالحیظهوده م نوروز بایرامینین تاریخی، منشایی، باره

نـو  وتـون وارلیقـی محـض بـو گ    ورونر. گویـا تـانري ب  ؤلشدیرمک میللري گـ  چوخ قدیملره آپارماق، مقدس

وي  لري ایسه اونو افسانه آدالندیریلمیشدیر. بعضین، نووروز ون یئنی گوره او گؤیاراتماقا باشالمیشدیر، اْنا گ

ده روایتلرده  سترمیشلر. نووروزون محض آذربایجاندا تأسیس اولونماسی بارهؤالرین ایجاد ائتدیگینی گ پادشاه

» لـري  نلرین آبیـده وتـن گـ  ؤا«زونون ؤعصر) اXIلی عالیم اَل بیرونی ( دوالشمیشدیر. مثالُّ، مشهور خوارزمی

نلرین بیر ویی خوشالرمیش. گ بعضیلري ایسه دئییرلر کی، جمشید دیار ـ دیار گزمه «ده یازیر:  بو بازه کیتابیندا

شیر، آدامـالر، اونـو چیگینلرینـه     نه) اَیله ز قیزیل تاختینا (تختیؤییر، ا رمک ایستهؤدا گ نونده او، آذربایجانیوگ

روب حئیـران  ؤنی گـ  شدوکده آدامالر بو منظرهوستوونه دونشین شوعارالري جمشیدین اوآلیب آپاریرالر. گ

 ». نو بایرام اعالن ائدیرلرواولور، سئوینیر و همین گ

للیفی ساییالن زردشته (زرتشـتا) اسـناد ائـدنلرده چـوخ اولموشـدور.      وسینین م آبیده» اَوستا«نووروزو مشهر 

» نووروز بـایرامی «بایرامعلی بی اوو  تانینمیش آذربایجان موعللیمی، ائتنوگراف و فولکلورشوناسی تیمور بی

نشین شرقینه ولرینده قئید ائدیر کی، بو باهار بایرامی قیرمیزي گ ) آدلی سیلسیله مقاله1913قزئتی، » کاسپی(«

داستانینی ایلـک دفعـه کیتابچـا حالینـدا     » کوراوغلو«شت) طرفیندن تأسیس ائدیلیب، ومشهور زرتشت (زرد

شـوناس   هرتلی شـرق ؤنیـا شـ  وـ نجـی ایلـده چـاپ ائتـدیرن د      1842نگیلیس دیلینده ده) ای لوندوندا (لندن

لرینـدن بیرینـده نـووروزون زرتشـت طرفینـدن ایجـاد ائدیلـدیگینی         الکساندر خودزکو دا کیتـابین صـحیفه  

 یازمیشدیر. 

 130 



عصـرلر نـووروزون    لندیریر. مثالُّ بوراسیندادیر کی، اوزون زمینلی ده نوورزو آتشپرستلیکله عالقه ج. و. چمن

ز آدالرینا باغالماقا، حتّی اونـا دینـی   ؤرن پادشاهالر اونو اؤهرتینی گؤلري ایچریسینده بو قدر ش تلهوخالقی ک

دا گئیدیرمگه چالیشمیشالر. خوصوصیله ایسالمین قبولوندان سونرا نووروزو دینـی بـایرام کیمـی قئیـد      دون

کمـدارالرین آدینـا   ؤوي و تـاریخی ح  ملرینین بو بایرامی افسانهائتمگه چوخ جهد گستریلمیشدیر. دین خادی

نیـوي خـالق بـایرامی کیمـی یاشامیشـدیر.      ومیشدیر. نووروز حقیقـی، د  چیخماق جهدلریده بیر نتیجه وئرمه

یـه   کیتابینـدا بـو مسـأله   » موسـلمان اینتبـاهی  «زونـون  ؤ) اA. Metsشوناسی آ. مئـتس (  مشهور غرب شرق

جلـه اولمـادیغینی بـایرامالر ثوبـوت ائـدیر.      وخـالقین حیاتینـدا ایسـالمین تـأثیرینین گ    «توخونـاراق یـازیر:   

دا موسلمان روحانیلري نه قدر چالیشدیالرسادا نووروز بـایرامینی نـه قاداغـان (قـدغن ـ یاسـاق)        دوغرودان

بایرامی اوالن نووروزون غیر  لري باهار تلهویه موفق اولمادیالر. خالق ک ده اونا دینی دون گئیدیرمه یه، نه ائتمه

لـري بـو فیکیرلرلـه     دا موالحیظـه  ت ـ بایرامعلی بـی اووون  ». دینی، آزاد خاراکتئرینی قورویوب ساخالدیالر

سی نووروز و سیرادان چیخارماق ایقتدارینا مالیک اولمادي.  لرین دییشمه اللهوهئچ بیر دین، س«دیر.  هماهنگ

چون هـر جـوره تـدبیرلره ال    ولردن سیلمک ا له حافیظه قاداغان ائتمک و عممیتخلیفه آلی (علی) نووروزو 

حقیقت بودور کی، نووروز آتشپرستلیکدن، ایسالمداندا ». لري بوشا چیخدي تون سعیوآتدي. آنجاق اونون ب

له، یازین  شنوقاباق آذربایجان خالق ایچریسینده برقرار اوالن بیر مراسیمدیر. نووروز چوخ قدیم زامانالردا گ

ده  دیـر. البتـه، نـووروزال زردتشـلیگین     وي خالق بـایرامی  تلهودار یارانیب فوورماالشان ک سی ایله عالقه گلمه

یاخین، اوخشار جهتلري چوخدور. نووروزون قدیم آذربایجانلیالرین اَکین، تصرفات، باغ ـ باغات، طبیعتین  

لیق، بوغدا اَکیب ـ بئجرمک ایسـه    دیر. تورپاغا باغلی یعیسی طب بایرامی حساب ائدیلمه وورؤسی د جانا گلمه

لـر   سینده ائله مرحلـه  زردتشلیگین اَن عمده کیفیتلریندن اولموشدور. بونوال بئله نووروز بایرامینین کئچیریلمه

ـ    االییر و وار کی، بایرام باشالناندا، ائو ایشلري ساهمانا (سهمانا) سالیندیقدان سونرا باییرا چیخیـر، تونقـال ق

آغیرلیغیم، اوغورولوغوم، آزاریم ـ بئـزاریم   «ستوندن تولالنیر و دئییرلر: واینسانالر نووبه (نوبه) ایله تونقالین ا
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ستریر کی، اودو آلاله حساب ائدن، مقدس، علوي سایان آتشپرستلر هـئچ واخـت   ؤائله بو جهت گ». اودالرا

لـی، نـوورز آتشپرسـتلیکدن ده     کمزلر. دئمـه ؤؤستونه تواودون اناهالرینی وز آزار ـ بئزارینی، بیر ایللیک گ ؤا

نشـین مقـدس   وپرستلیک اولسا ـ اولسا اونون بیر سیرا جهتلرینی قبول ائتمیشدیر. گ  قدیم بیر بایرامدیر. آتش

 دیر.  ساییلماسی طبیعی اودون مقدس ساییلماسیندان اول

ی ایله باشالنیر. او، اینسانالرا سئوینج وئرن، اونالري یئنی س سی و یازین گلمه نووروز مراسیمی قیشین بیتمه

نگی قیش سویوقدور. شـاختادیر، جانسـیزدیر. قیشـی    وایله روحالندیران اَن ماراقلی مراسیملردن بیریدیر. چ

یل حیـات  اینسانالرین اَل ـ قولونو باغالییر، اونالري، نئجه دئیرلر، ائوده اوتورماغا مجبور ائدیر. قیشدا ائله ب  

ستدور، (سستدیر). طبیعت، حیوانالر، قوشالر ائله بیل یوخودادیر. یاز ایسـه حیاتـدیر،   ویوخدور. هر شئی س

تون عالمه ـ طبیعته، حئیوانالرا، بیتکیلره جـان وئریـر، دیریلـدیر. یـاز      وجانلیدیر، او یالنیز اینسانالرا دئییل، ب

انالري قیزدیریر، ایسـتر ـ ایسـتمز آدامـالر هوسـه گلیـر.       یاخینالشیر، طبیعت جانالنیر، گونش چیخیب اینس

لـر، البتـه. نـووروز     تـون بـو جهـت   وزلرینی باختیار (بختیـار) حـیس ائـدیر. ب   ؤسئوینیر، قایناییب جوشور، ا

تـون خالقالرینـدا   ونیـانین ب ونین اَن چوخ یاییلماسی شرطلندیرن عامیللردیر. بو تزه ایـل بـایرامی د   مراسیمی

لرینه اویغون اوالراق بو بایرامدا مراسیملر تشـکیل   ز ائتنیک، یئرلی، میلّی خوصوصیتؤیر خالق اواردیر. هر ب

ختلیـف  ولتمیش، بو مراسـیملرده م  زهودا یئنی ایل موناسیبتی ایله مراسیملر د نیر. آذربایجان خالقی ائدیر، شنله

یرتمـک،  ؤاعتقادالر دا اولموشدور. سـمنی گ  ختلیفودار م لر ایفا ائتمیشدیر. تزه ایل ایله عالقه ماهنی و نغمه

و (نوع) یئمک حاضیرالماق، سحر ائـودن چیخانـدا   ؤرکلر بیشیرمک یئددي نؤمک، یاخشی خ یومورتا رنگله

رونور کـی،  ؤمک وس... بونالردان گ یکهؤي گورولدایاندا آرخاسینی دیوارا سؤمک، گ نمهؤگئري اَلی بوش د

زونـده  ؤزل عادتلرینی، اعتقـادالرینی ا ؤورلرله باغلیدیر و آذربایجانلیالرین گؤیئنی ایل بایرامی چوخ قدیم د

 ساخالمیشدیر. 
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ییرلر. مـثالُّ، ائـوده هـر شـئی      دیر کی، اینسانالر تزه ایله تمامیله تمیز، سلیقه ایله داخیل اولماق ایسته ماراقلی

ایـا چیخـاریلیر و س. الکـین بـو ظـاهراُّ      شـک هاو ؤنیر، ائو آغـاردیلیر، پالتـار یویولـور، یورغـان ـ د       تمیزله

یـوك بیـر شـنلیییین    ؤییرلـر. بـو ایسـه ب    مـک ایسـته   زلرینی داخیالُّ ده تمیزلهؤنمکدیر. اینسانالر گویا ا تمیزله

 لیگین) تشکیلینه گتیریب چیخاریر:  (شن

 نووروز نووروز باهارا، 

 للر باهارا، وللر، گوگ

 ل اولسونوباغچامیزدا گ

 لبول اولسون وبل اولسون وگ

 

 نووروز گلیر، یاز گلیر 

 نغمه گلیر، ساز گلیر

 ل اولسونوباغچامیزدا گ

 لبول اولسون ول اولسون بوگ

 

 نووروز، نووروز خوش گلدین، 

 خوش گلدین، بوش گلدین؟! 

 بوش گلدین، دولو گلدین 

 ) 6ـ  6بول گلدین، سولو گلدین      (

روون خـالقیمیزین عـادت ـ    ؤرونن کیچیجیـک بیـر پارچـادا گـ    ؤر ماهنی کیمـی گـ  ظاهیراُّ اینسانالرا ساده بی

دار نه قدر فیکیر و حیسلر توپالنمیشدیر. آیدینـدیر کـی،    لري، اینامالري، آرزو و ایستکلري ایله عالقه عنعنه
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اعتقـادالرینی   ییر. نووروز قـدیم اینسـانالرین آرزو ـ ایسـتکلري،     زلهؤنووروزو خالق، نئجه دئیرلر، بیر ایل گ

یـوك اینتیظـارال، هیجـانال، دیقّتلـه     ؤجک، ایکینجی بیر بایرام بلکه ده اولمامیشـدیر. خـالق ب   نوماییش ائتدیره

ییر. نووروز گرك خوش گلسین. نووروز باهـاردیر، یـازدیر، یئنـی     زلهؤیینی گ جه نووروزون محض نئجه گله

لیشی دوغرودان دا خوشدور، توي ـ بایرامدیر. بونـونال برابـر    ره ده نووروزون گؤدیر. اونا گ احوال ـ روحیه 

یـی ایلـه    نـین نئجـه گئچـه    تـون بیـر ایلـی   وسـی اینسـانالرین ب   ره نووروزون، محض نئجه گلمـه ؤاعتقادا گ

ره ؤداردیر. نووروزون خوش گلیشی اَکینین، تصرفاتین، مال ـ قارانین طالعی ایله چوخ باغلیدیر. اونا گ  عالقه

هر (گلسـین، اَکینـه، بیچینـه،     ووروز خش گلدیگی کیمی، هم ده گرك دولو گلسین، بول گلسین، بر ـ به ده ن

زو ایلـه برابـر یـاغیش، لئیسـان     ؤمالدارلیقا عومومیتله هاوایا خوش تأثیري ایلـه گلسـین. نـوورووز گـرك ا    

دار  بو باخیمدان مراسـیملرله عالقـه   سینی آرزوالییر. گلمه» سولو«ره ده خالق اونون محض ؤگتیرسین. اونا گ

لیدیر. بونالردا قـدیملردن بـري    ده قئید ائدیلمه ) دئییل، ائتنوگرافیک اهمیتیکریلماهنیالرین یالنیز بدیعی ـ (  

 زه چیخاریلمالیدیر. وشن اینام و اعتقادالر تاپیلیب ا له ثابیت

ه تونقال قاالنیر، جماعت اورایا ییغیلیر. آدامـالر  نلیکد زهویوك بیر دؤلرده (حیاط)، یاخود ب آیري ـ آیري حیط 

 ستوندن تولالنیرالر. ودئییب بیر ـ بیر تونقال ا» کلؤآغیرلیغیم، اوغورلوغوم، آغریم ـ آجیم، آزاریم، بئزاریم ت«

سـی بیـزه گلیـب     ختلیفدیر. البته، بونالرین آز حیصـه وده موزؤنووروز مراسیمینده اوخونان ماهنیالر چوخ، ا

چونجو آیی داخیـل اولدوقـدا آیـین    ونین ا باکی و اونون قضاالریندا یاشایان اهالی قیش فصلی«اتمیشدیر. چ

 یوك بیر بایرام کیمی قارشیالییرالر. ؤسینی ب بیرینجی چرشنبه گئجه

ب یوك تونقال قاالییـ ؤچون بولیکلري رفع ائتمک ا جک بدبخت زرلرینه گلن بالنی و گلهوبیر ایلین مودتینه ا

لـري   سـتریلن نغمـه  ؤسینده اوتوراراق آشاغیدا گ ورهؤزریندن یئددي دفعه آتیلدیقدان سونرا خونچاالرین دوا

 زلرینین بیر ایلین مودتینده هر بد بالدان اوزاق اولماسینی حساب ائدیردیلر. ؤاوخویوردوالر. بونونال ا

 تاخچایا قویدوم چیراغی    خونچایا قویدوم بالیغی، 
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 سین بوجاغی،  رووشن ائیله   ییم اورتالیغی  تا بزه

 ایشیقالندیرسین اوتاغی    گردیشه سال چالمالیغی 

 نکی یئتیشیب فیروزوچ   نکی یئتیشیب فیروز وچ

 جکدیر نووروز. خوش کئچه  جکدیر نووروز.  خوش کئچه

 ر شعرینده قوشا ایشلتمیشدیر. زلرینی بیؤس» فیروز«و » نووروز«ده  دیقّته الییقدیر کی، محمد فضولی

 هر یئرده تا نووروز اوال 

 ل بستان افروز اوال، وگ

 نووروز تک فیروز اوال 

 ایامی ـ شاهی ـ اولییا. 

نش یـازین رمزیـدیر. او، یئـري ایسـیدیر،     ونکی گوده اولموشدور. چ یئنی ایلده گونشی چاغیرماق مراسیمی

 یوك سئوینج، بایرام گَتیریر: ؤنشین شوعارالري اینسانالرا بوگره ده ؤطبیعته جان وئریر. بونا گ

 ن چیخ! ون چیخ، گوگ

 هلن آتی مین چیخ ؤک

 اوغلن قایادان اوچدو. 

 شدو. وقیزین تندیره د

 کئچل قیزي قوي ائوده، 

 تور چیخ. ؤساچلی قیزي گ

زونه ؤسینین ا ولودو جانالندیریر، هرهیی، یاغیشی، ب لهووحه یارادیر. طبیعت ـ ک ؤیوك بیر لؤبو ماهنیدا خالق ب

 ستون توتور. ونشی ایسه هامیسیندان چوخ سئویر و اولرینی ساداالییر، گ مخصوص کیفیت
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دن  بـه و) ایللـر بویـو تجر  کریـل شه بیلر. طبیعتـین ( وسینه باخمایاراق بوندان سونرادا سویوقالر د یازین گلمه

لرلـه یـاد ائـدیر. بئلـه روایـت و       نی مـوعین واسـیقه   بئله بیر حادیثهکئچیرن خالق حتی روایتلرده، ماهنیالردا 

لل (کل) حالینـدا جـانلی سـایمیش و اونـا آغ     وزونو بئله کؤستریر کی ایبتیدایی اینسان طبیعتین اؤماهنیالر گ

یرنـدن سـونرا   دار بئله بیر روایت واردیر: بیر قاري یـاز گ  اوالنالرین جزا آالجاغینا اینانمیشدیر. بونونال عالقه

نون آلتیندا اوتوروب ایشـی ایلـه   وتوروب گؤسینی ده گ له چیخاریر، جهرهؤنده کئچیلرینی چونشلی بیر گوگ

زو روایته سونراالر عـالوه اولونموشـدور، اوللـر قـارینین بـو      ؤمشغول اولور. قاري دئییر کی، فلک (فلک س

 ریم یازا چیخمیشدیر.  ) بئله ـ بئله اولسون، داها کئچیلهعومومیتله طبیعته موراجیعتله دئییلمیشدیر» یوشوؤس«

 زونه بارماغیم ؤمارت گ

 چیخدي یازا اوغالغیم 

زلرینی ؤلري حاقّیندا خالق ایچریسینده چوخلی ماهنیالر موجوددور. قارینین بو سـ  قاري ایله مارتین دئییشمه

ریر. بـورادا کئچیلـرین تصـویري تصـادوفی     دن گئري قاییدیر، چووغون، طوفان قوپـا  ائشیدن قیش گویا تزه

ده  داردا یارانـا بیلـردي. بیزجـه روایـت     کوز، آت، قویون و باشقا ائو حیوانالري ایله عالقهؤدئییلدیر. روایت ا

داردیـر کـی، بـودا     نین داییم کئچی ایله باغلی اولماسی ایله عالقه کئچیلرین تصویري یازین گَلیش مراسیمی

زونـو  ؤسیندن سـونرا قیشـین یئنیـدن ا    دیر. حتی یازین گلمه شمکده و اعتقادالرال سسله چوخ قدیم سیتاییش

 ده ماهنی بئله ساخالنمیشدیر:  سی باره سترمهؤگ

 نی یاز اوالر. ونووروز گ

 توك ده آز اوالر. ؤقیرخ ک

بیرلره اَل آتمـیش،  وي تـد  ختلیـف عنعنـه  ودت قوراقلیق، یاخود یاغینلیق اوالنـدا ائـل م  وکئچمیشده اوزون م

تـورولن  ؤیینه اینانمیشدیر. مقدس سـاییالن یئرلـردن گ   نشین، یادا یاغیشین گلجهوبونونال، دوغرودان دا یا گ

رنده قیزدیریلمیش، قوراقلیق اوالندا ایسه سویا سالینمیشدیر. وتورپاق، یاخود گتیریلن جام یاغینلیق اوزون س
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لري توپالییر،  ختلیف ارزاق شئیوتون کند اهلیندن موسی ب ـ ایکی نوماینده یاخود هر ایکی حالدا خالقین بیر 

تون جماعته پـایالییر، یـاخود دا هـامی مقـدس حسـاب ائـدیلن بیـر یئـره         وائولرین بیرینده بونو بیشیریب ب

 لدیلن مراسیمدیر.  زهونشین شأنینه دوتوپالشیب اوندان یئییر. بو دا یاغیشین، یاخود گ

ده  سیملرینده قدیمدن بـري آذربایجـانلیالرین ایچریسـینده یارانیـب یاشـایان داهـا ایکیسـی بـاره        موسم مرا

مراسـیملریدیر. بـونالردا   » قـودو ـ قـودو    «، ایکینجیسـی ایسـه   »خیدیر«دانیشماق الزیمدیر. بونالردان بیري 

سـترن مراسـیملردیر.   ؤبتین گلرینـه موناسـی   روشـو، طبیعـت حادیثـه   ؤنیا گوایبتیدایی اینسانالرین اعتقادي، د

لر یاشـیللیق، یـاغیش آرزو ایسـه تشـکیل      حاقّیندا اوالن نغمه» خیدیر ایلیاس«، یاخود »خیدیر نبی«، »خیدیر«

ائدیلن مراسیملرده اوخونموشدور. قوراقلیـق چـوخ قدیمـدن بـري اینسـانالرا عـذاب وئـرمیش، اونالریـن         

یشدیر. بونون قارشیسینی آلماق مقصدیله یاشیللیق، سو معبودالرینا تصرفاتینی، اکینلرینی یاندیریب محو ائتم

 سیتاییش ائدیلمیش، اونالرین شأنینه تشکیل اولونان مراسیملرده ماهنیالر اوخونموشدور. 

 خیدیر ایلیاس، خیدیر ایلیاس

 بیتدي چیچک، گلدي یاز. 

 قارا تویوق قانادي   خانیم آیاغا دورسانا. 

 کیم ووردو، کیم سانادي،    رسانا، ك دیبینه وووی

 نیزه گلنده  محله   بوشقابی دولدورسانا، 

 ایت بالدیریم داالدي.    خیدیري یوال سالسانا 

یـوك  ؤزلرینی دیکدییی محصوال بؤدت یاغینتی اولوردو. تصرفاتا، اینسانالرین گوالکین چوخ زامان اوزون م

مراسیمی تشکیل ائدیلمیش و ماهنیالر ایفا اولونموشـدور.  » قودو ـ قودو «زیان وئریردي. بئله اولدوقدا ایسه 

ییر، قاپی ـ قـاپی گزیـر،     نشین رمزي اوالن بیر گلینجییی بزهونون ایکینجی یاریسیندا گوکندین جاوانالري گ
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زوده کلـی  ؤگارنـگ، ا نیر و پاي تووپالییردیالر. بو ماهنیالر، البتـه، رن  لدیر، چالیر. اوخویور، شنله زهوتاماشا د

 نشین رمزي اوالن قودونون شأنینه دئییلن تعریفلردن عیبارتدیر: ومیقداردا اولموشدور. مضمونو ایسه گ

 قودویا قایماق گرك،   قودو ـ قودونو گردون مو؟ 

 قابالرا یایماق گرك،   قودویا ساالم وئردین می؟ 

 ن چیخارماساوقودو گ   قودو بوردان کئچنده 

 زلرین اویماق گرك. ؤگ  ردون مو؟ ؤیزي گونو گقیرم

XIX )19را منبعلرینده بو مراسیمین آذربایجاندا کئچیریلمهلونموش  ) عصرین بیر سیسی گئدیشی تصویر او

، دودو ـ دودو و سـایره   ودوـ د  ودودو، دوـ کـ   ودولرده گتیریلمیشدیر. مراسـیم قـودو ـ قـودو، کـ      و نومونه

 شدیر. نمی شکلینده ایشله

نلرینین بیرینده من از منزیلیمین (منزل) حیطیندن گلن قریبـه سسـلر   ورن یاغیشلی گوکئچن آیین اوزون س«

 م: وردؤائشیتدیم. حیطه چیخدیم و بئله بیر منظره گ

یه نـه ایسـه اوخیـوردوالر.    ؤیه ـ د ؤکی آغاجالري یئره د سی اَللرینده سلمان اوغالنالریندان بیر نئچهویئرلی م

کال    اوینوما کهربا بویون باغی سـالینمیش بیـر کـونالرین بیري منیم یانیما، بونرا اورتاردیقدان سوخویوب قو

 سیز قادین شکلینده ایدي. من اوشاقدان بونون نه اولدوغونو سوروشدوم. اوشاق:  بههوگتیردي. کوکال هئچ ش

 ـ قودودو ـ دئدي. 

 وم. دیر؟ ـ دئیه من سوروشد ـ قودو نه

 دن جاواب وئردي:  ن، آي ـ دئیه اوشاق فیکیرلشمهوـ گ

نی منه اوخـودو، مـن یـازدیم.     سینی خواهیش ائتدیم. اوشاق نغمه  نی منه دئمه من اوشاقدان اوخودوغو نغمه

سـتردیم. معلـوم اولـدو کـی، بـو      ؤنین موعللیمی جنـاب وزیـراووا گ   یوك وئدي مکتبیؤنی من ب همین نغمه

 دا اونا بللی ایمیش:  بئله بیر واریانتینین  نغمه
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 نوزمو، وردؤدود، دودونو گ

 دودویا ساالم وئردینیزمی؟ 

 دودو گئدندن بري 

 ردونوزمو؟ ؤز گون اوهئچ گ

 دیر (الهه). همین کوکال ایسه اونون صورتیدیر.  موعین بیر ایالهه» قودو«یا خود » دودو«دیر کی،  آیدین مسأله

»دویاخود » دو»دودو«سی آیدیندیر.  نشله عالقهونون گ»قولونجا گ» دو34». ده باتیر نشویوخ او 

XIX )19لونموش بیر نومونه ) عصرده شکیپالنان، چاپ اولدوغو کیمی  ده تورادا اونی قئیدلریله بیریکده بو

نلرده شکی شهرینده ونلیک گچیسکی«ووي پارچادیر:  چون چوخ سجیهووئریریک. بیزجه، بو، همین مراسیم ا

لرینـدن   نی اوخویور. عوضینده اونالر ائو صـاحیب  لري گزیر بو ماهنی تاتار (آذر ب. پ. اَ.) اوشاقالري حیط

 پول، یارما، اون، یاغ، یومورتا و س. آلیرالر. 

 داغدا دانا بییردي     قودو، قودو دورسانا 

 یوردو وی یئنگه اورا     نی دولدورسانا!  چؤمچه

 یئنگه اونا چاتینجا      قودونی یوال سالسانا 

 گلین بیر اوغالن قاییردي     آلاله! آلاله! (خورال)  

 آلاله! آلاله! (خورال)       قودو آلچیغا باتمیشدا 

 نین اوغلو اولسون  وئره     قارماالدیم چیخاردیم؛ 

 ون ینین قیزي اولس وئرمه     قیزیل قایا دیبیندن 

 دا فاطما اولسون  آدي    ن چیخاردیم وبیر قیرمیزي گ

 قاشالري چاتما اولسون      آلاله! آلاله! (خورال)  

  129ص  1890ـ نجو بوراخیلمیش. 9 کریل)ـ ( 34
                                                 



 اودا چاتالسین اؤلسون      قارا تویوق قانادي 

 آلاله! آلاله! (خورال)     کیم ووردو، کیم سانادي 

 بالدیریم ایت داالدي

 آلاله! آلاله. 

 معیشت مراسیملري. 

لري، معیشت، اعتیقادالري و س. ایله بـاغلی اوالراق تشـکیل    شت مراسیملري ده خالقین عادت و عنعنهمعی

ده یـاس، دفـن، دوغـوم، تـوي مراسـیملري ده اولمـوش، همـین         ائدیلمیشدیر. آذربایجان خالقی ایچریسین

 ختلیف ماهنیالر اوخونموشدور. ومراسیملرده ده م

حـالین وصـفی، وضـعیتین ایضـاحی     » وصـف ـ حـال   «ي وصف ـ حالدیر.  قدیم معیشت مراسیملریندن بیر

دئمکدیر کی، اصلینده فال معناسینی ایفاده ائدیر. وصف حـالالر قـدیم آذربایجـانلیالرین عـادتلرینی، دونیـا      

لریندنـدیر. یئنـی ایلـین     چـون مهـم اهمیتـه مالیـک مراسـیم نغمـه      وباخیشینی، اعتیقادالرینی ایضاح ائتمک ا

یـین ـ    لرینـی یوخالمـاق، اونـالري نـه     دن اؤز طـالع  دار اوالراق اینسـانالر اولجـه   سی ایله عالقـه یاخینالشما

ییرلر. ووصف ـ حال مراسـیمینی    دییینی سیناقدان کئچیرمک ایسته یینمی گؤزله لیغینمی یوخسا پیسلی یاخشی

ذربایجـان یازیچیسـی ي. و.   ده گـؤرکملی آ  قادینالر، خوصوصیله گلین و قیزالر تشـکیل ائـدیرلر. بـو بـاره    

خالقیمیز آراسیندا نووروز بایرامینا بیر آي قالمیشدان باشالیاراق چرشنبه آخشامی وصف «زمینلی یازیر:  چمن

دن بیـر نیشـان    ـ حال کیمی بیر عادت واردي. قادین و قیزالر توپالناراق، بیر بادیا (بادیه)  سو قویـار و هـره  

اشیندا اوتوران قادین تصادوفن (تصادفاُّ) الینه کئچن نیشانی سودان چیخاریـب  آلیب سویا ساالردیالر. بادیا ب

یینده بیـر نیـت اوالر و    رهونین  ا لی، نیشان وئره یر، بو قایدا ایله فاال باخاردیالر. دئمه بیر وصف ـ حال سؤیله 

) ي. و. چمـن  10و  74» (یاردينن وصف حالدان دو یینی سؤیله جه یه یینی و یا وئرمه جه نین بوش وئره نیتی

لـردن فرقینـی    دن اول بـو مـاهنیالرین بایـاتی، آغـی و باشـقا نومونـه       زمینلی وصف حالالرا میثال گتیرمـک 
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ییشی ظاهیریدیر. آغـی دایـم کـدرلی،     بایاتی، آغی، وصف ـ حالین بیر ـ بیرینه بنزه  «گؤستررك عالوه ائدیر: 

ان و متانت باغیشالیاندیر. بونالر بیر ـ بیریندن یالنیز مضمونجا  مید (امید) وئرن، نشئه دوغورووصف ـ حال ا 

لري  سونرا ادیب وصف ـ حالالرا آشاغیداکی نومونه». آیریلیر. قورولوش اعتیقادي ایله بیر ـ بیریندن آیریلماز

 میثال وئریر: 

 ده  اوتورموشدوم سکی   آغالما ناچار آغالما، 

 سکسکَده  ییم رهوا   الینده هاچار آغالما 

 اوچ قیزیل آلما گلدي   قاپینی باغالیان آلاله 

 بیر قیزیل نلبکیده.    بیر گون آچار آغالما. 

کـده  وهوم یئر توتور. بـو مراسـیملر آدامـی اؤلد   ویاس و دفن مراسیملري معیشت مراسیملري ایچریسینده م

سـی، البتـه، ائـوده     لیر. بونالرین اساس حیصهلدی زهوستونده یا ائوده، یا دا باسدیریالن زامان دواونون باشی ا

ـ  «ایجرا ائدیلمیشـدیر. بـو زامـان اوخونـان مـاهنیالر ایسـه آغـی آدي آلتینـدا مشـهوردور.           رکلرده وقـدیم ت

(آذربایجانلیالردا ر. ك) ساغُچوالر (آغیچـیالر) میـت یانینـدا قوپـوز آدلـی آلـت چـاالراق اونـون حاقّینـدا          

). 10، 78» (لنیر لنیر، اونون نوقصانالري اونودولور، قهرمان کیمی تعریف ؤلو تعریفاوخویارالرمیش، بورادا ا

ده بیز گؤرکملی ادیب اَ. حق وئردي اوفـون)   سی باره آغیالرین اوخوندوغو مراسیملرین نئجه تشکیل ائدیلمه

قدیم آذربایجاندا اؤلن «ازیر: سینده چوخ ماراقلی بیر قئیده راست گلیریک. او ی آدلی مقاله» آذربایجاندا تئاتر«

نو جماعتی بیر یئـرده تـوپالییردیالر. بـو    وچون آغالماق بیر عادت ایدي. قهرمان اؤلن گوبؤیوك قهرمانالر ا

زلـردي،  وچـون قْنـاقلیق د  ونـدیر). توپالنـانالر ا   دئییردیلـر (یوقالمـا ـ آغالمـاق سـؤزونده     » یوق«یا  توپالنتی

چـو اولجـه    ایسه ایکی سیملی قوپوز چالیب اوینایـاردیالر. یـوق  » چوالر یوق«خوصوصی دعوت ائدیلمیش 

یردي. سونرا ایسه غملی هاویا کئچیب شانلی قهرمان  مرحوم قهرمانین ایگیدلیکلریندن دانیشیب، اونو تعریفله
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اوخویانـا   آغیچی قهرمان حاقّیندا ماهنی 35».نکور آغالیارديونکور ـ ه وچون آغی دئیردي. توپالنانالردا هوا

ـ  «یا کئچـردي. مـثالُّ،    قدر اوونو تأثیرلی، یانیقلی سؤزلرله تعریف ائدر، سنرا ایسه ماهنی فنگین وآچیلمایـان ت

ن کیمی باتـدین، میننـده آت   وین خنجرین اؤز جانینا قوربان، آي کیمی دوغدون، گ (تفنگین ـ کـ)، سییریلمه 

شـمنینه  ونا ساالم وئـردین، سـایمادیغینا یـان وئـردین، د    شنده یئر باغري یاردین، سایدیغیوباغري یاردین، د

زن توفنگینـه، تـرکینین دولـو    ونـین سـ   دیرسک گؤستردین، قنیمینه قان اوددوردون، آلتینین بدؤو آتینا، چینی

 36خورجونونا، آغزینین کسرلی سؤزونه آتان قوربان آي...

 جان قارداش، جانیم قارداش   آغاجدا خزل آغالر 

 آغالییر جانیم، قارداش،    ل آغالر، دیبینده گؤز

 سته وباش قویدوم دیزین ا   بئله اوغلو اوالن آنا 

 قوي چیخسین جانیم، قارداش.    سرکردن گزر آغالر 

ده  چـون اوخونموشـدور. اونـا گـؤره    وتـون اؤلـولر ا  وچـون دئییـل، ب  وآغیالر عصریلر بویو یالنیز قهرمانالر ا

زاقافقازییـا تاتـالالرینین   «اتیندا بونالر سـایجا چـوخ، مضـمونجا رنگارنگـدیر.     آذربایجان شیفاهی خالق ادبی

نـون  وگ 15ـ   10(آذربایجانلیالرین ـ ر. کـ) عادتینه گؤره عایله عضولرینین بیریسـینین اولومونـدن سـونرا     

پالشـیر و  باسـی، قونشـوالري، تانیشـالري تو    تـون قوهـوم ـ اقـره    ون مرحوم ائوینده اونون بودتینده هر گوم

 نکورتو ایله اونا جاواب وئریرلر: وآغالشیرالر. بونالرین ایچریسینده بیر نفر آغی اوخویور قاالنالري ایسه ه

 بوستاندا تاریم آغالر   آناسی یانار اوغالن 

 باسما یارپاقیم آغالر   حریفی قانار اوغالن 

 نه قدیر ساغام آغالرام    آنا دئییر گؤیرچین 

  329، ص 1957جیلد. باکی  Iوئردییئو. سئچیلمیش اثرلري.  ـ اَ. حق 35
 . 3، ص 1918زاده، باکی  ئوگی، الیالي، قاینانا ـ گلین سؤزلري، معلم میرزه عباسـ آرواد آغیسی، ماهنی، هاخیشتا، س 36

                                                 



 اؤلسم تورپاغیم آغالر   (سند ـ ح)    نار اوغالن تابوتا قوو

مراسیملردن ان چون یاییالن و مشهور اوالن توي مراسیملریدیر. بـو، چـوخ قدیمـدن باشـالیاراق ان شـأن،      

زره آذربایجاندا ان چـوخ پـاییز   وشوخ، گور کئچیریلن معیشت مراسیمی اولموشدور. توي مراسیمی عادت ا

لشمیشـلر. تـوي یئنـی     یریلیر: او زامان کی آدامالر محصولو توپالییب قورتـارمیش، آسـوده  واختالریندا کئچ

لـر، شـوخ کئچیرمیـه     لیک دئمکدیر. نه قدر باجاریرسا، خـالق بـو مراسـیمی دبدبـه     عاییله حیاتی، خوشبخت

ن باشـالییر. نیشـانلی   لره ال آتیر. تویالر نیشـان قویمـاق واختینـدا    چون هر جور واسیطهوچالیشیر و بونون ا

ـ  زهوجیکلر د یانیندا هله قیز ائوینده چوخلی اویونالر، صحنه تن بـونالري ائـدنلر ایسـه قیزالردیـر.     ولدیلیر. ب

اونالر نه اینکی قادین حتی کیشی روالرینادا گیریرلر. تویدا ایشتیراك ائدن شخصلرین، مثالُّ، قیـزین آتاسـی،   

په گیرن قاري، ائلچی، یئنگه، تزه بی و سایره رولالرا گیریـر، مـاراقلی   ومال)، کاوغالنین آتاسی، قیزي مولال (

اویونالر گؤستریرلر. توي مراسیمی باشدان آیاغا قدر ماهنیالرال موشاییعت اولونور. بو شأن، گؤزل، اوینـاق،  

وسـیقی، رقـص و اویـونالرال    ده م ییـدیر. مـاهنیالر هـم    یین بزه لیریک، بعضاُّ تیکانلی، ماهنیالر تویون، شانلی

سـی،   لیک نیشـانالنما، خینـا گئجـه    لري واردیر؛ ائلچی نین بیر سیرا مرحله موشاییعت اولونور. توي مراسیمی

نـین اؤزونـه گـؤره     سی، تویـون داغیلماسـی، دوواق تاپمـا و س. هـر بیـر مرحلـه       گلین گلمه، زیفاف گئجه

لرینـی اؤزونـده    نـین اسـاس خوصوصـیت    ه همـین مرحلـه  ماهنیالري اولموشـدور کـی، بـونالر بیالواسـیط    

لیـک، یـاخود نیشـانالما زامـانی ایفـا       توپالمیشدیر. مثالُّ، آشاغیداکی مـاهنیالر چـوخ احتیمـال کـی، ائلچـی     

 ائدیلمیشدیر: 

 زو،وقیرمیزي یاستیق ا     قودا، گلمیشیک بیزه سیزه 

 سئودایا سالدیز بیزي    رمت ائدینیز بیزه. وحو

 سئووداسیز اوتورموشدوق    دیر  گئجه قیز سیزدهبوو 

 سئودایا سالدیز بیزي.     صاباح آپارریق بیزه 
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 ن عاییله معیشت طرزي ـ موناسیبتلر، عادتلرین ایزلري ساخالنمیشدیر. وهمین ماهنیالردا هم ده او دؤور

 ایگید اوالن مرد گرك     قودا ائوین وار اولسون 

دان پاك گرك    لسون  دؤرد یانی دیوار اوقلبی سو 

 آخچا وئریب قیز آالن     ییریک  قیزینیزي ایسته

 رك گرك وایگیدده ا   قوي اوجوز بازار اولسون 

نـین ده   اوزن گئت ـ گلدن سونرا قیز ائوینین راضیلیغی آلینیر و قیزي اوغـالن ائوینـه آپـاریرالر. بـو مرحلـه      

 اؤزونه گؤره ماهنیالري وار: 

 ز قوي قودا وکفگیري دو     یم بیر دانا، وئرد

 ز قوي قودا وآشینی سو     آلدیم بیر سونا 

 بیز کی قیزي آپاردیق     آي قیز آناسی، 

 یینه بوز قوي قودا  رهوا     قال یانا یانا. 

 لی اولور:  قیزین آناسی آرتیق ایش ـ ایشدن کئچندن سونرا اؤزونو سیندیرمایاراق اونالرا جاواب وئرمه

 ووار  وجوسته کوصاندیق ا

 جونوون قیرخ اوچو وار وک

 آل ائدیب قیز آپاردیز 

 جو وار. ولر گ سیزده بی

 ختلیف ماهنیالر اوخونور: وگلین اوغالن ائوینه گتیریلرکن ده م

 چین گلین!  یی چین اَته   آنام باجیم قیز گلین! 

 !چینی گؤؤیرچین گلین   ز گلین! واَل آیاغی د

 گلینلر آرخاسیندا    یئددي اوغالن ایسترم، 
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 هامیدان گؤؤیچک گلین.    َنه قیز گلسین!  د بیرجه

دور کی، گلین ـ قاینانـا    لریدیر. معلوم نین اَن ماراقلی نومونه گلین قاینانا حاقّیندا اوالن ماهنیالر توي مراسیمی

الردا  کی، بودا قاینانانین دیلیندن دئییلمیش ماهنیلیق اولموشدور  آراسیندا همیشه ضیدیت، چکیشمه، ناراضی

 دیر:  آیدین گؤرولمکده

 گلین گلیر، خان گلیر     گلینه باخ گلینه 

 ائولري ییخان گلیر     اَلین قویار بئلینه 

 ج ـ تییه، ولگواَلینده ا   گلینه سؤز دئییلمز 

 باشالري قیرخان گلیر.    نه وچیخار، گئدر اؤی

 

 دوغدون اوغول قاینانا    قاینانا  دامدا دیرك

 یئدین نوغول قاینانا    رك قاینانا وده ک طوله

 اوغالن آلدیم اَلیندن    اوغالن ائوه گلنده 

 چاتال، بوغول قاینانا    مندن زیرك قاینانا 

 ده بیلمیر:  گیزله» محبتینی«سینی اوخشایاندادا قاینانا گلینه اوالن  حتی نَوه

 اغیم، سوغانیم، ساریم س

 یاد قیزیندان دوغانیم، 

 یاریسی ایالن باالسی

 یاریسی جانیم پاراسی. 

تون بونالردان باشقا بی، گلین، اونالرین آتا و آناالري اوینایاندا بئله یا آیري ـ آیري شخصـیلر، یـاخود دا    وب

ر طرفـدن صـنعتی، موسـیقینی سـئون و     خالق خورالري طرفیندن ماهنیالر ایفا ائدیلمیشدیر بو ماهنیالر دا بی
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ختلیف عصرلرده ائلین ونده م الري دویولورسا، او بیري طرفده رك چیرپینتیوالرین ا لندیرن آذربایجانلی قیمت

 لرینه دایر چوخ قیمتلی جهتلر قورونوب ساخالنمیشدیر.  عادت و عنعنه

ده اَن دیرلیسی گلین حاقّیندا اوالن  یاییالنی و هم عومومیتله، توي مراسیملرینده اوخونان ماهنیالرین اَن چوخ

لردیر. گلین ال تویون، سونرادا ائوین یاراشیغیدیر. گنجلرین شخصی حیاتینین ان خوشـبخت آنـالري    نومونه

 ده گلین ماهنیالري سایجا چوخ و کیفیت اعتباري ایله رنگارنگدیر.  یونله باغلیدیر. اونا گؤرهوتویال، د

 سؤزوم سویون قوربانی    اغا قیز گلین دور آی

 یاخشی بویون قوربانی    ز گلین. وتئللرینی د

 سن یئري بیر من باخیم    خانا، سنی گؤزلر  توي

 اولوم بویون قوربانی    ز گلین  وش اورتایا سود

 باالجا حئیران گلین    گلین، باختین مبارك 

 گلین.  بویونا حئیران   گلین تاختین مبارك 

لـه، دیگـر قوهـومالر حاقّینـدا چئشـیدلی مـاهنیالر        باجیالرین قارداشالر حاقّینـدا اوخودوغـو و عومومیـت   

 ائتنوگرافیک باخیمدان مهم اهمیت کسب ائدیر. 

 سن منیم آغام قاینیم،    سویون بندینه قوربان 

 سالالن گل باغا قاینیم    قارداش کندینه قوربان 

 یی لوم آلما چیچهوگ   حیطده آت یهرلی 

 سنه صاداغا قاینیم   بندینه قوربان  سینه

 گلین گلدي خالی دؤشه   مبارك، آي مبارك 

 قایینالري چیخسین قوشا.    قارداش شیرنین مبارك. 
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دار اوالراق مراسـیملرده اؤز تـأثیرینی تـدریجا     ده علمین، تئخنیکانین، مدنیتین اینکیشافی ایله عالقـه  جمعیت

میش، بورادا تصویر اولونان عادت، عنعنه، اعتقادالرین بیـر چوخـو اونودولموشـدور. آنجـاق مـاهنیالر      ایتیر

 یه باشالمیشدیر:  لریندن آیریالراق مستقل اینکیشاف ائتمه مراسیملرین آیري ـ آیري مرحله

 جو واروستونده گوك اوی   آغ آلما آلالنیبدي، 

 اوجو وارجونون قیرخ وگ   بوداقدان سالالنیبدي 

 قیزین مئیلی اولماسا   جاوان دئیه وئردیلر، 

 جو وار؟! واوغالنین نه گ   ساققالی چالالنیبدي. 

لیب سیرادان چیخیر. الکـین   یه باشالییر، کؤهنه نی ایتیرمه بعضی قدیم مراسیملر زامان کئچدیکجه اؤز اهمیتی

باخشـینی، اعتقـادینی، معیشـت طرزینـی، طبیعـت،      نیا ولرینی، د ایندیکی دؤورده خالقیمیزین عادت و عنعنه

 نی، پئسیخولوگیاسینی اؤیرنمک ایشینده بو مراسیملرین مهم علمی اهمیتی واردیر.  جمعیت موناسیبتی

 ادبیات 

 . 1969جیلد، باکی،  Iـ آذربایجان فولکلورو آنتولوگییاسی، ترتیب ائدن اَ. آخوندوف. 1

 1982» علم«جیلد  Iجیلدده.  20خاناسی ـ آذربایجان کالسیک ادبیاتی کیتاب2

 ». یازیچی. «1986دیر.  اوف نی آ نبی لر، اینانجالر، آلقیشالر. توپالییب ترتیب ائد ـ نغمه3

 . 1989» یازیچی«دیر.  اوف نی آ. نبی ـ نووروز، توپالییب ترتیب ائد4

 . 1990اوف،  نی آ. نبی ـ نووروز بایرامی، ترتیب ائد5

 1986» معاریف«لري و دویومالري، توپالییب ترتیب ائدنی م. حکیم اوف.  ئییمـ خالقیمیزین د5

 . 1985، »معاریف«سی، ترتیب ائدنی پ. افندیئف،  ـ خالقین سؤز خزینه6

 . 1990» معاریف«اوف،  لر، توپالییب ترتیب ائدنی م. حکیم ـ خالق ادبیاتیندا آچیلمامیش صحیفه7

 . 1967، باکی، »گنجلیک«ـ ف. کؤچرلی. باالالرا هدیه، 8
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 ـ سند ـ ح9

 . 1977جیلد، باکی،  IIIزمینلی. اثرلري  ـ ي. و. چمن10

ـ نجو 3جیلدده  3ـ م. عاریف. خالق اویون و مراسیملرینده تئاتر و تاماشا عنصرلري سئچیلمیش اثرلري 11

 . 1970جیلده باکی، 

». گنجلیـک «لو، ل. م. آغـایئف، ز. اَ. بـاغیراوف،   ـ توي و هاالي ماهنیالري، توپالیانالر ب. س. شاه سوی12

1980 . 

 . 1961ـ 1987جیلدلر. باکی،   VII – Iـ تدقیقلر 13

جیلـد،   Iعصره قدر آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی آذربایجان ادبیاتی تاریخی،  VIIـ م. ح. طهماسب. 14

 . 1960باکی، 

 . 1973کیتاب،  IV... تدقیقلر، اوف. خالق مؤوسملري و عاشیق صنعتی ـ م. ح. حکیم15

 . 1990، »گنجلیک«ـ م. سئیدوف. یاز بایرامی 16

 . 1978لري، باکی،  اوف. آذربایجان ـ اؤزبک فولکلور عالقه ـ آ. نبی17

 . 1983اوف. آذربایجان فولکلورونون ژانرالري، ب د او ـ نون نشري،  ـ آ. نبی18

 . 1988ویونالري، آذر نشر، لري، خالق ا اوف. ائل نغمه ـ آ. نبی19

 . 1989اوف. حاقّین سسی، آذر نشر،  ـ ب. عبداهللا20

 

 خالق درامالري 

 ژانر حاقّیندا عومومی معلومات. 

ختلیف موناسیبتلرله تشکیل ائتدیکلري مراسیملردن والرین م خالق درامالري و تاماشاالري قدیم آذربایجانلی

ده درام  عیشت مراسیملرینین هر بیرینده بیز بـو و یـا دیگـر درجـه    دوغوب اینکیشاف ائتمیشدیر. مؤوسم و م

 148 



 149 

سـیز، زامـان کئچدیکجـه داهـا دا اینکیشـاف ائتـدیریلمیش و        بههوریک. ب عنصرالر، ش عنصرالري تاپا بیله

لیکله ده حقیقی معنادا صیرف درام خوصوصـیتلرینه مالیـک تاماشـاالر آیریلیـب      لشدیریلمیشدیر. بئله تشکیل

ده یاشاماغا باشالمیشدیر. قئید ائتمک الزیمدیر کی، آذربایجان فولکلورونون هر بیر ژانرینـدا   یلمستقیل تشک

لره، درام عنصرلرینه راست گله بیلریک. مثالُّ، مشهور نـاغیلچیالر بـو و یـا دیگـر  نـاغیلی اوراداکـی        مکالمه

دار اوالراق اؤز سسلرینی  ی ایله عالقهسی، یاش قهرمانالرین دیلی ایله دانیشیر، هر بیر قهرمانین مقصدي، پئشه

لـوم و  ونگولـوم، ه وشأن گ«، »بیز ـ بیزه خانیم و سیچان بی «، »جیک ـ جیک خانیم «کسلدیرلر. وآلچالدیر ـ ی 

تون صـرتلرین  ولر اؤزلرینی بورادا ایشتیراك ائدن ب و س. عومومی اوشاق ناغیلالرینی دانیشان ننه» مولومن گ

زلدیرلر. م. قورکی اوشاقلیق ایللرینـده ائشـیتدییی خـالق ادبیـاتی     وجیکلر د لمه و صحنهوضعیتینه سالیر، مکا

م  بو ماهنی اونا گؤره یادیمدا باشقاالریندان مؤحکم قالمیشدیر کی، ننه«... ده دانیشارکن یازیر:  لري باره نومونه

 37»مهارتله شاققیلدادیرديلونج بیر صورتده آیاغینی یئره دؤیر و تاغاالقالري واونو اوخودوقدا گ

زامان کئچدیکجه خوصوصی تئاتر تاماشاالري دا مئیدانا گلمیش و بونالردا اؤز موضوع رنگارنگلییی، گؤزل 

میـز اَ. حـاقوئردي اوف گؤسـتریر کـی، خـالق       صنعتکارلیغی ایله دیقتـی جلـب ائتمیشـدیر. مشـهور ادیبـی     

رول اوینامیشدیر. آچیق مئیدانچاالردا، هوسکار جماعـاتین  تاماشاالري هر بیر زامان خالقالرین حیاتیندا مهم 

ختلیـف سـئحربازالر و یـاالنچی    وگؤزو قاباغیندا و هئچ بیر دئکوراسییادان استفاده ائتمدن اویون چیخاران م

ا نی همیشه جلب ائتمیشدیر. ادیب بیر زامانالر آذربایجاندا سئحربازالرین مئیدانالرد نین دیقتی پهلوانالر کوتله

سوندا وئریـر:   بو تاماشانین قیسا موضوع آدلی تئاترا اوخشایان تاماشا گؤستردییینی خاطیرالییر.» شَبی اویونو«

میر، آتاسـی اونـو    تاماشادا ایشتیراك ائدنلر تنبل شبی و اونون آتاسیندان عیبارت ایدي. شبی ایشلمک ایسته«

چـون مـین   وشه قورشانسین. شبی ایسـه ائـوده اوتورمـاق ا   لیکدن اَل چکیب ای دانالییر، دیله توتور کی، تنبل

سـی اون ـ    لوش دوغورور. بو تاماشا قیسـادیر، جمـع  وسی شیدتلی گ ره بهانه گتیریر. اونون هر بیر باهانهوج

 . 14. ص 1950ـ م. قورکی، ادبیات حاقّیندا، باکی،  37
                                                 



رك دؤیمیه باشالییر.  چه سؤزلري ایله سؤیهوبئش دقیقه چکیر. نصیحت ائتمکدن جانا گلن آتا اوغلونو ک اون

 189» (ا ـ باغیرا ییخیالراق بیر چوخ ادبسیز حرکتلر ائدیر. جاماعات حئیران قالیر، تاماشا قورتاریرشبی باغیر

 ). 2ـ 

 چ گروپا آییرماق اوالر: وخالق درام و اویونالرینی تخمینی اوالراق ا

 مالري. ـ عاییله ـ معیشت درا3ـ ایجتیماعی مضمونلی درامالر. 2دار درامالر.   ـ مراسیملرله عالقه1

 دار درامالر.  مراسیملرله عالقه

آدالنیر. » کوسا ـ کوسا «، یاخود »کوسا ـ گلین «دار تاماشایا قویوالن اویونالردان بیري  باهار بایرامی ایله عالقه

 بو تاماشادا آشاغیداکیالر ایشتیراك ائدیر: 

امـان ایسـه همـین کـؤمکچی کوسـانین      کوسا، اونون کؤمکچیسی اوالن ایکینجی بیر کوسا و کئچی. چوخ ز

یپکلویونو خاطیرالدیر.  یه یاالنچی پهلوان چیخیر. یاالنچی پهلوان سیرکلرده گردوویوموز تلخه عوضینه صحنه

نـین آلتینـا    زونه ماسکا تاخیر، باشینا شیش پاپاق قویور، اوزون لببـاده وکوسا گئیینیب تاماشایا حاضیرالشیر: ا

زونـه تاخـدیغی ماسـکادا ایسـه کوسـالیق      ور، زینقیرووالر آسیر، چؤمچه گؤتـورور. ا یوغون قورشاق سارییی

 عالمتلري آیدینجا اؤزونو گؤستریر. کؤمکچی کوسا: 

 آ کوسا، کوسا گلسنه، 

 گلیب، ساالم وئرسنه، ـ 

 ییر. سونرا ایسه عالوه ائدیر:  یه دعوت ائله دئیه باش کوسانی مئیدانا ـ صحنه

شقابی دولدورسانا،بو 

 کوسانی یوال سالسانا. 

سـتو ـ    ولـور. کوسـا ا  وکوسا چیخان کیمی جاماعات اونون خاریجی گؤروشونه، زینقیرووالرینین سسـینه گ 

 باشینی گؤستریر، قارنینا اَل ووراراق دئییر: 
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 یئدیییم یارما آشی، یاریسی سودو. 

 سی بودو.  گئیدیییم یئددي قات پالتار، تزه

نرا اورموش جاماعاتا موراجیعتله کؤمک ایستهسونا هئچ نه وئرمیر. کنـاردا   ، دؤوره ووییر. آنجاق هئچ کیم او

 سی اوخویور:  دایانمیش گنجلر دسته

 کوسا بیر اویون ائیلر، 

 قورددان قویون ائیلر. 

 یوسون.وییغار شابران د

 ماحمودون تویون ائیلر. 

 دیریر، جاماعاتا اَل اوزاداراق هرلنیر. خور ایسه یئنه اوخویور: کوسا اول کی حرکتلرینی داوام ائت

 آي اویروغو اویروغ

 میش قویروغو،  اَریتمه

 ساققالی ایت قویروغو. 

 بیغالري یووشان کوسا. 

لـی حرکتلـري ایلـه جاماعـاتی      لور، استهزا ائـدیر کوسـا دا اؤز مـزه   وجاماعات یئنه کوسانی اَله سالیر، اونا گ

ندیریر. بو ایشده کؤمکچی کوسا، یاخود یاالنچی پهلوان دا اونا کؤمک گؤسـتریر. کوسـا اؤز    لدورور، اَیلهوگ

تون بونالرا باخمایاراق هئچ وده آجدیر. ب حرکتلري ایله هامینی باشا سالماغا چالیشیر کی، او، هم پولسوز، عم

دن  یرلر. بئله اولدوغـدا کوسـا دئییـر کـی، بـو اؤلکـه      م کسین کوسایا یازیغی گلمیر، بونا کؤمک ائتمک ایسته

نکـور آغالییـر. اونـون    ونکـور ـ ه  ولیدیر. بورادا گذرانی پیس کئچیر: او، ه یه گئتمه چیخیب اوزاق بیر اؤلکه

لـوش دوغـورور. یـاالنچی پهلـوان دا اؤؤز اویـونالرین، حرکتلـري ایلـه جاماعـاتی         وتوون حرکتلري گووب

یه موراجیعت ائتمک الزیمـدیر.   چون کئچیوکوسایا دئییر کی، بو آغیر ووضعیتدن چیخیش الدورور. او، وگ
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دن سوروشـور کـی، مـن گلنـده سـنین       نین چوخ اوزون ساققالی وار. کوسا ساققالیندان توتور کئچـی  کئچی

جـه   لـونج حرکتلرلـه جـاواب وئریـر کـی، حـج      وساققالین یوخ ایدي، بو هـارادان اولـدو؟ کئچـی چـوخ گ    

ز توتوور ویه آچیر، اودا آغزیندا بیر آغاج جاماعاتا طرف ا گئتمیشدیم، اوردا اوزاتمیشام. کوسا دردینی کئچی

سـینی یـاالنچی    سینی اؤزو گؤتـورور، آز حیصـه   ییر، پول ییغیلیر. کوسا ایسه پولون چوخ حیصه و پول ایسته

یه چـاغیریر،   ی باشینا دؤیور، آغالییر، آج باالالرینی صحنهیه ایسه بیر شئی چاتمیر. کئچ پهلوانا وئریر، کئچی

باالالري ایله کوسایا یالواریر. کوسا ایسه اونالرا محل قویمور. کئچی یئنه جاماعاتـدان پـول ییغیـر، بونـو دا     

چـون  واق ادن قـووور. اؤزو ایسـه یورغونلوغونـو آلمـ     دا صحنه کوسا اونون اَلیندن آلیر. کئچینی و باالالرینی

 ییخیلیب یاتیر. 

یه داخیل اولور. یوخوالیان کوسانی ووروب اؤلدورور. یاالنچی پهلـوانین ایسـه    کئچی یاواش ـ یااش صحنه 

لـدورور، نهایـت،   ور اویـون چیخـاریر، جاماعـاتی گ   وبوندان خبري اولمور. او، کوسانین یانینا گلیب مین ج

لـونج حرکتلرینـی داوام ائتـدیریر،    وچی پهلـوان بونـدان سـونرا دا اؤز گ   آیدین اولور کی، کوسا اؤلوب. یاالن

 ماهنیالر اوخویور: 

 آرشین اوزون، بئز قیسا، 

 کوسا.  وسیز اؤلد کفن

ـ   41یه داخیل اولووب شأنلییه قوشولور، هامی اوخویـور (  جاماعات سئوینیر، کئچی ده باالالري ایله صحنه

4 .( 

سی قیشین قووولماسی و یازین قارشالنماسیدیر. کوسا قیشین رمزیدیر. ائله  اَساس غایهبو خالق تاماشاسینین 

در (تجسم). کئچی ایسه یازین، حیاتین، یاشیللیغین رمزیـدیر.  ومواونون کوسالیغی اؤزوده قورو قیشین تجس

نیـا  وتـون د وب فی دئییلـدیر کـی، کوسـانی ـ قیشـی کئچـی ـ یـاز اؤلـدورور و هـامینی سـئویندیریر.           وتصاد

دیر. اولجه مراسیم شکلینده یارانان بو تاماشـا   ده اؤزون گؤسترمکده خالقالریندا بو تاماشا بو و یا دیگر درجه
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زامان کئچدیکجه اینکیشاف ائتمیش، اوندا دراماتیک عنصرلر آرتمیش، هم ده بورایـا سیاسـی ـ ایجتیمـاعی     

نا میثال اولونموشدور. بوتیولر عالوه اوال حریصمورلولوق، آلداتما و  لیک، یاالن، تنبل الراق، مثالُّ، پولیک، زو

 س. جهتلري گؤستره بیلریک. 

اویونـو  » کوسا ـ کوسا  «لرینده باکی دا باهار بایرامی موناسیبتی ایله کئچیریلن  هـ . سارابسکی ده اؤز خاطیره

ترسینه گئییندیریب،  ورکوون ایدي. بیر نفر زیرك اوشاقا کاویونو قدیم بیر اوی» کوسا ـ کوسا  «حاّقیندا یازیر: 

زونه ماسکا تاخار و کلّه قند کاغیذیندان باشینا شیش پاپاق قویار، آیاقالرینا اوزون آغـاج  وبیر پارچا چیتدن ا

ن و بوینونا دا زینقیروو سالیب محله اوشـاقالري ائـو بـه ائـو گزدیریـب اوینـاداردیالر. کوسـاي اوینـادارک        

). مولیف یوخاریدا میثال چکدیییمیز ماهنیالردان بیرینـی ده بـورادا میثـال    3ـ 26» (ماهنیالردا اوخویاردیالر

 گتیریر. 

تـر کـی شـکیلده، اوشـاقالرین دا     ؤگؤروندویو کیمی هـ . سارابسکی اصل معنادا تئاتر تاماشاسـینی دئییـل، ا  

» کوسـا ـ کوسـا    «نین بـو قیـدي    اخمایاراق، هـ . سارابسکیزلتدییی اویونو تصویر ائدیر. بونا بوده د چرچیوه

اوفـون قـدیم     وئـردي  دیـر. اَ. حـاق   ده تشـکیل ائدیلـدییینی ثوبـوت ائتمکـده     نین اؤزونـده  اویونون حتا باکی

دار مراسیم تاماشاالري ایلـه   ي ایله عالقه»دیونیس«آذربایجانلیالرین تشکیل ائتدییی تاماشاالرینی یونانالرین 

 ). 389/2مقایسه ائتمیش و معین اوخشارلیقالر تاپمیشدیر (

زلدیلمیشدیر. بو اونـو  ودار تاماشاالردا د له عالقه خالق ایچریسینده اَمک مشغولیتی و خوصوصیله اَکینچیلیک

گؤسـتریر کـی، بئلـه تئــاتر تاماشـاالري چـوخ قــدیم بیـر تاریخـه مالیکــدیر. بـونالر اؤز کـوکلرینی قــدیم          

ختلیف مووسملرده تشـکیل ائتـدییی مراسـیملردن آلمیشـدیر. همـین مراسـیملر زامـان        ولیالرین مآذربایجان

ختلیف دؤورلرین ایزلرینی اؤزونـده سـاخالماقال اینکیشـاف ائتمـیش، دییشـمیش، اونالریـن       وکئچدیکجه م

اوالن ده  ده، معیشـت  لـوش، عاییلـه  ولنمیشـدیر. مضـحکه، گ   سـی داهـادا قـووت    ایجتیماعی معناسی و غایـه 
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دا اوالن  نوقصانالرین تنقیده، ورالیالرین، قولـو زورلـوالرین آزغینلیغینـا قارشـی اعتراضـی همـین موضـوع       

 دیر.  تاماشاالردا دا اؤزونو گؤسترمکده

یه، زحمته آلیشدیرماق، اؤز زحمتـی، آلـین    آدلی خالق درامین دا اساس مسأله اینسانالري اَمه» تنبل قارداش«

 فته خورالرین ایسه تنقدیدیر. ولرین، آوارا و م اغین تبلیغی، تنبلتَري ایله یاشام

یه آلیشدیرماق فیکرینی مودافیعـه ائـدیر.    چوخ ماراقلیدیر کی، بورادا خالق ایصالح ائتمک، یوال گتیرمک، امه

اکمک  ده ایکی کندلی گؤروروك. اونالر یئر اساس صحنه واردیر. بیرینجی صحنه 3دا  درامین» تبل قارداش«

ختلیف اَل ـ قول حرکتلریندن، دانیشیقالریندان سـونرا ایکیسـی بیرلیکـده اکینچیلیکـده      وآرزوسوندادیرالر. م

لییـه   مشغول اولماق قرارینا گلیرلر. کوتان قوشوب یئر شومالماق واقتی گلنده بیرینجی قارداش اؤزونو خسته

 وورور، ایکینجی قارداش یئري شومالییب توخوم سپیر. 

لیکلـه، تاخیـل دؤیولـووب     سووارما زامانی یئنه بیرینجی قارداش بیر بهانه ایله ایشدن بویـون قـاچیریر. بئلـه   

خیرماندا بوغدا اولونجایا قدر تنبل قارداش اَلینی ایشه وورماییر. محصول حاضیر اولدوقدا چالیشقان قارداش 

الر، آغاجال بیر بیـرینین قارنینـا وورورالر (قـارینالري    میر. قارداشالر داالشیر اونا هئچ بیر شئی وئرمک ایسته

سین دئیه آلتدان شئی ساریدیقالریندان  آغاجالري چوخ جسارتله بیر ـ بیرینه ائنـدیریرلر). نهایـت،      اینجیمه

 نه موراجیعت ائدیرلر، حکم چالیشقان قارداشا حاق وئریر.  کند حکمی

ده قالماییـب   المیش و اَلینه عصا آلمیشـدیر. آروادي تنبـل کیشـی   ده آرتیق تنبل قارداش آریق ایکینجی صحنه

شـور. اوشـاقالرا نـه آتـا یییـه      ولـري د  ستونده موباحیثهواوندان آیریلیر، آنجاق اوشاقالرین کیمله قالماسی ا

یـر و  ییر، نه آنا. بو حالدا چالیشقان قارداش یئنه اولکی کیمی کئفی کؤك وضعیتده مئیدانا چیخ دورماق ایسته

 سینه آلیر.  قارداشینا تؤهمتلر یاغدیراراق اوشاقالري اؤز حیمایه

ده چالیشقان قارداش، قارداشی اوشاقالري ایله بیرلیکده تصرفاتدا چالیشیر. اَکیرلر، بیچیرلـر،   چونجو صحنهوا

یینـدن ایسـتیفاده    بوستان بئجریرلر، کئفی کؤك دوالنیرالر. تنبل قارداش پئشمان اولـور و اوشـاقالرینین اَمـه   
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سینی خواهیش ائدیر. چالیشـقان قـارداش اونـو مزمـت      ائتمک مقصدیله اؤزونونده تصروفاتا شریک ائدیلمه

یه آند ایچیـر   جک. تنبل قارداش دوز ـ چؤره  یه سه اونا اینانا بیلمه یه آند ایچمه ائدیر و دئییر کی، دوز ـ چؤره 

جکـدیر. بـو    جک و اونالرین تصرفاتیندا اؤزونو چالیشقان گؤسـتره  یه مهلیک ائت کی، بوندان سونرا بیرده تنبل

 ) 5و  5/3تنبئح و آنددان سونرا اونو تصروفاتا شریک ائدیرلر. (

اَکینده یوخ، بیچینده «ایکنچیلیک، کند تصروفاتی، اَمک فعالیتی ایله باغلی اوالن خالق اویونالریندان بیري ده 

دیر.  بو خالق درامی داها چوخ باهار بایرامالریندا گؤستریلیر. معلومدور کی، بـو  »رداشیوخ یئینده اورتاق قا

کیمـی ده یاشـاماقدادیر.    ومضحکه خالق آراسیندا چوخ یاییلیب، شؤهرت تاپدیقیندان آدي حتی آتاالر سـؤز 

داریـن   لکـه وقـارداش، م دار، ایکی یوخسول  لکهوبورادا ایشتیراك ائدن صورتلر آشاغیداکیالردان عیبارتدیر: م

چون ولی چوخا گئیمیش، قیرمیزي ایپک آرخالیغینین آلتینا بالینج قویدوغو ا دار وزنه لکهوم«بهره ییغانی نؤکر. 

موش کمري وار، بیغالري اوزون و یوغوندور، تسبئح چئویریر. یوخسول قارداشالر ویئکه قاریندیر. بئلینده گ

زلـري  و، آیـاق یالینـدیرالر، باشـالرینا چیرکلـی دسـمال باغالمیشـالر، ا      گؤي بئزدن جیریق پالتار گئیمیشـلر 

). 4و  45» (زلرینـی اونالییـرالر)  وچـون ا وزلرینی آریق، ضـعیف، سـولغون گؤسـترمک ا   واونلودور (یعنی ا

ه یئر ی ده گؤرونرکن ایکی قارداش اونا یاخینالشیر، ایجاره دار صحنه لکهودیر: م تاماشانین قیساجا مضمونو بئله

دار شرطله راضی اولور. قارداشالر یئر آلیـرالر، ایشـه باشـالماق واقتـی      لکهوسینی خواهیش ائدیرلر. م وئرمه

لرله اؤزونو ایشدن کنارا چکیر. گـاه آیاغینـا چـؤپ بـاتیر، گـاه باشـی        ر بهانهوج گلنده ایکینجی قارداش مین

لر او واقتا قدر گتیریلیر کی، آرتیق بیینجـی   س. بو بهانهیی آغریییر و  رهوآغریییر، گاه یاالندان ایالن سانجیر، ا

قارداش یئري اَکمیش، سپمیش، یئتیشن تاخیلی بیچیب دؤیمـوش، چـووالالرا ییغمیشـدیر. ائلـه بـو زامـان       

 ایکینجی قارداش حاضیر چووالی گؤرونجه قارداشینین یانینا گلیر، اَلی بئلینده ویقارال دئییر: 

 اضیردیر. ایندي گل بؤلک، خیرپیاري...میز ح ـ هئی، تاخیلی
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زوم اَکمیشم، اؤزوم بیچمیشـم،  ؤبیرینجی قارداش ـ (قَتی) گئج گلدین. سنه بو تاخیلدان بیر دن ده چاتمیر، ا 

 یم.  جه اؤزومده یئیه

کی،  ل، یوخسا سنه بیر توي توتارامؤمیش تاخیلی یاري ب ایکینجی قارداش ـ نه دئییرسن؟ اَلیم ـ آیاغیم دیمه  

 رحمتلیک آتامیز قبیردن خورتالر. 

 بیرینجی قارداش ـ یامان دئمه، آغیزینی تمیز ساخال، یا جاماعات، بونا تاخیل چاتارمی؟ 

 جاماعات ـ یوخ، یوخ! 

سـی وئریلیـر. اونـالر     ستونه جومور. بورادا ساواشما صحنهوایکینجی قارداش بئل ساپینی گؤتوروب اونون ا

رر، میتـه  ولشیر و سؤیوشورلر. آخیردا بیرینجی قارداش ایکینجی قارداشی ووروب اؤلـد  نکشور، دیوپوروس

 پورورلر. اویونون سونونجا جاماعات سس ـ سسه وئررك دئییر: وپورور، آدامالردا بیر ـ بیر اونا توت

 ). 4ـ  47نده اورتاق قارداش ( ـ اَکینده یوخ، بیچینده یوخ، یئیه

لرین،  آذربایجاندا خالق تئاتري رئالیستیک خاراکتئر داشیمیش و دمکراتیک طبقه«ؤستریر کی، تون بونالر گوب

لرین حیاتی ایله باغلی اولموشدور. خـالق تئـاترینین رئپئرتـوراي مـوعین اخالقـی و       باشلیجا اوالراق کندلی

ور. بـو اثرلـر کنـدلی    عیبـارت اولموشـد  » وي اهمیته مالیک کیچیک مضمونلو پیئسـلردن (فارسـالردان   تربیه

وي خوصوصـیتیدیر.   سینین تصرفات و معیشتینی عکس ائتدیریر. اوپتیمیزم بو پیئسلرین اساس مفکوره تلهوک

رك ایجتیمـاعی و اخالقـی    یه، سـاتیرایا چئوریلـه   لشیر، آجی بیر کینایه لوش بعضاُّ چخ جیديوبو پیئسلرده گ

  38».الییر قوصورالري قامچی

 درامالر. ایجتیماعی مضمونلو 

خالق درامالري ایچریسینده صیرف ایجتیماعی خاراکتئر داشییان تاماشـاالردا واردیـر. یوخاریـدا دئـدیییمیز     

کیمی اؤز منشأیینی قدیم مراسیملردن آالن خالق تاماشاالرینین بیر چوخونا، خوصوصاُّ خالقین او یانیشی ایله 
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آنجاق ائله تاماشا و اویونالر واردیر کـی، بـونالر کالسـیک     دار ایجتیماعی موتیولر داخیل اولموشدور. عالقه

عنعنه ایله یارانساالردا، اؤز مضمون و ایدئیا خوصوصیتلري اعتبـاري ایلـه سـون دؤورلـرین محصـولودور.      

لور، اونالري اَله سـالیر، حتـا   ولرینه گ لري آچیق ـ آیدین ایستثمارچیالرین، دین نوماینده  تلهوبونالردا خالق ک

زرینـده  وکسکین تنقید ائتمکدنده چکینمیرلر. بیزیم فیکریمیـزه گـره بئلـه صـیرف ایجتیمـاعی موضـوعالر ا      

سـی ایلـه    له ادبیاتیمیزدا رئالیزمین، هم ده ساتیرانین مئیدانا گلیب اینکیشـاف ائتمـه   قوروالن اثرلر، عومومیت

آدي ایله مشهور اوالن » خان ـ خان «مجلیسینده  دار ایدي. مثالُّ آذربایجانین بیر چوخ رایونالریندا توي عالقه

نـدور  وبیر اویون اوینانیلیر. اویوندا ایشتیراك ائدنلر عاشیق آتیرالر. خان، وزیر (و یا وکیل) سئچیلیر. خـان ه 

یه یئنی حاکیم گلمیشدیر، عدالتلـه دیـوان ائـدیر، کیمـین شـیکایتی وارسـا،        اؤلکه(«بیر یئرده اوتورور. وزیر 

یـه   دییی کیمی جزاالر وئرمـه  لر مئیدانا چیخیر، خان ایسته ختلیف شیکایتچیوـ دئیه، اعالن ائدیر. م» گلسین!

اویونـو بعضـاُّ او قـدر    » خـان ـ خـان   «رور. ودن حاضیرالنمیش تورناالرال دؤیـد  اولجه» مقصرلري«باشالییر. 

یـه   کمونه بویـون اَیمـه  ونین ح» فهبیر ساعاتلیق خلی«کمت آدامالري اؤزلري بئله وجیدي بیر رنگ آلیر کی، ح

لیک قایدا و قانونالرینی، حاکیملرین آزغینلیغینی تنقیـد ائـدن بیـر     مجبر اولورالر. چوخ واقت اویون دره بی

 ). 5، 3/  52یه چئوریلیر ( صحنه

ر و جاماعات اویونو دا ماراقلیدیر. اویوندا ایکی کئچل قارداش، قوجا آنا، قاضی، جاوانال» کئچل«بو وجهتدن 

دا جیریلمیشدیر،  زو اونلودور. پاپاقیوایشتیراك ائدیرلر. کئچل باشینا قویون قارنی کئچیریر، پالتاري جیندیر، ا

لییین عالمتلریدیر. اویون تخمیناُّ بئلـه ایفـا    تون بونالرین هامیسی کئچلوکؤؤهنه، سرتوولموش و یاغلیدیر. ب

رتاسیندا بیر آغاج باسدیریرالر. کیچیک کئچل قارداش اسنیه ـ اسنیه مئیدانا  چانین او ائدیلیر: بؤیک بیر مئیدان

لرینی گؤسترن حرکتلر ائدیر. ییخیلیب آغاجین دیبینده یوخویـا گئـدیر، خورولـداییر.     لیک نیشانه گیریر، تنبل

اشینا سـو تؤکـور،   بؤیوك قارداش گلیر، خورولتوسونو ائشیدیر، آنجاق قارداشینی تاپا بیلمیر. نهایت، تاپیر، ب

سـتونه چیخیـب   واونو یوخدان اویادیر، ایش تاپشیریب گئدیر. او گئدندن سـنرا کیچیـک کئچـل آغـاجین ا    
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میشـدیر. کیچیـک    یوك کئچل گلیب گؤرور کی، تاپشیریالن ایشلرین هـئچ بیریسـی گؤرولمـه   ؤیوخالییر. ب

جر سسلرله اونو  رله قارداشینی آختاریر، عیبهلونج حرکتلوکئچل ده یوخدور، نه قدر آختاریرسا، تاپا بیلمیر، گ

چـون  ونـه ا «پیلتی ایله آغاجدان اونـون باشـینا ییخیلیـر، قارداشـینین:      چاغیریر. بو زامان کیچیک کئچل تاپ

یه چیخیـر. بئلـه    لر گتیریر. هاراي ـ هشیره آنا صحنه  سوالینا مین جور بهانه» سن؟ می تاپشیریالن ایشی گؤرمه

یا نؤکر وئرسینلر. قاضـی دا مئیدانـدا گؤرونـور و راضـی اولـور.       ، کیچیک کئچلی قاضیمصلحت اولور کی

دیر. آنجاق هئچ بیر حاق وئرمیر. بورادا قاضی ایلـه ایکـی کئچـل قارداشـین      قاضی کئچلی مؤحکمجه ایشله

 سی (مباحثه) دوشور.  موباحیثه

سؤیوش سوین و قدداردیر. کئچل بئله بیـر  گن،  سونرا بؤیوك کئچل قاضی یا نؤکر اولور. قاضی چوخ دئیین

لیـدیر. سؤیوشـه عـادت     تکلیف ائدیر کی، قاضی اونو نئچه دفعه سوسه، هر دفعه ده اون مانات پول وئرمـه 

ده، کیچیک کئچلـین ده   لیک یه مجبور اولور. بئله یدوکده اون مانات وئرمهؤائتمیش قاضی هر دفعه کئچلی س

دا موزدسز (مزد) قووور. بو زامان مئیداندا بیر لوطو گؤرونور. او، قاطیر  یحاقّی چیخیر. قاضی بؤیوك قارداش

دونونا گیریر و کئچله دئییر کی، منی قاضی یا سات. کئچل بئله ده ائدیر، الکین سونرا لوطـو قـاچیر، قاضـی    

لـر   وئریر. کئچـل یه  ییر، او دا قایتارمیر. قاضی ایشی محکمه دن گئري ایسته چوخ پئشمان اولور، پولونو کئچل

لرین هاي  ده کئچل آبیرچی بیر وضعیت دا قاضینی اله سالیر. او، چوخ بی قاضینی دلی اعالن ائدیرلر، جاماعات

 له، تاماشا قورتاریر.  لیک دن چیخیب قاچیر. بئله یو ایله صحنهوـ ک

 زرینده قورولموشدور. ودا قارشیالشدیغی بیر مثله ا بو تاماشا خالقین هر آددیم

 میشلر.  زد وئرمهوخالقی دایم وارلیالر، ایستیثمارچیالر ایشلتمیش، حاقّ، م

 عزیزیم شکر جانیم، 

 بو دردي چکر جانیم، 

 زدوم، ونه حاقّیم وار، نه م
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 لره نؤکر جانیم، ـ  بی

لـر ایسـه    لرین، کئچل ین زدونو وئرمهودیب م لنمیشدیر. قاضی خالقی همیشه ایشله دئیه خالق همیشه شیکایت

لـی،   لـونج، مضـحکه  وییـب قـارنی آج دوالنـانالرین صـوورتیدیر. اویـون گ      ان ـ قـر ایچریسـین ده ایشـله    ق

خـالق اؤؤز  «تن ظولمکارالر اله سالینمیشدیر. ونین شخصینده ب ده قورولموش، قاضی یوموریستیک بیر شکیل

 )54/4». (دن ذوق آلمیشدیر لرله گولمک ایستیثمارچیالرینا بئله شاقراق قهقه

 ییله ـ معیشت درامالري. عا

سوندادا خالق درامالري اولموشدور. بورادا اساسـاُّ موضـوع اوچ نفـر ـ ار، آرواد و      عاییله ـ معیشت موضوع 

، »بـیچ نـؤکر  «، »آشـنا «آشنانین حرکتلري اوزرینده قورولور. بئله خالق اویونـو و تاماشـاالرینا میثـال اوالراق    

ؤسترمک اوالر. پروفسـور علـی سـلطانلی خـالقین امـک مشـغولییتی، یـاز        و باشقاالرینی گ» تاپدیق چوبان«

ــو موضــوع  ــدا  اوالن تاماشــاالرا نیســبتاُّ ب ــایرامالري حاقّین ــا   ب ــیش اینکیشــاف تاپ ــونالرین گئن دا اوالن اوی

ین لـر  سینین سببینی عاییله درامالریندا گؤستریلن داها چوخ شیت، بایـاغی، بعضـاُّده ادبسـیز صـحنه     مه بیلمه

سـونوندا اوالن تاماشـاالردا    تون بونالرا باخمایاراق، عاییلـه و معیشـت موضـوع   واولماسیندا گؤروروك. آما ب

 خالق ایچریسینده اینکیشاف ائتمیش و یاییلمیشدیر. 

سیله ایفا ائدیلمیشدیر. چوخ ساده، ایبتیـدائی   لریده کوکالالر واسیطه دا اوالن درامالرین بعضی همین موضوع

سـیز   سـیله اوینادیلمیشـدیر. بـو اویـونالر سـس      لدیلن کوکالالر بارمـاق، آیـاق، دیـز واسـیطه     زهوده د شکیل

یا چاتدیریلیر. ساده، آیدین حرکتلرلـه ایجـرا ائـدیلن     سیله تاماشاچی گؤستریلیر، فیکیر یالنیز حرکتلر واسیطه

وس. بـو  » کافتـار کـوس  «، »رال اویونوما«، »تاپدیق چوبان«اویونون اساس مغزي تاماشاچیالرا آیدین اولور. 

هـر  » کیلـیم آراسـی اویونـو   «کیمی یونکول معیشت سوژئتلریندن عیبارت گئنیش بیر یئپئرتوآرا مالیک اوالن 

 ). 5و  3/  58ـ  59لدورمک و ایلندیرمک مقصدي داشیییر (وشئیدن اول، گ
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چون، کندیربازالر کند به کند گزرك چوخلـو  واخالق تاماشاالرینین داها بیر سیرا نوعلري اولموشدور. میثال 

دا تئـاتر   وئردییـف بـونالري   اویون و تاماشاالر گؤسترمیشلر. کندیربازالرین اویونالریندان بحث ائدن اَ. حـق 

بؤیـوك  «تاماشاالرینین بیر نوع آدالندیرمیشدیر. او، کندیربازالرین اویونونو آشاغیداکی کیمی تصویر ائـدیر:  

بیریسینده ایکی ـ ایکی هاچاالنمیش دؤرد آغاج باسدیریلیر: همین آغاجالر آراسیندا یئردن بئش  مئیدانالرین 

ندورده تاریم کندیر چکیلیر. کندیرین اوجالرینی یئره باسدیریرالر. زورنا چالیب آدام ییغیرالر. وـ آلتی متر ه

چون او، بوینونا جـور بـه جـور    واق ازدن قورونمؤخیلی جاماعات توپالندیقدا کندیرباز اورتایا چیخیر، بدگ

چـون الینـده لنگـر توتـور، کنـدیربازین کئچـه پاپـاق آدالنـان         ودوعا، پیتیک آسـیر. موزاینـت سـاخالماق ا   

ستونده چوخ قورخولو حرکتلر ائدیر، تـولالنیر، اوزانیـر، اوینـاییر،    وسی واردیر. کندیرباز کندیرین ا کؤمکچی

سـتونده  وکندیرده یئریییر، آیاغینا بیر نئچه ایتی خنجر باغالییب کندیرین امیس قابین ایچریسینده اوتوراراق 

ده  لـی بیـر شـکیل    لمـه وگزینیر و سایره. بو زامان کئچه پاپاق مئیدانا سوالیاراق اوز اوستاسینین حرکتلرینی گ

بیـر چـوخ شـیت     زلري کندیربازدان اوزاقالشدیریر. اویون زامانی کئچـه پاپـاق  ؤتقلید ائدیر و بونونالدا بدگ

). بو اویونالر زامانی اسـاس  390/2» (لی سؤزلر دانیشیر، تاماشاچیالرین پولودا او ییغیر لمهوظرافتلر ائدیر، گ

 حرکتلر کئچه پاپاق طرفیندن ائدیلیر. 

آذربایجاندا خالق تئاترینین اؤزونه مخصوص یارانما و اینکیشاف تاریخی واردیر. بو موعین دؤورده خـالقین  

لرده خالق معیشـت و   دار اولدوغو کیمی، سونراکی مرحله آیري دینی اعتقاد و گؤروشلري ایله عالقه ـ آیري 

عاشیق صنعتی کومیک یارادیجیلیق عنصرالري ایله ده سیخ بـاغلی اولموشـدور. خـالق تئـاترینین یارانمـا و      

 اوف تدقیق ائتمیشدیر.  وئردي شناس ماحمود آلاله لرینین اطرافی و آردیجیل صورتده صنعت اینکیشافی مسأله

 ادبیات: 

 . 1969جیلد، باکی،  Iـ آذربایجان فولکلورو آنتولوگیاسی، 1

 . 1957جیلد، باکی،  IIاوف. آذربایجاندا تئاتر. سئچیلمیش اثرلري.  وئردي ـ اَ. حاق2

 160 



 . 1958ـ هـ . سارابسکی. کؤهنه باکی، 3

 . 1964ینکیشاف تاریخی، باکی، ـ اَ. سلطانلی. آذربایجان دراماتورگیاسینین ا4

 IIIجیلـدده.   3ـ م. عاریف. خالق اویون مراسیملرینده تئاتر و تاماشـا عنصـرالري. سـئچیلمیش اثرلـري،     5

 . 1970جیلد، باکی 

 . 1976، »ایشیق«، »قاراوللی تاماشاالري«اوف.  وئردي ـ م. آ. آلاله6

 . 1984» ایشیق«اسی، ـ اي. اصالنوف. ائل ـ اوبا اویونو، خالق تاماش7

 . 1988، آذر نشر »لري، خالق اویونالري ائل نغمه«اوف.  ـ آ. نبی8

 

 آتاالر سؤزو و مثللر

 عومومی معلومات. 

آتاالر سؤزو و مثللر خالقین حیاتی و معیشتی، اَمک فعالیتی ایله داها سـیخ بـاغلی اوالن فورماجـا کیچیـک،     

الر سؤزو و مثللرده خالق حیکمتی، خالق ذکاسی، خالقین عصردن بري معناجا گئنیش ژانرالردان بیریدیر. آتا

لرین داهـا   ده دانیشیق دیلینده ایفاده لشدیریلیر. اونا گؤره لري عومومی لرین نتیجه اَلده ائتدییی سیناق و تجروبه

نـالردا تـام   چون آتاالر سؤزو و مثللر همیشه قیسـا اولـور، الکـین او   وجانلی، سرراست و تأثیرلی اولماسی ا

 ». کیتابالر دولوسو عاغیل و حیس واردیر

آمیز سؤز، قانادلی سؤز، قیزیل سؤز، شرق خالقالري دیلین  اونا گؤره ده آتاالر سؤزو و مثللره روسالر عبرت

الر حاکیم فیکیرلر، ایتالییـانالر خـالق مکتبـی،     لر، یونانالر و رومانی میش اینجی زولمهوگؤلزاري، ایپک ساپا د

 نین باري وس. آدالر وئرمیشدیر.  لر و فرانسیزلر تجروبه سپانالر روحون  طبیعی، اینگلیسا

آتاالر سؤزو و مثللر فولکولورون چوخ قدیم ژانرالرینداندیر. بو ژانـر اؤز منشـایینی الپ ایبتیـدائی ایجمـاع     

ـ  دؤوروندن آلیر. او واختدان بري اینسانالرین حیات، طبیعت حاقّینداکی تجروبـه  ري، بیلیـک و سـیناقالري   ل
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میزي قدر گلیـب چیخمیشـدیر. اونـا گـؤره ده آتـاالر سـؤزو و        ده ایفاده ائدیلرك زمانه قیسا و بدیعی شکیل

تـون دؤورولرینـه عاییـد عالمتلـر یاشـاماقدادیر. م. قـورکی،       ونـین ب  مثللرده خالق حیاتینین، خـالق تـاریخی  

سـؤز  «ر سؤزو و مثللرین یارانماسی حاقّینـدا دئمیشـدیر:   نین خوصوصیله آتاال عومومیتله خالق یارادیجیلیغی

سـینه   صنعتی الپ اوزاق کئچمیشده اینسانالرین امک پروسئسینده دوغولموشدور. بو صنعتین مئیـدانا گلمـه  

لرده داها آسان و مؤحکم حـک اولونـان بیـت، آتـاالر      سینی حافیظه سبب ایسه اینسانالرین اؤز امک تجروبه

». امک شوعارالري وس. کیمی سؤز صنعتی فورماالریندا ایفاده ائتمک سعیی اولموشـدور  سؤزو، مثل، قدیم

 (سند ـ ح) 

آتاالر سؤزو و مثللر بیر ـ بیرینه چوخ یاخیندیر. بونالري بیر ـ بیریندن آییرماق چـوخ واخـت حتـی چتـین       

ینمیشـدیر. بعضـی   ولـر س ختلیـف فیکیر وده م اولور. الکین بـونالري فرقلنـدیرن جهتلـرده واردیـر. بـو بـاره      

جه چیچیک و بؤیوك  لري حجم تدقیقاتچیالر بو فرقلري اونالرین قرامماتیک قورولوشوندا گؤرموش، بعضی

دییینـه گـؤره    لري ایسه مثللرده داها چوخ مجاز، ایدیوم، مقایسـه وس. ایشـله   اولماالریندا آختارمیش، بعضی

 آتاالر سؤزلریندن سئچیلدییینی قید ائتمیشلر. 

مشهور روس دیلچیسی، عؤمرو بویو آتاالر سؤزو و مثللري توپالییـب اؤیرنمکلـه مشـهور اوالن و. اي. رال    

یـن، سـیلس، قیسـا     مثل خالق آراسیندا گزن، آنجاق هله تامام آتـاالر سـؤزو تشـکیل ائتمـه    «گؤستریر کی،  

دانیشـیق طـرزي، عـادي ایفـاده      لـر، شـرطی   لرده قبول اولونموش نصـحیت  دانیشیقدیر. خالق دیلینده، ایفاده

 (سند ـ ح) بو تعریفه ». اوصولودور

لرینه گـؤره دئییـل، محـض     ییک کی، آتاالر سؤزو و مثللر فورما و ظاهیري خوصوصیت لی اساسالنساق دئمه

یـن اولـدوغونا    مضمونالرینا گؤره بی ـ بیریندن آیریلمیر. بو مضمون فرقی اولدوقجا اینجه و گؤزه گؤرونمه 

چوخ زامان هر ایکی قیسم بیر ـ بیرینه قاریشدیریلیر. بو مضمون فرقی ایسـه اونـدان عیبارتـدیر کـی،      گؤره 

آتاالر سؤزو فیکري تام ایفاده ائدیر، اونالردا عومومیظلشدیریلمه، فیکیر درینلییی مهم یئـر توتـور. عکسـینه،    
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ناتمـام فیکیـر ایفـاده ائـدیر. اگـر آتـاالر        یه عاییـد اولـوب،   مثللر چوخ زامان بو و با دیگر کونکرئت حادیثه

یه ایشاره ائدیلیر، آدي چکیلیر، اونـدا تامامالنماقـا    سؤزونده موحاکیمه تام و هر طرفلی ایسه، مثللرده حادیثه

یه ایضاحات وئرمک  ائحتیاج واردیر. مثللر سؤز گلیشی، تئز ـ تئز دئییلن، بعضاُّ نامعلوم کیمی کورونن حادیثه

دیلیـر.   شکلینده ایشله» وار: آز آشیم، آغریماز باشیم مثل«) بیر ژانردیر. دانیشیق زامانی کریلنن ( هچون ایشلوا

لشـدیریلمه و نتیجـه    دا، تام موحاکیمـه، بیتمـیش فیکیـر، عومـومی     دیقّت ائدیلسه آتاالر سؤزلرینین هامیسین

، »دن سـینار، اینسـان یوغونلوغونـدان   لییینـ  هر شئی نازیک«، »آغاج بار وئرنده باشینی آشاغی ساالر«واردیر: 

ین راحاتلیغین قـدرینی   زحمت چکمه«، »زیانین یاریسیندان قاییتماخ قازانجدیر«، »زولمزولر، ا حقیقت اینجه«

وس. مثللـرده  » سی آچیـق اوالر  مردین سفره». «اینک سو ایچر سود اوالر، ایالن سو ایچر زهر اوالر«، »بیلمز

زون، وسینن ا«، »بالدیز ـ چووالدوز «، »دیشسیز آغیز ـ داشسیز دییرمان «یتی یوخدور. ایسه بو عالمتلرین اکثر

آدامـین یئـره   «، »آیري قارداش ـ یاد قونشو «، »نونون یاغیشی ـ اَر ـ آروادین ساواشی  ویاز گ«، »نین دیزي دوه

 وس. » باخانی ـ سویون الل آخانی

کی فیکـري تامامالمـاق    ده چون مثلوبیلر. بونون ا  نه چئوریلهچوخ زامان آتاالر سؤزو مثله، مثل آتاالر سؤزو

دیر. اگر یوخاریدا آدالرینی چکدیگیمیز مثللرین آخیرالرینا کیمیـدیر   مقصدي ایله بیر سؤز آرتیرماق کیفایت

 سؤزونو آرتیرساق، فیکري تامامالیار، مثلی آتاالر سؤزونه چئویرمیش اوالریق. 

کیمـی  » آدام آغزیندان سؤز چیخار، قازان آلتینـدان کـؤز  «، »ییندن رهور، اینسانی احیوانین بودوندان داغالرال«

 ، سؤزلرینین گؤتورسک، مثله چئوریلر. »چیخار«، »داغالرالر«آتاالر سؤزلریندن ایسه 

 دیلن دیلیر. حقیقی معنادا ایشله آتاالر سؤزو و مثللر چوخ زامان هم حقیقی معنادا، هم ده مجازي معنادا ایشله

دن منفعت گؤتورر. باش ساغ اولسون، پاپـاق تـاپیالر. ایـش اینسـانین      آتاالر سؤزلرینه: آغیللی باش هر شئی

وس.، یـالنیز اؤز حقیقـی   » لیدیر. یاخشی آروادلـی ائـو جنتـدیر    یاخشی دوست قارداشدان ایر». جووهریدي

ایسه: آیی ایلـه بیـر چـوواال گیرمـه،     دیلن آتاالر سؤزلرینه  چون ایشلهومعناسیندا دئییل، هم ده باشقا مقصد ا
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یـیم، اولمـه، یـاز گلـر،      میشین یاغیشدان نه قورخوسو، اؤلمه ائششـه  ایالنین آغینادا لعنت، قاراسینادا. ایسالن

لـري مثـل میثـال     وس. کیمـی ایفـاده  » یونجا بیتر. بوینوزسوز قوچون قیساسینی بوینوزلـو قوچـا قویمـازالر   

 گؤسترمک اوالر. 

 زو و مثللرین توپالنماسی و نشري. آتاالر سؤ

آتاالر سؤزو قدر دیلده، دانیشیقدا، یارادیجیلیقدا و عومومیتله حیاتدا تئز ـ تئر موراجیعت اولونـان ایکینجـی    

بیر فولکلور ژانري اولمامیشدیر، دئسک یانیلماریق. شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین دیگر ژانرالري کیمـی. آتـاالر   

لرینـده قالمیشـدیر. هــ . زینـاللی      رتا عصرلرین بیر سیرا اَل یازماالریندا قدیم تورك آبیدهسؤزو و مثللرده او

آتاالر سؤزونو نجیـب آسـیم اسـتامبول اونیورسـیتتی      266ده اوالن »دیوانی ـ لغت ـ ت ـ تورك   «یازیر کی، 

غ (داغ. پ . اَ.) تاغـا  دن آتـاالر سـؤزلري: تـا   »لغت«سینده درج ائتدیرمیشدیر.  سینین مجموعه ادبیات فاکولته

آوچی نئجه آل (حیله . پ. اَ.) بیلسه آدیق (آیـی . پ. اَ.) آنجـاق یـول    «یه قوووشار:  قووشماز، کیشی کیشی

شناسـی دیـس درئـزدان اَل     ون ایلک تدقیقاتچیالرینـدان اوالن آلمـان شـرق   »کیتابی دده قورقود«وس. » بیلیر

ـ  XV )15ائتدیرمیشـدیر.   آتاالر سؤزلري نشـر   420یازماسیندان گؤتوروب  جاسـی   رك تـاریخ و) عصـر ت

 رك آتاالر سؤزلري واردیر. واثرینده ده ت» نامه سلجوق«نین  یازیچی اوغلو علی

XVII )17 ،نوعصرین سو (XVIII  )18        لـو ماراغـایی طرفینـدن ترتیـبللرینـده عبـاس قوعصـرین او (

» ادبیات و اینجـه صـنعت  («الر سؤزو و مثللر واردیر ـ اَ قدر آتا  1980کیتابیندا » رکانوامثالی ت«اولونموش  

)1984 /01 /06 .( 

 

ـ   «دا چیخـان   ـ نجی ایلـده اسـتامبول    1972آیدین اویون  ، ائ. ك. »آتـاالر سـؤزلري  رك وتـاریخ بویونـدا ت

چونجو عصردن گونوموزه قدر شعرده و خـالق  واون ا«ـ جو ایلده استامبول دا چیخان 1973اوغلونون  ایوب
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دا دیقّته الییقدیر. آراشـدیجی اؤز کیتابینـدا آتـاالر سـؤزلري اوالن     »آتاالر سؤزو دئییملري کیتابالري دیلینده

 39نی قیدا ائدیر. منبع 140

دیر. بو عصـر خـالق   »اوغوزنامه«آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللرینین اورتا عصرلره عایید ان قیمتلی توپلوسو 

. بورادا اورتا عصرلرین دیـل، اوسـلوب خوصوصـیتلري گؤزلتیلمکلـه     نین گؤزل بیر قایناغیدیر لییی مودریک

آلـاله سـاغ گـؤزو سـول گـؤزه      «کوللی میقداردا آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللري یازیلیب ساخالنمیشدیر. 

اَیر آلتیندا آت اؤلور، غئیرت آلتیندا «)، 10» (ائل کئچدیگی کؤرپودن سنده کئچ«)، 19، (»سین مه مؤحتاج ائله

» سـن  اؤلمه ائششگیم، یونجـا بیتـه، یییـه   «)، 22» (چونوچون، آغالغیل دلی اوآغالما اؤلو ا«)، 21» (اؤلور اَر

)، 32» (سه خالیق بیلر ائییلیگی ائیله دنیزه. بوراق، بالیق بیلمه«)، 32»(اوغلو، قیزي اوالن ائو ییخیلماز«)، 28(

 وس. وس.  

دا چوخلو آتاالر سـؤزلري واردیـر:   »کیتابی ـ دده قورقود «دن اوالن لرین شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین قدیم آبیده

شمن دوست اولماز، آت ایشلر، اَر اؤینَر. چیخان جان گئـري دؤنمـز، اسـکی    وجیک اولماز، قاري د ل تپهوک

قالماسـا، بابـا    سین، بابا اؤلوب مال ین قارا ائولر ییخیلسا یئ، اوغلو دخی نئیله پامبیق بئز اولماز. قوناغی گلمه

 مالیندان نه فایدا، باشدا دؤولت اوماسا وس. 

لـرینین   آتاالر سؤزلري و مثللر هله چوخ قدیم زامانالردان باشالیاراق یازیلی ادبیاتیمیزین گؤرکملی نوماینده

ده بـو  دیقّتینی جلب ائتمیشدیر. قطران تبریزي، نظامی، خاقانی، ختائی، فضولی و باشقا صنعتکارالرین اثرلرین

نمیشـدیر. بـونالر همـین     للی (کلی) میقداردا آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللـري ایشـله  وده ک و یا دیگر درجه

دیلمیش یاخود دا اثرین روحونـا، شـعرین    صنعتکارالر طرفیندن یا اولدوغو کیمی یا ترجومه اولونوب ایشله

. س. علیزاده، یازیر کی، همین آتاالر سؤزلرینین بیر قیسمه 9، صفحه 1987، »یازیچی«ین ایشیغی، اوغوزنامه،  لییین سونمه ـ س. علیزاده. مودریک 39
اوغلو ـ قیزي اولمایان «، »یا قینامازالر موسی ایچین عیسی«، »آغیر باسار، یئیینی قالخار«، »آج کیمینله گرکسه ساواشیر«ده ده واردیر. مثالُّ  اوغوزنامه

 وس.» عؤورتدن ایکی حصیر یئگدیر

                                                 



دیلـن آشـاغیداکی    ی شاعیرلرین اثرلرینده ایشلهآهنگینه اویغونالشدیریلمیشدیر. نظامی، خاقانی، فضولی کیم

 آتاالر سؤزلرینه دیقّت ائدك: 

نی بیر دفعه ایالن سانجسا، داییم آال چاتی اونون گؤزلرینه ایالن گـؤرونر.   قطران تبریزي: عؤمور بویو کیمسه

 الیق بیلر. سه، خ لیق ائدیب دنیزه آت، بالیق بیلمه نشی پالچیقال سوواماق اولماز، سن یاخشیوگ

نیادا نه قـدر ابلـه   ون باغیشالدیغین صاباح گئري آلما دوخاقانی: داغ داغا قوووشماز، قوووشار آدامالر، بو گ

 کسک مقام آرزوالر. وآدام وار اؤزونه چوخ ی

ز چیخـار. ائـو   وستوسـو اؤز باجاغینـدان د  ونظامی: آختاران تاپار. دوشاب آلمیشام، بال چیخیب، هر کسین ت

دییینـدن   ستوسونه، پیشیک باالسینی ایسـته وسینه، کور اولدوم ت دین ایستی وسونو توتماق اولماز. ایسنمهاوغر

 سیز بانالیان خوروزون باشینی کسرلر وس.  یئییر، واخت

تـون بـونالرا   وتمیشدیر. الکین ب قدیم ناغیلالریمیزدا، داستانالریمیزدا خالق گؤزل آتاالر سؤزلري، مثللر ایشله

سـی ایلـه اوزون مـودت بیالواسـیطه مشـغول       لرین توپالنماسی، نشري و اؤیرنیلمه اخمایاراق همین نومونهب

یـه باشـالییر. بـو     ) عصردن اعتباراُّ آتاالر سؤزلري هم توپالنیر، هم ده نشر ائدیلمـه XIX )19اولمامیشدیر. 

ته الییقدیر. بـونالرین بعضـیلري هـم    لر خوصوصیله دیق سینده نشر ائدیلن نومونه مجموعه)» کریل«(جهتدن 

آذربایجان دیلینه، هم ده روس دیلینه ترجومه اولوناراق چاپ ائدیلمیشدیر. نهایت کئچن عصرین سونوندا م. 

 چادا نشر ائتدیرمیشدیر.  و. قمرلی آتاالر سؤزو و مثللردن عیبارت آیریجا کیتاب

XIX )19  نو ـعصرین سو (XX )20 للریندهلرینـده ـ خوصوصـیله     چیخان مطبوعات صحیفه) عصرین او

 ژورنالالریندا بیر سیرا آتاالر سؤزو و مثللره راست گلیریک. » دبستان«، »مکتب«، »مال نصیرالدین«

چــون ایســتیفاده ائــدیلیردي، مــثالُّ وســاتیریک ژورنــالالردا آتــاالر ســؤزو و مثللــردن خوصوصــی مقصــد ا

 سینده آشاغیدا کیمی آتاالر سؤزو و مثللر درج ائدیلمیشدیر.  مالنصیرالدین ژورنالینین بیرینجی نومره

 ییم، اؤلمه، یاز گلر حوریت بیتر.  اؤلمه ائششه
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 آت آت ایله بوغوشار، حؤکومتین ایشی راست گلر. 

 توخون آجدان گرك خبري اولماسین. 

 چوخ یاشایان چوخ بیلمز، چوخ یاتان چوخ بیلر. 

 ئیر بیرینی باغیشال منه. آتی آت یانیندا باغالسان گؤروب د

لري  ژورنالالریندا داها چوخ آتاالر سؤزلري چاپ ائدیلیردي. ژورنالالر بو نومونه» نییت کل«، »زنبور«، »آري«

 یه چئوریلیردیلر.  چون بیر واسیطهومک ا او دؤورون بیر سیرا ایجتیماعی، اخالقی فیکیرلرینی سؤیله

 زو قیپیق.هامی اولدو گؤزو قیپیق، سنده اول گؤ

 قورخولو باش ساالمات اوالر. 

 یه گئتمز.  آییدان قورخان مئشه

 هر سؤزه بلی، بلی دئه، بال کیمی شیرین اول. 

 مزسن تویوق کیمی یات.  قاچماق ایسته

 آري کیمی هم بالین اولسون، هم ده زهرین. 

  40کون مخمر قالسین.واؤزون ائششک اول ت

هبو جهتدن آشاغیداکی میثال چورد یئیر«ویدیر. بلی،  خ سجیآغاجدیر کیع ». آغاجی ایچیندن قو ـ بو آغاج او

حریت آغاجی ، عدالت آغاجی، مساوات آغاجی، اینسانیت آغـاجی و مطبوعـات آغـاجی. بـو آغـاجالرین      

ره بو ستونده اولماغینا گؤوسینین ایچیندن ایچیندن قورد یئیر. آنجاق هله صؤحبتیمیز حریت آغاجینین ا هامی

آغاجدان و اونون ایچیندن اوالن قوردالردان بویورماقدیر. حریت آغـاجی ـ بـو، اینـدي گـؤگرمیش و قـول       

، »بصیرت ـ اطفال«ر. افندي اوفون  41».بوداقالنمیش آغاجدیر کی، نئچه ایللر ایدي کی، حسرتینی چکیردیک

 . 8. ص 26مره و، ن1915ی، ژورنال» طوطی«ـ  40
 . 15مره و، ن1917ـ یئنه اورادا،  41
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لـرده ي. و.   وس. منتخبـات درسـلیک  » سی وعهادبیات مجم«نین  ، ف. آغازاده»باالالرا هدیه«نین  ف. کؤچرلی

) کیتابالرینـدا  1920» (صـوفی شـئیدا  «زاده  )، س. م. غنـی 1931» (آروادالریمیزین حـالی «نین  زمینلی چمن

ـ نجی ایللردن سونرا آتاالر سؤزو 20لر وئریلمیشدیر. آذربایجاندا  آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللریندن نومونه

نین، سـونرا ایسـه    زاده ـ نجی ایلده اَ. حسین  196توپالنیب چاپ اولونماقا باشالییر. و مثللر گئنیش شکیلده 

 لر کیتاب شکلینده چاپ اولونور.  نین توپالدیقالري نومونه ح. زیناللی

نین توپالدیغی آتاالر سؤزلري و مثللر سونراکی ایللرده داها دا زنگینلشدیریلمیشدیر. آذربایجان  زاده اَ. حسین

 آتاالر سؤزلري روس دیلینده ده نشر اولونموشدور. 

آذري آتاالر سؤزونه و  2500آدلی کیتابینین » امثال و حکم«عسگر مجتهدي  ـ نجی ایلده علی1944ایراندا 

ـ نجی ایلده یعقوب قدس نئچه ایللیک زحمـت و چالیشـماالرینین   1981مثللرینه ایختیصاص وئرمیشدیر. 

 42»ر سؤزونون بیرینجی جیلدینی چاپ ائتدیرمیشدیرآتاال 6000محصولو اوالن 

سووئت حاکیمیتی ایللرینده آتاالر سؤزو و مثللر حاقّیندا بیر سیرا علمـی ـ تـدقیقات اثرلـري یازیلمیشـدیر.      

اوفون آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللري حاقّیندا تـدقیقاتی اینـدي ده اؤز    مرحوم فولکلورشوناس اي. ابراهیم

الـدین، ت.   اوف، اَ. سـاله  اوف، م. حکـیم  اوف، آ. نبـی  میشدیر. آکادمیک ح ـ آراسلی، و. ولی  یرمهاهمیتینی ایت

 میشلر.  ده قیمتلی فیکیرلر سؤیله اوف و باشقاالري آتاالر سؤزو و مثللر باره فرضعلی

باشـقاالري آتـاالر   اوف، ز. علیـزاده و   اوف، ح. بـایرام  اوف، آ. قوربـان  دیلچی عالیملردن پروفسور س. جعفر

) اساسالریندان Frazeoloji)، فرازئولوژي (Semantik)، سئمانتیک (Leksikسؤزو و مثللرین لئکسیک (

 بحث ائتمیشلر. 

 آتاالر سؤزو و مثللرین منشأیی. 

 151ـ جاواد هیئت. آذربایجان شیفاهی خلق ادبیاتی، ص  42
                                                 



لرینده عایید اولدوقالري کیمی، اونالریـن یارانمـا    ختلیف ساحهوآذربایجان آتاالر سؤزو و مثللري حیاتین م

یو حیات سیناقالري نتیجهولالریدا میولموشدور. خالق عصرلر بوسینده بو قناعته گلمیشـدیر کـی،    ختلیف او

بیرلیک هارادا، دیریلیک اورادا، تک اَلدن سس چیخماز، ساخال زامانی، گلر زامانی. اولدو ایله اؤلدویه چـاره  

 چیینینده بیتر وس.  نین طاغی یوخدور. آغاجدان ماشا اولماز، بیله بوستان اکه

ختلیف آتاالر سؤزو و مثللـرده یارانمیشـدیر. اووچولـوقال    ودار م له، اووچولوقال عالقه مالدارلیقال، اکینچیلیک

عالقهدار سؤزلري: قوشو قوسیله توتارالر، اووچو اوودا، یولچو یودا، اتیالن اوخ گئري قاییتماز. چـاال چـاال   

یـا تـوت، اوخـو آتیـپ یـایی        ن دیمدییی ایري اوالر، دووشانا قاچ دئییرع تـازي چاالغان اوالر. آلیجی قوشو

 گیزلتمه. 

سـن، مـین بوغـدا     دار: اکنده یوخ، بیچنده یوخ، یئینده اورتاق قـارداش، بیـر بوغـدا اکمـه     له عالقه اکینچیلیک

سک، خئرمانـد یاباالشـمایاق.   بیچمزسن، باغا باخارسان باغ اوالر، باخمازسان داغ اوالر، شرطی سوخومدا ک

 اکدیم بیچدیم ساریمشاق، خئییرین گؤردو قورومساق، اکینده اکمین، خئیرماندا آغالر. 

دار: هوهو وار داغا قالدیرار، هوهو وار داغدان ائندیرر، مـالی قـروو اؤلـدورر، قیشـین آدي      مالدارلیقال عالقه

زدوم، آریـق آتـا   وین یویوردویـون گـؤردوم اتینـدن اَلـیم ا    ده هو دئ، مینه ده هـو دئ! جئیـران   بدنامدیر. بیره

نـی یاتیرمایینجـا    کدور. آت گئتدي اورکینده آپاردي. جامیش ایله گزن دانـانی قـورد یئیـر. دوه   وقویروغودا ی

 رر وس. ومک اولماز. نه قویونا گئدر، نه قاپیدا ه کلهوی

ده آتاالر سؤزو، یـاخود   سین تاپیلماز کی، خالق او باره عومومیتله، تصرفاتین، حیاتین، معیشتین ائله بیر ساحه

 مثل یاراتمامیش اولسون. 

سـیز، خـالقیمیزین    بههوشدو، کیمی آتاالر سؤزو و مثللر، شـ ولدو قان دؤبوردا منم، بغدادا کور خلیفه، عرب ا

دشاهی یاالن. نـه  عرب ایشغالچیالرینا قارشی موباریزه دؤورونون محصولودور. یاخود آتی پاالن ساخالر، پا
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و باشقا آتاالر سؤزو و مثللر خالقی واردان ـ یوخدان چیخاران شاهالر، خودکـارالر   » شاها باخیر نه خودکارا

 حاقّیندا یارادیلمیشدیر. 

دا اساسـلی رول   نین بیـر سـیرا باشـقا ژانـرالري     سینده خالق یارادیجیلیغی لشمه آتاالر سؤزو و مثللرین زنگین

لر وار کی، آغیـزالردا آتـاالر سـؤزو و مثلـه چئـوریلیر. بـو جهتـدن مـال          بایاتی، تاپماجا، لطیفه اویناییر. ائله

نـین مـالی    نین سؤزو بیر اوالر، سن چالدي، کیشـی  لري خوصوصیله خاراکتئریکدیر: کیشی نصیرالدین لطیفه

 الر، دئدي: سنه نه وس. گؤز قاباغیندا، دئدیلر: مال، آش آپاریرالر، دئدي: منه نه، دئدیلر: سیزه آپاریر

لرین ده اسـاس مغـزي، معناسـی آتـاالر سـؤزو شـکلینه        بعضی بؤیوك حجملی ناغیلالرین، روایت و افسانه

سـه،   دا بیلمـه  لیق ائله آت دریایـا، بـالیق   دیم. یاخشی لو گؤزومه ائلهودیم، ک شور. مثالُّ، اؤزوم ـ اؤزومه ائله ود

 ، دوغرا دویونجا یئه، اکنده یوخ، یئینده اورتاق قارداش وس. تونو کسمه، پارایا دیمهوخالیق بیلر. ب

بو ژانریدا خالق داستانالریندان دا ایستیفاده ائدیلمیشدیر. سن کی اولدون ـ دگیرمانچی، چـاغیر گلسـین دن    

نین  کیشی نین گؤزلرینی چاخارتدي کی، اونا کوراوغلو دئسینلر، ائله دئدیلر کور کوراوغلو. چوخالري آتاسی

 چدن دئییب وس. واوغلو. کوراوغلو ا

 ائله ماهنیالر، آغیالر، بایاتی و الیالالر دا واردیر کی، چوخ زامان اونالردان مثل کیمی ایستیفاده ائدیرلر. مثالُّ: 

 باال دادي، بال دادي، 

 باال آدام آلدادي. 

 شیرنی شیرین اولور، 

 آجیسیدا بال دادي. 

نیـب   له چیالرین حکمتلی مصراعالري، بیتلري، حکملري، آتماجاالر دا چوخ زامان شؤهرتشاعیرلرین، یازی

 ده:  آتاالر سؤزونه چئوریلیر. ن. گنجوي

 ، باشقا جور هئچ کسدیر علدهقوت 
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 یه بیلمز.  هئچ کسه اوستونلوك ائله

 اینسانا آرخادیر اونون کامالی 

 آغلیدیر هر کسی دؤولتی، مالی، 

 النچی اولسا دا اینسان بیر پا  شامیل

 لیقدان. چیق پاپاقچی یاخشیدیر یاریم

کومئییاسـیندا حــاجی نورونـون دیلینــدن ائشــیتدیییمیز   » مــال ابـراهیم خلیــل کیمیــاگر «م. ف. آخونـداوفون  

والدا ؤرکو دئییـل کـی، ارث ایلـه ا   وکامال آتا ک«دیر.  نمکده آشاغیداکی ایفاده ایندي آتاالر سؤزو کیمی ایشله

 ». هکئچ

 م. اَ. صابیردن: 

 »تون قزئتلر قیمیتدن، آي جان، آي جان!وشدو بود«

 ». لی ایام ایدیر آخ، نئجه کئف چکمه«

 » کیم نه دئیر بیزده اوالن غئیرته؟«

 وس. » شدو اَلیمدنوافسوس قوجالدیم، آغاجیم د«

 » میلّت نئجه تاراج اولور اولسون، نه ایشیم وار؟!«

 دان:  ج. جبارلی

 ، »چوندورودلیق گؤزل اآزا«

 ». لیشین قانادیدیر کسهوی  تجروبه«

 خالق شاعیري ص. وورغون: 

 قیزیی اودسادا قارا تورپاقالر. «

 ». نده ساخالرویئنه قیمتینی اؤز
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 ، »سویوق مزارادا زینتدیر اینسان«

 ». ررولر اولسا اولدوزا ه سیز کؤپک آغیل«

 س. و» چؤرك بول اوالرسا، باسیلماز وطن«

 آتاالر سؤزو و مثللرین ایدئیا و مضمونو. 

نیـا باخشـی، حیاتـا    ولـري، تجروبـه و سـیناقالري، د    یـی، دوشـونجه   سی، امـه  آتاالر سؤزو خالقین موباریزه

موناسینتلري حاقّیندا درین و گئنیش معناالر ایفاده ائـدن کونکرئـت ژانریـدي. بعضـاُّ بـونالرین آرخاسـیندا       

لري ایله باغلی اوالن بؤیوك بیـر حادیثـه گیزلنیـر. بعضـی آتـاالر سـؤزلرینی        نعنهخالقین تفکرو، عادت و ع

سی ایله همین دؤورده خالقین وضـعیتی،   اوخویاندا اینسانین قارشیسیندا بؤیوك دؤور آچیلیر، اونون واسیطه

یی ـ نظردن بیر   و نقطهنیاسینین اصل ماهیتی ایله تانیش اولوروق. بواینسانالرین موناسیبتی، آغاالر ـ قولالر د 

نیا گؤروشی، تفکرو ایفاده ائدن نومونه اولماییب هم ده بیر نوع تـاریخی  وچوخ آتاالر سؤزو یالنیز خالقین د

نودور. گلدیک جهانا حاقّی تاپاق، ونو ایتین گودیر، گ سندلردیر: یاز اکینچی، قیش دیلنچی. دینی محمد دینی

رم. آدامالرین قورخوسوندان دوغرو دئمـک اولمـور،    نمه بؤیرون سؤکهمال قویمادي. خاندان گلن نؤکرم، دی

نین خوصوصی مودکـویتین و   عاییله«ده ف. اینگلیلز  وس. محض ائله بو گؤره» آلالهین قورخوسوندان یاالن

ر سؤزو و اثرینده بیر سیرا آتاال» ده کاپیتالیزمین اینکیشافی روسیه«آدلی اثرینده، و ـ اي لنین  » دؤولتین منشأیی

 مثللردن منبع کیمی ایستیفاده ائتمیشلر. 

میزین هر طرفلی حیـاتی   سی چوخ گئنیشدیر. بونالر خالقی آذربایجان آتاالر سؤزو و مثللرینین موضوع دایره

دار یارانمیشدیر. آتاالر سؤزو و مثللرده بیز کسگین صینفی ضـیدیتلرین، ایجتیمـاعی برابرسـیزلیین     ایله عالقه

لرینین آیدین اینعکاسینی گؤروروك. مثالُّ، کیمینین باشیندا تاج، کیمی آج ـ یاالواج.   یوخسول مسأله وارلی ـ 

کیمه اوو، کیمه پلوو. کیمینه چات ـ چات، کیمینه آج یـات. بیریسـی اطلـس گئیمـیش سـاچاقلی، بیریسـی        
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ارلـیالرا قارشـی نیفرتینـی،    لـرین و  وس. بئله آتـاالر سـؤزلري هـم یوخسـول طبقـه     » تاپماییر تومان یاماقلی

 نین ایقتیصادي وضعیتینی ایفاده ائدیر.  سینی، هم ده او زامان اهالی موباریزه

لیکلـري ده اؤز   لرینین آغیر معیشتی، حیاتی، ایقتیصادي، مـادي چتـین   آتاالر سؤزلري و مثللرده کندلی کؤتله

 ري ایشلر، اون بیري دیشلر وس. عکسینی تاپمیشدیر. مثالُّ: بیزي خیشال، یئددیسی قاشیقال. بی

لـره، خـانالرا، آغـاالرا قارشـی جیـدي       آذربایجان خالقی آتاالر سؤزو و مثللرده یئرلی ایستیثمارچیالرا ـ بـی  

دارالر کسگین نیفرتلـه قارشـیالنیر.    لکهوییندن، زحمتیندن ایستیفاده ائدن م اعتیراضینی بیلدیریر. اونالرین اَمه

دیـر.   دن توخ ایت یاخشـی  مه. کوخانی گؤر، کندي چاپ. آج بی ه جاهیل آغایا قوللوق ائلهمثالُّ، آجی آیی ایل

 وس. » دان گلن  نؤکرم، دینمه، دیشلرینی تؤکرم ین، یورد خانین، ایشله ها چیخسین جانین.  خان یئر بی

لـري   تلـه وعضـاُّ کنـدلی ک  ده گـؤروروك. ب  آنجاق بیز بیر سیرا آتاالر سؤزو و مثللرده بونون تمامیله عکسـینی 

میشلر. بو اونالرین آتاالر سؤزلرینده اؤز  میش، پیغمبرلره یالوارمیش، پناه ایسته دن کؤمک دیله آلالهدان، فلک

یین یوواسینا آلاله تؤکر.  له ایزلرینی ساخالمیشدیر. مثالُّ: آلاله اَلی هر اَلدن اوجادیر. آلالهین کریمدیر. کور لئی

نـه قـانع اوالن غنـی     ین آلاله وار. سن سایدیغینی ساي، گؤر فلک نه سایار. آلاله وئـره  ؤیلهمیخی میسمارا س

دیر. چکمه، چکه بیلمزسن، برکدیر فلگین یایی. قیزیلدان تختین  اوالر. سحردن دورماقال دئییل، آلاله وئرمکله

 وس.» اولونجا، بیر قوروجا بختین اولسون

لیک حیاتی و فعالیتی ایله داها چوخ باغلی بیر ژانردیر. بـونالر   ندهولرینین گ تلهوآتاالر سؤزو و مثللر خالق ک

تـون  ولر اولدوغوندان خالقین حیـاتینی، معیشـتینی ب   یه تطبیق اولونان نومونه هر آددیمدا بو و یا دیگر حادیثه

یه بؤیوك  مه ته، ناموسال ایشلهیه، زحم لییی ایله عکس ائتدیریر. آتاالر سؤزلري و مثللرله بیر خالقین اَمه مرکب

مـز. ایـش آدامـین جؤوهریـدیر      یـن دیشـله   مـه  نین ایفاده اولوندوغونو گؤروروك. مثالُّ: ایشله سعی و حواس

سی ایشده گرك. قاالن  یه اَل وورارسا قیزیل اوالر. ایشی یییه (جوهر). اَلدن قاالن اللی ایل قاالر. چالیشقان نه

جـو.  وجو سئل گوین آیاغینی سویا ساالر. ائل گ ین بال یئمز. کؤنلو بالیق ایسته هایشه قار یاغار. زحمت چکم

 173 



سـن، صـفا گؤرمزسـن وس. آتـاالر      نون ایشینی صاباحا قویما. دمیر ایستی ـ ایستی دؤیرلر. جفا چکمه وبو گ

ـ      سؤزلرینده تنبل ر بـو گـون   لیک کسگین تنقید اولونور، اَمک سئورلیک اسـاس ایـدئاال چئـوریلیر. تنبـل دئی

اوینایارام، صاباح اوخویارام چالیشقان دئیرع بو گون اوخویارام صاباح اوینارام. تنبلـه دئـدیلر قـاپینی اؤرت،    

سن، حاکیملیک ائدر. تنبله ایش  دن سو ایسته لیگین اچاریدیر. تنبل لیک بدبخت لک اَسر اؤرتر. تنبلودئدي: ک

مک جانی صاف ائـدر. اورتـادا یئییـب قیراخـدا      زار آرتیرار، ایشلهلیک آ بویور، او سنه عاغیل اؤیرتسین. تنبل

یه دئدي: هـانی منـیم یئکـه     گزر. تنبله دئدیلر: آتی سوال، دئدي: دوداقالریم یارادیر. دئدیلر: گل خورك یئمه

 مک جان جانی صاف ائدر وس.  آرتیرار، ایشله لیک آزار قاشیغیم. تنبل

لرینـی ده اؤزونـده عکـس ائتـدیریب      ارادان خالقین اَن گؤزل، اینسـانی کیفیـت  آتاالر سؤزو و مثللري اونو ی

لیک، حیات، اینسانالرا موناسـیبت، گـؤروب ـ گؤتورمـه بیـر سـیرا        لر، معنوي زنگین ساخالیار. عادت عنعنه

نـدن  واؤزسودور: ساروانالر قوناق اوالنین داروازاسی گئن اوالر. قوناقین روزوسو  آتاالر سؤزلرینین موضوع

قاباق گلیر. قوناقی قونشویا تانیتدیرسان هر ایکیسیندن محروم اوالرسان. قوناغـا آش وئررسـن، سـنه بـاش     

وئرر. جانیم قوربان یاخشی قوناق، گَل اوچاق بیر قوناق. قونشو مونجوغونو گؤتـورن گـوردا تاخـار. آشـی     

 زو آغ وس. وبیشیرن یاغ، گلینین ا

مـک   دا ایسـته  یـن بالسـینی   حیاتین اؤزوندن دوغوب گلن آرزو و ایستکلر: باال ایسـته عاییله معیشت طرزي، 

جوم بوجاقدا، آرزومانیم قوجاقدا. هـر کیمـین ایلکـی    وسی اونداندا عزیز. ایشیم گ گرك. اوشاق عزیز، تربییه

ارینجا قیزینـا اوغـول آختـار.    آدام اوتورار. اوغلونا قیز آخت 40لکی ده دورار. بو چیراغین ایشیغینا ودورسا، م

سیز یئرده اوتورمـا. دینینـی دینـارا سـاتان      سیز یئرده اوتور، بؤیوك منیم کؤنلوم آریدیر، آلاله منه ساري. آلاله

 دا وس.  دیندنده اوالر، دیناردان

ي وس. لر زه دورماق، غرور حیسوز اوزلوك، مردلیک، حیات و اینسانالرال جسارتله اولیغی، د اینسان صاف

شیب قالمیشدیر: آ اؤز ـ اؤزونو بگنمیش، قوي سنی ائل بگنسین. کئچمه   له بیر چوخ آتاالر سؤزلرینده بدیعی
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نامرد کؤرپوسیندن قوي آپارسین سئل سنی. قـازان قاراسـی گئـدر نـاموس قاراسـی گئتمـز. ناپـاکی حامـام         

کئچ. منیم کؤنلوم آریدي، آلاله منه ساري. آدین  مز. قوشقون اولوب قویروغا کئچینجه، یوین اول آغیزا تمیزله

 له آل. وله گودا آلسان گ دیر رشید جان دئ جان ائشیت. جانیمی نه

بیر سیرا آتاالر سؤزو و مثللرده قدیم آذربایجانلیالرین اینام و اعتقادالري، طبیعت، جمعیتـه، تصـرفاتا عاییـد    

تول، ونچی. آرپانی اؤتور، بوغدانی س اکینچی، قیش دیله لري اؤز عکسینی تاپمیشدیر. یاز تجروبه و موشاهیده

قیش دومانی قار گتیرر، یاز دومانی بار، اولو سؤزونه باخمایان اولویا ـ اولویا قاالر. قورخما مارتین قیشیندان، 

یـون دئیـر   شـمز. قو وقورخ آپرئلین بئشیندن. اود ایل هپامبیغین نه آشنالیغی، همیشه یول بوستان کناریندان د

تـدو، ایشـین بیتـدي.    ومنی چک خارابالیغا، سنی چیخاردیم آبادلیغا. هاردا قمیش، اورا جامیش. اؤکوزون ج

دان بللـی اوالر. دورنـا گئتـدي تومـاچیخ. دورنـا       قویونون اولدو اَللی، آدین اوالر بللی. یاخشی ایل باهارین

 یون اولدوم اوتدان. تدن دویمادیم، قووگلدي شوما. قوزو اولدوم س

سـتریلیر  ؤده گ زلرینؤزلرینده مهم یئر توتور. آتاالر سـ ؤسودا آذربایجان آتاالر س دوغما وطنه محبت موضوع

لریندن بیریدیر. مثالُّ: وطنه گلدیم، ایمانا  کی، وطنه محبت هر هانسی بیر اینسانین اَن ضروري و قانونی حیس

م کیمی دیار. وطـن   لکهؤز وطنی عزیزدیر. آنام کیمی یار اولماز، اؤکسه ا گلدیم. دوغما یئر شیرین اوالر. هر

 دیر وس.  دیر، وطنه صداقت قهرمانین زینتی ویرانه اولسا، یئنه جنت

چ ولـر تبلیـغ اولونـور: دوسـتلوق ا     زل کئیفیـت ؤزلرینده دوستلوق، قارداشلیق، مهربانلیق کیمـی گـ  ؤآتاالر س

رن ؤرن یولـداش، ایکـی گـ   ؤري منده، گاه ایکیسی منـده بیـري سـنده. بیـر گـ     آلمادي: گاه ایکیسی سنده، بی

سولو اوالر. دیل وار بال گتیریر، دیـل  ورك. تیکه ایله دوست اوالن آیالریله کؤز چورك، دؤقارداش. دوز چ

شمن ود شمن اولماز. دوست یولوندا مین ایسه آزدیر،وهنه دوست دؤنده تانینار. کووار مالل. دوست یامان گ

 ستر منه، سنین کیم اولدوغونو دئییم وس. ؤبیر ایسه چوخدور. یولداشینی گ

 175 



زرینده ولر ا الدالرینی بو عنعنهؤتون اوزلرینده قهرمانلیق ایگیدلیک تعریف ائدیلیر، خالق بؤبیر چوخ آتاالر س

زونو ؤایگیدین آدینی ائشیت، الندیرمیه چالیشیر: چوخ بیلیب، آز دانیشماق ایگیدین لنگریدیر. یاخشی،  تربییه

لور آد ـ سان قالیر، ایگید اودور کی، آغزینی یوما، اَلینی آچا. ایگیدین  ؤلور مئیدان قالیر، ایگید اؤرمه. آت اؤگ

یی قـاالر؟ ایگیـدین ایگیـددن     خَننتین نهولر آدي قاالر مؤدا گرك. ایگیدین اَلی ایشده گرك. ایگید ا باشی قال

 حتیاطی وس. دیر، ائ یی آرتیق نه

لردیر. بونالر عصـرلر بویـو    وي نومونه یه اساسالنان اخالقی تربییه زلرینین چوخوسو حیاتی تجروبهؤآتاالر س

زلرینده نـادانلیق، خیانـت، ایکـی    ؤلردیر. آتـاالر سـ   رولرکن چیخاریالن نتیجهؤپیس، یاخود یاخشی ایشلر گ

زل ؤلیـق کیمـی گـ    یا محبت، دوستلوق، هومـانیزم، آغیللـی  نیر، علمه، صنعته، آنا زلولوك، قورخاقلیق پیسلهوا

لیغـین   دیر. عاییلـه خوشـبخت   لر ایسه تبلیغ ائدیلیر: علم آغیلین چیراغیدیر. ساوادسیز آدام کور کیمی کئیفیت

زلرینه ؤسیدیر. بیر آغیللی باش مین باش ساخالر. اوستادینا گئج باخانین گ آچاریدیر. صنعت اینسانین خزینه

یمز. اوشـاق عزیـز،   ؤزگه آناسینی سؤز آناسی سئون اؤزونه باخمایان اوالیا ـ اوالیا قاالر. ا ؤامار. اولو سقان د

سی اوندان عزیز. باال بالدان شیریندیر. عاغیل یاشدا دئییل، باشدادیر. تک اَلدن سس چیخماز. یولـداش   تربییه

لچ بیر بیچ. آنالیانا قول ؤز اوسی. ی هنهؤدوستون ک سی، یولداشا تن گرك، تن اولماسا گئن گرك. هر شئی تزه

 اول، آنالمایانا آغا اولما. آنالیانا داش داشی، آنالمایانال یئمه آشی وس. 

وروده ده اونالریـن  ؤدار اولدوغونـدان موعاصـیر د   لیک فعالیتی ایله عالقه ندهوزو و مثللر خالقین گؤآتاالر س

ره، هر کسـدن  ؤزونو وئر یاریشا. هر کسه امگینه گؤشا، ا مثالُّ: قویما باشین بالی لري مئیدانا گلیر. یئنی نومونه

 زو و مثللرین بدیعی خوصوصیتلري. ؤره آتاالر سؤقابیلیتینه گ

زو و مثللـرین یـالنیز ایـدئیا ـ مضـمونو دئییـل، فورمـا        ؤآتاالر سـ ». چونوچون، بیري هامی اوهامی بیري ا«

سـی نظـم    زو و مثللـرین اکثـر حیصـه   ؤیله ده دیقّتی جلب ائدیر. آتـاالر سـ  لري، بدیعی دیري ا خوصوصیت
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زله شـعر  ؤزل، تأثیرلی، بدیعی جهتدن کامیل پارچاالردیر. باشقا سـ ؤختلیف هجاالر گودیر. بونالر م شکلینده

 لردیر:  نومونه

 ـ ایکی هیجالی: 1

 لچ ؤز اوی

 بیر بیچ. 

 چ هیجالی: وـ ا2

 کووقیز ی

 کوودوز ی

 هیجالی:  ردؤـ د3

 نوؤساخال گ

 نووگلر گ

 ـ بئش هیجالی: 4

 ولته دوه،ؤد

 والددا نوه. ؤا

 ـ آلتی هیجالی: 5

 رنده آخسارؤآت گ

 رنده سوسار. ؤسو گ

 ـ یئددي هیجالی: 6

 بااللی ائو بازاردیر

 باالسیز ائو مزاردیر. 
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 ـ سکگیز هیجالی: 7

 ز آغریسیؤآغریالردا گ

 ز آغریسی. ؤنین ا هر کسه

8ققوز هیجالی: ـ دو 

 یونو دئ. ونی دئمه، د لپه

 43یونو دئ.ونی دئمه، ب نهود

 چون تأمیناتدیر. ولرین یاشاماسی ا زوده بو نومونهؤدیقّت ائدیلسه خالق حئکمتینین شعره سالینماسی ا

دیرلـر. خـالق    لردیـر، شـعریت اعتباریلـه کامیـل     زل پوئتیـک نومونـه  ؤزو و مثللـر گـ  ؤنثرله دئییلن آتاالر سـ 

لرین داها تـأثرلی اولماسـی و تئـز یـاددا قالماسـی       کارالري، فولکولورو یارادیب یاشادانالر بو نومونه تصنع

شونموش و داهـا اوصـولالري شـعرین    و) دPriyomlarیومالر ( ختلیف اولماسی اوصوال و پريوچون موا

ده چـوخ اوسـتالیقال تطبیـق     نسینده، نثر اثرلرینین سوژئتینین قورولوشـوندا و اونـون تصـویری    وزنینده، قافیه

زو و مثللـرده ائـل   ؤائتمیش، دیـل آخـارینین روانلیغینـا، اوبرازلیغینـا چالیشمیشـالر. نثرلـه اوالن آتـاالر سـ        

لی نثرین ایمکانالریندان باجاریقال ایستیفاده ائـدرك بـو    زله قافیهؤلردن، باشقا س کارالري داخیلی قافیه صنعت

ده اونـالرا ابـدي حیـات     لیکلـه  ش، سیغالالمیش، موعین قالیبه سالمیش و بئلـه لري جیالالمیش، یونمو نومونه

مز. الدن قاالن اللی ایل قاالر. سـویون   ین دیشله مه لره دیقت یئتیرَك. ایشله وئرمیشلر. مثالُّ، آشاغیداکی نومونه

یرچین، هـانی سـنین بیـر    الل آخانی آدامین یئره باخانی. بیزیم باشیمیزدا چاتدادي چاناق. بیلدیر گئدن بیلـد 

 ستوسونه وس. وسینه، کور اولدوق ت دیک ایستی قیچین. ساخال سامانی، گلر زامانی. ایسینمه

لریندن ـ جیناس، کینایـه،    لریندن، زنگین بدیعی واسیطه زو و مثللرده آذربایجان خالق دیلینین مزیتؤآتاالر س

 باجاریقال ایستیفاده ائدیلمیشدیر.  دن تمه، هیپئربوال، و سایره ایدیلوم، تشبیه، بنزه

 174ـ  177کیتاب ص  I، 1961»... لر تدقیق«اوو. آتاالر سوزو و مثللر،  چون: ادریس ابراهیموـ بو حاقّدا گئنیش معلومات آلماق ا 43
                                                 



رکملی یازیچی و صنعتکارالرینین تئزتئز مراجعت ائتدیکلري زنگین بیـر  ؤنیانین اَن گوزو و مثللر دؤآتاالر س

چـون  وزلرله ایفـاده ائتمـک ا  ؤیوك فیکیرلري قیسا گؤري کسگین دانیشدیریالن، ب دیر. اونالر سورعتله خزینه

ده  لـردن ایسـتیفاده ائتمـیش. هـم     یوك شخصیتلر بو نومونـه ؤدن فایداالنمیشالر. بزو و مثللرؤهمیشه آتاالر س

 میشلر.  یلهؤزل و قیمتلی فیکیرلر سؤاونالر حاقّیندا گ

رکملی ؤبو جهتدن آ. س. پوشکین و ن. و. قوقول، ن. آ. دوبرولیوبوو، ا. اي. تولستوي، آ. م. قورکی کیمی گـ 

بو نه «للر حاقّینداکی فیکیرلري ماراقلیدیر. آ. س. پوشکین غرورال دئمیشدیر: زو و مثؤلرین اتاالر س شخصیت

ل. اي. ایسـه روس  ». زوموزده ایفاده اولونموشدورؤبزك، بو نه معنا، بو نه ذَکادیر کی، بیزیم هر بیر آتاالر س

ادیرالر. هامیسی ساده، لر نئجه یاخشی یار باخ، موژیک«سینی اوخویارکن دئمیشدي:  زلري مجموعهؤآتاالر س

 ». لر ایسه چوخدور ز آز، حیسؤس

زو و مثللردن گئنیش ایسـتیفاده ائتمیشـلر. نیظـامی، خاقـانی،     ؤز اثرلرینده آتاالر سؤآذربایجان یازیچیالریدا ا

سـیز آذربایجـان آتـاالر     سـیز ـ حسـاب     لرین اثرلرینده سـاي  نسیمی، فضولی، ختایی، صابر و باشقا کالسیک

زلري و مثللـردن  ؤز اثرلرینین آدالرینی آتاالر سؤاست گلیریک. بیر سیرا کالسیک یازیچیالریمیز ازلرینه رؤس

دالـدان  «زو اساسیندا قوروب اینکیشاف ائتدیرمیشلر. ن. وزیراوفون ؤتورموش، مضمونو دا همین آتاالر سؤگ

یاغیشدان چیخدیق، ». «زو یوخؤر، سآدي وا«، »چیلیق فایدا وئرمز سونراکی پئشمان». «آتیالن داش توپوغا دیر

قونشـو ـ   «اوفـون   ، ر. اَفنـدي »ررسن لـذّتینی ؤیئییرسن گاز اَتینی، گ«اوفون  وئردي ، اَ. حق»شدوكویاغمورا د

 وس. اَثرلري بونا میثال اوال بیلر. » یوخسوللوق عیب دئییل«ین  آ. صحت». قونشو اولسا، کور قیز اَره گئدر

اوف، میـرجالل، اَ.   اوف، م. ابـراهیم  ت یازیچیالریندان ج. جبارلی، ص. وورغون، س. رحـیم آذربایجان سوژئ

 زو و مثللرینه راست گلیریک. ؤده چوخلو آتاالر س لی، ح. عاریف و باشقاالرینین اثرینده اوف، اي. شیخ ولی

 ادبیات 

 . 1985، 1982، 1956، 1949زاده، باکی،  زو، توپالیانی اَ. حسینؤـ آتاالر س1
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 . 1961زلر، اوشاق گنج نشر. ؤلی س ـ حیکمت2

 . 1976زو، باکی ؤزو، آغیلین گؤـ آتاالر س3

 1979، »یازیچی«زلر، ؤـ مودریک س4

 . 1978زلري، باکی، ؤـ عیراق ـ کرکوك آتاالر س5

 . 1961جیلد.  Iزو و مثللر تدقیقلري، ؤاوف. آتاالر س ـ اي. ابراهیم6

ـ مثللـرینین لئکسـیک سـئمانتیک خوصوصـیتلري. بـاکی.         زو و ضـرب ؤان آتاالر سـ ـ ز. علیزاده. آذربایج7

1980 . 

 . 1961ده شیفاهی خالق ادبیاتینین تدریسی باکی،  ـ اَ. قاراباغلی. مکتب8

 . 1968وي فیکیرلر، باکی،  اوف. شیفاهی خالق ادبیاتیندا تربییه ـ اَ. هاشیم9

 . 1958جیلد،  III» لر تدقیق«فرقینه دایر. زو و مثللرین ؤاوف. آتاالر س ـ گ. یوسف10

 . 6، نمره 1987ژورنالی » آذربایجان«زلرینده، دراماتیک عنصرلر. ؤلی. آتاالر س ـ انی. رحیم11

 تاپماجالر 

 عمومی معلومات. 

فهـوم  تاپماجا خالق ادبیاتینین اَن گئنیش یاییلمیش ژانرالریندان بیریدیر. تاپماجا و یا دیگر اشیاء، حادیثه و م

نیلیر، باشقا جهتلري ایسه  یلهؤنین بیر عالمتی، بیر کئیفیتی دوالیی یوال س حاقّیندا یارانیر. همن اشیاء و حادیثه

 گیزلی ساخالنیلیر مثالُّ: 

 ندیریر دیلی یوخدور دیلله

 لندیریر (کیتاب).  اینسانی علم

 یاخود: 

 بوستاندا وار بیر آرواد 
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 ). پالتار گئیر قات با قات (کلم

ـ  ومـاق وس. آدالرال ب  ماق، ماتال، جـوم  جه، تاپیش تاپماجاالر بیلمه رك دیللـی خـالقالر ایچریسـینده    وتـون ت

زونده بیتمیش، آیدین فیکیر، درین معنا، الکونیک شـکیلده ایفـاده اولونـدوغو حالـدا،     ؤمشهوردور. آتاالر س

داها چوخ تصویر، تـأثرات، خیـال، فانتازیـا     ر. همده فیکیردنورتولودؤستو اوتاپماجاالردا فیکرین معناسی ا

 واردیر. 

لیکله تاپماجاالر ایکی و داها آرتیق شخص  ، بیرده اونون جاوابی. بئلهوزؤتاپماجا ایکی طرف اولور: ژانرین ا

زونه، ؤستریر کـی تاپماجـا، آتـاالر سـ    ؤده ح. زیناللی گ رهؤآراسیندا مکالمه شکلینده مئیدانا گلمیشدیر. اونا گ

نکی اگـر بیـر مـاهنی و آتـاالر     ودیر. چ یا نیسبتاُّ داها چوخ کوللئکتیولیک خوصوصیتینه مالیک یا، ماهنی ایاتیب

لیفـه  ؤزونون ایفاسیندا اَساساُّ بیر نفر ایشتیراك ائدیرسه، تاپماجاالردا اَن آزي ایکی نفر ایشتیراك ائـدیر. م ؤس

تـون  ولرینده کوللئکتیـو طرفینـدن یارادیلمیشـدیر. ب    گئجهلرده، تاپماجا  ره تاپماجاالر مجلیسلرده، شأنلیکؤگ

سینی یوخالماق مقصـدیله   شونجهوبونالردان سونرا تاپماجایا بئله تعریف وئرك اوالر: تاپماجا اینسانالرین د

 لر اَشیانین پوئتیک تصویریدیر.  زلدیلن بو و یا دیگر حادیثهود

 توپالنماسی، نشر و تدقیقی. 

یـن   یرَنیلمـه ؤیمیزین ژانـرالري ایچریسـینده اَن آز تـدقیق اولونـان و دئمـک اوالر کـی، هـئچ ا       خالق ادبیـات 

لـرینین بعضـی    ده یازیلی ادبیـات نوماینـده   جه تاپماجاالردیر. اگر آیري ـ ایري ناغیل، داستان و روایتلرده ائله 

) عصـره قـدر تاپماجـاالر    XIX )19اثرلرینده راست گلدیییمیز جزئی میقداردا تاپماجاالري نظره آلماساق، 

لـره نیسـبتاُّ ان آز توپالنـان ژانـر      ) عصـرده باشـقا نومونـه   XIX )19یا آلینمامیشـدیر.   توپالنمامیش و یازي

ـ نجـی ایللـردن سـونرا توپالنیـب نشـر ائدیلمیشـدیر. و.         1920تاپماجاالردیر. بیزیم تاپماجـاالریمیز اسـاُْ   

ـ نجـی ایلـده چاتدیلیمیشـدیر. بـورادا       1928ایکی دفعـه اوخوجـوالرا   خولوفلونون توپالدیغی تاپماجاالر 

دا اوراداجـا   نـی  زولموشدور. ترتیبچـی هـر بیـر تاپماجـانین باشـقا واریـانتی      وتاپماجاالر الفبا سیراسی ایله د
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شدیر. ده ساخالنیلمی دن سونرا، اونون توپالندیغی یئرین دیل، لهجه خوصوصیتلري وئرمیشدیر. هر بیر نومونه

ده واردیر. ترتیبچی بورادا بایـاتی شـکلینده اوالن خـالق ماهنیالرینـدان      سی بولمه» لر عالوه«کیتابین سونوندا 

ده یازمیشـدیر کـی، بـورادا تاپماجـاالرین      لر وئرمیشدیر. و. خولوفلو کیتابین اولینده قیسا بیـر مقدمـه   نومونه

سین وئردیغی  ورون منظرهؤستریلیر و اونالرین معین بیر دؤغی گدار یاراندی خالقین حیاتی، معیشتی ایله عالقه

زونـون  ؤلرله نیسبتاِّ تاپماجاالرین ا ائل ادبیاتیمیزین باشقا نوع«نین بیر یئرینده اوخویوروق:  قئید ائدیلیر. مقدمه

دا نـه   ده و حیـات  دیـر. طبیعـت   عیاري خوصوصیتلري واردیر. بونـون ماتئریـالی داهـا رئـال و داهـا طبیعـی      

لیف تاپماجاالرین مقصدیندن دانیشـارکن  ؤداها سونرا م». زرینده قورولورورونورسه، تاپماجاالردا اونون اؤگ

زل، اولوبجادا قشنگ اولدوقالري کیمی چـوخ موحاکیمـه   ؤده گ دئییر: تاپماجاالر عومومیتده، تصویر، تعریف

دا  همـین ایللـرده ج. زینـاللی   » تئماتیکاسی دئمک اوالر.ره تاپماجاالر خالق فیکرینین ماؤطلب ائدیرلر. بونا گ

ـ    1928» (آذربایجان تاپماجاالري« ) 760ز آلتمـیش ( و) آدلی کیتاب نشر ائتدیریلمیشـدیر. بـورادا یئـددي ی

ـ  ولف روس، توتاپماجا توپالنمیشدیر. کیتابی اوخویاندا حیس ائدیلیر کی، م رکمن دیللرینـده  ورك، تاتـار، ت

زدن کئچیرمیش و اونالرین یاخشی تصرفات حاقّینـدا، طبیعتـه دایـر، حیوانـات،     ؤو نشرلري گتدقیقاتالري 

 یوك باشلیق آلتیندا وئرمیشدیر. ؤلرك، اون بؤنباتات حاقّیندا وس. موضوعالرا ب

ده  چـون بـدن عضـولري حاقّینـدا اوالن بحـث     والر واردیر. میثـال ا  هر بیر باشلیغین آلتیندا دا خیردا موضوع

زلدن خالق تاپماجاالري گتیریلمیشدیر. تاپماجـاالردان  وسانین باشیندان باشالیاراق سیرا ایله آیاغینا قدر داین

 ستریلمیشدیر.ؤلرده گ تورولدویو منبعؤسونرا لغت و باغالماالر وئریلمیشدیر. بوردا تاپماجاالرین گ

، عومومیتلـه، روس و باشـقا خـالقالرین    لـر  لرین چـاپ اولونـدوغو منبـع    ین سونوندا بو نومونه»تاپماجاالر«

ســی وس.  فولکلورشوناســلیغیندا تاپماجــا حاقّینــدا اوالن بیــر ســیرا علمــی ط تــدقیقات اثرلــرینین ســیاهی

زلرینـه  ؤده یازمیشـدیر. بـورادا تاپماجـاالر، اونالریـن ا     وئریلمیشدیر. ح. زیناللی کیتابـا یاخشـی بیـر مقدمـه    
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روشی ایله بـاغلی اولماسـی، فورمـا خوصـویتلري علمـی      ؤنیا گوی، دمخصوص خوصویتلري، خالقین حیات

 صورتده تحلیل ائدیلمیشدیر. 

ده تاپماجاالر چاپ ائتدیرمیشدیر. بیر سیرا درسلیکلرده یئري گلدیکجه آذربایجان  فولکلورشوناس ح. علیزاده

آدلـی  » تاپماجـا  100«رتیبی ایلـه  اوفون ت ـ نجی ایلده ح. قاسیم1958لر وئرمیشدیر.  تاپماجاالریندان نومونه

کیتاب چاپ اولونموشدور. سون زامانالر فولکلورشونا نورالدین سیداوفون توپالدیغی تاپماجـاالردا کیتابچـا   

ده  سـه  حالیندا چیخمیشدیر. تاپماجاالرا خوصوصی علمـی ـ تـدقیقات اثـري، یـاخود مقالـه حصـر ائدیلمـه        

 یالن مقاله و کیتابالردا اونالردان قیساجا دانیشیلمیشدیر. عومومیتله، خالق ادبیاتی حاقّیندا یاز

 تاپماجاالرین منشأیی. 

تاپماجاالرین منشأیی هله تدقیق شـکیلده آیدینالشدیریلمامیشـدیر. آنجـاق هـر حالـدا بـونالرین اَن قـدیم        

جـاالر خـالقین اَن قـدیم    سی، البته، آچیلماز بیر سرّ دئییلـدیر. تاپما  وره عایید ائدیلمهؤلرینین هانسی د نومونه

جـه   دار یارادیلمیشدیر. بونالر اولجه بدیعی اثر دئییل، سـاده  ورده معمالی، مجازي دانیشیقالري ایله عالقهؤد

لـر چـوخ    تمـه  لر، بنـزه  لر، استعاره دانیشیقدان عیبارت اولموشالر. عومومیتله، خالقین دیلینده عیبارتلر، مقایسه

نین دوالیی یوال  ز دانیشیق دیلینده بو و یا دیگر جیسم، اشیاء و حادیثهؤی اینسانالر ادیلمیشدیر. ایبتیدای ایشله

ایله آدالندیریردیالر. اینسانالري بئله دانیشماغا سوق ائدن مهم ایجتماعی، مـادي    اوبرازلی، مئتافوریک ایفاده

وس. قارشـی عـاجیزلییی محـض    لري، وحشـی حیـوانالر    سببلر وار ایدي. قدیم اینسانالرین طبیعت حادیثه

اونالري بئله معمالی دیلده دانیشماغا مجبور ائدیردي. اونالر قورخودان بیر سـیرا اشـیاء، حادیثـه و حیـوان     

 ییردیلر.  یلهؤآدالرینی اولدوغو کیمی دئییل، اوخشار، بنزَر رمزي آدالرال س

ده ایدي کی، اووالیاجاغی وحشی  یر عقیدهسترن ایبتیدایی اینسان بئله بؤخوصوصی مجازي دانیشیغا سعی گ

ز حاضیرلیغینی گیزلتمکله گویا کی، اوو و یا ؤحیوانالرین و یاخود اوو لوازیماتینین (لوازم) آدینی چکمک، ا
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لی اوو تأمین ائده بیلر. (سند ـ   ده، موفقیت لیکله سینه ایمکان وئرمز، بئله وحش حیوانین قورخونو حیس ائتمه

 ح) 

غالنا تاپماجا گ خ ناغیلبیر چونو سئون اونـا اَره   ؤالریمیزدا قیز اوغالن تاپماجانی تاپا بیلسـه، اوندریر، اگر او

چـو ییغیـب   وچو جنت باغیدي، اودي، ا چو بیزه یاغیوا«لري حاقّیندا دئییلن  گئدیر وس. یاخود ایلین فصیل

دار اوالراق قـدیم   لري ایلـه عالقـه   مراسیم وسمؤتاپماجاسی احتیمال کی، م». چو ووروب داغیدیروگتیریر، ا

کـی باجـاریقالري    ورده مئیدانا گلمیشدیر. بیر سیرا مراسیملرده حتی جـوان اوغالنالریـن ائـو ایشـلرینده    ؤد

 تاپماجاالرال یوخالنمیشدیر. 

 سو.  تاپماجاالرین موضوع

میشدیر. خالق اَن چوخ هانسـی پئشـه،   لرینه عایید یارادیل تون ساحهوآذربایجان تاپماجاالري خالق حیاتینین ب

زلتمیشـدیر.  وسا داها چوخ اونون حاقّینـدا تاپماجـا د   لیک تماسدا اولموش ندهوایله گ  هانسی اشیاء و حادیثه

لر، حیوانالر  لره آییرماق اوالر: ائو اشیاالري، گئییم تاپماجاالري موضوع اعتباري ایله تخمیناُّ آشاغیداکی ساحه

لـري، یئـر، طبیعـت،     لر، سما جیسم لر عالمی، آلتلر، اینسان و اونون بدن عضولري، ارزاق، میوه یعالمی، بیتک

زلرله، والردا یارانان ی تون بو موضوعولر، حاقّیندا، علم، تئخنیکا حاقّیندا وس. ب لر، مجرد حادیثه طبیعی حادیثه

تـدییی اشـیاالر، اونـالر     را موناسـیبتی، ایشـله  میزین مشغولیق، حیاتا باخیشی، اینسانال لرله تاپماجا خالقی مین

 زونه مخصوص ییغجام کونکرئت معلومات وئریر. ؤخوصوصیتلري وس. حاقّیندا ا

 زلدیرمیشدیر: ولیک، بیتکیلر عالمی حاقّیندا داها چوخ تاپماجا د تصرفات، خوصوصاُّ اکینچی

 بیر صاندیغیم وار مرندي

 نه قفلی وار، نه بندي

 له یومولورائله آچیلیر، ائ

 هئچ کس بیلمز او فندي
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 لري نظره چارپدیریلیر. یاخود:  سیله کلمین اساس نیشانه سون بیت واسیطه

 اَکدیم نخود،    حاجیالر حاجا گئدر، 

 یود. ؤچیخدي س   عهد ائدر گئجه گئدر،

 توت یارپاغی،   بیر یومورتا ایچینده 

 درشابالید.  ز اللی جوجه گئدر (نار). وی

لر حاقّیندادا تاپماجا واردیر. بونالر نسـیلدن نسـله، عصـردن ـ      لر، بیتکی تون میوهویجاندا موجود اوالن بآذربا

نـین   زلدیلیر. خالق باجاردیقجا بو و یا دیگر بو میـوه ودن د عصره کئچرك یاشاییر، جیالالنیر، تامامالنیر، یئنی

یه چالیشیر حتی اونون منشأیینی، مئیدانا  وئرمه ده کیچیک بیر تاپماجادا اساس خوصوصیتلرینی معمالی شکیل

 ده نوماییش ائتدیریر:  سینی گلمه

 آناسی یایماخاتین، 

 آتاسی هپریم قوجا. 

 زلی، ؤقیزي ائللر گ

 سی.  اوغلو ائولر دلی

ین ـ قـول ـ    سی؛ یایما خات ودهؤکو، گؤنین ک یی تصویر ائدیلیر. هپریم قوجا مئینه زوم تنهو، امئینهبو تاپماجادا 

 سی ایسه اوندان حاضیرالنان شرابدیر. یاخود:  زلی ـ اوزوم؛ ائولر دلیؤبوسداغی؛ ائللر گ

 ده  ین ین، له له   قوطو قوطو ایچینده 

 نده.  ین بوینون اَیه له   قوطو صاندیق ایچینده 

 یئمیشلرده نه یئمیش   بابامین آغ یایلیغی 

 نده (خیار).  یئمک اولماز دیه  ید) اودا اونون ایچینده (شابال

 شوندورمکدن عیبارت اولموشدور: وبئله تاپماجاالرین اساس مقصدي اینسانالري د
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 حاالالر، هاي حاالالر، 

 بوسردان بیر یول ساالالر، 

 لو یاشیل قاالالرؤایچی قیرمیزي چ

 ییب تاپاالر لر عقل ائله عقیللی

 قارپیز). سیزلر اوندا معطل قاالالر. ( عقیل

تـون آلتلـر حاقّینـدادا    ویـو چیخـاران دینگـه قـدر، ب    ودن توتمـوش چلتیکـدن د   خالق تعریفیندن، حتی ایینـه 

 لدیرمیشدیر. مثالُّ:  زهوتاپماجاالر د

 لک  لک، گلن لئی گئدن لئل

 لک. (قاپی).  سته دوران لئیوبیر قیچ ا

 

 آغاج باشین اویدوالر

 کنده کوخا قویدوالر. (چاناق)

 ت گَزر. (ایینه). ول وزؤلمی بزر، اعا

 باشینا کلمی باغالیار

 گینه ورم باغالیار رهوی

 اوغول اوشاغینی ییغیب 

 دسمال آالر آغالیار (ساماوار). 

 

 آنام، آتام وار منیم، 

 سودا خطام وار منیم. 
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 رد آنادان اولموشامؤد

 او ایکی آتام وار منیم (دینگ). 

 سینی حیوانالر حاقّیندا اوالن تاپماجاالر تشکیل ائدیر:  صهیوك بیر حیؤبو ژانرین ب

 تاپ تاپماجا،

 ل یاپماجا. وگ

 لی خاتین  ممه

 دیشلري یوخ. (تویوق). 

چون معین معنادا بیر نوع سیرلی، تعجبلی اوالن حیـوانالري، یـاخود   ودیر کی، خالق همیشه اینسان ا ماراقلی

چـون موضـوع سـئچیر و یـاخود، اَن عـادي حیـوانی       ونی تاپماجا ا یاونالرین بو و یا دیگر جهت و خاصیت

 تاپماجادا قصداُّ بئله تصویر ائدیر. 

 بیزده یوخدو، سیزده یوخدو.    گئدر، گئدر آیاغی یوخ، 

 یئر آلتیندا قیزیل اوخدو   لدورر، اَلی یوخ. ؤآدام ا

 بوداق وئرر یارپاغی یوخدور  یی وار تیکیشی یوخ.  ینهؤک

کو یوخ. ومورتا ساالر تیو 

 

 قیرغین گلدي، قیریلدیق.      

 کور آلالها دیریلدیک. وش   بیز ایدیک، بیزلر ایدیک 

 اوتوز ایکی قیزالر ایدیک 

 زدولر. وبیزي ا

 زولر. وتئله د
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 دیر. لدیلمیش زهوتون و باراما قوردو حاقّینداکی بو تاپماجاالر نه قدر مهارتله دوایالن، مارال بوینوزو، ب

 نش، اولدوزالر، سما، بولود، یاغیش وس. حاقّیندادا چوخلو تاپماجاالر واردي. وآي، گ

 آنامین بیر دونو وار، 

 قاتالماق اولماز. 

 ستو دولو آغ اشرفیوا

 ساناماق اولماز. 

 دیر کی، بورادا سما و اولدوزالر نظرده توتولموشدور.  آیدین

ز خئییر (خیر) و ضررلري، یعنی اینسـانا خیـدمتی باخیمینـدان یاناشـایر و     ؤا لرینه بعضاُّ خالق طبیعت حادیثه

 زلدیر: وتاپماجا د

 اوچان بیر قوش گرکدیر. 

 ایشی تامام گرمدیر. 

 دییرمانا جان وئرر

 لک) وخیرمانادا گرکدیر. (ک

 اجاالر واردیر: سینده ده چوخلو تاپم لگه، آد وس. مجرد مفهومالر بارهؤعاغیل (عقل)، فیکیر، یوخو، ک

 ناردا وار، ناردا وار. 

 ناردان شیرین هاردا وار!

 اَلل توتماز، بیچاق کسمز

 اوندان شیرین هاردا وار؟ (یوخو) 

زو ؤور، زامـان ا ؤدار یئنی ـ یئنی تاپماجاالردا مئیدانا گلیر. هـر بیـر د    علم و تئخنیکانین اینکیشافی ایله عالقه

ورده یازییا آلماغین مهـم  ؤده تاپماجاالري یاراندیغی د رهؤ. محض بونا گمخصوص تاپماجاالر قویوب گئدیر

 188 



لرله  وره کئچدیکجه دییشیلیر، بیر تاپماجا یئنی حادیثهؤورودن دؤعلمی اهمیتی واردیر. چوخ زامان تاپماجا د

 هنه فورماسینی ایسه ساخالماقا چالیشیر. ؤدار، یئنی مضمون کسب ائدیر، ک عالقه

ده،  لـر، صـنایع   لـر، نائلیـت   ده چوخلو تاپماجاالر یارانمیشدیر. بورادا یئنی حادیثه یتی ایللریندهسووئت حاکیم

 دا یارانان یئنی آلتلر وس. اساس موضوع یا چئوریلیر.  تصروفاتین

 یئل آلتیندا اوچاندیر   بیر قوشوم وار جانی یوخ، 

 )یلکرباغلی سیرّلر آچاندیر. (    قانادي وار، قانی یوخ. 

 اوچور اوزاق یئرلره

 ائله چوخدور سانی یوخ (طیاره)

 آیاغی یوخدور، قاچیر

 قانادي یوخدور، اوچور. (پئیک). 

 سی.  تاپماجاالرین مقصد و غایه

زونه مخصوص ؤتاپماجا دا فولکلورون دیگر ژانرالري کیمی بدیعی اثردیر. هر بیر ژانر کیمی تاپماجانین دا ا

چون نـه مقصـدله یاراتمیشـدیر؟ اوالُّ، آتـاالر     و) واردیر. خالق تاپماجاسی نه اFunksiyasiسییاسی ( فونک

لـر حاقّینـدا فیکیرلـري،     زو و مثللرده اولدوغو کیمی، تاپماجاالردادا خالقین آیري ـ آیري اشیاء و حادیثـه  ؤس

سینی اوبرازلی بیر دیلله  وبهنی بیلییینی، تجر ز علمیؤلري ایفاده اولونور. خالق ا تجروبه و سیناقالري، مشاهده

سـی   یه و تاپمـاق قـابلیتینی یوخالمـاق واسـیطه     شونمهوجک نسله تقدیم ائدیر. تاپماجاالر اینسانالري د گله

لرده، ییغینجاقالردا تاپماجـانی قوجـاالر دئییـر، جـاوانالر ایسـه       اولموشدور. تصادوفی دئییلدیر کی، مجلیس

 دردیلر.  یرهؤزلري آچار، ایضاح ائدیر، اؤدیکده، اونالر ا بیلمه شیدیلر. هئچ کس اونو تاپا فیکیرله

نیـا، حیـات، عاییلـه،    ونن جوانالرا، اَره گئدن قیـزالردا تاپماجـاالر وئـریلمیش، اونالریـن د     کئچمیشده ائوله

» قـود دده قور«نـین اثرلرینـده    لري بو یول ایله یوخالنمیشدیر. نظامی تصرفات وس. حاقّیند تجروبه و بیلیک
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یـن اوغالنـالري بـو یـولال      زلري، اونالري آلماق ایستهؤداستانیندا قیزالر حتی ا» واله و زرنیگان«بویالریندا، 

 یوخالییرالر. 

 ل بیتیبدیرودریادا بیر بیر گ   بیر شئی واردي یئمیشدیم، 

 آدي یوخ.     لموشدوم. ؤسیدیم ا یئمه

 یئمک اولماز لییندن شیرین    رم.  ایندي اولسا یئمه

 آدي یوخ.     رم.  لمهؤده ا سم یئمه

 گلیر.  شونمک الزیموچون دوغوردان دا چوخلو دووالد حاّقیندا اوالن بو تاپماجاالري تاپماق اؤدو و اوآنا س

سـتریر. عومومیتلـه   ؤیـوك تـأثیر گ  ؤنـون اینکیشـافینا ب  وشـونجه و تفکر ونین، د تاپماجاالر اوشاقالرین ذهنی

ي ؤلر، طبیعت، حیوانالر، کند تصـرفاتی، گـ   آختاریب تاپما قابلیتی، همده اوشاقالرا اطراف حادیثه شونمه،ود

لـري حاقّینـدا اونـالري     لري حاقّیندا ایلک علمی تصور وئریر. اشیاالرین کئیفیتـی، مقصـدي و عالقـه    جیسم

یه  نه نه» «لدیلیر؟ زهونه ندن د«دیر؟ نه هارادان«سی ایله  بیلییینی آرتیریر. اوشاقالري محض تاپماجاالر واسیطه

الالرا جاواب تاپیرالر. تاپماجا اوشاقالرا همده تئز فیکیرلشـمه، آختاریـب تاپمـا، ایتـی     ؤکیمی س» الزیمدیر؟

چرلی یـازیر کـی، میلّیـت (ملیـت) حـددن زیـاده مثللـر        ؤنـی اینکشـاف ائتـدیریر. ف. کـ     حسابالما قابلیتی

سـینی،   ز بیلیینـی، تجروبـه  ؤسـی ایلـه ا   جا ائدیبلر کـی، اونالریـن واسـیطه   زلر تاپماجاالر ایؤآمیز س حیکمت

 حیکمتنی ایضاح ائدیر. 

 آلتدي داشدي، داش دئییل،     یاتاندا یوومورو یاتار 

 داشدي ، داشی دئییل.  وستوا    اَتین درمان تک ساتار 

 حیوان کیمی اوتالییر   سه توتسون  هر کس ایسته

 حیوانا یولداش دئییل. (تیسباغا).    تار. (کیرپی) تیکانی اَلینه با
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لـري، تصـروفات وس. حاقّینـدا مـاراقلی      ي جیسیمؤلر، گ سیله اوشاقالرا، حیوانالر، بیتکی تاپماجاالر واسیطه

ده تاپماجـاالرین اوبیئکتـی    نی ایضاح ائدن آدام هـم  معلومات وئیلیر، بئله تاپماجاالري دئدین یاخود جاوابی

 ا اطرافلی صحبت آچیر، اوشاقالرا معلوم اولمایان مثللردن دانیشیر. حاقّیند

سی اولدوغونو اونوتمامالییق. کئچمیشـده تاپماجـاالر    تون بونالر باشقا تاپماجاالرین هم ده ایلنجه واسیطهوب

ئـاتر،  )، تکریـل لري تاپماجاسیز کئچمزدي. کینـو (  چون یارادیلیردي. اوزون قیش گئجهوداها چوخ مجلیس ا

لر ایچریسینده تاپماجاالرا خوصوصی یئـر وئریلمیشـدیر.     ختلیف ایلنجهوورلرده مؤرادیو، تئلویزیا اولمایان د

لـوش، سـاتیرا   وره ده تاپماجاالر قورو، ماراقسیز دیلله دئییل، اوبرازلی یارادیلمیشدیر. بورادا یومور، گؤاونا گ

 لشدیریر.  لرله بو ژانري داها دا شیرین ادهلی ایف لمهولی، گ مهم یئر توتور. خالق مزه

 لري.  تاپماجاالرین شکلی خوصوصیت

لریدیر. بورادا خالق اَن چوخ مئتافورما، مقایسه، تشبیه وس.  زل نومونهؤتاپماجاالر اوبرازلی، بدیعی تفکرون گ

لـدیلمیش مئتـافورادان    زهود ره، تاپماجا یاخشیجاؤلریندن ایستیفاده ائدیر. آریستوتئله گ بدیعی تصویر واسیطه

 باشقا بیر شئی دئییلدیر. مثالُّ: 

 دییرمی تپه 

 په. وقیزیلجا ک

 دیلمیشدیر.  نش معناسیندا ایشلهوایسه گ» پهوقیزیلجا ک«ي، سما، ؤـ گ» دییرمی تپه«بورادا 

 لردن عیبارت اولور. مثالُّ:  تمه بعضی تاپماجاالر صیرف مقایسه و بنزه

 جاوانلیقدا آغ ساققال،      ستو قویون،وا

 رتکن). ویؤقوجالیقدا قارا ساققال. (ب    آلتی کئچی. 

 باشی شابالید، 

 قویروغو قایچی (قارا قوش)
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 زرینده قورولور: وجه تصویر ا بعضاُّ تاپماجاالر، ساده

 بیزیم ائوده بیر کیشی وار. 

 قیرخ ـ اللی دیشی وار (ول). 

» نده بیـر یارپـاق سـالیر؟   واو نئجه آغاجدیر کی، گ«ده تاپماجاالر واردیر مثالُّ  سی شکلینده ساده سوال جومله

 (تقویم).  

» یئر آلتیندا قیزیل قامچی«(یومورتا).  » بیر قابدا ایکی رنگ سو«ده نظم شکیلده اولور:  تاپماجاالر هم نثر، هم

زلرله تاپماجـاالر  و(الک) وس. کیمی ی» رآلچاق دامدان قار یاغی«لگه). ؤ(ک» من گزدیکجه اواد گزیر«(ایالن). 

لرینی منظـوم تاپماجـاالر    نثرلدیر. آنجاق بونالر نظمه اوالن تاپماجاالرا نیسبتاُّ آزدیر. بو ژانرین اساس نومونه

 تشکیل ائدیر کی، بونالردا ایکی و داها چوخ میصراعلی پارچاالردان عیبارت اولور: 

 ساري ـ ساري صاندیقالر. 

لو فیندیقالر. (بال قاباق). ایچی دو 

 

 نور، وداغدان گلیر هنیر، ه

 ال آیاغی حالقا دمیر، 

 وور باشینا، اوتور گمیر. (قوز)

 

 محمدباقیر باغینا 

 گول بیتر بوداغیندا 

 لندیرر.  یئل وورار، نیل

 سیرغاسی قوالغیندا. (آلبالو). 
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 زوده موستقیل جاوابا مالیک بیر تاپماجادیر: ؤن الرینده هر میصراعنی رد میصراعلی تاپماجاالرین بعضیؤد

 داغدا تاپپیلدار (بالتا). 

 سودا شاپپیلدار (بالیق). 

 اوبادا فرمان (ایت). 

 کندده سلیمان (خوروز). 

 ال: ؤده تاپماجا ـ باغالالردیر. س تاپماجاالرین بیر نوعی

 موشدور، ولفون اوجو گوز

 سال بوینونا ایلیشدیر، 

 لگه سالماز، ؤک بار وئرر

 عاشیق نئجه یئمیشدیر؟ 

 جاواب: 

 لفون اوجو ایالندیر، وز

 سال بوینوما دوالندیر. 

 لگه سالمازؤبار وئرر ک

 عاشیق، بو دونباالندیر. 

کـارین ذَکاسـی، عـاغلی (عقلـی)، ایتـی       نیلمیشـدیر. صـنعت   زلـه ؤبورادا قافیـه، وزن، آهنـگ و موسـیقی گ   

لـرین   یله نومونـه ؤب«ستریر. ؤزونو گؤیغی، بدیعی استعدادي تام شکیلده بورادا اسی، حاضیر جاوابل شونجهود

ندیینی نظره آلساق، آغیز ادبیاتیندا صنعت و باجاریغین نـه قـدر    یلهؤبعضاُّ همان مسابقه مئیدانیندا بداهتین س

 »اینجه و نه قدر اوجا اولدوقونا حیران اولماماق اولماز

 ادبیات 
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 . 1969کیتاب. باکی  Iولکلورو آنتولوگییاسی، ـ آذربایجان ف1

 . 1927نشریاتی. » علم«ـ تاپماجاالر، 2

 . 1978ـ کرکوك فولکلور، آنتولوگییاسی، ترتیب ائدن ق. پاشایئف، آذرنشر 3

 کیتاب.  III. 1968، باکی »لر تدقیق«ـ ن. سئیدوف. آذربایجان تاپماجاالرینا دایر. 4

 . 1970فاهی خالق ادبیاتی، باکی، اوف. آذربایجان شی ـ و. علی5

 

 44میفولوگییا

 ژانر حاقّیندا عومومی معلومات. 

لـري ایلـه    سینین محصولودور. اینسـانین طبیعـت و جمعیـت حادیثـه     میفولوگییا بشر تفکرونون معین مرحله

بدیعی  چون اساس اولموشدور. میفولوگییا زامان کئچدیکجه اینسانینوتماسی اونون شعورونون اینکیشافی ا

لره عومومیتله موناسـیبت بیلـدیرن    تفکرونون اینعکاسینا چئوریلمیشدیر. چوخ قدیم زامانالردا اطراف حادیثه

لردن  اینسانالر سونراالر طبیعت و جمعیتین بدیعی درکینه و شرحینه باشالییرالر. اوزون زامان اطراف حادیثه

سینده گلیب چیخمیشدیر.  ونون اینکیشافینی معین مرحلهحئیرته گلن قدیم اینسان اونون بدیعی درکینه شعور

میـزم،   میزم، توتئمیزم، فئتی لر کئچمیشدیر: آنی اینسان تفکرونون بدیعی صنعته دوغرو اینکیشافی معین مرحله

اَن والدینین ؤلرینین میفولوژي درکی بونالردان سونرا باشالییر. میفولوگییا بشر ا نیا حادیثهوآنتروپومورفیزم. د

ورونـون  ؤورك، ظریف، یارادیجیلیغدیر. میفولوگییا بشـریتین اوشـاقلیق د  ؤدیر. ک نیاسیوزل یارادیجیلیق دؤگ

الردان خـیالص   سیدیر. او، عصرلرین چتـین سـیناقالریندان چیخمـیش، آغیـر حیـاتی قـایغی       بدیعی سالنامه

لري،  نیانین یارانیشی، طبیعت حادیثهوـ ناغیل، افسانه، داستان،    ـ سوز، تعلیم معناسیندادیر. میف ـ د mythosسوزودور: ـ میفولوگییا یونان  44
 لري الردا اوالن میف تون بو موضوعودیر. میفولوگییا ایسه ب دیر، روایت وي قهرمانالر، قدیم خالقالرین اعتقادالري حاقّیندا افسانه آلالهالر، افسانه

لري تک  واردیر، بو سوزه بیز میف یوخ، میفولوگییا دئییریک. یعنی میف وسوز» اساطیر«دور. آذربایجان دیلینده میفولوگییانین قارشیلیغی کیمی  مجموع
سینی مقصده موافق  دیلمه دا ایشلهده هم میفولوگییا، همده اساطیر سوزلرینین عینی معنادا، عینی حوقوق دیریک. اونا گوره حالیندا یوخ، جمع حالیندا ایشله
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زون حقیقی ؤروشودور. میفولوگییا سؤگ نیاویه باشالیان اینسانالرین د اولموش، حیاتین معناسینی درك ائتمه

ورونون عصب ؤده علمی ـ تئخنیکی ترقی د  دیر. میفولوگییا ایندي لر عالمی معناسیندا فانتازییا، خیال و معجزه

نیاسیدیر. ولی بیر یارادیجیلیق د ز سئحرینه سالیب آپارا بیلن معجزهؤگرگینلییی ایچینده چاپاالیان اینسانالري ا

شوناس میرزه کاظیم بیین دئدییی کیمـی،   یوك شرقؤ) ب1802ـ   1870دیلچی عالیمی، ( مشهور آذربایجان

 ). 14و  306». (دیر خالقین مقدسی«میفولوگییا 

) عصـرین اوللرینـدن باشالنمیشـدیر.    XIX  )19نیا خالقالریندا میفولوگییایا ماراق اساس اعتیباري ایلـه  ود

لـه، اسـاطیرلر عـالمی     لی بیر عالم لر معجزه نن عالیم یرهؤلرینی ا هبشرییتین دیلینین، تفکرونون اینکیشاف مرحل

زل بیـر یـارادیجیلیق   ؤشموشلر. میفولوگییا ایلـه خـالقین گـ   وایله قارشالشمیش و تئزلیکله اونون سئحرینه د

لـري عـالم قارشیسـیندا بـاش ایمـیش بعضـی        الر بـو معجـزه   ده کشف ائدیلمیشـدیر. تـدقیقاتچی   سی ساحه

 ستون حساب ائتمیشلر. ور حتی اونو یازیلی ادبیاتدان اآراشدیریجیال

لـرین صـنعت    سی ایله اساطیره مـاراق داهـادا آرتمـیش، رومانتیـک     ین مئیدانا گلمه نیا ادبیاتیندا رومانتیسمود

لی، میفولوگییـا قـدیم    لري آراسیندا بیر یاخینلیق، قوهوملوق تاپیلمیشدیر. دئمه عالمی ایله اساطیرلرین معجزه

زوده کور طبیعـی،  ؤسیدیر، ا تینین بدیعی ایفاده نسانالرین طبیعت، جمعیت سیرلري (سرّ) قارشیسیندا حئیرهای

ختلیـف  ولـر اینسـانالردا م   کـی، مرکـب حادیثـه    ده کـی، جمعیـت   ده غیري ـ شعوري ایفاده ـ سیدیر. طبیعـت   

ئتمـیش، بئلـه بیـر شـرح ایسـه      زلري صـورتده شـرح ا  ؤلري ا لري ـ معجزه  رئاکسییاالر اویاتمیش، بو حادیثه

لوح، عوام تجسم ائتدیرن، شرح ائدن اینسـان   نیانین فاکتالرینی سادهومیفولوگییا ایدي. میفولوگییا گئرچک د

سی  دیر. اَمک تجروبه دن مئیدانا گلن بدیعی یارادیجیلیق سی زمینین سینده اَمک تجروبه نین ائرکن مرحله عقلی

لشـیر.   سی گئنیشـلنیر، مضـمونودا مرکـب    ن آرتماسی ایله میفولوژي دایرهلندیکجه، مادي استحصاالتی گئنیش

یه باغالنمیر، آنجاق طبیعتین و یا دیگـر   لریندن فرقلی اوالراق میفولوگییا ائله بیر تاریخی حادیثه خالق افسانه

 سی ایله شرحینی وئریر.  لرین، یاخود، ایجتماعی حیاتین تجسم واسیطه حادیثه
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ري باشقادیر. میفولوگییا ایبتیدائی اینسان امک  کلهؤه میفولوگییا دینله باغلی دئییلدیر، اونون کرؤز نشایینه گؤا

ز ائـرکن  ؤدیـر. آنجـاق ا   لنن اطراف محیطه عایید مـاراقی ایلـه بـاغلی    سینده آرتیب گئنیش سی ساحه بهوتجر

ه، میفولوگییا دینی اعتقادالرین ترکیبینه لیکل اینکیشافیندا میفولوگییا دینی ـ سئحیرلی مراسیملرله باغالنیر. بئله 

 ). 19، 537ضروري بیر حیصه کیمی داخیل اولور و میفلرین مضمونو دینی مضمون آلیر. (

سـیله میفولوگییـا دا الیالنیـر، قـدیم      لونمـه ؤبورادا بیر جهته ده دیقت یئتیرك. جمعتین صینیف (صنف)لره ب

ز ذووقالرینــا اویغــون اوالن میفلــر و میفولــوژي ؤگــانالري ا زاده  لــرین آغــالیغی، حربــی قولــدارلیق دولــت

) وس. صـورتلري  کریـل پئرسوناژالر یارادیرالر: بونالر ایچریسینده محاربه آلالهالري، باهادیرالر، پوئزییـا ( 

 کارالر بو آلالهالر حاّقیندا میفولـوژي  گانالري سارایالریندا چیخیش ائدن یارادیجیالر ـ صنعت  واریدي. زاده

گـانالرین اجـدادي کیمـی اینعیکـاس ائتـدیریلیردي.       زلدیرلر و آلالهالردا همـین زاده وداستانالر، روایتلر، د

یاشـاییر.  » آشاغی میفولوگییـا «لرینین اعتقادیندا  یارانیر خالق کوتله» عالی میفولوگییا«ده نئجه دئیرلر،  لیکله بئله

لـر   لـه، بیتکـی   ئشه، داغ، سو، دنیز، خوصوصـیله اکینچیلیـک  آیري روحالري حاقّیندا، م  بورادا طبیعتین آیري 

ره خالقالرین فولکلوروندا محض بـو آشـاغی   ؤعالمیله باغلی روحالر ساخالنیر. آ. س. توکارئوین دئدیینه گ

میش دینی  سیندن سیلین ده زامان کئچدیکجه خالقین خاطیره لی میفولوژي روحالر ساخالنمیشدیر. هم سوییه

 ). 19و  459لرده یاشاماغا باشالمیشدیر ( وایتافسانه و ر

سـیرّیندن عیبـارت اوالن     نیـادا مشهورالشمیشـدیر. اسـاطیرین معجـزه    وتون دواساطیر چوخ آز بیر مودتده ب

زه گلـن، چـوخ   وز ـ ا ولـه ا  مضموندا قدیم اینسانالرین اعتقادالري عکس اولونموشدور. میفولوگییادا طبیعت

سـیز بیـر    نیاسـی نهایـت  والري ائشـیدیلیر. میفولوگییـا د   ن اینسانالرین قلـب چیرپینتـی  زامان کور کیمی قاال

سـیندن توپالنـا بیلیـب، اسـاس      س اینسـانالرین حافیظـه   نین جزئـی بیـر حیصـه    ده بو خزینه دیر. بلکه خزینه

ده دیگـر  نـی ایتیرمیشـدیر. میفولوگییـا همـ     ز کئیفیتیؤسی ایسه عصرلرین قارانلیغیندا سولغونالشیب ا حیصه
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دن اول، قـدیم   ختلیف بیچیملر دگیب بیزه چاتمیشدیر. میفولوگییل هر شئیولرینین ترکیبینده م صنعت نومونه

 لیدیر.  یرَنیلمهؤلرینه موناسیبتی کیمی ا اینسانین طبیعت و جمعیت حادیثه

لنمیشـدیر.   ی ده گئنـیش س ایبتیدایی اینسانی هر شئی ماراقالندیرمیشدیر. اونون شعورو آرتدیقجا ماراق دایره

ده  لرینی احاطه ائدیر. بو معنادا میفولوگییـانین تصـنیفی   ختلیف ساحهوده میفولوگییا حیاتین چوخ م رهؤبونا گ

لـرین آدالرینـی چکمـک اوالر.     دئمک اوالر کی، شرطیدیر: قیسادا اولسا بورادا بیر سیرا میفولـوژي سـوژئت  

دن  نـین، او جوملـه   نیانین یارانماسی (یارانیش حاقّیندا)، جانلیوقّیندا، دلري حا ي جیسمؤحیوانالر حاقّیندا، گ

 لومو، قیامت حاقّیندا وس. ؤاینسانین ا

لوم ؤسی حاقّیندادیر. ائله بیر خالق یوخدور کی، ا لومون منشأیی، مئیدانا گلمهؤلردن ا ان چوخ یاییلمیش میف

لـرین چوخوسـوندا تصـویر     ییـا یاراتمـامیش اولسـون میـف    حاقّیندا بو و یا دیگر فورمادا، مضموندا میفولوگ

لومـون  ؤلومـه چیخارمیشـدیر. ا  ؤسا بیر سبب گتیریـب ا  لوم یوخ ایدي، سونراالر هانسیؤاولونور کی، اوللر ا

ختلیف شکیلده تصـویر ائـدیلیر. اینسـانین دوغولماسـی کیمـی      ولرینده م ختلیف خالقالرین میفوده م سببی

میشلر کی، او،  زلهؤلنده اینسانالر گؤده بیریسی ا رونوب. قدیمؤسانالرا معجزه، سیرّ کیمی گلوموده قدیم اینؤا

نیر. بئله  له جک، نئجه کی، هر ایل باهار گلیر، طبیعت دیریلیر. یاخود، ایالن هر ایل قابیغینی دییشیر، تزه دیریله

حـو آیریلیـر و باشـقا بیـر یئـرده یاشـاماغا       لمور، اونـون رو ؤستریلیر کی، اینسان اؤلرینده گ لرین بعضی میف

 باشالییر. 

زو ولرده دئیلیر کی، قدیم زامانالردا یئـر ا  لر. بئله میف یوك طوفان ـ آخیر زامان حاقّیندا اوالن میف ؤیاخود، ب

لموشدو، قـاالن بعضـی اینسـانالردان ایسـه یئنـی بشـریت مئیـدانا        ؤتون جانلیالر اورتولموشدو، بؤسو ایله ا

لر یارانیـب یایلمیشـدیر. بعضـی تـدقیقاتچیالرین      نیانی اساس یئرلرینده و خالقالریندا بو میفویر. دگلمیشد

 ) مئیدانا گلیب، باشقا خالقالرادا اورادان یاییلیب. (کریلره اَن قدیم میف ؤفیکرینه گ
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ت والردان بیـر جـ  تـون حیـوان  ولر وار. نوح گمی قاییریر، ب نوح پیغمبري گمیسی حاقّیندا آذربایجاندادا میف

ییر. سـویون دریـن یئرینـده گمـی دئشـیلیر، هـئچ کـس اورانـی          توروب، اونالري خیالص ائتمک ایستهؤگ

ز بدنی ایله ؤنین سینان یئرینی ایالن ا ده گمی ویدیر کی، همین میف باغالییب سویو کسه بیلمیر. چوخ سجییه

لـردن   لـر چـوخ زامـان حقیقـی، طبیعـی حادیثـه       ن میفده اوال رتورو جانلیالري خیالص ائده بلیر. بو تیپؤا

 دوغوب یارانیر. 

یـوك فالکتلـر   ؤسـنده بئلـه ب   ) دجله و فرات چایالرینین داشماسی نتیجه(کریلس. آ. تورکائوین فیکرینجه، 

 باش وئرمیشدیر. 

حاقّیندادیر. آنا بطنینه  سی شمهوده کبین اولمادان، زیناسیز اینسانین آنا بطنینه د لردن بیري چوخ یاییلمیش میف

ختلیـف سـببلر آختـاریلمیش و    وره بونـا م ؤشمه حاقّیندا قدیم اینسانالرین تصورلري اولماییـب. اونـا گـ   ود

نیگاهلیلیق یوخ ایدي. بئلـه اودوقـدا حقیقـی     ورونده تکؤلر یارادیلمیشدیر. ایبتیدایی ایجماع د چوخلی میف

شـوب، سـونرا   وسـی آنـا بطنینـه د    لیکله، اینسـانین مئیـدانا گلمـه    بئلهفیزیولوژي آتالیقدا حیس ائدیلمیردي. 

ده قدیم اینسانالرین سودان، تورپاقـدان، هـاوادان،    رهؤیوك بیر معجزه ساییلیردي. بونا گؤزو بؤدوغولماسی ا

نیایـا  وآدام د ر هحتی اینسانالرین قابیرغاسـیندان دا ؤلره گ لر یارانیردي. دینی افسانه دوغولماسی حاقّیندا میف

 گله بیلر. 

 سی.  نیلمه یرهؤآذربایجان میفولوگییاسینین توپالنماسی، نشري و ا

ختلیـف مضـمونلو چوخلـو اسـاطیرلر یاراتمیشـدیر.      وورلردن باشالیاراق، مؤآذربایجان خالقی چوخ قدیم د

ی اولموشـدور. عصـرلر   روشلري ایله باغلؤالرین چوخ قدیم اعتقادالري، گ لر آذربایجانلی میفولوژي سوژئت

کارالریمیزین یارادیجیلیغینـدا بـو و یـا دیگـر شـکیلده       رکملی صنعتؤلر گ بویو میفولوژي اوبراز و سوژئت

شمک وسیز باشا د ره، خاقانی یارادیجیلیغینی میفولوژي لغتؤین دئدیینه گ بی سترمیشدیر. م. کاظیمؤزونو گؤا

سـی   نـین بـو سـاحه    ون کـی، اوزون مـودت خـالق معنـویتی    ). چـوخ تأسـوفلر اولسـ   14و  318دیر ( چتین
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) عصرده آذربایجان فولکلورونون بیر سیرا XIX )19میشدیر. هله  نیلمه یرهؤرئسپوبلیکامیزدا توپالنمامیش و ا

ورو مطبوعاتینـدا چـاپ   ؤژانرالري ایله بیرلیکده بعضی اساطیرلرده خالقین دیلیندن یازییا آینمیش و روس د

باشلیغی آلتیندا وئریلن بیر » تاتار (آذربایجان پ. اَ.) اعتقادالري حاقّیندا بعضی معلوماتالر«مثالُّ،  ائدیلمیشدیر.

لري، اود و سو، حیوانالر، حشراتالر، قوشالر، حـال   لر، دیولر، شیطانالر، طبیعت حادیه جین«دا دئییلیر:  یازي

یوك وئدي ؤنی ب توپالییب رئداکسییایا تقدیم ائده». رهلولر و سایؤآناسی، روح و شیطانالرا موناسیبت، توي، ا

لنکـران قضاسـی   «)، یـاخود  1و  69و  103ـ   112بـی وزیـراوف دور (   نین موعلیمی میرهاشیم کند مکتبی

 204سی وس. ( شمهونشین توتولماسی، اولدوزالرین دوتالیشالرینین کوسموکونیک اعتقادالریندان: آیین، گ

نـین   ). هـر ایکـی منبـع   1و  XVI 6و  1ـ   10» (لـري  تالیش اعتقادالري و افسـانه . «)1و  6XVو  202ـ 

بـی اوف تقـدیم    بـی بـایرامعلی   نـین مـوعلیمی تیمـور    لی ایبتیـدایی مکتبـی   رئداکسییایا لنکران ایکی صینیف

سی، جنـت   شمهونش، آي، اولدوزالرین دوي، گؤشاماخی قضاسی تاتارالنینین اعتقادالریندان: گ«ائتمیشدیر. 

نـی بـاکی    تقدیم ائـده » ز دیمه، قول یابانی، سو آدامی...ؤآغاجی، یاغیش، شیطان، جادوگرلیک، فاال باخما، گ

 ). 1و  6XVـ  205ـ  215اوف ( نین موعلیمی م. افندي شهر ایکینجی روس ـ تاتار مکتبی

یقّت آرتمیشدیر. اساطیرلردن عیبـارت  سون ایییرمی ایلده آذربایجان میفولوگییاسینین توپالنماسی و نشرینه د

ده رئسـپوبلیکامیزدا   ). میفولوگییا حاقّیندا علمـی ـ تنقیـدي قئیـدلرین    4و 5و 8الر چاپ ائدیلمیشدیر ( کیتاب

بـی، آ. بـاکی خـانووون اثرلرینـده میفولوگییـا حاقّینـدا        سـی واردیـر. م. کـاظیم    زونه مخصوص تاریخچـه ؤا

سـترن فولکلورشوناسـالر دا معـین مقصـدلر     ؤـ نجی ایللرده فعالیت گ  1920لره راست گلیریک.  موالحیظه

لـري،   نـین مقالـه   زمینلـی  دن ي. و. چمـن  چون یازدیغی اثرلرینده میفولوگییایادا یئـر وئرمیشـلر. بـو جهـت    وا

یئوده یئري گلدیکجه اساطیرلردن بحث  یئو، آ. نبی دیر. م. ح. طهماسب، آ. باقري، و. ولی خوصوصیله اهمیتلی

 ائتمیشلر. سون بیر نئچه ایلده آذربایجان اساطیري حاقّیندا اَن چوخ م. سیدوف آختاریشالر آپارماقدادیر. 
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لگوسـونو و  ؤلـرین ب  ره میـف ؤرك خالقیالري ایچریسینده موقدس حسـاب ائـدیلن رقملـره گـ    ویئو ت آ. نبی

لـر،   ـ بیتکی3نیا حاقّیندا، وـ ایکی د2، لر رقم، واحیدلیک آلالهالر حاقّیندا میف 1جدولینی وئرمیشدیر. مثالُّ، 

لرینین  لک و سایره (سند فدف) آذربایجان میفوـ سو، اود، تورپاق و ک4حیوانالر عالمی و اینسان جمعیتی، 

 رولموشدور. ؤسینده ایسه چوخ آز ایشلر گ توپالنماسی ساحه

 آوستا

» تـومیریس «، »اق آسـتی «دیـر.   و همـده قـدیم  سی چوخ زنگـین   لر خزینه خالقیمیزین اساطیر، افسانه، روایت

لرلـه   ده تـاریخی حادیثـه   دور کی، بو ایکـی اثـر معـین درجـه     ریک. معلوم ستره بیلهؤلرینی بونا میثال گ افسانه

دیـر، تـاریخی حادیثـه و احـواالتالر فووقونـدا فورماالشمیشـدیر.        ده هر ایکی اثر افسانه رهؤدیر. بونا گ باغلی

دیر.  سترمکدهؤزونو گؤلرده او زامان خالق آراسیندا یاییالن میفولوژي موتیولر آچیق ـ آیدین ا نهآنجاق بو افسا

لرلـه   ردویـو یوخـوالر قـدیم میفولـوژي سـوژئت     ؤسینده قیزي ماندانا ایلـه بـاغلی گ   افسانه» آستی آق«مثالُّ، 

سـی و یئـر    سـینین بیتمـه   زوم مئینـه وسـی، بدنینـده ا   باغلیدیر. خوصوصیله ماندانین اطرافیندا سو عمله گلمه

ویدیر. بو میفولـوژي موتیـولر عینـی زامانـدا دینـی       سینی توتماسی چوخ سجیه یوك بیر حیصهؤسینین ب رهوک

 روایتلرله مشایعت اولونور. 

لرین سئنتئزي قانونودور. بـونالر   لرده دینی روایت زرینده نشأت تاپان میفولر ا قدیم تاریخی فاکت و حادیثه

لـی، معـین بیـر     ورلرده، دینلرین، دینی روایتلرین قوشولماسی ایله باغلیدیر. دئمـه ؤلره سونراکی د دیم میفق

ده خالقیمیزین قدیم  سی هئرودوتون یازیب ساخالدیغی افسانه سینده واختیله یونان تاریخچی تصادوف نتیجه

 اساطیرلریندن موتیولر قالمیشدیر. 

) (کریلخالقیمیزین قدیم اساطیرلریندن سوژئتلر ساخالنمیشدیر. بورادا ماساژئتلر سینده ده  افسانه» تومیریس«

یایـدا  «آمیـز تصـویرلر وار. اونـالر     نین حیات طرزي حاقّیندا چـوخ عبـرت   سی تصویر اولونور. بو قبیله قبیله

چون ایسـتیفاده  وورك الرینی خ ر اوتالرال دوالنیر، قیشدا ایسه بعضی آغاجالرین میوهوج ربهوییخدیقالري ج
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لري یایدا یئتیشن زامان ییغیب بیر احتیاط کیمی قیشـا سـاخالییرالر. قافقـاز داغالرینـدا بیـر       ائدیرلر. بو میوه

لـري ایلـه    ختلیف خالقالر یاشاییرالر، اونالرین هامیسی دئمک اوالر کی، مئشه آغـاجالرینین میـوه  وچوخ م

سینین غریبه یارپـاقالري وار، اونـالري اوووب عـادي     ی آغاجالرین بعضیدئییرلر کی، اوراداک». «دوالنیرالر

زرینه حاشیه چکیرلر. بو ناخیشالر پالتـار یویوالنـدا گئتمیـر،    وسویا قاتیر و اَلده ائدیلن مایع ایله پالتارالرین ا

و ناخیشـالر اورادا قـالیر. ماسـا    لیکله، پالتار ییرتیالنا قدر ا دور. بئله ائله بئله، پارچا ایله بیر یئرده دوغولموش

ده ده میفولـوژي   کلرله دوالنیرالر. بو افسـانه ؤسی ده باخ بئله یاشاییش طرزي کئچیریر. میوه و ک لر قبیله گئت

گویا قیستاس پئسین «رمه احواالتی واردیر... ؤجیزگیلر قالمیشدیر. بورادا قدیم اساطیرلره مخصوص یوخو گ

)Qıstaspesinؤ) بلدوغو حالدا گلیب کیرین قاباغیندا دایانیبدیر. بیر قانـادي  یوك اوغلو چینینده قانادالر او

یاخود آلالهالر کیره قاباقجادان بیلدیریرلر ». لگه سالیر، او بیري قانادي ایله آوروپانینؤستونه کوایله آسیانین ا

آمیز تفروعات وار: تومیریس ان  چوخ عیبرتده  افسانه». جک لهؤزو بوردا، ماساگئتلرین تورپاغیندا اؤکی، او، ا

نشـه،  و). هئـرودوت یـازیر کـی، گ   3و  91نشـه عاییـد ایچیـر (   ویه، ان مقدس بیر وارلیقا ـ گ  عزیز بیر قووه

نشه سیتاییش ائدیر و اونـا آتـی   وتورپاغا، سویا، اودا سیتاییش ائدیلیب. او داوام ائدیر کی، ماساگئتلر یالنیز گ

 ). 17و  60رلر (قوربان وئری

سـی   آذربایجانلیالرین قـدیم اسـاطیر، افسـانه، مراسـیم، دوعـا وس. توپلوالرینـدان عیبـارت یـازیلی آبیـده         

روشـو، اعتقـادالري، دینـی، فلسـفی،     ؤنیـا گ وعومومیتله، یـاخین شـرق خـالقالرینین د   » اوستا«دیر. »آوستا«

لـرین اولماسـیندا    ي حاقّینـدا بیـر سـیرا موالحیظـه    سیدیر. اونون یارانما یئـر  ایجتیماعی باخیشالرینین خزینه

ل اورمییادیر. ؤدا ان مقدس گ»آوستا«نی آذربایجانال باغالییرالر.  یوك آبیدهؤباخمایاراق اکثر تدقیقاتچیالر بو ب

لیفی زردوشـت (زرتشـت)ده اورمییـا    ونین اساس مـ »آوستا«ره ؤل جنوبی آذربایجاندادیر. دئییلدییینه گؤبو گ

الرین فیکرینجـه   نین اساس مغزینی ده او، بوردا. تدقیقاتچی نیایا گلمیشدیر. بو آبیدهوساحیللرینده دلونون ؤگ

لر بو اثري آیري ـ ایـري روایـت،     زله موغالر ـ کاهین ؤاولجه شیفاهی شکیلده یارانمیشدیر. باشقا س» آوستا«
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تـون بـو آیـري ـ آیـري      ور، سـونراالر ب لدیب خـالق ایچریسـینده یایمیشـال    زهولر شکلینده د دوعاالر، افسانه

) 5( V) عصـرین آخیـرالري،   VI )6چورموشـلر. آوسـتا ائرامیـزادان اول    ؤلري بیرلشدیریب یازییا ک حیصه

مین اینک دریسی 12ره او، ؤچورولموشدور. روایته گؤورونده یازییا کؤ) حاکمیتی د(کریلعصرین اوللرینده 

ر. عـرب تاریخچیسـی مسـعودي یـازیر کـی، ماکئـدونییالی اسـکندر        اوزرینده قیزیل حرفلرلـه یازیلمیشـدی  

زونـو یاندیرمیشـدیر.   ؤلرینی یونـان دیلینـه ترجمـه ائتـدیریب ا     نین طبی، فلسفی، آسترولوژي حیصه»آوستا«

ره سـونراالر شـیفاهی دیلـده    ؤزونده توپالدیغینا گؤشرق خالقالرینین معنوي مدنیتینی ا» آوستا«بونونال بئله، 

ستریلمیشـدیر. اونـون بیـر چـوخ     ؤیـا خوصوصـی گ  »آوسـتا «ورونـده  ؤلـر د  غا باشالمیشدیر. ساسانییاشاما

 چورولموشدور. ؤلري شیفاهی دیلدن توپالنیب برپا ائدیلمیش و یازییا ک حیصه

رد ؤ) کیمی دYəşt) و یشت (Yəsna)، یسنا (Vespered)، وئسپئرئد (Vendidadنین وئندیدا (»آوستا«

زولرینـده ساخالمیشـالر.   ؤورلـرین افسـانه و مراسـیملرینی ا   ؤختلیـف د واردیر. بونالر مسی و اساس حیصه

زوده قاتالر یارانیش اعتیباري و دوعـاالردا اساسـاُّ   ؤشرح اولونموشدور. ا 45نین اساس مغزي قاتالردا»آوستا«

وس. تأثیرلی، بدیعی   یکروشلري، اکینچیلؤوردون اخالقی گؤسی، او د دیر. خئیرله شَرین موباریزه لرده فاصله

مئلودیک بیر دیلله ناغیل اولونور. ائله بیل، قدیم شرق خالقالرینین قهرمانلیق داستانالرینین قـالیبلري بـورادا   

سی اوسـلوبوندا یازیلمیشـدیر.    لشمه بهؤاولجه شعرله نثرین ن» آوستا«قویولموشدور. چوخ دیقّته الییقدیر کی 

سی اونودولموش، شعرلر ایسـه یاشامیشـدیر. شـعرلر اکثـراُّ هئجـا       ئچنده نثر حیصهسونراالر، شیفاهی دیله ک

 ) هئجادان عیبارتدیر. 16و  12و  11و  8دیر ( وزنینده

شـتون دینینـه   ودن عیبارتـدیر؟ اونـون یارادیجیسـی و پیغمبـري سـاییالن زرد      نین اساس مغـزي نـه  »آوستا«

یر: ایشیق و قارانلیق، خئیر و شر قوولر، ایشقلی قوولرین باشیندا نیانین ایکی قووه ایداره ائدومضموندادیر؟ د

ستونده اوخونان و) کیمی اوخونمالیدیر. قاتالردا موسیقی اQah) اوالن قات اصلینده قاس، قاح (Aveetadaـ خ. ح. کور اوغلویا گوره آوئئتادا ( 45
لنیب قووولور. ایندي  لنیر، شر قوولر لغت  اوخونموشدور. شعرلرده اود تعریفشعر پارچاالري دوعاالر واردیر. بو شعر پارچاالري قرآن کی آوازال

 ). 21ـ 8مغامالرینین کوکو گئدیب آوستایا چیخیر (» پنجگاه«، »چارگاه«، »سئگاه«گئنیش یاییلمیش 

                                                 



اَهـریمن    ) Anqlo maynoز (هرمز)، قـارانلیق قـوولرین باشـیندا ایسـه آنقلـو مـاینو (      ورمؤآهورا مزدا، ه

رلیق تون ایشیقلی، تمیز، عاغیللی، خئیرلی وس. واوچون بودایانمیشدیر. بونالر آلالهدیرالر. هرمز اینسانالر ا

یارادیجیسیدیر. اَهریمن ایسه عکسینه، شر، ناتمیز، ضررلی وس. قـوولرین یارادیجیسـیدیر و عینـی زامانـدا     

ایداره ائدیجیسیدیر. ایشیقلی آلاله اَکینه یارارلی توپالغی، قارانلیق آلالهی ایسه بوش صحراالري، بیرینجیسی 

ی قوشالري، حشراتی، مردارالري یارادیب. یئر ، سو ائو حیوانالرینی، ایکینجیسی وحشی حیوانالري، ییرتیج

والدسـیزلیق اَهـریمن طرفینـدن    ؤسـوزلوق ـ ا   لـوم، سـون  ؤلیـک، ا  خوصوصیله اود هرمـز طرفینـدن، خسـته   

) آچیق ـ آیدین ائتیک خاراکتئر داشـیییر.   Dualizmلیک ـ دوآلیزم (  دا اوالن بو ایکی»آوستا«یارادیلمیشدیر. 

 لیک وس. آلالهیدیر.  لیک، خئیرخواهلیق، اَهریمن ـ یاالن، شر، اخالقی چیرکین دریکوم هرمز ـ دوغرولوق،

زو بنیاد اولونانـدا ایکـی قـووه،    ؤنیا اوکلري هاردان گلیر؟ دؤدا اوالن بئله آچیق ـ آیدین دوآلیزمین ک »آوستا«

ـ سـویوق، آغ ـ قـارا، یـاز ـ        زلري قاباغیندادیر: ایشیق ـ قـارانلیق، ایسـتی   ؤایکی جهت قدیم اینسانالرین گ

لیـک   لیق ـ خسـیس   لیک، اَلی آچیق لیق، پیس ده: یاالن ـ دوغرو، خئیر ـ شر، یاخشی   قیش، یئر ـ سما، معیشت 

ز ؤلري مقابیلینده بـونالرا ا  لیک شاهیدیدیرلر، شعورالي، سوییه ندهودا اینسانالر بونالرین گ نیا یارانانووس. د

ستردیییمیز هر بیر آنالییشین آرخاسیندا بیر قـووه وار،  ؤره گؤشلر. قدیم اینسانالرا گلرینی بیلدیرمی موناسیبت

العاده قووه ـ وارلیق ـ آلاله ایداره ائدیر و اونالر آراسیندا داییم موباریزه گئدیر. بو جهتلري    سینی بیر فوق هره

زونوشـونون اساسـینا   ؤنیـا گ وز دؤلردن بیر باشا اخذ ائـدیب ا  زوندن، قدیم میفؤطبیعتین و همده معیشتین ا

 روشلري سیستمینه چئویرمیشدیر. ؤنیا گویوك بیر دؤدا ب»آوستا«شت قویموش ودریک زردوداهی، م

دادیـن بیرینجـی    لر واردیر. وئندي آمیز فصیل دا قدیم اینسانالرین مشغولیتی ایله باغلی چوخ عیبرت» آوستا«

لکه و شهرلرین آدالرینـی چکیـر، بـونالر هامیسـی     ؤارادیغی اده ی حبتینؤشتله صوفصلینده هرمز پیغمبر زرد

سینده هانسی یئرلر  رهوده یئر ک چونجو فصیلولیک والیتلریدیر. ا ده اوالن اکینچی اونون ایداري ائتدییی ساحه

سوألینا هرمز بئله بیر جاواب وئریر: آلیلمـیش، شـومالنمیش تورپـاق و اوتـوراق اهالیسـی      دیر؟  داها یاخشی
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دیر؟ سوالینا هرمز بئله جاواب وئریر: او زامان  لییین اساس مغزي ـ توخومو نده   الن یئرلر. یاخود زردوشتیاو

 لی آپاریر.  لییی قورویور و ایره لی، او زردوشتی کی، بوغدا یاخشی بئجریلیر، کیم بوغدا سپیرسه دئمه

لرینده بـو و یـا دیگـر     شیفاهی خالق ادبیاتی نومونهورولرده یارانان آذربایجان ؤلري سونراکی د عنعنه» آوستا«

لریمیزده، مراسیم و بایرامالریمیزدا، فولکلوروموزون ناغیل،  سینی تاپمیشدیر. عادت ـ عنعنه ز ایفادهؤده ا درجه

 یوك و ثمرلی تأثیريؤموتیولري یاشاماقدادیر. آوستانین خالق ادبیاتیمیزا ب» آوستا«داستان و باشقا ژانرالریندا 

میشلر. ي. و.  یلهؤزمینلی، م. ح. طهماسب کیمی فولکلورشوناسالریمیز قیمتلی فیکیرلر س حاقّیندا ي. و. چمن

لـري   عنعنـه » آوسـتا «لرینـده فولکلورشوناسـلیغیمیزدا    ـ نجی ایللرده یازدیغی مقالـه   1920زمینلی هله  چمن

سـینده   آدلی مقالـه » شت عادتلريوزرد«زمینلی آذربایجان  آختاریشالرینین اساسنی قویموشدور. ي. و. چمن

لره قیش و سویوغون مضر اولـدوغونو تلقـین ائـدیر. اودور کـی،      شتیوسی زرد لمهؤقیشدا طبیعتین ا«یازیر: 

سینده نورانی و ساغالم بیر عـالم تصـویر    لیک مفکوره شتیو) ائلییرلر. زردکریلقیشی اهریمنین یارادیلیشی (

لیکدن اثـر اولمـادیغی قئیـد ائـدیلیر. بـو فیکیـر خـالق ادبیـاتیمیزدا دا اثـر           تهاولونارکن اورادا سویوق و خس

 بوراخمیشدیر: 

 چو بیزه یاغیدیر، وا

 چو جنت باغیدیر، وا

 چو ییغار گتیرر، وا

 چو وورار داغیدار. وا

 ـ  84دئیه تصویر ائـدیر ( » جنت باغی«و یازي » شمنویاغی د«رونور کی، خالقیمیزدا قیشی ؤزلردن گؤبو س

15 .( 

خوروز اولماسا «یا قاییدیر و یازیر. »آوستا«سینده یئنه  آدلی باشقا بیر مقاله» خالق تحلیلی«زمینلی  ي. و. چمن

چـون خـوروزون قـدیم تاریخـده اوینـادیغی رولونـو       وزونو آنالمـاق ا ؤدئییرلر. بو آتاالر س» صاباح آچیلماز

 204 



نـدوزون  ونکی ایشـیغین و گ ومقدس کیمی تلقی اولونور، چ لره پریدار آدالنان خوروز لیییک. زردوشتی بیلمه

) 15و  63ظهورونو خالقا خبر وئریـر. خـوروز ایشـیق آلالهـی هرمـزون گوروهونـدان (گـروه) سـاییلیر (        

یـوك  ؤخوروز ب«سینده خوروز نئجه دئیرلر، طمطراقلی بیر دیلله تصویر اولونور:  نین وئندیداد حیصه»آوستا«

شـون! اکینچـی، مـال ـ     واي اینسانالر، باشـا د ». «ز سسینی اوجالدیرؤچون اوقارشیالماق ادانی (دان یئرینی) 

بونـو ائشـیدن اینسـانالر    ». گلیـر قارایا باخان، خالق، پالتارالرینی گئیین، اَللرینی یو، اودون تاپ، اونو بورایـا  

 ). 17و  54یادیر (زلرینی آچیر و بیر ـ بیرینه بئله دئییرلر، دورون، بیزي خوروز اوؤگ

دئییرلـر. بونـون معناسـی بیـر     » کورویـا آلـاله، شـ   «الر،  بیریسـی آسـقیراندا اطرافـداکی   «ستریر کی، ؤاَدیب گ

ره آدام آسقیراندا جین و شیطان کیمی فنـا قـوولردن خـیالص    ؤچوخالرینا بللی دئییل، حالبوکی، اساطیره گ

 ). 15و  66اولور (

کلرینی آچماغـا  ؤلکلوروموزدان بئله بیر بایاتی میثال گتیریب اونون اساطیري کـ زمینلی فو سونرا ي. و. چمن

 چالیشیر: 

 آي گئتدي باتان یئره 

 لر یاتان یئره  ملک

 م نیشانه اولدو  سینه

 یار اوخون آتان یئره

بیرینجـی   سـینی  لیـزم واردیـر. سـون ایکـی میصـراع قـووه        اکثر بایاتیالردا اولدوغو کیمی، بـورادا دا پارالئـل  

نش قیـز، آي  ومیصراعدان آلیر. بیرینجی میصراعالري ایضاح ائـدك: خـالق اعتقادینجـا آي اوغالنـدریر، گـ     

لر یاتان یئره گئدیر. بورادا آي حساس بیـر عاشـیق کیمـی     نشین پئشینجه دوالنیر. بایاتیدا آي ملکومتمادیاُّ گ

 ). 15و  63ستریلیر (ؤگ

 ر. ل نیانین یارانیشی حاقّیندا میفود
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نیـانین یارانماسـی اوزوده بیـر سـیرا     وشوندورموشدور. دونیانین یارانماسی قدیم اینسانالري داها چوخ دود

ره، دونیـادا نـه وارسـا    ؤده ایضاح اولونور. بعضـی میفولـوژي تصـوره گـ     ختلیف شکیلوخالقالر طرفیندن م

حریکاردیر ـ آلالهـدیر. بعضـی    یـوك بیـر سـئ   ؤالعاده قووه طرفیندن یارادیلیـب بـو قـووه ب    هامیسی بیر فوق

دان، تورپاقدان، سودان  دن متمادیاُّ عمله گلیب ـ خاوس  نیا ایبتیدایی بیر وضعیتوره دؤمیفولوژي تصورلره گ

 دیر:  ویدیر. اونون قیسا مضمونو بئله نیانین یارانماسی حاقّیندا یونان اساطیري چوخ سجیهویارانیب وس. د

نیـا حیـاتینین   ودا د لیق اولموشدور. بو خـاوس  ـ قارما قاریشیق  46نلیق بیر خاوساولجه ابدي، سونسوز و قارا

 دان عمله گلیر.  سیز خاوس لمز آلالهالر نهایتؤتون عالم و اومنبأیی توپالنمیشدیر. هر شئی ـ ب

ن قدرتلی زرینده بیتن و یاشایان هر شئیه حیات وئرو)) یاراندي. اHeyaده آلاله ـ یئر (حئیا (  دان هم خاوس

لچویه ؤیده اؤیئر گئنیش یایخاندي. یئرین آلتیندا اوزاقدا، بیزدن چوخ اوزاقدا اوجسوز ـ بوجاقسیز ایشیقلی گ

دان ـ حیات منبعیندن عظمتلی بیر قـووه، هـر شـئیی      نیایا گلدي. خاوسولمت ـ تارتار د وگلمز درینلیکده ظ

نیا قورولماغـا باشـالدي. سرحدسـیز خـاوس     ولیکله د ه) دوغولدو و بئلErosجانا گتیرن محبت ـ ائروس ( 

ده و ظولمتـدن ابـدي    ) مئیدانا گتیـردي. گئجـه  کریلنی ـ (  ) و قارانلیق گئجهErəbiبی ( ابدي ظولمتی ـ ائره 

نیایـا آخـدي و   و) یارانـدي. ایشـیق د  Hemraن ـ حئمـرا (  و)، خوشبخت ایشـیقلی گـ  Efirایشیق ـ ائفیر ( 

 یه باشالدي.  ز بیر ـ بیرینی عوض ائتمهندوولیکله، گئجه و گ بئله

ي یئر اوزرینه سریلدي. یئـردن  ؤنیایا گتیردي و گویو ـ (اورانی) د ؤسیز گ نبیت (منبت) یئر نهایتوقدرتلی، م

لچـوده آخـادي.   ؤلـنن دنیـز گئنـیش ا    دوغموش اوجا داغالر مغرورجاسینا اونا دوغرو اوجالدي، ابدي سس

 ي، داغالر، ؤگ

 نیایا گلیب. اونالرین آتاسی یوخدور. ویسی یئر ـ آنادان ددنیز هام

ود اولموش قارما قاریشیق، غئیري ـ متشکیل عالم ـ سیندن داها اول موج نیانین و اونداکی حیاتین عمله گلمهوـ خاوس ـ قدیم یونان اساطیرینده د 46
 ماتئریا. 

                                                 



مور یولداشی سـئچدي، عظمتلـی،   ؤزونه عؤنبیت (منبت) یئري اوکمران اولدو. او، مؤنیادا حوي دؤیاران ـ گ 

سـیز چـایالر کیمـی     ) آلتی اوغلو و آلتی قیزي اولدو. اونالرین اوغلـو نهایـت  Nəhəngقورخونج و نهنگ (

ز دالغـاالرینی دنیـز   ؤ) اFatiraزونده آخان اینتهاسیز اوکئان (عمان، اقیانوس ـ ك.) آلاله فاتیرا ( ویئر اتون وب

) Hinnerionتون چایالري و دنیز آلالهالرینی یاراتدیرار. توتان ـ نهنگ هیننئریـون (  ونیاداکی بولدن د نهؤی

دان یئرینـی ـ ائوسـو     و آلالقیرمیـزي ) آي ـ سـئلئنانی   Hemosuنشـی ـ هئموسـو (   و) گTeyyaیـا (  و تئی

زونـده  وي اؤده گـ  نیایا گتیردي. آسترئیادان و آورورادان قارانلیق گئجـه و) دEorus, Avrora(آورورانی) (

یی ائور، نملی جنـوب   لهویی بورئی، شرق ک لهولکلر: سرت شیمال کوتون کوتون اولدوزالر همده بویارانان ب

 لهیی زئفیر بول یاغیش گتیرن بولودالر... آیریلدي. وکیی نوت و موالییم غرب  لهوک

آمیـز میفلـر ساخالنمیشـدیر.     نیادا ایکی اینسانین یارانماسی حاقّیندا چـوخ عیبـرت  ونیانین، دودا دا د»آوستا«

ره ؤرور. خئیر و شر قوولري. اعتقادا گـ وکم (حکم) سؤنیادا ایکی قووه حوره دؤیا گ»آوستا«دئدیییمیز کیمی 

وجود (موجود) اولموشدور. هله ایلکین چـاغالردا خئیـر و   ؤولر هله ایکی اینسانین یارانیشیندان اول مبو قو

ینـده ایسـه هرمـز آغـالیق ائـدیردي.       لمـت سـلطنت  وشرین آغالیغی کسگین صورتده سـئزیلیردي. ابـدي ظ  

نـه توخونمـوردو.   یـده. بیـري دیگری  ؤنـین سـلطنتی ایسـه گ    نین سلطنتی آشاغیدا یئرلشیر، ایکینجی بیرینجی

نکی، اونالرین آراسیندا مسـافه ـ هـاوا وار. ایشـیق، سـلطنتی ابـدي ایشـیق آدالنیـر، هرمـزون یئریـدیر،           وچ

چ مین ایل چکن بیرینجی ائرادا هر ایکی سلطنت ولمت آدالنیر. اوداغیلمیش یئر، قارانلیقالر ایسه سونسوز ظ

میشدیالر. آنجاق یالنیز بو ائـرانین سـونوندا بیـر ـ بیرینـه      وجود ایدي، بیر ـ بیري ایله قارشیالشما ؤپارالئل م

رور، اونا نیفرت ائدیر و هرمزون ؤیه باشالییرالر. اهریمن ایلک دفعه ایشیق سلطنتینی گ توققوشور و موباریزه

حرکته  لرله رن و مقدس ایفادهؤده گ ییر. بونالري اولجه یه باشالماق ایسته چون موحاریبهوسلطنتینی داغیتماق ا

 هلت آال بیلیر. ؤچ مین ایل موباشالیان هرمز اهریمنی قورخودور و داها ا
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کوزو ؤیو، یئري، سویو، بیتکیلري، حیوانالر عالمینی، ایلک اؤایکینجی ائرا گلیر. بو واقت ایچریسینده هرمز گ

یه حرکـت   نداکی ساحهلمتین آراسیوي بوشلوقوندان ایشیقال ظؤسی گ رهوو ایلک اینسانی یاراتمیشدیر. یئر ک

 لیق یوخ ایدي.  لیک، زور ایشلتمه ـ زوراکی لوم، خستهؤزونده جنت برقرار اولونموشدو: اومیشدیر. یئر ا ائله

چ مـین ایـل چکمیشـدي. یئـر     وسینه قدر یئنه ا نیایا گلمهوچونجو ائرا موباریزه آراسی ایدي. زردوشتون دوا

کــوزو و ایلــک اینســانی ؤهرمــزون یاراتــدیغی ایلــک ا یــوش مئیــدانی اولموشــدو: اهــرمینؤســی د رهوکــ

میشدي. ایلک اینسـانین توخومونـدان اینسـان     لدورموشدور. آنجاق اونالرین توخومالرینی محو ائده بیلمهؤا

 کوز توخوموندان ایسه قارا ـ مال. ؤرندي. ایلک اؤنسلی ت

ین ایل داوام ائدیر. خئیر قـوولر غلبـه چـالیر،    چ موده ا ردونجو و آخیرینجی ائرادا تامامالنیر. یئنهؤموباریزه د

 ). 17و  113لولر دیریلیرلر. (ؤا

ز بدنینـدن  ؤلري ا تون شئیوسونرا هرمز ب«... وجوددور. ؤنیانی یاراتماسی حاقّیندا دیگر میفلرده موهرمزون د

ایندییـه قـدر    زونـون ؤیاراتماغا باشالدي. بیرینجی اوالراق اونون باشـیندان گـوي عملـه گلـدي.... هرمـز ا     

ز ؤیون ایچریسینده یئرلشدي. یئر اونون آیاغالریندان یارانـدي. سـو ایسـه اونـون گـ     ؤیاراتدیغی ایله برابر گ

کلریندن مئیدانا گلدي. اونون روحونـدان اود یارانـدي. اَبـدي    ویاشالریندان عمله گلدي.  بیتکیلر هرمزون ت

 ). 27و  81» (ایشیقدان ایسه اونون نورو یارادیلدي

ترگی بیر نظر سالیر. ؤنونده آلاله محمده اونلرین، بیر گووجوددور. گؤمحمد پیغمبر حاقبیندادا بئله بیر میف م

یوك یارادانین بو باخیشیندان محمدي تـر باسـیر. پیغمبـرین باشـینا گلـن تـردن آلـاله ملکلـري یـارادیر،          ؤب

نی، آیـی،  ویازدیغی تـاختینی، جنتـی، جهنمـی، گـ    گاهینی، اینسانالرا بخت  ز اقامتؤکی تردن ایسه ا زوندهوا

چـیالري،   تالهیـا سینین تریندن پیغمبري ـ آلاله ائلچیلرینـی،    یده نه وارسا هامیسینی، سینهؤاولدوزالري ـ گ 

شـرقدن  «نی، معبدلري، مسجیدلري، آیـاقینین ترینـدن    نین تریندن کعبه ولییاالري (اولیا)، چیینیؤشهیدلري، ا

 ). 27و  87سینی یاراتدي. ( رهوئر کی» ن باتانا قدروگ
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ورده ؤز قاباغیندادیر. قئید ائـدك کـی، آوسـتادان سـونراکی د    ؤشرح ائتدییمیز بو میفلر آراسیندا واریسلیک گ

 ایسالم اعتقادالرینین تأثیریله کلی مقداردا میفلر مئیدانا گلمیشدیر. 

خالق طبیعتـه موناسـیبتی، حیاتـا باخیشـی،      شوندورموشدور. هر بیروتون خالقیالري دونیانین یارانماسی بود

لی، ایضـاحالر،   سترمیشدیر. بو سعیؤیه سعی گ روشو، اعتقادي فوقوندان بونون سببینی ایضاح ائتمهؤنیا گود

ختلیف اساطیر ودا بو موضوعدا م سی حاقّیندا ایلک میفلردیر. آذربایجان خالقی نیانین مئیدانا گلمهوشرحلر، د

ي آیري اولمامیشدیر. بونالر ؤره چوخ قدیملرده یئر گؤدیر. اَن گئنیش، یاییلمیش میفلره گو روایتلر یاراتمیش

ره بـو ایلکـین وارلیـق یومـورو     ؤو، یک دیل وارلیقدان عیبارت اولموشدور. اکثر خالقالرا گؤتوکل حالیندا، ب

لونموش، یاریسی یئـر  ؤرلیق بسینده بو یومورو وا لر نتیجه ختلیف طبیعی حادیثهوایمیش. زامان کئچدیکجه م

 ي. ؤاولموش، یاریسیدا گ

لرینه  نیا اولجه سودان، بعضیوره دؤدیر. بعضی اساطیرلره گ ختلیفویون یارانماسی حاقّیندا میفلر مؤیئرین، گ

زوده والپ قاباقالر آلالهدان باشقا هئچ کیم یـوخ ایمـیش. یئـر ا   «ره ایسه تورپاقدان عیبارت اولموشدور. ؤگ

ییر، تورپاقدان بیتکیلري  ییر، سونرا لیلی قورودوب تورپاق ائله ان آیاغا سو ایمیش. آلاله بو سویو لیل ایلهباشد

 ). 5و  35» (جردیر. سونرا تورپاقدان پالچیق قاییریب اینسانالر یارادیر، سونرا روح وئریروج

خ ایدي، آلالهدان باشقا کیمسه یـوخ ایـدي. آلـاله    بیري وار ایدي، بیري یو«الریمیزین بیرینده دئییلیر:  ناغیل

ده لـذت   چـون دئییـل، بهشـت   ونیانی یاراتدي. بورایا صاحیب اولماق اوفیکیرلشیب بهشتی، جهنم و بیرده د

 ». چون تورپاقدان بیر آدام، اونون قابیرغاسیندان بیر حووا یاراتديوآپارماق ا

ي یوخ ایمیش، اونالر بیتیشیک ایمیش. ؤیلیر کی، واختی ایله یئر، گسون ایللر چاپ اولونان بیر اساطیرده دئی

ندور، آتیلیر، آلت قات ایسه آشـاغی، یوخـاري حیصـه    وست قات هونیا چالخاالنیر و اورتادان پارتالییر، اود

ش آدالنیر. نویه یانار اود ـ گ  اود، آشاغی حیصه ایسه سو اولور. میلیون ایللر کئچیر. یوخاري حیصه ـ همیشه 

نـی ـ سـویو همیشـه      سینده بولود، آي و اولدوزالر آشاغا حیصـه  سی نتیجه نین داییم موباریزه هر ایکی حیصه
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لـر،   ده تورپـاق یئـري قـارالیر. داغـالر، دره     یه باشالییر. اود، چکیلیب یکجـه  یاندیریرالر. نهایت سو چکیلمه

 ). 12ـ  194ـ  198ر، اینسانالر یارانماغا باشالییر (یارانیر. ائله بو یولال دا جانلیالر، بیتکیل

ز عکسـینی تاپمیشـدیر. آلـاله    ؤلرده اونـون دیگـر یـارادیجیلیق اعجازکـارلیغی ا     محمد پیغمبرله باغلی میف

سـتونه ده عیبادتلـه مشـغول اوالن بیـر     وزلـدیر و اونـون ا  وقیرمیزي، پارالق داشدان سئحرلی بیـر چیـراق د  

نیایـا  وهرتلندیرن، محمدي آلالهین ائلچیسی سایان و هلـه د ؤکسینی قویور. آلالهی شده محمدین ع وضعیت

میش اینسانالرین روحالري یوز مین ایل مودتینده بو سئحرکار چیراغین اطرافیندا دوالنمیش داییم اونـا   گلمه

ائتمیشـدیر. محمـدین   جک حیاتینی تأمین  کی گله زوندهوباخمیشالر. بو باخیش ایسه همین اینسانالرین یئر ا

سـا   زونـه باخسـیب  ؤسا بی ـ خـان گ   باشینا باخانالر خلیفه، یاخود سلطان اولموشالر. کیم یالنیز آلنینا باخیب

اسالهییات (الهیات) عالیمی، قاشالرینا نظر یئتیرنلـر ایسـه رسـام اولمـوش؛ یاناقالرینـا باخـانالر سـخاوت        

دوغولموش، بوغازینا باخان واعظ، بوینونا باخان تاجیر؛ سول اَلینه صاحیبی، دوداقالرینا باخانالر ایسه ناظیر 

ینلـر ایسـه یهـودي، خریسـتان و      رمهؤباخان جاهیل، ساغ اَلینه باخان اکینچی دوغولموشدور. نهایت، هئچ گ

 ). 27و  87پرست اولموشالر ( آتش

دن مئیـدانا   نیـانین اینسـانیت  وره قـدیم د ده یارانماسی حاقّینـدا بـو منظـ    العاده شکیل وجودیتین فوقؤتون موب

سـتریر کـی،   ؤکله جاواب وئریر. بئله اساطیرلر بیرده اونو گوتونلوده اوالن میفولوژي تصورلره ب سی باره گلمه

وجود اوالن هر بیر شئی معین معنادا اینسان بدن ؤنیادا موتون دوزوله بؤهر بیر یارانیش، حادیثه، مفهوم بیر س

 دار اولموشدور.  سی ایله عالقه هیلشدیریلمهحیسلرینین ایال

ي یئددي قاتدیر، هر بیر قـاتین  ؤیون یارانماسی حاقّیندا دا چوخلی اساطیرلر واردیر. گویا گؤقرآندا یئرین، گ

لر مسکن سالمیشـالر، یئـددینجی قاتـدا عمـان وار و اونـون       سی وار، هر بیرنده ده ملکه ره وظیفهؤزونه گؤا

رولنلر ان خوشـبخت  ؤت. آلاله جنتـی سـککیز الي یارادیـب، سـککیزینجی الیـا الییـق گـ       ستونده ده جنوا

 ). 27و  118ـ  119دیر. ( ستوندهوگاهی بونون ا نیانی یارادانین اقامتوکی، د رهؤاوالنالردیر، اونا گ
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 میفلر.  (Kosmoqonik)کوسموقونیک 

لیکلـر عملـه    روشـلرینده دییشـیک  ؤنیـا گ والرین دلر سببلري زامان ـ زامان خالق  ده باش وئرن معجزه طبیعت

رونن حادیثه زامـان کئچدیکجـه آچیلمـیش، دورولمـوش،     ؤگتیریر. معین واختالر قدیم اینسانا سیر کیمی گ

سـینه   لیکلرین مئیـدانا گلمـه   زونده دییشیکؤسینده معلوم میفلرین ا وبهؤز نؤمعین معنادا آیدینالشمیش، بودا ا

لموشدور. اوالن موره ده بعضی خالقالرین دؤنا گسبب اولیـک   ختلیفونیانین یارانماسی حاقّیندا میفلرینده او

له شرح اولونمالیدیر. بو تیـپ میفلـرین ان    لیک زونه یئر تاپان دییشیکؤروشونده اؤنیا گومحض خالقالرین د

نش، اولدوز، ایلدیریم، و، گنیا خالقالري ایچریسینده اَن چوخ یاییالنی آيوچوخو کوسموقونیک میفلردیر. د

 بولود، یاغیش، سما وس. حاقّیندا کوسموقونیک میفلردیر. 

تـون  ونش بونش حاقّینـدادیر. گـ  وستریر کی، آذربایجانـدا دا چـوخ یـاییالن میفلـر آي و گـ     ؤآختاریشالر گ

ینادیغی رولو ایله ده او نشین اطراف محیطوکوسموقونیک میفلرین اساسیندا دورور. البته بونالرین هامیسی گ

دار خالق ایچریسـینده چوخلـو اینـام و اعتقـادالر واردیـر. بـونالرین امیسـی         له عالقه نشوال، گ باغلیدیر. آي

داردیـر. دیلیمیـزده    سیله عالقـه  نشین دوغروداندا جانلی خیلقت کیی تلقی ائتمهوواختیله اینسانلرین آي و گ

 لر چوخدور.  وس. ایفاده» کی میسن نون قاباغینجا گلمهوگ» «ن حاقّیوگ«

دیـر). گویـا    للـه آتاردیرالر. (بو اعتقاد اینـدي ده داوام ائتمکـده  ونش و آي توتوالندا قاب جینگیلددر، گوگ«

 نشین قاباغینی کسن جینلري، شیطانالري، قارا دئوي قوواردیالر. وبونونال گ

چـون بیـر سـیرا افسـونالرا     وشـی چیخارمـاق ا  نوچوخ یاغمورلو اولوب، قیش چووخونو اوزون چکنـده گ «

 ».سیدیر موراجیعت ائدیلیر. قودو، قودو مراسیملري همین اعتقادالرین نیسبتاُّ سونراکی ایفاده

لرینـه طـرف    نشـین شـفق  وتـوروب گ ؤوالدي اوالن بیریسی اود گؤن بولوددان چیخاندا آناسینین ایلک اوگ«

 توتور و دئییر: 

  من آنامین ایلکییم.
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 لکویموآغزي قارا ت

 یاندیردیم من سنی 

 ). 2و 1و  249یاندیر سنده منی (

نشین سحر چیخیب آخشام باتماسـی،  ونش اولموشدور. گورونن ایلک معجزه ائله گؤده قدیم اینسانا گ بلکه

الر و ز قاماشدیرماسـی، بولـود  ؤلییـی، گـ   الرین ایتـی  لییی، شعاع سی، ایستی رونمهؤده گ ن یئنه افقواو بیري گ

چـون بیـر اهمیتـه مالیـک     ونشین توتولماسی وس. قدیم اینسـان ا وسی، گ رتمهؤستونو اونشین اواونالرین گ

نش وده ایلک مقدس سایدیغی و سیتاییش ائتدییی وارلیـق گـ   نیادا قدي اینسانین بلکهوره ده دؤایدي. بونا گ

نش ومیفلـر یارانمیشـدیر. چـوخ زامـان گـ     سینی یاراتماسی حاقّینـدادا   رهونشین سانی، یئر کواولموشدور. گ

آي سئودییی «جانالندیریریش، اونا اینسان و حیوانالرین خاصیتلري وئریلمیشدیر. اساطیرین بیرینده دئییلیر: 

 سینه قیسقانجیلیق ائدیر، چاغیریب اونا دئییر:  سترمهؤزونی هامییا گوزل اؤز گؤندوز چیخیب اونشین گوگ

نش اونـا جـاواب   وستریرسن. گـ ؤزونو هامییا گوزل اؤندوز چیخیب گودیر کی، گ ـ سن قیزسان، سنه عاییب

 وئریر: 

زونـه  ؤزومـه باخسـا گ  ولریم وار، هر کـس ا  زومه باخا بیلمز. منیم ایینهوـ من چیخان واخت هئچ کس منیم ا

 )2و  1و  284». (باتیررام

 له خسرووون اووا چیخماسینی بئله تصویر ائدیر:  نیظامی شیرین

 نش اووا حاضیرالشدیالر. وو گ آي

 نه (گلگلون) اولدوالر سووار. ولگوشدیز، گ

 لیلر اولماسی حاقّیندا آذربایجان میفلرینه بلد ایمیش.  نشین سئوگیورونور کی، نیظامی آیال گؤآیدینجا گ

آي گئجـه ـ   «شیر. سیز افسانه و اساطیرلر دوال لرله باغلی سایسیز ـ حساب  رونن لکهؤزرینده گویاخود، آیین ا

تـوروب  ؤنش تنگـه گلمـیش، بیـر پارچـا پـالچیق گ     ونشی قووور، توتا بیلمیر. حتی بیر دفعـه گـ  وندوز گوگ
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زونـده لکـه قالمیشـدیر. گویـا بـونالرین      ودن ده آیین ا زونه چیرپمیشدیر. بو سببوشن آیین اوآرخاسینجا د

و  1و  249» (و اینتیظاردا یاشاماق یازیلمیشدیر.لرینه بیر ـ بیرینه قوووشماماق، همیشه حسرت  بخت ـ طالع

2 .( 

) ایمیشلر، ائله هئـی ساواشیرمیشـالر.   Şitəngiنگی ( له آي باجی ـ قارداش ایمیش. بونالر چوخ شیته  نوگ«

ن الینی خمیـره  وییرمیش کی، اَپپک یاپسین. بیردن گ نو یئنه ساواشیرالر، آناالري دا خمیر ائلهونلرین بیر گوگ

روم بیـر ـ   ؤکور، دئییر کی، سیزي گـ ؤنیب بونالرا قارغیش ت دا حیرصله زونه. آناالريوب چیرپیر آیین اباتیری

 سینیز.  یه رمهؤزونو هئچ گوبیرینیزین ا

زونه، اینـدي ده گئجـه   ون کی، خمیري چیرپمیشدیر آیین اودا گئجه. گ ندوز دوغور، آيون گواودور کی، گ

 ). 5و  35» (ی قالیبدیررونور ـ لکه کیؤیا باخاندا گ آي

ختلیف سببلرله ایضاح ائدیر. ص. وورغون ولري خالق اساطیرلرده م رونن لکهؤزونده گولر آیین ا البته، گئجه

ره، شاعیر واریانتالرین ؤپوئماسینین مرکزینه بئله اساطیرلردن بیرینی قویموشدور. بیزه گ» وري آیین افسانه«دا 

نا مانع اولور، اونو تنگه گتیریر، آنادا  تمیشدیر. آي اورادا خمیر یوغوران آناسیان اوغورلوسوندان ایستیفاده ائ

مـور بویـو   ؤتون عوزونه وورور. بو لکه هئچ واخت گئتمیر و آنادا بونیب، خمیرلی الینی اوغلونون ا حیرصله

 بونون عذابینی چکیر. 

سایریشان و اوچان اولـدوزالر. اولـدوزالر آراسـیندا    اولدوزالر حاقّیندادا میفلر چوخدور. آیدین سما، گئجه، 

ختلیـف فیقـورالر. سـحر آچیلیـر،     وزلن مولر. سمادا اولدوزالردان د لیغی ایله سئچیلن ز پاراقلیغی و ایشیقؤا

نده چیخمامیشدیر. آنجاق بیر اولدوز ـ دان اولدوزو سایریشـیر،   ونور، یوخ اولور. هله گؤتون اولدوزالر سوب

تـون بـونالر ایبتیـدایی اینسـان     وچون سیرّلی بیـر عالمـدیر. ب  وتون بونالر ایبتیدایی اینسان اوییر. البته، بپاراال

ختلیـف میفلـر   وده شرح ائـدیلیر، بـونالرین سـببلري آختـاریلیردي. بـورادان دا م      ختلیف شکیلوطرفیندن م

او قدر اولدوز وار و هر آدامین دا بیر اولدوزو ده بیر  یدهؤزونده نه قدر اینسان وارسا گویارانیردي. گویا یئر ا
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چـور  ؤنیـادان ک وزونده اوالن اینسانالردان بیري ده دولی یئر ا رسه، دئمهونؤوار. بیر اولدوز سمادا اوچوب س

دا اولـدوزالر حاقّینـدا خوصوصـی میفلـر واردیـر. بئلـه اولـدوزالرین ان مشـهورو تیشـتیرییا          »آوستا«وس. 

نش وداکی آدیدیر. سیریوس ان پارالق و هـم ده گـ  »آوستا«) اولدوزونون Siriusو، سیریوس (اولدوزدور. ب

لییـه قـدر میـدییانین آلالهـالر      شـت ویه اولـدوزدور. بـو اولـدوز هلـه زرد     سیستیمینه ان یاخین اوالن ترپنمه

سـین   آرتاك سئرك IIب. ـ دا سککیزنجی یشت اونا حصر اولونو» آوستا«وجود اولموشدور. ؤسینده م عاییله

دا تیشتیرییانین آدي گلنده آشاغیداکی کیی ائپیتئتلر »آوستا«سینده برپا اولونموشدور.  ورونده او، آلاله سوییهؤد

)Epitetlerایشله (   زاقـدان گـب» معالجـه ائـدن  «رونن و همـده  ؤدیلیر: آغ، پارالق، ایشیلدایان، او ،او)تـون  و

سیدیر. اَکین یئرینده بوغدا  ئدیر) . تیشتیرییا اولدوزالر ایچریسینده ان قدرتلیوجودیتی معالجه اؤوارلیغی ـ م  

دیـر.   نـدن عیبـارت  وچ اون گوسینده بیتیر. تیشتیرییانین بیر آیـی ا  لده اوتالر یالنیز اونون سایهؤوشنلري، چؤک

دا غیب اولـور.   ئدیر و اوکئانن شیطانال موباریزه اوچ گورونور، سونرا ایکی دفعه اؤیده گؤهمین موتده او، گ

اونون حاقّیندا اوالن میفلرین بیریسینده دئییرلیر کی، اوزون مودت یـوخ اوالنـدان سـونرا اولـدوز تیشـتیرییا      

سی کیمی تقـدیم اولونـوز. تیشـترتییا     لونون دیریلمهؤده ا رونور. بو حادیثه میفؤیده گؤیئنیدن جانا گلیر و گ

و  68ـ   69لرده بئله بیر باخشی وار کی هم اولدوزالر و همـده دومـان دنیـزدن قـالخیر (     حاقّیندا اوالن میف

بیـز پـارالق، ایشـیق سـاچان تیشـترییایا سـیتاییش       «دا تیشترییادا اولدوزو بئله ترنـوم اولونـور:   »آوستا) «16

ده تیشـترییا   جـی اون گئجـه  ائدیریک، قارا مال، قویون ـ قوزو و اینسانالر اونـون حسـرتیینی چکیرلـر. بیرین    

ده ایسه  چونجو اون گئجهوده قیزیل بوینوزلو اوکوز شکلینده، ا بئش باشلی گنج کیمی ایکینجی اون گئجه اون

سـیده   دا یاغیشـال قـوراقلیغین موبـاریزه   »آوسـتا ). «17و  114ـ   115سینده پیدا اولور. ( زل آغ آت قیافهؤگ

سـی   ) دیویدیر. تیشترییا ایله آپوشا دیوینین موباریزهApuşaیق ایسه آپوشا (وئریلیر. یاغیش تیشتریا، قوراقل

آه، زردوشت؟ پارالق، ایشیلدایان تیشترییا «لرله تصویر ائدیلیر.  زل بدیعی ایفادهؤله، گ چوخ اوبرازلی بیر دیل

لونه گلیر. بـو آپوشـا   ؤ) گUorukaşaینَلی آغ کهر اوبرازیندا وورروکاشا (وزل، قیزیل قوالقلی و قیزیل یؤگ
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ده قـارا آت اوبرازینـدا    جر، قورخونج بیر شـکیل  ایسه داز قوالقالري، داز بوینو ایله، داز قویروغو ایله، عئیبه

بـه یاخـا    شت، اونالر ـ پارالق، ایشیلدایان تیشترییا و داز ـ کچل آپوشـا اَل   واونون قارشیسینا چیخیر: آه، زرد

یوشورلر. تیشترییا آپوشا دیوینه غلبه گلیـر، اونـو ووروکوشـا    ؤلر. آه، زردوشت، اونالر دیه گیریشیر موباریزه

و  116». (نامه ـ ناغیل اوخویـور   له مدح لوندن قوووب چیخاریر. پارالق، ایشلدایان تیشترییا بو موناسیبتؤگ

17   .( 

سـینه   لیق رمـزي اوالن، آلـاله سـوییه   ) واردیـر. ایشـیق، پـارالق   کریـل بو کیچیک ائپیزود دا چـوخ مـاراقلی (  

ـ  ؤقالدیریلمیش ب رونـور. او، قـارا آت   ؤسـتونده گ وینی قیزیـل اوالن آغ کمـر ا  ویوك اولدوز تیشـترییایالی، ی

لونو توتوب، ؤنکی دیو آپوشا ووروکانا گوجر دیو آپوشا ایله ووروشا گلیر. چ ستونده دایانمیش داز و عیبهوا

لـدن  ؤیاخـا ووروشـور، اونـو قـوووب گ     بـه  میشدیر. تیشرییا آپوشا ایله اَل حروم ائلهنیانی سودان موتون دوب

سی  نیانین کانالالرینا سو مانعهوتون دوللرینه سو ـ بوللوق گلیر. بؤلیکله بوغدا زمیلرینه، اوت چ چیخاریر، بئله

القلیق، اود رمـزي اوالن تیشـترییا   تون بونالرین سببی ایشـیق، پـار  وکمران اولور. بؤآخیر، بوللوق ـ نعمت ح 

 اولدوزودور. 

 لر.  اینک اینسان حاقّیندا میف

دیـر. او هـارادان    یوك بیر معجزهؤزو بؤتو حاقّیندا چوخلو اساطیرلر واردیر. اینسان اونیادا ایلک اینسان جود

کیمـی    یـوك بیـر معجـزه   ؤا بنـین دوغولوشـوناد   رپهؤپیدا اولوب، اولجه اونو کیم یارادیب. قدیم اینسانالر ک

نیـادا ایلـک اینسـان    وره دؤیه آلالهـالرا باغالمیشـالر. مـثالُّ، آوسـتایا گـ      سا بیر قووه باخمیشالر. بونو هانسی

ده  یــه شــاهنامه«لنمــیش و حتــی  هرتؤ). او، ســونراالر کیــومرث کیمــی شــQaya Martaقایامارتــادیر (

ایـل   30ه، اینسان نسلیندن ایلـک شـاه کیـومرث اولـوب،     رؤدا تصویر اولوندوغونا گ»آوستا«شموشدور. ود

لدوروب. اینسانالرا ایلک قانون وئرن ده ؤنیانی چیلپاق دوالنیب. کیومرث شیطانی اوییب، د کمرانلیق ائلهؤح

) قـارا دیـوین الینـده هـالك اولـوب. سـییوماکین اوغلـو        Siyomakدیر. اونون اوغلو سـییوماك (  کیومرث
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لدوروب او عدالتی برپا ؤله بیرلیکده قارا دیوي ا ز باباسی کیومرثؤین اینتیقامچیسی اولوب، اخوشنگ آتاسین

 ائتمیشدیر. 

کوز، چوبان، شاه و سـایره کیمـی   ؤلو اینسان ـ ا ؤلومه محکوم اولونموش، حیات، یاخود جانلی اؤکیومرثین ا

یـه باشـالییر، آلنینـداکی تَـر      مـه  االن هرمـز ترلـه  ده یازیر: اَهریمنـه غلبـه چـ    معناالري واردیر. بئرونی بو باره

رور. جهنمین قاپیسینا وسیندان کیومرث دوغولور. کیومرث اهریمنه غلبه چالیر و اونون دالینا مینیب س دامجی

سـینده کیـومرث    لومو عرفهؤشور، بو زامان اهریمن اونو یئره آتیر و یئییر. آمما اوچاتاندا کیومرث قورخویا د

نیایا ایلک اینسـان گلیـر.   وده د لیکله ز توخومونو بوراخا بیلیر، بئلهؤتونون یاراندیغی اوایلک اینسان جنیادا ود

 ). 17،  121ـ  262ـ  268(

ره کیومرثین بدنیندن نه اینکی ایلک اینسان، حتی مئتالدا چیخیبدیر). بونالر هامیسی قدیم ؤلره گ (بعضی میف

روشونون آرتماسـی، اینکیشـافیدیر.   ؤنیا گودیر، قدیم اینسانالرین د عیشتدیر، م اینسانالرین یاشاییش طرزي

سـیدیر، اینسـان کوللئکتیـوینین     سیله دفع ائدیلمـه  ز عاجیزلیینین شعور واسیطهؤطبیعت قوولري قارشیسیندا ا

نیـادا  ولیکلـه، د  سیدیر. بئله العاده منفی قوولر اوزرینده غلبه سیدیر. آمانسیز قوولر، وحشی حیوانالر، فوق غلبه

لر یاراندي. طبیعته تاپینما کولتـو میفولوگییـا    ایلک اینسان یارانیشی حاقّیندا، آلالهالر، قهرمانالر حاقّیندا میف

 یاراتدي، طبیعی قوولرین تجسمی، اجدادالر حاقّیندا اوالن روایتلردن ایسه ائپوس یاراندي. 

لـر   دار اوالن افسـانه، روایـت و میفولـوژي سـوژئت     ال عالقهرك خالقالري ایچریسینده اوغوزودن ت بو جهت

ی وس. بو اسـاطیرلر اوغـوزون   س سجرهلر، اوغوز »اوغوزنامه«خوصوصی بیر اهمیت کسب ائدیر. اوغوزالر  

یـوك بیـر قیسـمی    ؤلـرین ب  لـري حاقّینـدادیر. بـو میـف     والدالري و نـوه ؤسـی ا  نیایا گلمهوزو، منشأیی، دؤا

لـرین اسـاس ایکـی وئرسییاسـی     » اوغوزنامه«رك خالقیالري ایچریسینده وده ساخالنمیشدیر. تلر»اوغوزنامه«

سینین منشـأیی حاقّینـدا    دوالشماقدادیر. بیرینجیسی چوخ ـ چوخ قدیمدیر. محض بورادا اوغوزون و شجره 

وشلر اساطیرلرله قایناییـب  رؤمیست، توتئمیست، آنتروپومورفیست گ اساطیرلر توپالنمیشدیر. بورادا قدیم آنی
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لرین ایکینجی وئرسییاسی ایسه »اوغوزنامه«لر ییغیمیدیر.  قدیم میفولوژي سوژئت» اوغوزنامه«قاریشمیشدیر. 

لـردن عیبارتـدیر.    لرین حیاتی ایله باغلی افسانه و روایت سینین آدي ایله آدالنان قبیله نوه 24آرتیق اوغوزون 

 دیر.  لرینین داوامی و شرحی ورلرین حادیثهؤینجی وئرسییاسی نیسبتاِّ سونراکی دنین ایک»اوغوزنامه«لی  دئمه

نیر. بیر طایفا، قبیله، ائل کیمـی و بیـرده طایفـا ائپـونیمی، یعنـی اینسـان        اوغوز، عومومیتله ایکی معنادا ایشله

غلیـدیر، چـوخ قـدیم    کلرلـه با ؤآیریجا بیر شخصیت کیی تصویر اولونور. اوغوز ائپونیم کیمـی میفولـوژي ک  

رك خالقیالري ایچریسـینده یـاییلمیش   ودیر. بو باخیمدان ت روشلري ایله سسلشمکدهؤورلرین اساطیري گؤد

اوغـوزون   47خوصوصی بیر اهمیت کسب ائدیر. اونو چاپا حاضیرالیان آ. م. شئرباك» سی  اوغوزنامه«اویغور 

کاغان، آتاسـی ایسـه    میشدیر. اوغوز خانین آناسی آي ائله زو حاقّیندا چوخ ماراقلی اساطیر و روایتلري نقلؤا

زلري آل، ساچالري قارا ایمـیش.  ؤي، آغزي آتش ـ قیزیل، گ ؤزو گوکوز ایمیش. آنادان اوالندا اوغوزون اؤا

دوندن باشـقا چیـی اَت،   ویور، آنا سویؤلییی ایله سئچیلیردي. تئز ب ز غیري ـ عادي ؤاوغوز الپ اوشاقلیقدان ا

کـوز آیاغینـا، بئلـی قـورد بئلینـه،      ؤیه باشالییر. اونون آیاغی ا ندن سونرا گزمهوییر. قیرخ گ شراب ایستهآش، 

رتولو ایـدي. اوغـوز آت مینیـر،    ؤکله اوکسونه، اوخشاییردي. بدنی تؤکسو آیی کؤنه، ک چیینی سامبور چیینی

سـینی یئیـین کرگـدنی ده     ن، حتـی بیـر نئچـه   یویور، اینسانالرا هوجوم ائدؤاووا گئدیر. ایلخی اوتاریر، تئز ب

 ). 18و  17لدورور (ؤا

سی حاقّیندادیر. اسـاطیرده اونـون    یومهؤسی، ب نیایا گلمهولی صورتده د بورایا قدر یازیالنالر اوغوزون معجزه

زو قدیم ؤن ادیلیر. البته، بونو روندویو کیمی اوغوز بورادا بیر نئچه حیوانا بنزهؤروشو جیزیلیر، گؤخاریجی گ

لـرین   ده ایلکـین میـف   رك طایفاالرینین اعتقادالرینین عکس صداالریدیر. معلومدور کـی، بشـر تـاریخین   وق

ختلیـف حیـوانالرال   ولشـدیردییی م  یا سالدیغی و مقـدس  اکثریتی قدیم اینسانالرین سیتاییش ائتدییی، سایغی

ایـزم باخیشـالرینی    لري قدیم اینسـانالرین تـوتئم   لرین ایلک نومونه باغلیدیر بو حیوانالر حاقّیندا اوالن میف

 . 1959، م...، »ـ مخاببئت (محبت)نامه» اوغوز ـ نامه«ـ باخ: آ. م. شئرباك.  47
                                                 



زونـو  ؤلـرده ا  ایسـت باخیشـالر اوغـوز حاقّینـدا اوالن اسـاس میـف       دیـر. همـین تـوتئم    عکس ائتدیرمکـده 

کوزدور. همین اعتقادالر اوغـوز حاقّینـدا اوالن   ؤدیر. یوخاریدا دئییلدییی کیمی اوغوزون آتاسی ا سترمکدهؤگ

سی معین  لر هره ستریلن قبیلهؤلري ایله باغلی گ نکی اوغوزون اوغلو و نوهوالمیشدیر. چلرده ق سونراکی میف

 بیر حیوانا سیتاییش ائتمیشلر. 

نونده اوغوز ونلرین بیر گودیر. گ لردن عیبارتدیر، غئیرعادي تون حیاتی معجزهوروندویو کیمی، اوخوسون بؤگ

نشدن ایشیقلی، وشور. بو شعاع گوي رنگلی بیر شعاع دؤیدن گؤآلالها دوعا ائدیرمیش، بیردن هاوا قارالیر، گ

زل ایمـیش  ؤزل بیر قیز وار. قیـز او قـدر گـ   ؤرور کی، بو شعاعنین ایچینده گؤآیدان پارالق ایمیش. اوغوز گ

اوغـوز خـان اونـو سـئویر و آلیـر.      ». ي تانري یاغالیـا دورور ؤگ«، آغالسا »له دوروروي تانري گؤگ«لسه وگ

دن بیر مودت کئچیـر. بیـر    ن خان، آي خان، اولدوز خان. بو حادیثهوچ اوغلو اولور، گون بو قیزدان ااوغوزو

زلري ؤرور، آغاجین کوغوشوندا اوتورموشدو. اونون گؤلون اورتاسیندا بیر آغاج گؤن اوغوز اووا گئدیر. گوگ

یمـیش. اوغـوز بونـودا سـئویر، بـو      شلري میرواري کیمی اؤسمادان داها ماوي، ساچالري چاي داغالري، د

نـین واریـانتالرینی    همـین افسـانه  «ي خـان، داغ خـان و دنیـز خـان.     ؤچ اوغلو اولور. گـ وقیزدان دا اونون ا

 18» (اثرینده وئرمیشلر» شجریه ـ تراکیمه «ز ؤاثرینده خیوه خانی ابوالقاضی ا» التواریخ جامع«ز ؤرشیدالدین ا

ـ اوغوزون منشأیی ایله باغلی یارانمیش بو اساطیرده بیر جهتـه اهمیـت وئرمـک    ). آیریج بیر اینسانین  13ـ 

ز میفیک منشأیی اوالن اوغوزون شخصینده اولجه نئجـه دئیرلـر   ؤزون قدیم تورك طایفاالري اؤالزیمدیر. گ

نیـا  ونش، اولدوزالري و سونرادا یئـري ـ داغ، دنیـز یـارانیر. بـو جهتـدن همـین اسـاطیر د        وسمانی ـ آي، گ 

 خالقالرینین یارانیش اساطیرلري ایله قوووشور. 

لرینی وجودوندا  کوزون بیر سیرا نیشانهؤزوده اؤستریلیر. اوغوز اؤکوز اولدوغو گؤاوغوزون آتاسی ا

دن ده قاباق محمود  دن، ابوالقاضی دیر. رشیدالدین رك خالقالرینین توتمیوکوز قدیم تؤساخالمیشدیر. ا

 کوز اولدوغو یازیلمیشدیر. ؤونده بو توتمین ا»التورك ی ـ لغتهدیوان«کاشغرینین 
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لرینده تئز  لیک افسانه شتیوکوزدور. زردؤنیانین ایلک جانلیالریندان بیري اودا د»آوستا«چوخ ماراقلیدیر کی، 

ز ـ کوؤده ا نیایا گتیریجیسی اوالن کیومرثونین د نیا ایلک شاه، ایلک اینسان نسلیوـ تئز آدي چکیلن، د

کوز سونراالر آذربایجان خالقالرینین شیفاهی ادبیاتیندا مشهور، ؤاینسان اولموشدور. بودا آیدیندیر کی، ا

ده نقل  لردن بیریدیر. سووئت عالیملریندن ك. و. ترئوئر کیومرث حاقّیندا بئله بیرافسانه چوخ یاییلمیش توتئم

ختلیف تومالر: وبئش جوره م ون بدنیندن اللیلدوروکدن سونرا اونؤائدیر: کیومرث اهریمن طرفیندن ا

تو ـ آرواد ونیادا ایلک اینسان جویوز یئتمیش ایکی نوع یئرلی حیوان، نهایت د اونجوره درمان بیتکیسی، ایکی

ي آلپ چوخ حاقلی اوالراق ؤرك عالکی ضیا گوتون بونالري نظره آالن مشهور توب». و کیشی یارانیر

» لر کوز ـ بوا صورتلري آراسیندا عالقهؤا«کی  ، عرب، میصر و یونان اساطیرلریندهرك، ایران، هند، یهوديوت«

کوز اولموش، سونراالر ؤره، اوغوزالردا ایلک توتئم اؤ) م. ح. طهماسبی گ13ـ  20» (اولدوغونو قئید ائدیر

 بو، قوچال، قویونال عوض ائدیلمیشدیر. 

لشدیرمیشلر. اوغوز حاقّیندا  ون تام معناسیندا میفیکزؤز اجدادي سایدیغی اوغوزو سؤرك خالقالري اوت

لی اولموشدور.  ده چوخ نهنگ، آزمان، ایري جثه ره او، همؤلرینه گ خالق آراسیندا دوالشان روایتلرین بعضی

دیر.  ده ندور معناسیندا ایشلنمکوایري، نهنگ، چوخ ه» لري اوغوز تپه«، »اوغوز قبیرلري«، »اوغوز اولوسو«

قارا داشی «نه وده بعضی تصویرلر قالمیشدیر. اوغوز باهادیرالریندان قارا گ دا بو باره»بی ـ دده قورقودکیتا«

آلتمیش » «چال قارا قوش اردملیدیر«قهرماندیر. یئینک » ینوسینده یئددي یئرده د ین بیغین انسه ل ائلهوک

اله (پاپاق) ائتسه قوالقالرینی ودریسیندن کین، آلتی اوگج  سه توپوقالرینی اورتمه رك ائلهوارکج دریسیندن ک

ائله داستانداکی خالق » زون بالدیرالري اینجه، آت آغیزلی آروز قوجا...وجا، ا ین، قولو بودو خیرامن رتمهؤا

» قارا«نن  سیدیر. داستاندا تئز ـ تئز ایشله زل نومونهؤایچریسیندن چیخمیش قاراج چوبان صورتی بونون ان گ

نه، قاراجا چوبان، قارا قوش، قارا مال وك ، نهنگ معناسیندادیر. قاراخان، قارا قازان، قارا گیوؤزو، بؤزو اؤس

زرینه وداستانین قهرمانالري ا» کوراوغلو«و سایره. اوغوزالر حاقّیندا بئله تصویرلر سونراالر معین معنادا 
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له کورغوغلونین  س. خوصوصیچورولموشدور. تانري تانیماز، هاالي پوزان توپ داغیدان، یوال سیغماز وؤک

) VIII )8ـ نجی ایلک چاپینین 1842رونوشونون تصویرلري بونال آیدین میثالدیر. داستانین ؤخاریجی گ

یوك، ؤلنیب اونو اوغوز آدالندیریر، یعنی ب رن شخص حئیرتؤمجلیسینده بیردن تانیمادیغی کوراوغلونو گ

اوچ ایل ایراندا، جنوبی آذربایجاندا یاشامیش آلکساندر  اون آزمان، نهنگ معناسیندا. داستانی چاپا حاضیرالیان

سینین آدیدیر. مجازي  اوغوز بیر مونگول قبیله«زونه چیخاریشدا بئله بیر شرح وئریر: ؤس» اوغوز«خودزکو 

ستریرلر. اورا ؤده اوغوزالرین توپالشدیغی یئري گ معنادا خورتدان، جین دئمکدیر. ایندي آوجان وادیسین

جلو، نهنگ داشالرال احاطه اولونموشدور. ایرانلیالرین (بورادا داستانین توپالندیغی یئري اهالی نوخورد گ

ره چوخ قدیم زامانالردا بو داشالردان اوغوزالر سیالحالرینی ؤآذربایجانلیالر اولمالیدیر ـ پ.اَ.) دئدییینه گ

 ». لمک مقصدیله ایستیفاده ائدیرمیشلر  ائتی

قهرمانالري و » کیتابی ـ دده قورقود«ده  ستریر کی، اینديؤبو اساطیر گ». ه ـ قاهلی قاوخورناچی و گ«

ستریلیر کی، ؤده گ عومومیتله اوغوزالرحاقّیندا اساطیرلر خالق ایچریسینده یاشاماقدادیر. اساطیرین اولین

ز رقمی شکلینه بیل اورتادان ـ هر ایکی طرفدن سیخیب سککی نی ائله ي تپه وار. بو تپهؤآباد دا گ جلیل

ده بیر قارداش یاشاییرالرمیش.  ییرلر کی، بو اراضی دیر؟ نقل ائله سالمیشالر. نییه بو تپه محض بو شکیلده

قارداش آددیم آتاندا یئددي آغاجلیق یول قطع «بونالرین هر ایکیسی چوخ نهنگ، آزمان اولموشالر. 

ز چاتدیرماق، ؤچ آیدان سونرا آییالرمیش اونا سوئدنده اائدرمیش. بیر اوتوروما بیر دوه یئیرمیش. یوخویا گ

سن. یاتاندا  ز دئیه بیلهؤنیب بیر س لیق یولو هرله مکون ایمیش، گرك بیر نئچه آغاجوائشیتدیرمک غیر ـ م

ره ده اونا ؤکی قورد ـ قوش قاچیب گیزلنرمیش. ائله خورولتوسونا گ ده خورولدارمیش، سسدن مئشه

لنده داغ ـ واو گ«لییی ایله قارداشیندان گئري قالمیرمیش.  ز نهنگؤسیدا ا باجی» وئریلمیشدیر. خورناچی آدي

لی قاه ـ قاه قارداشینی وگ». لی قاه ـ قاه آدین وئرمیشدیلروده اونا گ رهؤشرمیش. اونا گویه د داش لرزه

لی قاه ـ قاه قارداشینی وگ نولرمیش، اودا بو سسی ائشیدیب گلرمیش. یئنه بیر گوینده گ رمک ایستهؤگ
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دیر، آنجاق قارداشی گلمیر.  بو زامان باجی  لور، داغ ـ داشی تیترهوچ دفعه گوییر. بیر ـ ایکی، ا رمک ایستهؤگ

لی قاه ـ قاه آددیمالیاندا دیزینه قدر تورپاغا یاتارمیش. وبیلیر کی، قارداشینین باشینا بیر ایش گلیب. گ

سن بو تپه اونون قارداشینین  رور، دئمهؤنین اوجالدیغینی گ یوك بیر تپهؤبقارداشینین مسکنینه چاتاندا 

نین هر ایکی  لی قاه ـ قاه آیاقالرینی تپهونین آلتیندا قالمیشدیر. گ ستونده عمله گلمیشدیر. خورناچی تپهوا

توروب کنارا ؤنی اورتادان قوجوب گ چون تپهوطرفینه آشیریر، قارداشینی تورپاغین آلتیندان چیخارماق ا

زوله نهایت او، قارداشینی چیخاریب کنارا قویور. آرتیق او وییر. تپه آز قالیر کی اورتادان ا آلماق ایسته

سی اونون  سیندن ایستیفاده ائدن جاماعات هره چ آیلیق یوخویا گئتمهوسن خورناچینین ا لموشدور. دئمهؤا

ییردیلر.  لیک خیالص اولماق ایسته لموندن بیر دفعهویکله اونون ظل کموشلر، بئلهؤستونه بیر توربا تورپاق توا

مویوندن وره خورناچینین بود سؤدیر. دئییلدییینه گ ي تپهؤاو زاماندان یارانان تپه ایندي ده دورور، آدي دا گ«

 ». رپو کیمی ایستیفاده اولونورؤچون کوسا بیر دنیزدن کئچمک ا هانسی

لییی. او بیري  دن اول بونالرین نهنگ ز قاباغیندادیر. هر شئیؤلیغی گ نالري ایله باغلیاساطیرین اوغوز قهرما

سی ـ خالق بئله بیر نهنگ قناعته  لم ائتمهوسی، اونا ظ طرفدن خورناچینین خالقی داییم ناراحات ائتمه

ویدیر.  هت خوصوصیله سجیهگلمیشدي کی، اونون الیندن یالنیز یولال قورتارماق اوالر. نهایت بورادا بیر ج

 زوده یوخودا اولدوغو واخت). ؤستونه تورپاق توکوب تپه یاراتماقدیر (اواودا خورناچینین ا

زمینلی  نی یادا ساالق ي. و. چمن»سی ل تکین افسانهوگ«رومانینداکی » قان ایچینده«نین  زمینلی ي. و چمن

ن وندوز گوگ«ي گورولدایان اوغوز خاندان و اونون قیزي ؤنده گی دن، کیشنه آتینین نالی یئره دینده یئر تیتره«

ل تکین گلنده وحبت آچیر. گؤل تکیندن صوگ» کیمی گئجه آي کیمی عالمه ایشیق ساچان ایگید، سرکرده

الري کیمی پاریلداییر. هئچکیم اونا باخا بیلمیر. بو اساطیرده ده اوغوز خانین امریله معین  نشین شعاعوگ

حبت آچدیغیمیز اسایرده قدیمدن بیري آذربایجاندا اوالن، ؤچون بیر تپه دوزلدیلیر. حاقّیندا صومقصدلر ا

 دیر.  لره بیر عالوه حاقّیندا میف» لري اوغوز تپه
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 لر.  له باغلی میف توتئم

 ورونده ایلک دفعهؤلر البته، ایبتیدایی ایجماع د لر چوخلوق تشکی ائدیر. بئله میف له باغلی میف توتئم

ختلیف حیوانالرال قارشالشمیش اینسانالرین تأثراتالریدیر. سونراالر بو حیوانالرن بیر چوخو ایله وم

ز اجدادینی او ؤلشدیررك ا اینسانالر یاخیندان تماسدا اولور. اونالرا ایسنیشیر، تاپینیر و نهایت مقدس

ژانرالردان فرقلندیرن اساس عالمتلریندن رور. میفولوگییانین اونا قوهوم اوالن دیگر ائپیک ؤحیوانالردا گ

بو عالمتی بیز خوصوصیله حیوانالر حاقّیندا   سیدیر. چون، نییه سوألالرینا جاواب وئرمهوبیري ده محض نه ا

نیا وز دؤدییی حادیثه و اوبیئکتین سببینی خالق ا روروك. چوخ زامان جاوابینی بیلمهؤلرده گ اوالن قدیم میف

لرینه بلدلییی موقابیلینده آختاریب تاپماغا چالیشیر. نه  سی، طبیعت حادیثه ی، موشاهیدهس روشو، تجروبهؤگ

چون باغا چاناغین ولیدیر، نه ا چون مارالین بوینوزو چوخ شاخهو) باشیندا کَکیل وار، نه اکریلچون شاهنا (وا

 شوب و سایره. وایچینه د

) آدلی توخوجو قیز حاقّیندا چوخ Arahna. آراهنا (وي میثال گتیرك یونان میفولوگییاسیندان بیر سجیه

چیسی  کاردیر. بیر گون آراهنا قادینالرین حمایه زل بیر صنعتؤماراقلی بیر میف یارانمیشدیر. او، چوخ گ

اوالن آخینا آلالهینی یاریشا چاغیریر و ائالن ائدیر کی، من اونداندا یاخشی پارچا توخویورام. بونو ائشیدن 

سینده حاضیر اولور. یاریشیرالر. آراهنا دوغروداندا آفینادان یاخشی پارچا توخویور،  قوجا قاري قیافهآفینا 

لنیر و  رور، آفینا بونا غضبؤز پارچاسیندا او زامانین آلالهالرینا نیفرت ائدن ناخیشالري هؤعالوه اوالراق ا

(توخوجو آلتیدیر ـ پ. اَ.) قیزي باشیندان وورور. جزا اوالراق آراهنانین ایشینی پارچاالییب. آتیر و مکیکله 

 بدبخت آراهنا بو تحقیره دوزه بیلمیر. هوردویو ایپلري بوینونا کئچیریر و اوزونو آسیر. 

 آفینا اونو کندیردن آزاد ائدیر و دئیر:
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هنانین جک. آفینا آرا ده کئچه ـ سن ابدي آسیلی قاالجاقسان و همیشه توخویاجاقسان، بو، سنین نسلینه

کور. آراهنا او ساعات ایکی قات بوکولور، قالین ساچالري باشیندان ؤسینی ت ستونه سئحیرلی اوتون شیرهوا

 ز توروندا آسیلی دورور و هئی توخویور. ؤرومچک اؤنور. او زاماندان آراهنا ـ هؤیه د رومچهؤکولور و هؤت

قّیندا آذربایجان خالقیداچوخلو اساطیرلر ختلیف قوشالر حاول حیوانالري حاقّیندا، مؤختلیف ائو و چوم

آذربایجان و اونا یاخین «ده آ. باقرینین  ) عصرده، بیر قیسمیXIX )19یاراتمیشدیر. بونالرین بیر قیسمی 

دار اوالن بیر اساطیره  ) کیتابالریندا چاپ اولونموشدور. مثالُّ، قارانقوشال عالقه1930» (لرین فولکلورو لکهؤا

یه گئتسین و بیر زامانالر موسی  یرك. آلاله ابراهیم خلیل پیغمبري یانینا چاغیریر، امر ائدیر کی،مکهدیقّت یئت

) تیکدیردییی معبده اوخشار بیر ساراي تیکدیرسین. ابراهیم خلیل Yerusəlimdəده ( پیغمبرین یئروسلیم

چی آخیب گلیر. بو زامان  لرله زیارت نپیغمبر آلالهین امرینی یئرینه یئتیریر، معبد حاضیر اولور، اورایا می

نی آد آدي ایله مشهور اوالن بیر خالق توتموشدور. معبدین تیکیلدیییندن خبر توتان همین  لکهؤهمین ا

سین. شاهین امریله قوشون توپالنیر و یئروسلیمه  نین پادشاهی قوشونونا امر ائدیر کی، معبدي داغیت لکهؤا

یه باشالیاندا ایراهیم خلیلین دوعاسینی آلاله ائشیدیر، قوشون  ئرینه یئتیرمهندریلیر. قوشون امري یؤگ

سی دیمدیینده بیر داشی بیر عسگرین باشینا سالیر،  عسگرلرینین سایی قدر قارانقوش اوچوب گلیر، هره

ا خبر وئریر. تون عسگرلر قیریلیر، یالنیز بیریسی ساغ قالیر. ساغ قاالن عسگر احواالتی پادشاهولیکله ب بئله

سترمک ؤلیکله گ ستونده اوچوب و بئلهوپادشاه بونا اینانمیر، قارانشوق ساغ قالمیش عسگرین باشی ا

کی داش  نده دیمدیینده دئیه» بیر عسگر قالیب«ییر کی، آي پادشاه باخ، ساغ قاالن عسگر بودور، ائله  ایسته

ز امرینی ؤنین شاهیدي اوالنپادشاه قورخور و ا لور. بئله بیر معجزهؤشور و ساغ قالمیش او عسگرده اود

یردیر. همین دوعاالردا ؤیه ا مه الري دوعا ائله دن سونرا آلاله قارانقوش تورو. بوحادیثهؤدرحال گئري گ

جک  لدورهؤزو اؤلدورنی آلاله اؤلدورمک اولماز، قارانقوشو اؤالري ا اینسانالرا پاپشیریالردي کی، قارانقوش

 ). 1و  6و  18و  181ـ  186(
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زللییی و اوخوماسی ؤیاخود، توراج حاقّیندا اوالن باشقا بیر اساطیره نظر ساالق. معلومدور کی، توراجین گ

زللیکرمزي کیمی ترنم اولونور. اساطیر ؤوجوددور. ادبیاتدا توراج گؤحاقّیندا بیر سیرا افسانه و روایتلر م

یور، ؤده قوللوقچو ایدي. خانیم اونو چوخ د ر قیز ظالیم بیر خانین ائویندیر. کئچمیشلرده توراج آدلی بی بئله

نو خانیم اونو ونلرین بیر گویه پالتاردا وئرمیردي. گ رك، گئیمهؤچوخ اینجیدیردي. توراجا قارین دولوسو چ

ب سو چاغیردي دئدي: ـ آ قیز، بو ساعات سو ایسیدیب باشیمی، آیاقالریمی یویارسان، توراج گئدی

 ایستدي. نه قدر آختاردي، داراغی تاپمادي، بیلمیردي داراغی هارا قویوب. 

 خانیمین سسی گلدي: 

 ـ سنی پارچا ـ پارچا اوالسان بس نئجه اولدون؟ 

 توراج دئدي: 

 ـ خانیم بو ساعات گلیرم. 

 ي، دئدي: ـ توراج نه قدر آختاردي، داراغی تاپمادي. خانیمین آیاغینین سسی گلنده توراج آغالد

ـ نه اوالیدي بیر قوش اوالیدیم خانیمین ظولموندن قورتارایدیم. توراج بیر قوش اولدو. خانیم الی آغاجلی 

دن  ایچري گیرنده اوچوب باجادان چیخدي. بیردن یادینا دوشدو کی، داراغ تاقچاداکی بوقچادادیر. تزه

 نین قاباغینا قوندو، دئدي:  اوچوب پنجره

 ا، بوقچادا. ـ خانیم، تاخچاد

 زلري اوخویور: ؤایندیده توراج همیشه بو س

 ). 2و  2و  238ـ  239ـ خانیم، تاخچادا، بوخچادا (

ده  زلري تکرار ائدیر. همین اساطیرین یارانماسینا اساس سببؤزل توراج داشدان ـ داشا قونور، بو سون سؤگ

 زلر اولموشدور. ؤمحض بو س
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تاپیندیغی، مقدس سایدیغی حیوانالر مختلف اولموشدور. بیر آز اول  دن بري آذربایجاندا خالقین قدیم

کوزه ؤلردن بیریدیر. ا کوز، توتئم حاقّیندا قیسا دانیشدیق. خالقیمیز آراسیندا مقدس ساییالن ایلک توتئمؤا

کاري کیمی  آوستادا خوصوصی سیتاییش اولونموش، دونیایا گلن بوتون مال ـ قارانین ایلکی، یاخود سبب

لر و  لر، افسانه دن بري میف کوزله باغلی آذربایجاندا قدیمؤکوز اوغوز خانین آتاسیدیر. اؤستریلمیشدیر. اؤگ

کوزون بوینوزالري ؤسی قیزیل ا لر دوالشمیشدیر. بئله اساطیرلردن بیرینده دئییلیر کی، یئر کوره روایت

چون؟ سوألینادا وده اولدوغو کیمی نه الرین اوستونده دایانمیشدیر. بورادا خالق بوتون قدیم توتئم میف

کوزون بورونونا قونور، ؤزونده زلزله باش وئریر کی، میکچک گلیب قیزیل اوره یئر اؤجاواب وئریر. اونا گ

کوز ؤره اؤده زلزله اولور. باشقا بیر میفه گ رهؤنیر. اونا گ کوزده باشینی ترپدیر اوندا یئرده ترپهؤاونو اینجیدیر، ا

نیانین ور ایسه دؤدا یئري بیر بوینوزوندان او بیریسینه کئچیریر، اوندا زلزله عمله گلیر. بیر واریانتا گیوروالن

ـ  60نیانین آخیري اوالجاق (وسی سیناندا د کوزون بوینوزونون بیري سینمیشدیر، ایکینجیؤآغیرلیغیندان ا

 ). 27و  59

 26وصی بیر قایغی ایله تصویر اولونموشدور، یسنانین دیر، خوص دا مقدس»آوستا«ایري بوینوزلو مال ـ قارا 

آدلی نغمه وار. بورادا اینک ناخیرین جانی آدالندیریلیر. اینک روحو » اینک روحونون فریادي«نجی فصلینده 

نین توتئمی  نی قوشوب ایفا ائدن قبیله دیر. اینک همین ماهنی نین روحو عینی ایله اونا تاپینان قبیله

 سیدیر.  زل بیر نومونهؤیه تاپینمانین گ ناغیلی اینه» یچک فاطماؤگ) «16و  86ـ  89دور. (اولموش

لر چوخ  خالقیمیزین ایچریسینده کئچمیشدن بري ساییالن، تاپینان و سیتاییش اولونان حیوان و بیتکی

وخ اساطیرلر یارانمیشدیر. کوزدن باشقا قورد، ایالن، آت، دوه و باشقا حیوانالر حاقّیندا دا چؤاولموشدور. ا

زونده قوردون ؤرکلر ایچریسینده چوخ ساییالن حیوانالردان بیر قورددور ـ جاناواردیر. اوغوزون اوقدیم ت

لی تصویر  له، اونون شعاعسی ایله عالقه نشوسی واردیر، اونون بئلی قورد بئلینه اوخشاییر. قوردو گ نیشانه
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ن کیمی شعاع گیردي. وده دئییلیر: دان آغارارکن اوغوز خاقانین چادیرینا گ»وزنامهاوغ«ائدن اساطیرلر واردیر. 

 ». موشو بیر ائرکک قورد چیخديوکلو گوي تؤبو شعاعنین ایچیندن گ

ستریر و بلدچیلیک ائدیر. قوردا تاپینمانین ایزلري ؤروشلرینده اونا یول گوقورد اوغوزون حربی سفرلرینده ی

دا دیلیندن بئله  ز اجدادینی قوردا باغالیان قازان خانینؤداستانالریندا دا قالمیشدیر. ا» قورقودکیتابی ـ دده «

آوازي قابا قورد «، »قارا باشیم قوربان اولسون قوردوم، سنه«، »زو موبارکدیروقورد ا«لر ائشیدیریک.  ایفاده

لیکدن چیخاراق  داستانالریندا آرتیق قورد میفیک» کیتابی ـ دده قورقود«، »م واروکلؤیینده بیر ک یی ائرکه انی

دار تصویر  الشماغا باشالییر، حیواندارلیقال مشغول اوالن اوغوزالرین حیات طرزي ایله عالقه رئال

 ائدیلمیشدیر. 

شوندن ؤستریلیر کی، بیر اوغالن اوشاغینا کیچیک یاشالریندان قورد دؤآدلی بیر اساطیرده گ» قورد اوغلو«

پوکلر سودان ؤده اوشاق چوخ قوتلیدیر.وطنین قوینوندان چیخان ک رهؤیوتموشدور. اونا گؤئریب بد ووس

زوده ؤجک خیالصکارینی حاضیرالییر، ا ز گلهؤایچیندن سونرا اوشاق داهادا قوتلی اولور. بو یولالدا خالق ا

 ). 3و 30ده قوتلی کیمی حاضیرالییر ( هم آغیلیو هم

دیر.  ورلرین ایزلري ساخالنیلمیشؤشقا بیر اساطیرده وار. بو اساطیرده چوخ قدیم دآدلی با» خیالصکار قورد«

رك خالقالري نظره توتولور) وزو آلتیندا عومومیتله تؤرك سورك آدالنان رمزي بیر شخصی(البته توقورد ت

دیر،  مستریرو نهایت خیالص ائدیر. بوراداقورد خیالصکاردیر. توتئؤچتینلیکدن قورتاریر، اونا یول گ

 ). 4و  273اولوناندیر (  دیر، سیتاییش مقدس

ورلرده ؤرونوشو اعتباري ایله چوخ غریبه بیر جانلیدیر. چوخ قدیم دؤایالن یاشاییش طرزي، خاریجی گ

اونون حیات طرزي، البته، اینسانالرین ماراقینا سبب اولموشدور. ایالن ایلده بیر دفعه قابیغینی ـ پالتارینی 

سی ایسه اونون زهریدیر،  شور. ان دهشتلیوروشوب دودن س اونون دریسی یاواش ـ یاواش بدنین لییر، تزه

چون قورخولودور. قدیمدن بري ایالن زهري ایله هالك اوالن اینسانالردا اوندا معجزه واینسانین حیاتی ا
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قدیم زامانالردا ایالن دیر. چوخ  ده ضیدیتلی  تورولسه، معین درجهؤرموشلر. ایالن توتئمی عومومیتله کؤگ

ده اینسانالرا  ت وئرن و هم ج، قووهولرده ایالن خئیخواه گ مثبت معنادا خاطیرالنمیشدیر. اساطیرلرده، افسانه

ده ایالنا سیتاییش  رهؤتون حیوانالرین دیلینی بیلمک سیرینی وئرن معجزه کیمی یاد ائدیلیر. اونا گوب

زو گلیر اینسانالرا بو ؤامان ایسه ایالن خزینه اوستونده اوتور، اائدیلمیش، اونو مقدس سایمیشالر. چوخ ز

دییی میقداردا قیزیل وئریر. آنجاق زور ایله اوندان هئچ نه آلماق مومکون دئییل. اساطیرلرده  دن ایسته خزینه

اغلی ستریر. خوصوصیله اووچو پیریمله بؤمک گؤده  یاشاییر، اونالر ک ایالن حتی اینسانالرال بیر منزیل

ره معین ایالن معین جیلدلره گیره بیلیر: جئیران، قیز، قورباغا ؤناغیل، افسانه و اساطیرلر چوخدور. اساطیره گ

 وس.

لییینی ایتیریر، زهرلی بیر  ز معجزه و مقدسؤلیکدن چیخیر، ا بیل توتئم بونونال بئله زامان کئچدیکجه ایالن ائله

 مثلی یارانیر. » آغینادا لعنت، قاراسینادا» ایالنین«وارلیق کیمی تانینیر. ائله او زامان 

تورولدوکده، بیر چوخ حیوان توتئملرینده بو خوصوصیت وار. او زامان کی، حیوانالر اینسانالر ؤعومومیتله گ

زلري تاپینما ؤلرین ا اولونور، معجزه» رمتوح«ر یاناشیلیر، نئجه دئیرلر وچون معجزه ایدي، اونالرا باشقا جوا

لرده ده  ده دییشیلیر. بونو بیز قوردال باغلی میف الشاندا حیوانالرا مراجعت لر آیدین لري اولور. معجزه امیلع

 رموشدوك: ؤگ

ن اوودا اوالر کی قاباغینا بیر وماهیر بیر اووچو وارایدي. هئچ واخت اوخو بوشا چیخمامیشدي. بیر گ«

ییر، جئیران قاچیر. اووچودا اونون دالینجا. بیر ماغارایا راست گلیر، جئیران چیخیر. اوخو آتیر، جئیرانی یاراال

جئیران اورایا گیریر. اووچو ماغارایا یاخینالشاندا ایچیندن بیر ایالن چیخیر. او، ایالنی وورور، سونرا داها 

یوخ اولور. اووچودا  پورور، سونراوزونه تویوك ایالن آغزینی آچیب اووچونون اؤیوك بیر ایالن چیخیر، بؤب

اونون دالینجا گئدیر. ایالن قویروغو ایله یئري ائشیب قیزلالر چیخاریر، بئشینی اووچویا وئریر، قاالنینین 
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رور کی، عجایب بیر صیفته ؤستونو باستیریر. اووچو اورادان چایین کنارینا ائنیر، اَییلیب سو ایچنده گوا

 ). 3و  22». (زونه بیلمیروکیمین اشوب. او واختدان اووچو هئچ ود

لشمیش اووچودور. خالق اونون ماهیرلیینی چوخلو افسانه و اساطیرلرده  وي اووچو پیریم افسانه

دا وار. اووچو پیریم مشهور سلیمان پیغمبر کیمی  آدلی مشهور خالق ناغیلی» اووچو پیریم«ساخالمیشدیر. 

لندیریر. اووچو  لرینی شره کی اوغور و نائلییت ده ه اونون بو ساحهبوتون حیوانالرین دیلینی بیلیر، بو ایس

لر یوخدور. او، حتی داغ کئچی کیمی یالچین قایاالردا  لر، سیلدیریم قایاالر، جزیره چون کئچیلمز درهوپیریم ا

دیر.  وئر کیمی زلري اونو ایندییه قدر آلالتمامیشدیر، آلالهؤنکی آیاقیندا سئحیرلی چاریقالر وار. گوگزیر، چ

سی وئر  چون او، اوودا همیشه اوغور قازانیر. حیوانالرین دیلینی بیلمهوتون حیوانالرین دیلینی بیلدییی اوب

زونون ایناندیغی، تاپیندیغی، سئحرلی، اعجازکار سایدیغی ؤله، ا کیمی اوندا هارداندیر. خالق بونودا توتئم

لیکله اینسان اوالن اووچو پیریم هر شئیی بیلن  پورور و بئلهوون آغزینا تایالنال باغالییر. ایالنالر پادشاهی اون

بیر رمماال چئوریلیر. ایالنالر پادشاهی اووچو پیریمه تاپشیرمیشدیر کی، بو بیر سیردیر، هئچ کیمه 

اش اولماسی لییین سیرّینین ف دیر. سیرّین آچیلماسی توتئمین، مقدس لی، بو سیرّ بیر معجزه آچیلمامالیدیر.دئمه

دن  دئمکدیر. قدیم اینسانالر بئله گمان ائتمیشلر کی، سیرّین آچیلماسی اونو اعجازکارلیقدان، معجزه

یینده  رهوزه چیخیر. اوزو ایللر بو سیرّي اوچیخارمیش اولور. اساطیرین بو یئرینده ایکینجی بیر معجزه ا

دئیرلر طیلیسم قیریلیر. ایالنالر پادشاهی دئمیشدي  فاُّ آروادینا آچیر و نئجهوساخالیان اووچو پیریم تصاد

ره ؤکی، سیرّ آچیالن کیمی، پیریم محو اوالجاق. اووچو پیریمین قنیمی باشقا توتئم ـ قورد اولور. بیزه گ

 چون قورد اووچو پیریمی محو ائدیر. وحیوانالر عالمینین سیرّینی آچدیغی ا

سینده کیچیک ایالنی  اراقلی جهتلر اورتایا چیخیر. بیرینجیده چوخ م تحلیل ائتدییمیز بو ایکی میف

نکی وشور. چوجر شکله د زو عیبهوپورور، اونون اوزونه تویوك ایالن اووچونون اؤره بؤیه گ لدورمهؤا

ده ایسه ایالنین  دار میف له عالقه ستریر. اووچو پیریمؤزونو گؤده ایالنین قنیمی کیمی ا اووچو بو وضعیت
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دیر،  زلویونده مقدسؤتون حیوانالرین دیلینی بیلیر. نتیجه بودور کی، ایالن اوسینده او، ب یی نتیجه پورجهوت

 دیر، آنجاق اونو اینجیدن مطلق جزاسینی آالجاق.  توتئم

لري، آغاجالري دا  لردن دانیشارکن قدیم اینسانالرین مقدس سایدیغی بیر سیرا بیتکی دار میف له عالقه توتئم

لرین یارانماسینا سبب  ختلیف میفونیا خالقالرینین بیر چوخوندا موتمک الزیمدیر. آغاج عومومیتله دقئید ائ

ن ولؤلردن دانیشاندا دئمیشدي کی، اوغوز ایکینجی آروادینا بیر گ دار میف اولموشدور. اوغوزال عالقه

سی، بوداقالري قدیم  دهوؤزو، گؤاورتاسیندا بیتن آغاجین کوغوشوندا راست گلمیشدیر. آغاجین ا

سی، سونرا یارپاقالرین  یومهؤاینسانالرین ماراقینا سبب اولموشدور. اونون بوجورالماسی، یارپاقالنماسی، ب

ره ؤیریر، قدیم تصورالرا گؤدن گ سی و سایره بیر سیرّ اولموشدور. آغاج قیشدا قورویور، یازدا یئنی کولمهؤت

ز باساطدان کیم اولدوغونو ؤسی بویوندا تپه گ لدورمهؤزو اؤیر. باساطین تپه گد دن دیریلمک لوب، یئنیؤبو ا

 خبر آلیر. او زامان باساط میفیک آتا ـ آناسی حاقّیندا معومات وئریر: 

 آنام آدین سورار اولسان قابا آغاج، 

 آتام آدین سورار اولسان قاغان آصالن، 

 دیر.  منیم آدیم سورورسان آروز اوغلو باساط

لر  لر، چیچک لرده معین بیتکی لر میفیک باشالنغیجا مالیک اولموشدور. بعضی ناغیل و افسانه بیر سیرا بیتکی

دیر. آغاجالر مقدس حساب  چون ملحمولونو دیریلدیر، ساغالماز یاراالر اؤدیر، حتی ا دیر، مقدس شفالی

» ملیک محمد«دیر.  لرد ساییلمیش ائدن عامیل بخش لري ابدي حیات ائدیلمیش، اونالرین یارپاقالري و میوه

لرین آوستادا اولدوغونو  زمینلی بئله بیتکی و میوه سیدیر. ي. و. چمن زل نومونهؤناغیلینداکی آلما بونون گ

دونه وز سؤداستانیندا آنا ا» دیرسه خان اوغلو بوغاجین بویونو بیان ائدر«ون »کیتابی ـ دده قورقود«یازیر: 

 یی ایله قاریشدیریر و اوغلونون یاراسینا ملحم قویور.  غ چیچهشفالی دا
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توروب ؤن خانیم دیریلیک آغاجیندان بیر یارپاق گوگ«ناغیلیندا دیریلیک آغاجی تصویر اولونور. » تاپدیق«

و، هر لونو اونالرین بورنونا توتدواونون (تاپدیغین پ. اَ.) یاراسینا چکدي، ساغالتدي. سونرا او، دیریلیک گ

 ». ایکیسی آسقیریب دوردوالر

یوك بیر قوز آغاجی ؤده عصلرین شاهیدي اوالن ب یینده بلکه قاخ رایونونون ایلی سو کندینده داغین اته

چونبورا گلیرلر، خوصوصیله اوشاغی اولمایانالر بو آغاجی ان ولر شفا ا واردیر. بو، قوز پیري آدالنیر. خسته

ردوکلري آرتیم، خوصوصیله چوخلو ؤائدیرلر. قدیمدن بري اینسانالر آغاجدا گ مقدس بیر قووه کیمی قبول

ال ایلی سونون  سی بئله بیر اعتقادین دوغماسینا سبب اولموشدور. آغاج آرتیم رنجدیر. یاخود قاخ میوه گتیرمه

دئییرلر. » پیر دوغال«نا ستونده قوجامان بیر دوغال آغاجی وار. بووآراسیندا قارا بوالق آدالنان یئرده یولون ا

بو آغاجین یوال سالالنمیش بوداقالریندا ایپ، ساپ، اسکی پارچاسی، یون قیریغی، کاغیذ پول (بونالر 

یه راست گلمک اوالر. بوتون بونالر قدیم اینسانالرین آغاجا تاپینماسی ایله  هامیسی نذیردیر) و سایره

لو آغاجالر بیتیر: قاراغاج، گویروج، جوکه، آتاغار وس. لرینده چوخ نوع باغلیدیر. ایلی سونون مئشه

ییر. اونو چوخ نادیر حالالردا چوخ  نا  بنزه بونالردان دا مقدسی توز آغاجیدیر. بو، روسالرین آغجا قایینی

سی وار. اوندان بیر  چون کسیرلر. بو آغاجین شفالی خاصهوزولنده اونون اوینلر، الی هر یئردن ا زامان بیلمه

پوب گلیر، ؤروشدن مال ـ قارا کؤنازیک بوداق کسیب آریتالییب ائوده ساخالییرالر. چوخ زامان یایدا ا

له بیلر. بو زامان همین آغاجال بیر ؤسه حیوانالر ا رولمهؤسا بیر زهرلی اوت یئییر. اگر واختیندا تدبیر گ هانسی

پ کئچیر و حیوان ائله بیل هئچ نه ؤونونال کلموم آیاقیندا اوالن مالین قارنینا وورورالر بؤنئچه دفعه ا

 اولمامیش کیمی آیاغا دورور. 

 لر. آذربایجان فولکلوروندا بعضی میفولوژي اوبراز و سوژئت

لر، عنصرلر فولکلوروموزون  آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی میفولوژي اوبرازالرال زنگیندیر. میفیک سوژئت

یندا یاشاماقدادیر. خوصوصیله ناغیل و داستانالردا اساطیرلردن داها چوخ دئمک اوالر کی، اکثر ژانرالر
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الردا  نیانین اکثر فولکلورشوناسالرینین فیکرینجه میفولوگییادان اَن چوخ ناغیلوایستیفاده اولونموشدور. د

ده وزؤالردیر، ا ناغیلزله یاش اعتباریله میفولوگییایا یاخین اوالن ژانر ؤایستیفاده اولونموشدور. باشقا س

الریمیزدا تئز ـ تئز راست گلدیییمیز میفیک اوبرازالردان بیري دیودیر. او، خاریجی  الر. ناغیل سئحرلی ناغیل

زلویونده چوخ قووتلی و آزماندیر. ؤکلودور، اوتون بدنی تودیر، ب جردیر، نهنگ رونوشو اعتباریله عیبهؤگ

چ، یئددي، ونیادا یاشاییر. اوده یئرآلتی دوزؤوه کیمی تصویر اولونور. االردا منفی قو اساس اعتباریله ناغیل

 قیرخ باشلی دیولرده واردیر. 

زل قیزالري اسیر ائدیب آپاریر، آنجاق ؤزلدیرلر، گوولت، داش ـ قاش ییغیر، خزینه دؤدیولر چوخلو وار ـ د

ده  شهولماسینا باخمایاراق، اونالرین جانی شره ده ساچالریندان آسیرالر. نهنگ اوؤرام ائده بیلمیرلر. اونا گ

نیب،  یرهؤنین یئرینی ا شهویرچین دیوین جانیدیر. اگر چوخ عادي بیر اینسان بو شؤده بیر گ شهواولور، ش

جله، قووتله ولور. چوخ زامان گوکؤرسه، دیو داغی کیمی اوچوب تولدؤکی قوشو ا سیندیریب ایچینده

سئحرلی «یه ال آتیر، آسانلیقال دیولري آلدادا بیلیر. بو جهتدن  یه، کَله قهرمان حیله ین دیولره غلبه گله بیلمه

 ویدیر.  ناغیلی سجیه» زوكوا

ناغیلی. » طالیبوشاهزاده م«ده راست گلیریک. مثالُّ،  دا وئریلن دیولره الریمیزدا بعضاُّ مثبت پالن ناغیل

ورلره ؤلرله باغلیدیر. تاریخ اعتباریله چوخ قدیم د ئتدیولرین بئله ضیدیتلی تصویري قدیم میفولوژي سوژ

دا چوخلو دیو صورتلري واردیر. مثالُّ، اورادا »آوستا«دا راست گلیریک. »آوستا«گلیب چیخان دیولره بیز 

مازان دیویندن دانیشیلیر. اوللر مازانداران بئله آدالنیردي. اساساُّ شر ایشلرله مشغولدورالر، اینسانالرا 

ستریلیر کی، آدي دنیز اونالرین قورشاغینا و ان درین دنیزلر ؤدا گ»آوستا«ییرلر، ماغاراالردا یاشاییرالر.  هبنز

ده اونالر شر قوولر  وزؤسینده دیولردن چوخ دانیشلیر، ا داد حیصه نین وئندي»آوستا«ایسه ساققاللینا قدردیر. 

نین  آدالنیر، بو ایسه قدیم ایشیق، آلالهی» دئوا«میفلرینده بو نین ان قدیم »آوستا«کیمی تصویر اولونورالر. 

سینه چئویرمیشدیر. هئرئدوت،  دار شر قووه له عالقه لمتوآدي ایمیش. زردوشتلیک بو قدیم قبیله آلالهینی ظ
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یر کی فعالیتیندن دانیشارکن دئ ده دن دارا و اونون اوغلو کسئرکسین بو ساحه له حکمؤیانان و م ویوشتلوزرد

شتلویون وسینه ایندیریلمیشدیر. زرد یینی ایتیریب ساده طبیعت قوولري درجه ز ایالهیلیؤدیو ایسه ا

سینه  لشدیرك شر قووه کسب ائتمیش، تامامیله منفی  سی ایله دیو گئتدیکجه یئنی سجیه لنمه حکمؤم

 ).5و  1، ج 318چئوریلمیشدیر. (

رك خئیره، عدالته، ایشیغا قارشی موباریزه آپارماغا  سینه چئوریله مکجیؤدیولر سونرا اهریمنین ک

دا اوالن قارا دیو و آغ دیو صورتلري سونراالر آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندا، »آوستا«باشالمیشالر. 

الریمیزدا اساس منفی قوولر کیمی تصویر اولونماقدادیر. اگر بیز فولکلوروموزدا  خوصوصیله، سئحرلی ناغیل

بت پالندا تصویر اولونان دیولره راست گلیریکسه، دئملی، بیر چوخ قدیم اعتقادالردا باغلیدیر. بعضاُّ مث

 ناغیلیندا تصویر ائدیلمیشدیر. » ملیک ممد«سی  دیولرین ان خاراکتئر نوماینده

ره دیولره ؤلرینه گ فولکلوروموزدا تصویر ائدیلن میفیک صورتلردن بیریده اژدهادیر. بیر سیرا خاصیت

ره ؤلی ایالندیر. روایته گ یوك هئیبتـؤیاخیندیر. خالق آراسیندا دئییرلر کی، اژداها دا ایالندیر، آنجاق چوخ ب

ستریر. گویا ایندییه ؤزلرینه بئله گؤر، آلاله قورخماسین دئیه اونو اینسانالرین گویوکدؤایالن حدینداُّ آرتیق ب

للـه ویوکدور، حتی نیشان آلماساندا گؤنکی او، بدنجه چوخ بوللـه بوشا چیخماییب، چوقدر ایالنا اتیالن گ

تون باشالرینی وچون گرك بولدورمک اؤباشلی اولور. اونو ا 40چ، یئددي، بعضاُّ وجک. اژداها دا ا اونا دیه

بیلیر. دییی اوو نفسیله آغزینا چکه  رور، ایستهوسکوجردیر، آغزیندان آلوو پ سن. اژداها قورخونج، عیبه کسه

 دن دیریلیر و قهرمانا قارشی هوجوما کئچیر.  الردا اژداهاالرین کسیلمیش باشالري یئنی بعضاُّ ناغیل

یینی، بوالق باشینی توتوب و  الردا اژدهاالر اکثراُّ سو ایله باغلی تصویر اولونورالر. چایالرین منبع ناغیل

زل، یئتیشمیش قیزالري قوربان ؤیل اونا قشنگ، گاینسانالري سویا حسرت قویورالر. آدامالر ایسه هر ا

دا بو، »آوستا«لدورور و خالقی خیالص ائدیر. ؤوئرملی اولورالر. ائل ایچریسیندن چیخمیش بیر قهرمان اونو ا

سی) وئریلمیشدیر. قدیم  سی (مبارزه باریزهوکانین م داها داهاکا آدالنیر. اورادا اود آلالهی آتار ایله آژي آژي
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باریزه ونشین اوغلو اود (آتار) ایله اژداها آراسیندا مولرین بیریسینده تصویر ائدیلیر کی، گ ولوژي سوژئتمیف

سی، داها سونراکی  دا گاه مازدانین اوغلو، گاه سویون (آالم) اوغلو، یاخود نوه»آوستا«گئدیر. آتار (اود) 

نمز ؤده الینده س باریزهوستریلیر. آتار آژداها ایله مؤسی کیمی گ رمهؤنشین و سویون توالردا ایسه گ واریانت

 ). 17و  114نیا اود ایله پاکالنیر (ولدورولور و دؤلیکله، اژداها ا اود ساخالیان اینسانا آرخاالنیر. بئله

» زلؤیئددي گ«نین  لشدیریلیر. ن. گنجوي نشین قاباغینی کسن بولودال عینیولرده اژداها گ بعضی میف

الریندا اژداها صورتینه تئز ـ تئز  نیر. آذربایجان ناغیل هرتلهؤرمکله شولدؤردا اژداهانی اؤا بهرام گپوئماسیند

لیکله ده عومومیتله خئیر  ده سیمرغ قوشونون یومورتاالرینی، باالالرینی یئییر. بئله راست گلیریک. او، هم

ینده  سیمرغ قوشونون باالالرینی یئمک ایستهناغیلیندا » ملیک ممد«ستریر. ؤزونو گؤشمنی کیمی اوقوولرین د

 لدورولور. ؤقهرمان طرفیندن ا

لرین  لردیر. عومومیتله، پري ده پري شیفاهی خالق ادبیاتیمیزدا گئنیش یاییلمیش میفولوژي اوبرازالردان بیري

دیلیرلر. دیولره، ثبت (مثبت) پالندا تصویر ائوالریمیزدا اساساُّ م لیدیر. داستان و ناغیل تصویري چوخ جهت

لوستانی ـ ولر چوخ واخت اینسان جیلدینده اولورالر. اونالرین ان چوخ یاشادیغی یئر گ اژداهاالرا نیسبتاُّ پري

زل چار هوووزون کناریندا ؤله اونالرین یاشادیغی دیگر بئله باغالردا گ ایرم باغیدیر. بورادا و عومومیت

ره ده چوخ زامان سو ؤداردیرالر. اونا گ لر همیشه سو ایله عالقه کی، پري آمیزدیر چیمیرلر. بودا چوخ عیبرت

 سی کیمی تقدیم اولونورالر.  پري

قهرمان اونالرا باغدا چار حوووض کناریندا راست گلیر. اونالر قادین اوبرازیندا تصویر اولونورالر، اوزون 

لر تمتراقلی سارایالردا یاشاییرالر، اونالرین  زلدیرلر. پريؤدار، گ ساچلی، بویلو بوخونلو، آغ بدنلی، جاذیبه

لري وار. ائله بیل خوصوصی، آیریجا بیر نسله، ایجمایا ائله، جمعیته مخصوصدورالر. قهرمان  چی خیدمت

نی نین پالتارالری زونه دام ائده بیلمیر. گیزلینجه اونالردان ان قشنگیؤله ا اونالرا وورولور، آنجاق هئچ وجه

 یه راضی اولور.  اوغورالییر و بوندان سونرا پري قیزینین عالجی کسیلیر، اونا گئتمه
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لکلره ؤیرچین اولوب باشقا اؤلره گیره بیلیرلر: قوش، گ بونونال بئله پري سئحیرلیدیرلر. اونالر باشقا شکیل

لر آتاسینین اوخال  داستانالریندا پري» کیتابی ـ دده قورقود«نورلر. ؤز وطنینه دؤاوچورالر، سونرا یئنه ا

ییرلر.  یلهؤایله داغ چیچیی اولدوغونو س ودونین آنا س یاراالدیغی بوغاجین یانینا گلیر و یاراسینین ملهمی

زلرینین درمانینی دا ؤداستانیندا قهرمانین چیخاریلمیش گ» شاه اسماعیل«، »مرد ایله نامردین ناغیلیندا«یاخود، 

 ییر.  یلهؤسپري قیزالري 

ز بویوندا پري قیزالرینین تیپیک صورتی تصویر اولونموشدور. ؤداستانالرینین تپه گ» کیتابی ـ دده قورقود«

 زونه تابع ائدیر و بونونالدا اوغوز ائلینه بیر بال گتیرمیش اولور. ؤمعلومدور کی، پري قیزینی چوبان زورال ا

لر اساساُّ منفی قووه  دا پري»آوستا«لریله باغلیدیر.  ور میفؤخ قدیم دلر چو چوخ دیقّته الییقدیر کی، پري

زللییی ایله ؤز گؤزلدیر، اؤریکا حدینداُّ آرتیق گ دا پاي»آوستا«ریکا آدالنیر.  ستریلیر. اورادا پري پايؤکیمی گ

شتلیک وزه وئریر. زردزونو بیروؤمک ائدیر و شر قووه کیمی ده اؤده اینسانی یولدان چیخارماقدا اهریمنه ک

شور، سو معبودو مقدس تیشترییا (اولدوز) ایله موباریزه واساطیرینده او، بعضاُّ قویروقلو اولدوز شکلینه د

) 6و  1و ج  319سینه مانع اولور ( آپاریر، اونون اینسانالري سو ایله، یاز یاغیشالري ایله تأمین ائتمه

نشله آیین وصویر اولونور. بوندان باشقا قویروقلو اولدوز کیمی گدا پري کینلی، جادوگر کیمی ت»آوستا«

الري  ز شعاعؤنش اونا قالیب گلیر، اونو اولمته غرق ائتمک ایستییر. آنجاق گوآراسینا جومور، اونالري ظ

رونور کی، بو صورتین داها قدیم ؤالریمیز گ ). بیزیم ناغیل17و  114آراسینا آلیب ضررسیزلشدیریر (

لر محض داها چوخ  میزه قدر یاشادیب گتیرمیشدیر. بیزجه پري صوصیتلرینی موحافیظه ائدیب زمانهخو

یرچین ؤدئین گ» باجیلی، باجیلی، جان باجیلی«ره، خوصوصیله ده ؤقوش شکلینده تصویر اولدوغونا گ

 لمیشدیر. الریمیزدا و داستانالریمیزدا مثبت صورت کیمی قا ره اکثر ناغیلؤشدویونه گوشکلینه د

لردندیر. سیمرغ خوصوصیله  سیمرغ شیفاهی خالق ادبیاتیمزدا ان گئنیش یاییلمیش میفولوژي صورت

الریمیزدا مثبت  تونلوکده سئحیرلی قوودیر. سئحرلی ناغیلوندیر. او، ب الریمیزین مثبت قوولرینده ناغیل
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سیز اوشاغی تاپیر، حیمایت  ندان کیمسهلریندن بیریدیر. بعضاُّ سیمرغ کیچیک یاشی مکچیؤقهرمانین یاخین ک

مکچیسی اولور. سیمرغون آدي، اونون ائتیمولوگییاسی حاقّیندا ام. هـ . ؤدور و آخیرا قدر اونون کویؤائدیر، ب

لري  زون سیاه (قارا) مرغ (قوش) دئمک اولدوغونو ادعا ائدیر، بعضیؤبعضی عالیملر بو س«طهماسب یازیر: 

اولدوغو کیمی) اساسالناراق سیمرغ یعنی » ملیک ممددن(«، جسامتلی، قوولی اولدوغونا یوكؤاونو چوخ ب

لرده ایت و قوش حاقّینداکی تصورلرین  لري ده چوخ قدیم اوتوز قوش کیمی ایضاح ائدیر. بعضی

(قوش)  سینده یارادیلمیش زوومورفیک بیر صورت کیمی قبول ائدرك سگ (ایت) و مرغ سی نتیجه بیرلشمه

ره سیمرغ قاف داغیندا یاشاییر. ؤ). روایته گ6و  1و ج و  316زلریندن امله گلمیش اولدوغونو دئییرلر (ؤس

 ندریبلر.ؤز دونیادان اوچون قاف داغینین آرخاسینا چکیلیب، دوگویا اوتوز قوش حقیقت آختارماق ا

معناسیندادیر. » آئنلی قانادلی قوش«نو) دا سیمرغ قوشوندان بحث اولونور. اورادا سیمرغ (سایئ»آوستا«

رتور. سیمرغ مازانداران (خزر) ؤتون داغی اوآوستادا یازیلیر کی، سیمرغ گویا قالخاندا قانادالري ایله ب

ره سیمرغلردن بیر ؤیه گ»شاهنامه«دنیزینین اورتاسیندا اوالن آغاجدا پووا تیکیر. م. کاظیم بی یازیر کی، 

شسه وسینی اونا باغیشالییب کی، نه واخت دارا د کلریندن بیر نئچهوی تربییه ائدیب، تستمین آتاسی زالور

 ). 14و  31یاندیرسین، او زامان سیمرغ قوشو حاضیر اوالجاقدیر (

نین حیاتینی خیالص  ده تصویر ائدیلیر کی، سیمرغ ایکی دفعه رستمین و اونون آناسی سودابه»شاهنامه«یئنه 

یوك، هوندور، حتی مرکزي داغی ؤنیانین ان بود«ین باشقا بیر یئرینده یازیلیر کی، سیمرغ شاهنامهـن«ائدیب 

عوضه ائدیر کی، » قاف«وي داغی  سینده یاشاییرمیش، بیزده بو افسانه حساب ائدیلن ائل بوروسون ذیروه

مثبت قهرمانا  ناغیلیندا سیمرغ» ملیک ممد) «5.  1ج  317نیر ( دا بعضی حالالردا بونونال عالقه سیمرغ

لدورور و قوشون رغبتینی ؤین اژدهانی ا مک ائدیر. ملیک ممد اولجه سیمرغین باالالري نه یئمک ایستهؤک

نیایا ونیادان ایشیقلی دوقازانیر. بونون عوضینده ده سیمرغ ملیک ممدي قانادالري اوستونه آلیب قارانلیق د

رپه اوشاقی و ؤلومه محکوم ائدیلمیش کؤآتیلمیش ـ ا ندا سیمرغ پادشاه طرفیندن»سیمانین ناغیلی«چیخاریر. 
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کوندن وز تؤچیسی اولور. حتی دیل آچیب دانیشیر، ا آناسینی خیالص ائدیر و آخیرا قدرده قهرمانن حیمایه

سیمان سیمرغون «یه قدر حیمایه ائدیر.  یوتدویو قهرمانا ـ سیمانا باغیشالییر، اونو غلبهؤسینی ب بیر نئچه

کونو چکدي بیر ـ بیرینه او اوساهات سیمانین آتی ودي. سیمرغ آتین ت ز آتینی ایستهؤپوب اؤاقانادیندان 

 ).6ـ  1ج  316» (گلیب حاضیر اولدو

» آلی کیشی«داستانینین بیرینجی قولو ـ » کوراوغلو«میفولوژي صورتلرین و سوژئتلرین زنگینلییی باخیمیندان 

چیسی کیمی حاضیرالنماسی  ایلخیچی اوغلو روشنین خالق اینتیقام خوصوصیله اهمیتلیدیر. بورادا آدي بیر

ج ـ قووت وئریر. اونون ودن گ چ اساس منبعوویدیر. داستانین قهرمانی کوراوغلویا خالق ا چوخ سجیه

زه سه بیر معج دیر، اوندا نه ال باغلیدیر. ایلدیریم اود دور ـ ایشیق میصري ـ قیلینجی منشأ اعتباریله ایلدیریم

ده میصري قیلینج هئچ واقت  رهؤلیکله، میصري قیلینج اساطیري بیر منشأ ایله باغالنیر. اونا گ واردیر. بئله

ییر، آنجاق  کوراوغلونو آرادا قویمامیشدیر. کوراوغلو قوجالیر، قیلینجی آتیر، چنلی بئلدن اوزاقالشاق ایسته

ده  یه باشالییر و نهایت یئنه ي قیلینجا ساریلیر، موباریزهدن هوجومونو ائشیدن قهرمان میصر شمنلرین یئنیود

 لرله باغلیدیر. او، دنیز آیغیرینین نسلیندندیر.  دا میفولوژي منبع غلبه چالیر. کوراوغلونون قیرآتی

لري ـ قانادالري  زونده ده اود ـ ایشیق وار. قیر ـ اود آتدیر. قیرآتین آلوودان ـ اوددان پريؤقیرآتین ا

سیزلیق اوزوندن یوخ اولوب گئتمیشدیر. روشن  لی قانادالر کیچیک بیر احتیاج اولموشدور. آنجاق بو معجزه

لی، اعجازکار، طریف ایدي  قانادالرا آتاسینین وئردییی واختدان تئز باخمیشدیر. قاناد او قدر سحرلی، معجزه

ادالري معجزه ایله ده قورویوب ساخالماق لی قان ره معجزهؤدي خالقا گ زمهؤکی، بنی ـ اینسان باخیشینا د

لی سو اساطیرلرده  الزیم ایدي. آذربایجان اساطیرینده  دیریلیک سویو واردیر. عومومیتله، معجزه

مورلوك حیاتا قاییل اولور. بعضاُّ ؤدیر. آب کوثر ـ حیات سویو، دیریلیک سویو بونو ایچن ع ختلیفوم

نیب دیریلدیرلر.  زونه چیلهولونون اؤسحرلی سوالردان بیریسینی االردا تصویر اولونور کی، بئله  ناغیل

داستانینین بیرینجی قولوندا بئله اعجازکار سوالردان بیري تصویر اولونموشدور. وطنین مغرور » کوراوغلو«
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اولور.  سینده قوشا ـ بوالغ وار. همین سویون اونو ایچن اینسانا بیر نئچه اعجازکار تأثیري داغالرینین ذیروه

ج ـ ودیر. ایکینجی اعجازکار تأثیر ایسه مغلوب ائدیلمز. گ لیق استعدادي بیرینجیسی صنعتکارلیق ـ عاشیق

لی، مقدس  پوکلو، معجزهؤز قهرمانینا آنا تورپاغین تکیندن قاینایان کؤقوودیر. دیقت ائدین بو قوونی خالق ا

مانینا نصیب اوالن نعره چکمه قابیلیتی. دئدیکلریمیزي سو ایله وئریر. حیات، چوخ نادیر حالالردا خالق قهر

یدن ـ قیرات ؤلر هانسیالر اولدو. میصري قیلینج گ ین اساطیري منبع یئکونالشدیراق. روشنی کوراوغلو ائله

چو میفیک ولیق استعدادي ایسه یئردن. بونالرین هر ا دنیزدن، مغلوب ائدیلمز گوج ـ قووه، عاشیق

ج، قووت، شاعیرلییی وئرن ده وچو اوغوز خانین اووالدالریدیر. کوراوغلویا گوبونالرین هر ااوبرازالردیر. 

ین قوشا  ویدیر کی یئردن کوکره یوشلردن غلبه ایله چیخیر. سجیهؤتون دوره کوراوغلو بؤاونالردیر. اونا گ

خانین اووالدالریندان بیریدیر هر یئددي زوده گویله اولدوزالرال ایداره اولونور. اولدوزدا اوغوز ؤبوالغین ا

داستانین » کوراوغلو«ستریر کی، ؤده معجزه یارادیر. بونالر گ دیر) هر یئددي ایل (یئددي اوستادا مقدس رقم

 زرینده نشأت تاپمیشدیر. وبیرینجی قولو تمامیله اذربایجان میفولوژي اوبراز و سوژئتلري ا

الر، داستانالر، افسانه  لشدیرمیشدیر. ناغیل تون فولکلوروموزو زنگینومیفولوژي اوبراز و سوژئتلر بیزیم ب

لرده، »وجودنامه«لرده، »نامه جهان«دا قدیم اساطیرلردن چوخ شئی احد ائدیلمیشدیر.  کیمی عاشیق پوئزییاسی

ین کمدارالر وس. حاقّیندا عاشیقالرؤلرده میفولوژي اوبراز، قهرمان، ح لرده و دئییشمه نامه» اوستاد«

 لري وار. مثالُّ، عاشیق علسگرین شعریندن بیرینده بئله بیر بند وار:  موالحیظه

 لیل و ناهار موشدور جهه ائیلر کسر  قضا انساناتی طنابدان آسار 

 اللَشر بارماغی باال یئتیشمز   اژداها آیاقدان چکر سراسر 

لري  افسانه ـ اساطیرده تصویر اولونان حادیثهده آذربایجاندا یاییلمیش  جه ده و ائله بیر بند شعرده عاشیق شرق

ره بیر نفر صحرا ایله گئدیرمیش. بیر آغاج آصالن ؤده اوستالیقال وئرمیشدیر. اساطیره گ ییغجام شکیلده نئجه

رور کی آزجا آشاغیدا بیر ؤینده گ زونو آتماق ایستهؤاونو تعقیب ائدیر. او، قاچیر، قاباغینا بیر یارغان چیخیر ا
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ین وار، بیري آغ و  زونه ساتاشیر کی بوداغین دیبینده ایکی کسهؤوار، آغاجین بوداغیندان سالالنیر گآغاج 

ـ  رونه ورسه یاخشیدیر بیر ایالن، سؤده قارا. اونالر بوداغی گمیریرلر، چئوریلیب یان طرفه باخاندا نه گ بیري

ییر کی نه  زلهؤنده بیر اژدها آغزینی آچیب گنین دیبی رور کی دوهؤرونه اونا یاخینالشیر. آشاغی باخیب گوس

زو آغاجین یارپاقالرینین آراسیندا بال شانینا ؤجک. بئله بیر گرگین زاماندا مسافرین گ واخت او دوشه

ییر کی بالدان دادسین آنجاق الی چاتمیر. همین  روب او هر شئیی یاددان چیخاریر. ایستهؤساتاشیر بونو گ

یازیرالر: صحرا ایله گئدن آدام بیزیم هر بیریمیزدیر. بیز دونیایا گلن مسافیریک.  نین بئله اساطیر ـ افسانه

ینلر ایسه گئجه و  دا بیزي یاخاالیا بیلر. آغ و قارا کسه دیر هر آددیم آرخادان قووان آج آصالن اجل

ینده آغزینی آچان و نین دیس لیکدیر. دره دا خسته دیرلر. یاندان یاخینالشان ایالن مروموزو توکهؤندوزدور عوگ

زل حیات. بو بالی ؤین اژدها ایسه قبیردیر، بیزیم سون منزیلیمیزدیر. بال شانی ایسه حیاتدیر شیرین، گ زلهؤگ

رن کیی دوشوندویوموز آغیر وضعیتی یاددان چیخاریر او شیرین بالی دادماق، حیاتدا یاشاماق ؤگ

 ییریک.  ایسته

سوژئت و اوبرازالر حاقّیندا داها گئنیش دانیشماق اوالر معلومدور کی  البتده فولکلوروزدا اوالن میفولوژي

ده قدیم میفولوژي  سینده دینله قووشور. سونراالر دینی اساطیرلر بلکه میفولوگییا اینکیشافینین معین مرحله

جنت و جهنم او  لر، آلاله، عزراییل، جبراییل، اسرافیل، ییر. ایسالم دینی پیغمبرلر، خلیفه له سوژئتلري اوسته

نیا و سایره حاقّیندا چوخلو اساطیرلر یارانمیشدیر. بونالرین معین بیر قیسمی قورآندا قورونوب ود

مک قاداغان  یلهؤمک فیکیر س ساخالنمیشدیر. معین اوبیئکتیو سبب اوزوندن بونالري توپالییب چاپ ائله

یزیم عاشیق صنعتیمیزده ساخالنمیشدیر. بیر لرینین عکس ـ صداسی ب ائدیلمیشدیر. بئله اساطیرلردن بعضی

دیر. چوخ تأسوف کی  لر بونا آیدین بیر میثال سیرا داستانالریمیزدا اوالن دینی موضوعدا دئییشمه

ده هوجومالر اولموش چوخوسو قورونوب ساخالنمیشدیر.  عاشیقالریمیزین بو موضوعدا اوالن شعرلرینه

سیز عاشیق  سینی تشکیل ائدیر. بیز زورال آلاله یزین معین بیر ساحهبونالر بیزیم عاشیق یارادیجیلیغیم
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آختارمیشیق. عاشیقالري دینسیز آدالندیرماغا چالیشمیشیق ائلین ایچریسیندن قوپان اونون جییر پاراسی اوالن 

لري سیلیب  ده داستانالریمیزا بو مووقعدن یاناشمیشیق. همین مشهور دئییشمه جه عاشیق دینسیز اولماز. ائله

مک چتین اولور. آشاغیدا دینی اساطیرلرله باغلی عاشیق شعرلردن نئچه میثال  ده برپا ائله آتمیشیق ایندي

 لرینده آشاغیداکی کیمی بندلر واردیر.  ال لزگی احمدین دئییشمه وئریریک. خسته قاسیم

 مانا ودي گ مهشواو کیمدیر کی هئچ د  دي ایمانا  دیر کی هئچ گلمه  او نه لزگی احمد: 

 او کیم ایدي اولدو جاندان بئزار هئی!   دي اینسانا  او کیمدیر کی قصه ائله  

 مانا ودي گ او مونکیردیر هئچ گلمه  دي ایمانا  او شیطاندیر هئچ گلمه خسته قاسیم: 

 دور کی اولدو جاندان بئزار هئی!  ایوب  دي اینسانا  عزراییلدیر قصه ائله  

باغالماالرینی دینی اساطیرلر اوزرینده قورموشالر. شیطان مونکیر، عزراییل کیمی میفولوژي  بورادا عاشیقالر

دا چوخ  وي پیغمبردیر. او چوخ وارلی ایمیش و آلالهی اوبرازالردان ایستیفاده ائدیلمیشدیر. ایوب ایسه افسانه

ره سئویر کی سن اونا ؤب سنی اونا گینی چکیر و آلالها دئییرلر کی ایو سئویرمیش. مالئکلر اونون پاخیللیق

ولت وئرمیسن. آلاله ایوبو ایمتاحانا چکیر. امالکینی، اووالدنی سونرادا ساغالملیغینی الیندن ؤچوخلو وار د

آدي » شوکور نعمت بنده«ده آلاله ایوبو  رهؤآلیر. بونا باخمایاراق او آلالها اوالن محبتینی داهادا آرتیریر. اونا گ

 زوملوك، وفادارلیق رمزي کیمی ایشلنمیشدیر. ؤفاتالندیریر. ایوب شرق ادبیاتیندا دایله مکا

 نه اوستونده قارار توتوب دوراسی؟  دیر یئرین اساسی؟  روم نهؤدئینن گ زرنگار خانیم: 

 دن خلق ائتدیلر هفت آسمانی؟  نه  یون آراسیؤنئچه ایلدیر یئرنن گ  

 گاو اوستونده قرار توتوب دوراسی  ن عصاسی بیلگینن بالیقدیر یئری عاشیق واله: 

 نوردان خلق ائتدیلر هفت آسمانی  یون آراسی ؤمین ایل یئرین گ سکسن  

رد میصراعسیندا خالقیمیزین یاراتدیغی چوخلو میفولوژي سوژئتلر ایشاره ؤین بو د»عاشیق واله«

 اولونموشدور. 
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ره آلاله ؤیندا قورآندا میفلر واردیر. همین میفلردن بیرینه گنیانین یارانماسی حاقّویون و عومومیتله دؤیئرین، گ

لشمیش  یو ایکی گونه یارادمیشدیر. اولجه سو یارادیب سو قاینایین بوخارا چئوریلمیشدیر، قاطیؤگ

ي یارادیلمیشدیر. ؤایل یول اوالن گ 550بوخاردان ایسه بیري ـ دیگرینین اوزرینده دایانمیش قالینلیغی 

لر  دا ملک یه اویغونؤز رنگی و عالمتی واردیر. هر بیر گؤسی ا ز وظیفهؤسینین ا بونالرین هره

ره بیرینجی گوي ایلدیریم و یاغیشین منبعی ساییلیر. ؤیئرلشدیریلمیشدیر. موسلمان میفولوگییاسینا گ

سی  دن بئشینجی ردونجوسو میرواريؤچونجوسو قیرمیزي یاقوتدان دوایکینجی اریدیلمیش گوموشدن، ا

هرتلندیرن ملکلر ؤیون هر بیریسینده آلالهی شؤسی پاریلدایان یاقوتدان عیبارتدیر. یئددي گ یزیلدان آلتینجیق

دیرلر. اونالر گئجه و گوندوز آلالهین  زل باش ملکلر ساکینؤیده قدرتلی و گؤیاشاییر. حیات یئددینجی گ

ناه صاحیبلرینی باغیشالسین. ون آزانالري گییر و یالواریرالر کی آلاله یولونا حوضوروندا زاریییر، اینیلده

 ) 27و  117(

 لره دیقّت ائدك:  داستانیندان آشاغیداکی نومونه» نولؤجومه و ک«نین  مولال جومه

 دیر اوتالرین شیرینی سئچدي او نه  سین دئشدي  دیر نوحون گمی او نه مولال جومه: 

 هاردادیر یوردو بیلینمز مکانی  دیر کی آبی ـ حیاتدان ایچدي  او نه  

 آریدیر اوتالرین شیرینین سئچدي  سین دئشدي  دیر نوحون گمی ین کسه نول: ؤعاشیق ک

 بیلینمز مکانی هاردادیر یوردو   خیضیردیر آب حیاتدان ایچدي   

 دي دمیري او کیمدیر کی موم ائیله   میشدیر قمري  او کیمدیر کی بزه مولال جومه: 

 روم نئچه یاشدا دایانديؤبیلدیر گ  مورو ؤوردو عاو کیمدیر کی اوزون س   

 دي دمیري داوود نبی موم ائیله   میشدیر قمري  یوسف نبی بزه نول: ؤعاشیق ک

 دوققوزیوز اللی یاشدا دایاندي.   مورو ؤنوح پیغمبر اوزون سوردو ع  
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ین بیر چوخ شعرلرینده قدیم ن بو پارچاالردا بیر سیرا دینی اساطیرلردن ایستیفاده ائدیلمیشدیر. مولال جومه

 وي پادشاه و پیغمبر آدالري چکیلیر.  قهرمانالر دینی، افسانه

 نوشیروان هرمز خسرو قباد    دي دونیا مکریندن اولمارام آزاد 

 نیا؟ ودین د نامرود هومانی نئیله   تانري منم دئن فیرعون شداد 

دار چوخلو سوژئتلره دریندن  شرق اساطیرلر ایله عالقهستریر کی عاشیق ایسالم دینی و عومومیتله ؤبو اونو گ

 بلد اولموشدور. 

ده  سی اساطیري یوخاریدا نوحون گمیسی حاقّیندا اساطیردن دانیشیلیب خیضرین دیریلیک سویو ایچمه

دور. یوسف داوود حاقّیندا دا خالق ایچریسینده دوالشان مووجود میفلر عاشیقا معلوم ایمیش. بئله  معلوم

ده  ساطیرلرده وئریلن سوژئتلر و فیکیرلر اوستاد عاشیقالریمیزي آیري ـ آیري شعرلرینده بو و یا دیگر شکیلا

دار یارادیقالري شعرلري نشر ائتمک  ز عکسینی تاپمیشدیر. عاشیقالریمیزین قدیم دینی اساطیرلرله عالقهؤا

 چون فایدالی بیر ایش اوالردي. وده فولکلوروموز ا بوتونلوك

 یات. ادب

 1888ـ   1927ـ ینجی بوراخیلیشالري، تیفلیس ـ بونیاکس، 47) و کریلـ (1

 1969کیتابالر باکی  I – IIـ آذربایجان فولکلورو آنتالوگییاسی، 2

 1982جیلید، خالق ادبیات ـ باکی  Iجیلیدده  25ـ آذربایجان کالسیک ادبیاتی کیتابخاناسی، 3

 ـ (سند حذف) 4

 1988متنلري ـ باکی ط آذربایجان میفولوژي 5

 1960ـ  64جیلیدلر. باکی  I – Vالري.  ـ آذربایجان ناغیل6

 1941ـ نیظامی اثرلرینین ائل وارییانتالري باکی 7

 1990یئف، گنجلیک  ـ سئحیرلی سونبوللر (آذربایجان میفلري) توپالیان. آ. نبی8
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 1989باکی » کیتاب دده قورقود«ـ 9

 1956، باکی »کوراوغلو«ـ 10

 1979ـ آذربایجان محبت داستانالري ـ باکی 11

 1986نی، م. حکیموف، باکی  ـ خالقیمیزین دئییملري و دویومالري، توپالیب، ترتیب ائده12

 1961کیتاب  Iلر،  ـ آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینا داییر تدقیق13

 ـ میرزا کاظم بیگ. (سند حذف) 14

 ـ (سند حذف)15

 1977جیلید ـ  IIIلري زمینلی اثر ـ ي. و. چمن16

 ـ سند حذف17

 ـ س. آ. توکارئو (سند حذف) 18

 ـ سند حذف19

 .1972ـ ممدحسین طهماسب، آذربایجان خالق داستانالري (اورتا عصرلر) 20

 ـ سند حذف21

 1983ـ م. سیدوف. آذربایجان میفیک تفکورونون قایناقالري ـ یازیچی 22

 1969یرکن، گنجلیک  قلهو ور» کیتاب دده قورقود«ـ ش. جمشیدوف 23

 1983ـ اَ. صفرلی و خ. یوسفوف. قدیم و اورتا عصیر آذربایجان ادبیاتی، معاریف 24

 1978لري ـ باکی  زبک فولکلور عالقهؤیئو. آذربایجان ـ ا ـ آ. نبی25

 1985ـ و. ولیئو، آذربایجان فولکلورو ـ معاریف 26

 ـ (سند حذف)27
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 لر  افسانه

 عومومی معلومات

دیر. افسانه، اساطیر، روایت، فورما و ژانر اعتباریله بیر ـ بیرینه  نوعون ایلکین ژانرالریندان بیریده افسانهائپیک 

یاخین اولوب، تاریخی، اینکیشاف پروسئسینده بیري دیگرینه چئوریله بیلیر. فولکلوروموزدا هله افسانه 

زونه مخصوص بعضی خوصوصیتلري ؤنین ا موستقیل ژانر کیمی اطرافلی تدقیق اولونماییب. الکین افسانه

الرین بیر  لرده اوزون مودت ناغیل لشدیریلمیشدیر. معلوم اولدوغو کیمی باشقا ژانرالرال یاناشی افسانه معین

 نوعو حساب اولونموشدور. 

وردن آیري ـ آیري ؤستردییی دؤلرینین حقیقی ماهیتینی درك ائتمک تشبوثونه سعی گ خالق طبیعت حادیثه

روشلري و ؤختلیف گولر یاراتماغا باشالمیشدیر. داها سونراالر ایسه خالق م یسملري ایله باغلی افسانهما ج

لیک  ندهولرده خالقین گ لر یاراتمیشدیر افسانه تصورلري تاریخی حادیثه و فاکتالري عکس ائتدیرن افسانه

یر. خالق شاعیري صمد ز عکسینی تاپمیشدؤسی وس ا روشو، معیشتی، عادت و عنعنهؤنیا گوحیاتی د

، »لیک رمهؤلري گ هر هانسی بیر افسانه اولورسا اولسون بیز اوندا حقیقت شفق«ده دئمیشدیر:  وورغون بو باره

جگه اوالن اینام و آرزوالري عکس  ده خالقین رئال حیاتی، شعور و ذووقلري اونون گله هر افسانه«

 48اولونموشدور. 

  توپالنماسی، نشري و تدقیقی.

ورلرله باغلیدیر. معلومدور کی ؤلرین یارانماسی و خالق ایچینده یاییلماسی هله ائرامیزدان اول کی د افسانه

رونون آستیاگ و ؤاثرینده میدیا د» تاریخ«زونون مشهور ؤورلرین تاریخینی یازان هرودوت اؤآنتیک د

لرینده،  یر سیرا تاریخ اثرلرینده، سالنامهلریندن ایستیفاده ائتمیشدیر. بوندان سونرا یارانان ب تومپیس افسانه

لریندن گئنیش ایستیفاده ائدیلیمیشدیر. الکین آذربایجاندا  نیظامی گنجوي یارادیجیلیغیندا خالق افسانه

 قدر 344ـ  46ص  1972نجی جیلد باکی 5جیلدده،  6ـ ص. وورغون اثرلري  48
                                                 



چون وختلیف مقصدلر اوورده مؤعصردن باشالنمیشدیر. بو د XIXلري توپالنماسی و نشرینه  افسانه

لرینی شیفاهی  نوگراف، عالیم، یازیجی و شاعیرلر بیر سیار خالق افسانهآذربایجانا گلن سیاح، تاریخچی، ائت

دا »لیتئرانورنایا قازئتا«اینجی ایلده  1830دیلدن توپالمیش روس دیلینه چئویریب چاپ ائتدیرمیشلر. 

سی چوردویو آریستوتئل، پالتون، قیزقاالؤدا یئرلی اهالینین دیلیندن یازییا ک شوناس و. رومانوویچ باکی شرق

دا ایسکندرین ظولمته »موسکووئکسیا تلگراف«نجی ایلده  1833لري چاپ ائتدیرمیشدیر.  حاقّیندا افسانه

 )4،  122لري وئریلمیشدیر. ( وس. آذربایجان افسانه» اسکندرین دوغولماسی«، »سی گئتمه

ایالن «وان قضاسیندان عصرین ایکینجی یاریسیندا دا داوام ائتدیریلمیشدیر مثالُّ، ناخچو XIXتوپالما ایشی 

لر توپالنمیشدیر یاخود رشید بی افندیف  ) وس. افسانه1و ب و  2و  107ـ  120» (اصحاب کهف«، »داغ

لري  ) وس حاقّیندا افسانه1ب  9و  137ـ  147لی ماحالی ( ) قبه1ب و  7. 70ـ  71لو (ؤنوهور گ

) شیفاهی دیلدن 1ب  70 96ـ  97سی ( انهافس» پري قاال«ورده ؤتوپالیاراق چاپ ائتدیرمیشدیر. یئنه بو د

قوش بایقوش، قیرغی و خوروز  چورولموشدور. بونالردان باشقا گنجه باساردان هوپ هوپ، قارانؤیازییا ک

» بوینوزلو ایسکندر«لر توپالنیب نشر اولونموشدور.  ) وس. قوشالري حاقّیندا افسانه1ب  18، 181ـ  200(

نین  ولتیؤنه اوچون روس د) «1و ب  13ـ  31» (سلیمان«)، 1ب و  13ـ  123ـ  156» (پیوتر«یوك ؤب

شاماخی ) «1ب  16ـ  1ـ  10» (لري تالیش افسانه). «1و ب  9و  113» (گئرینیده ایکی باشلی قارتال وار

 لردندیر.  ورده نشر ائدیلن ماراقلی نومونهؤ) وس ده بو د169ن  1886» کاوکاز» («قیز قاالسی

XX نیزین » «خسرو و شیرین» «شیخ صنعان» «قیزقاالسی«قزئتینده » کاوکاز« عصریناوللریندهایکی د

 وس. افسانه آدي آلتیندا چاپ اولونموش. » سی بیرلشمه

نین ایلک گونلریندن فولکلورشوناس، تاریخچی، ائتنوگراف و آرخئولوقالردا  دا سووئت حاکیمیتی آذربایجان

» قیزقاالسی«پیغمبر » سلیمان«نجی ایللرده ماکئدونیالی اسکندر و  1920بیر سیرا افسانه توپالمیشالر مثالُّ 

 لره خوصوصی ماراق اویانمیشدیر.  حاقّیندا اوالن افسانه
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تون بو ولر چاپ ائتدیرمیشلر. ب ختلیف واریانتالردا افسانهوو.م. سیسایئو و آ. پ. فیتونی بو موضوعدا م

زمینلی، م.ح طهماسب و  . آ. باقري، ي. آ. پاخونوو، ي. و. چمنلر حاقّیندا توپالیانالردان باشقا افسانه

آذربایجان فولکلور «میشلر. اَ. آخوندوون ترتیب ائتدییی  یلهؤلر س باشقاالري مارقلی نظري موالحیظه

جیلید) کیتابیندا بیر سیرا افسانه چاپ اولونموشدور. فولکلورشوناس سدنیک پاشایئو  II» (آنتالوگییاسی

رك چوخلو  الري یاشایان یئرلرینی گزه ین شهر و کندلرینی گورجوستان و ارمنستانین آذربایجانلیآذربایجان

زگون وختلیف مووضوعالر اوزره دولشدیرمیش و م چ کیتابدا جمعولر توپالمیش بونالري ا افسانه

مضمون لگو وئرمیش اونالري ایدئیا، ؤلره تخمینی ب یئو افسانه قوروپالشدیرمیشدیر. ت. فرضعلی

چون ولري ا سی طلبه یئوین اونیویرسیتئتین فیلولوگییا فاکولته ده دانیشمیشالر. و، ولی خوصوصیتلري باره

 لر حاقّیندا اوچئرك وئرمیشدیر.  یازدیغی واسیطینده افسانه

دا  لري مووضوع اعتباري ایله رنگارنگ اولدوغو کیمی ایدئیال ـ مضمون باخیمیندان آذربایجان افسانه

 لري تخمینی اوالراق آشاغیداکی کیمی قوروپالشدیرماق اوالر:  لیفدیر. افسانهختوم

 لر ـ حیوانالر، قوشالر حاقّیندا اوالن افسانه1

 لر لر و ساییر ایله باغلی افسانه ـ یئر آدالري ـ قاالالر، آبیده2

 لر دار افسانه ـ طایفا، ائل، خالق، نسیل، توتئم آدالریله عالقه3

 لر نجوي یارادیجیلیغی ایله باغلی افسانهـ نیظامی گ4

لر (بونالرا ایجتیماعی مضمونلو بعضاُّده  ـ عاییله ـ معیشت، خالقین آرزو و استکلري حاقّیندا افسانه5

 لر دئییلیر)  اوتوپیک افسانه

 لر ـ تاریخی شخصیتلري ایله باغلی افسانه6

 لر نداکی افسانهلر حاقّی لري ـ آي، گونش، اولدوز و سیماره ـ سما جیسیم7

 لر.  ـ دینی افسانه8
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لر واردیر. یوخاریداکی هوپ ـ هوپ قوشو حاقّیندا  ختلیف افسانهوده چوخلو و م حیوانالر، قوشالر باره

ستریلیر کی یوسف و نصیب آدیندا ایکی ؤده گ لیدر. افسانه ستردییمیز افسانه بو جهتدن داها سجیهؤمنبعینی گ

آدلی بیر باجیسی وارمیش. فاطما همیشه، باشیندا داراق گزدیریرمیش. بیر گون قارداش اونالرین دا فاطما 

دلو آش واونالرین آتی ایتیر، قارداشالر آختارماغا گئدیر و تاپشیریرالر کی اونالر گلنه کیی باجیسی س

ماغا زوده اونالري آختارؤدلو آشی حاضیرالییب اوبیشیرسین. آنجاق قارداشالري گلیب چیخمیر. فاطما س

گئدیر آلالها یالواریر کی اونو قوش ائتسین. اوچوب قارداشالرینی تئز تاپا بیلیسین. گویا آلاله فاطمانین 

ندریر آنجاق داراغی باشیندا قالیر. ائله او واختدان او ؤزونو ائشیدیر و اونو هوپ ـ هوپ قوشونا دؤس

سف، نصیب، سودلو آش!. ایندي قیزا چاتاجاق قارداشالرینی آختاریر و چیغیریر: هوپ ـ هوپ، گل تاپ، یو

 ز پایین آختاریر. ؤده او همیشه دیمدیینی تورپاغا وورور و ا رهؤنوز اونا گؤآتا مالی تورپاا د

لر چاپ اولونموشدور. بایقوشون آغیللی  یاخود یئنه همین ژورنالدا یاپاالق ـ بایقوش حاقّیندا ماراقلی افسانه

ره اوزاق کئچمیشده بو ائو ؤیه گ نو بایقوش، بی ـ قوش آدالندیریردیالر. افسانهقوش حساب ائدیرلر. او

قوشو اولوبموش. سونراالر او اینسانالردان اوزاقالشیب خارابالیکلرده یاشاماغا باشالمیشدیر. سمندر قوشو 

ا اونون دیمدییی پوالد، لرده یاشایر. گوی لکهؤلرده ایسه دئییلیر کی بو قوش قارلی بوزلو ا کی افسانه ده باره

جایناغی چاخماق داشی، توکو ایسه گوودور. ایکی باالسی اولور. باالالري بیر ایله پروازالنیر. باالالر اوچان 

 ). 6و  21ل اولور (ونو او سئوینجیندن دیمدیینی جایناغا وورور. اود چیخیر و یانیب کوگ

ر. بیر گون قیزیل قوش خوروزا دئییر کی نه اوچون سن دی ده ماراقلی ادلی افسانه» قیزیل قوش و خوروز«

اینسانالري سئومیرسن عکسینه اونالر سنی چوخ سئویر و آغیللی قوشالردان حساب ائدیرلر. اینسانالر سنی 

دیر اووا آپاریر و  یرهؤدا اینسانالر منی ا نیرسن. من ایسه وحشی قوش اولسام ینده قاچیب گیزله توتماق ایسته

دا یئنه قاییدیب گلرم. خوروز جاوابیندا  زوندن چیخمیرام. اوو زامانی نه قدر اوزاغا اوچسامؤالرین سمن اون

ده اینسانالرین بیزي نه مقصدله توتدوغونو بیلمیرسن، منیم یئریمده اولسان  رهؤسان اونا گ دئییر کی سن عاوام
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ن باشیندا قاالرسان. سن بیلمیرسن من کی ائله اوچارسان کی هئچ گئرییه ده قاییتمازسان. اوجا داغالری

ییب اما قیزاردیلمیش خوروزالرا ایسه چوخ تئز ـ تئز  رونمهؤایندییه قدر قیزاردیلمیش قیزیل قوشالر گ

 )1و  18و  190ـ  191راست گلینیب (

اینسانالرا طووز ـ ککلیک ـ توراج ـ بولبول ـ مارال ـ جئیران وس. حیوانالر و قوشالر طبیعتین یاراشیغیدیر. 

لر یاراتمیش و اونالرین آدالرینی  لمز افسانهؤره ده خالق اونالر حاقّیندا اؤاولدوقجا فایدالیدیر. بونا گ

 والدالرینا قویموشالر. ؤا

سیز و ظالیم  لرده اووچو اینصاف لر دوالشیر بو افسانه خالق آراسیندا مارال و جئیران حاقّیندا چوخلو افسانه

ییی اوالن مارال و جئیرانا  للریمیزین، دوزلرینیزین بزهؤاووچوالري چ» ظالیم«ولونور خالق کیمی تصویر ا

للـه آتماغا چاغیرمیشدیر. سئویملی شاعیریمیز ص. وورغون آشاغیداکی میصراعالري خالقین وگ

 نیر:  سی کیمی سسله آرزوسونون ایفاده

 ی آییرما بیزدن...للر قیزینؤاو چ  اووچو اینصاف ائیله کئچمه بو دوزدن 

نین  هر شه«لر ماراق دوغورور. مثالُّ  فولکلورشوناس س. پاشایئوین مارلالر حاقّیندا توپالدیغی افسانه

سینی اووچولوقال  مور بویو مارال اووالیان عاییلهؤده تصویر اولونور کی ع ) آدلی افسانه8و  7» (مارالالري

زو مارالالرین ؤزونه باشقا بیر پئشه سئچیر اؤکمکدن ال چکیر اؤدوالندیران احمد کیشی نئجه دییرلر قان ت

 چیسینه چئوریلیر.  داییمی کئشیک

آذربایجان و اونا یاخین «نین  لردن بیر چوخو آ. باقري ختلیف حیوانالر حاقّیندا اوالن افسانهوقوشالر م

 ) کیتابیندا وئریلمیشدیر. 1930لرین فولکلورو ( لکهؤا

ختلیف یئر، اراضی آدالرینا قاالالرا، داغالرا، قایاالرا، بوالغالرا، چایالرا و دنیزلره وقوروپو م لرین بیر افسانه

الرا موناسیبتینی  ورلردن باش وئرن حادیثه و احواالتؤختلیف دولر خالقین م حصر ائدیلمیشدیر بئله افسانه

شونده طبیعتین اعجازکار ؤیریم قایانین دیرنمک باخیمیندان مهم اهمیته مالیکدیر. بیر رایوندا کندده سیلدؤا
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ختلیف ورونوشو وس. حاقّیندا چوخلو و مؤبیر اثرینه راست گلن خالق اونون تاریخی یارانماسی خاریجی گ

زلتمیشدیر. مثالُّ ایلی سو کندینین بیر نئچه کیلومترلیینده داغالرین یاخینالشدیغی یئرده ایستی سو ولر د افسانه

آدالنیر. بوالغا خالق باخیب بئله بیر » اوغالن بوالق ـ قیز بوالق«ایسه بوالغالر وار: بونالر  چیخیر. یان طرفده

نی س.  نین بیر واریانتی زلتمیشدیر. (افسانهورونوشو حاقّیندا افسانه دؤآد وئرمیش سونرادا اونون خاریجی گ

رونور گویا ؤچین قایا دا بیر سیغیناجاق گپاشایئو توپالییب چاپ ائتدیرمیشدیر). بورادا اولدوقجا هوندور، یال

دا ایندي بو   ین ائویدیر اونون قایاالردا آسانلیقال گزه بیلدییی دمیر چاریقالري بورا اووچو پریم

میشدیر. آنجاق  رمهؤدا گ دادیر. البته اورا ایندییه قدر هئچ کس چیخمامیش و دمیر چاریقالري سیغیناجاق

ز فیکرینی بیلدیرمیشدیر. آذربایجانین هر ؤوي اووچو حاقّیندا ا ب افسانهخالق همین سیغیناجاغا باخی

ختلیف وسینده بئله قاالالر سیغیناجاقالر قدرتدن یارانمیش سنگرلر واردیر کی تأسیس حاقّیندادا م گووشه

بو قاالالرین بیر  نیر. بئله قاالالردان بیر قیسمی جاوانشیره، بابکه، کوراوغلویا اسناد ائدیلیر. یلهؤلر س افسانه

بی وس.   بونالرا شاماخی قَبله، شکی، خان، قازاق، اسماعیللی، قوبادلی، گَده» قیزقاالسی، آدالنیر«چوخو 

لري تخمیناُّ ایکی قوروپا آییرماق اوالر. بیرینجی  رایونالردا راست گلینیر. بونالرین حاقّیندا اوالن افسانه

دافیعه مقصدي داشییان استحکام کیمی تقدیم اولونور. ایکینجی قوروپ لرده همین قاالالر مو قوروپ افسانه

زل قیزینا عاشیق اولور قیز ایسه بونو قبول ؤز گؤلر ایسه آتا ـ قیز خطی اساسیندا قورولور. گویا آتا ا افسانه

ر. قیز قاالسی ایله زونو آتیؤائده بیلمیر قیزین آرزوسو ایله قاال تیکیلیر. حاضیر اوالندا قیز چیخیب اورادان ا

شیر. جمعیتین  ورلرله سسلهؤرونور چوخ قدیم دؤلرین بیر چوخوندا قاالن بو ائپیزودالر گ دار افسانه عالقه

سینده قبیله، طایفا ائل ایچریسینده قوهومال ائولنمه عادتی اولموشدور سونراالر  اینکیشافینین معین بیر مرحله

 لره گتیریب چیخارمیشدیر.  یوك فاجیعهؤان بئله عادتلر بسینه سیغمای هئچ بیر اخالق چرچیوه

ده غوز، اوغوز قاالالریدیر کی مودافیعه مقصدي ایله  تدقیقاتچیالرین فیکیرینجه قیز قاالالرین بیر قیسمی

پوئماسیندا خزري قوزغون آدالندیر کی بونون » قیزقاالسی«تیکیلمیشدیر. چوخ ماراقلیدیر کی ج جابارلی 
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کمدارا، ؤزونو موحافیظه ائتمیشدیر. بعضی قاالالرین قیز حؤزلرینین عالمتلري اؤوز، اوغوز، قیز سزونده قؤا

یه مخصوص اولدوغو تصویر اولونور. بلکه بونالرین بیر چوخوسو ائله قیزین سرکرده قهرمان  سرکرده

» قان ایچینده«نین   نلیزمی داردیر. ي.و. چمن ورو ایله عالقهؤورلر یاخود آبازونکا دؤباشچی اولدوغو د

دیر. او ایندییه قدر هئچ  سی تکین اوغوز خانین قیز قوشونون سرکرده سینده گول افسانه» گول تکین«رومانیندا 

کمدارینی ؤتکین ایران ح لولوم حساب ائتمیشدیر. گؤچون اوزو اؤکسه مغلوب اولمامیشدیر مغلوبیتی ا

 نا قووموشدور. نین اوتایی قوشونالري ایله برابر آراز چایی

ورونو ایزلري ساخالنمیشدیر. افسانه زاگاتاال ؤسینه نظر ساالق. بورادا آمازونکا د افسانه» پري قاال«یاخود 

ییرلر. تامارا قاالدا یاشاییر و هئچ  یلهؤکمدار تامارا حاقّیندا دا سؤنی ح یاخینلیغیندان توپالنمیشدیر. بو افسانه

زللییی ؤکمدارالر مغلوب ائدیلیر. پري خانیمین گؤتون حوندرن بؤه قوشون گستونوبیر یئرده گئتمیر. اونون ا

یه جهد ائدیرمیشلر. بیر گون  رمهؤزونو گوکدارالر بئله اونون اؤنیرمیش. ان گوجلو ح یلهؤنیادا سوتون دوب

رور، قیز ایسه بو غیرعادي آدامدان ؤشاه عابباس قاالیچی شاگیردي پالتاریندا گلیب پري خانیمی گ

 نیر.  له شوبهه

یوشلر اولور. ؤیوك قوشون ایله هوجوم ائدیب پري قاالسینا گلیب آغیر دؤبیر ایل سونرا شاه عابباس ب

زونو اورادان آتیر. قاال، اونون ؤنین قوشونونا قالیب گلیر. پري قاالنین باشینا چیخیر و ا نهایت ایرانلیالر پري

وي قیز قاالالري  زونو قاالدان آتماسی عنعنهؤسون آندا ا نین مغلوب ائدیلمزلییی قاالنین قیز صاحیبی

 سینده یاشاماقدادیر.  ختلیف واریانتالردا آذربایجان اراضیولرینین ائپیزودالریدیر کی م افسانه

لون ؤله یاخینلیغیندا اوالن بو گ ده ماراقلیدیر. قَبه آدلی افسانه» لوؤنوهور گ«رشید بی افندیئوین توپالدیغی 

ن گویا ایندیده اینسان، قویون، اینک سسلري گلیر. گویا واختیله بورادا بیر کند اولوب کند ائله یئرین آلتیندا

ز دوغما قیزینا یاخین اولموش ؤل عمله گلمیشدیر گویا کندین ساکینلریندن بیر اؤستونده گوکوب اؤآلتینا چ
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ده قیز قاالالري  زوندهؤنین ا افسانه ناهین اوزوندن ده کنده بئله بیر فالکت گلمیشدیر. ائله بووبو گ

 لرینین معین عالمتلري عکس اولونموشدور.  افسانه

لر یارانمیشدیر. بو جهتدن اوغوز، بایات، دده قورقود آل  ائل ـ طایفا، قبیله، توتئم حاقّیندا دا چوخلو افسانه

» تکین گول«رومانینداکی » قان ایچینده«نین  زمینلی لر ماراقلیدیر. و. ي. چمن دده وس حاقّیندا اوالن افسانه

دیر. بورادا هم اوغوز خان هم ده اونون قیزي قیز  لر ایچریسینده مهم اهمیته مالیک دار افسانه اوغوزالرال عالقه

 5و  186و  194تکین حاقّیندا خالقین چوخ قیمتلی اعتقادالري یاشاماقدادیر. ( لوسی گ قوشونونون سرکرده

لر یاییلمیشدیر.  ه دده قورقود، بایات، اوغوز و اونون اوالدالري حاقّیندا چوخلو افسانه). عومومیتل12و 

لر بو جهتدن خوصوصی بیر ماراق  دار سون ایللرده توپالدیغی افسانه ینک پاشایئوین آل دده ایله عالقه سه

یله باغلیدیر. بورادا آذربایجاندا لرین هامیسی بیالواسیطه اودال ـ آتش ایله، اود کولتو ا دوغورور. بو افسانه

لرین اکثریتینده عرب، خیالفتی و  دار اوالن اعتقادالر توپالنمیشدیر. بو افسانه پرستلیک ایله عالقه آتش

نین شومشاد  آل دده» «قورد اوغلو» «سی ماه پیکر افسانه» «سی آل دده افسانه«لر تصویر اولونور.  خلیفه

پرستلیک مودافیعه اولونور عرب  لرینده آتش افسانه» آل دده و بختیار داغی«سی  افسانه» دده گونش» «عصاسی

دیر. اود،  ده تصویر اولونور کی آتش ـ اود مقدس ستریر. افسانهؤزونو گؤخیالفتینه قارشی نیفرت موتیولري ا

ده اودال  لري نین معجزه دده زله آل دده اوددان یارانمیشدیر. آلؤنین جانینا، قانینا هوپموشدور. باشقا س  آل دده

سی اونو تندیره سالدیریر آنجاق اود اونو یاندیرمیر.  لردن خبر توتان عرب خلیفه داردیر. بو معجزه  عالقه

ـ  115» (والدییام. اود اوغلوغام. اود اودو یاندیرمازؤبورادا هئچ بیر معجزه یوخدور. من اودالر دیارینین ا«

دار اولماسی حاقّیندا  داستانینین اساس قهرمانالریندان اوالن قورقودون دا اودال عالقه» ودقورق کیتاب دده) «8

لرین  دار افسانه فولکلورشوناسلیغیمیزدا تدقیقاتالر مئیدانا گلمیشدیر. حتی قیز قاالالري ایله عالقه

 زونو اودا آتیب ائلینی یوردونو فالکتدن خیالص ائدیر. ؤلرینده قیز ا بعضی
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عصرین اوللریندن یازییا  XIXلر آذربایجاندا هله  نین یاراتدیغی قهرمانالر حاقّیندا افسانه ظامینی

ورونده ؤنین یوبیلئیینه حاضیرلیق د نجو ایللردن و گنجوي 1930یه باشالنمیشدیر. بونونال بئله  چورولمهؤک

روایت، ناغیل و داستانالر توپالنیب لر بوراخیلمیش چوخلو افسانه ـ  بیر سیرا مقاله مونوگرافییا و مجموعه

زو قهرمانالري حاقّیندا چوخلو ائل واریانتالرینین اولماسی ثبوت ائدیر ؤ). شاعیرین ا3چاپ ائدیلمیشدیر (

ایلدن چوخدور کی آذربایجان خالقینین حیاتینا معیشتینه ـ فولکلورونا داخیل اولموش  850کی نیظامی 

 اونون قلبینده یاشامیشدیر. 

یئنی ائپیزود ـ سوژئت و   نیظامی اثرلري خالقیمیزین فانتازییاسینی پروازالندیرمیش فولکلورونو یئنی 

لشدیرمیشدیر. آذربایجاندا سووئت حاکییتی قورولماسینین ایلک ایللریندن شاعیرین  موضوعالرال زنگین

ورلرده ؤو چاپ ائدیلمیشدیر. سون دلر قلمه آلینمیش  قهرمانالري حاقّیندا خالق ایچریسینده دوالشان افسانه

ردویو ایشلر دیقّته الییقدیر. او داهی صنعتکارین حیاتی ؤده فولکلورشوناس سدنیک پاشایئوین گ بو ساحه

زوده تدقیقاتا جلب ؤلریندن یازییا آلمیش ا لري آذربایجان ائل اثرلري قهرمانالري حاقّیندا اوالن افسانه

لر ایندن سونرادا توپالنیب چوخ  سینی آشکارالیان افسانه قالري ایله عالقهائتمیشدیر. شاعیرین خالق قاینا

» خسرو و شیرین«نکو بونالر آختاریلدیقجا داها چوخ اوزه چیخاریلیر. ودیقتله آراشدیریلمالیدیر. چ

غی وار. فاطما دا بیر میشار دا ماساللی«سیندن ایستیفاده ائدیلمیشدیر.  افسانه» نین دراقی فاطما ننه«پوئماسیندا 

نین باشینی یودوغو سو آخیر. بورادا او باشینی  دیر. تندیرین یانیندان فاطما ننه نین تندیري بوداغین دیبینده ننه

کور داراق دوشن یئرده آغاج بیتر. ؤزونه تؤرور. داراغینی گوزگوسونو آتیب ساچینی اؤیویاندا یاد آدام گ

ده سال داشالر اوسته بیتن همین دیش ـ دیش یارپاقلی  ییر. ایندينین داراغینا اوخشا یارپاقالري فاطما ننه

 ده دئییلیر: »خسرو و شیرین«نین داراغی دئییر.  آغاجالري فاطماننه

 بیر گون جادوگرلیک ائدن بیر قادین   سندن بو افسانه گیزلی قالماسین 

 )13، 79ـ  80دارق مئشه اولدو، گوزگوده بوداق.   (  یولونا تولالدي گوزگو و داراق 
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دان  سینی و. م. سیسویئو، شاماخی لردن بیر نئچه سی حاقّیندا اوالن بو افسانه مئکئدونییالی ایسکندرین خزینه

یا  یوك خزینه توپالمیش، نهایت شاماخیؤنیانی ایشغال ائتمیش، بوتون دوتوپالمیشدیر. گویا ایسکندر ب

ده  لموشدور. افسانهؤنرك یولدا اؤباسدیریب وطنه د نی گوللو کوخان کندینده گلیب چیخمیشدیر، خزینه

ستریلر کی بیر نفر همین کننده حامامین یانیندان کئچیرمیش بو واخت او بیر ایالنا راست گلیر. ایالنین ؤگ

کوب بورا قویور، ایالن گلیب بالی یاالییر و یئرین درینلیینه ؤییر. بو بوشقابا بال ت اولدوغو یئري قازماق ایسته

جوماراق بیر قیزیل پول گتیریب بوشقابا قویور. همین آدام بو ایشی بیر نئچه دفعه تکرار ائدیر و هر دفعه ده 

تون ولنده سیرّي اوغلونا آچیر. اوغلودا ایالندان بیر نئچه دفعه قیزیل آلیر و او بؤایالندان قیزیل مانات آلیر، ا

شن ایالن، دیگر ایالنالري چاغیریب وائدیر. بونو باشا د یه صاحیب اولماق مقصدي ایله ایالنی تعقیب خزینه

اوغالنی چالیر. بوندان سونرا کندین آدامالري قورخور، کنددن قاچماغا باشالییرالر، ایالنالر کندده اوالن 

ـ سینی ساخالییرالر. هامیسینی محو ائدیرلر. گویا ایندي ده بو اطرافدا تئز ـ تئز قیزیل ـ 7دن  عاییله 700

 ) 2و  4و  108مانات تاپیالر. (

لییی ایله  ز مضمونو ایدئییا و فورما زنگینؤلر ا ده آ. پ. فیتونی توپالمیشدیر. بو افسانه نی بیر نئچه افسانه

لر دوالشیر. بو  دا چوخلو افسانه دیقّتی جلب ائدیر. آ. پ. فیتونی یازیر کی، ایسکندر حاقّیندا شیروان

یوك ایسکندر، بوینوزلو ایسکندر، ایسکند ذوالقرنین، شیروان داروازاسینین اینشا ؤلرده ایسکندر، ب افسانه

ستریر کی حتی شاه داغین اتگینده ؤلیف گؤائدن، ایسکندر قاالسینی تیکدیرن وس. کیمی آدالندیریرالر. م

 دیر. پرستلرین معبدینین خارابالیقالري قالمیش آدلی قاال دا واردیر. بورادا آتش» ایسکندر قاالسی«

دن ایکیسینی چاپ ائتدیرمیش.  دار، توپالدیغی چوخلو افسانه آ. پ. فیتونی، شیروان دا ایسکندرله عالقه

ده نیظامی، ایسکندر، نوشام، شیرین ،  اونالردان بیرینجیسی نیسبتاُّ کیچیکدیر، ناتامامدیر. ایکینجی افسانه

لرده ده ایسکندرین  نین ایزلري قالمیشدیر. بو افسانهدار چوخلو خالق اعتقادالری ال عالقه شاماخی و شیروان

ستریلیر کی ایسکندر دمیر قاپینی ؤده گ  دار ائپیزودالر تصویر ائدیلیر. بیرینجی افسانه سی ایله عالقه خزینه
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ز گلیشینی ؤکئچیب شیروانا گلیر. اونون ایلک دایاناجاغی فیت داغی اولور. بوداغدان قیزیل شئیپورالرال ا

نیانین ونکی، اورادا او بیري دووئریر بو واختا قدر خالق ائله بیلیردي کی او داغا چیخماق اولماز، چخبر 

آدامالري یاشاییر. کیم اورا گئتسه گئري قاییتمیر. ایسکندر بو فیکیره سون قویدو. ایسکندر اعالن ائدیر کی 

رکله اونون ؤآیاق توتا بیلن هر کس دوز ـ چکمداریدیر. گرك هامی اونا تابع اولسون، ؤنیانین حوتون دواو ب

ده  جکدیر. فیت داغیندا قوروالن اولینجی دوشرگه قاباغینا چیخسین، باش اَیسین، چیخمایانین باشی کسیله

ایسکندرین عسگرلري و میدییادان گتیریلن اسیرلر دایانی. بورادا قاال قورولوب و مایاك دوزلدیب. 

و  4و  185چی ده قویوب ( ولتینی باسدیریب، کئشیکؤتون دوایسکندر ب شیرواندان گئدنده ماکئدونییالی

2( 

یوك ایسکندر ؤدیر، ب لرله و فاکتالردا زنگیندیر. اثرین قیسا مضمونو بئله ایکینجی افسانه داها چون حادیثه

شیروان  دا توتسون. او بو مقصدله لرده غلبه چالدیقدان سونرا بئله قرارا گلدي کی شیروانی لکهؤبوتون ا

ندریر کی، تابع اولسون، ؤکمداري قادین ایدي ایسکندر اونا چاپارال مکتوب گؤقاالسینا گلیر. شیروانین ح

یوشلر ؤکمداري راضی اولمادیقدا ایسکندر محاریبه اعالن ائدیر. قانلی دؤسین. شیروان ح کولمهؤقان ت

ب امر وئریر کی، فیت داغیندان دربنده قدر نی له یوشلرده ایسکندر مغلوب اولور. غضبؤتون دوباشالییر. ب

 یه آلینسین.  شیروان موحاصیره

رپو ـ حربی ؤقاال، کختلیف وحشی طایفاالر بوراخیر، وایسکندر تام غلبه چالماق مقصد ایله شیروانا م

یندان ـ ز ایقامتگاهیندان ـ قیز قاالسؤکمداري اؤقرارگاهالر تیکدیریر. بونا جاواب اوالراق شیروانین قادین ح

تون قاش ـ داشینی تورپاغا وختلیف زهرلی ایالنالر بوراخیر. ایالنالرین الیندن زاراگلن ایسکندر بوم

جلو آدام کیمسه تک به وسینده اوالن، ان گ لکهؤکمداریندان خواهیش ائدیر کی اونون اؤباسدیریر. شیروان ح

له وورشماغا راضی اولور. تک به تک زو ایسکندرؤزلی اؤچون مئیدانا چیخسین. شیروان گویوش اؤتک د

رونور. دهشت ؤره بوینوزو گؤك قالمادیغینا گوشور، باشیندا توسی د یوش زامانی، ایسکندرین دبیلقهؤد
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زلی، بوینوزوندان توتوب یئره چیرپیر. بوینوز تورپاغا سانجیلیر، ؤیه باخان شیروان گ ایچریسینده بو صحنه

جو، همین بو بوینوزدایمیش. وتون گوقالیر. معلوم اولدو کی ایسکندرین ب سینیب یاریسی تورپاغین آلتیندا

نور. قوشونون چوخوسو محو ؤشور، مغلوب اولور. شیروانی تک ائدیب وطنه دوجدن دوده گ رهؤاونا گ

ر شئی بیلدي کی داها بونونال ه  نیرلر. ائل ائله له دا قالیب اویان بویانا سپه اولور. بعضیلري ائله شیروان

سینی قورویورموش  قورتاریب گئتدي. سن دئمه تورپاقدا قاالن بوینوز چوخ سایقلیقال ایسکندرین خزینه

تون شیروانا وز حرکتی ایله ائله بیر زلزله عمله گتیریر کی ایسکندرین قیمتلی داش قاشی بؤبوینوز بیر گون ا

کیم بو قیمتلی شئیلري آختارماغا باشالسا  یه باشالدي. نه واخت یله حرکت ائتمهویئرین آلتیندا سس ـ ک

 ). 2و 4و  188نین سببی باخ بورادادیر ( دا اوالن زلزله بوینوز اونالري یئرین آلتیندا گزدیریر. شاماخی

دیر. اونون قهرمانلیغی فعالیتی هله ساغلیغیندا بئله بیر چوخ اثرلرین  یوك فاتحلریندنؤنیانین ان بوایسکندر د

ولت قارات ؤلردن چوخلو وار ـ د لکهؤن مووضوعسو اولموشدور. ایسکندرین ایشغال ائتدییی الری افسانه

ده بئله روایتلرین بیر  نمیشدیر. بلکه نیظامی یلهؤلرده س ختلیف روایت و افسانهوائدیب آپارماسی دا م

روشوب ائپیزودونو ؤقیسمیندن ایستیفاده ائدرك اونو بیالواسیطه آذربایجانال باغالمیش و نوشابه ایله گ

 یاراتمیشدیر.تصادوفی دئییل کی نوشابه ایسکندره یئمک عوضینه داش ـ قاش وئریر. 

سینی شاماخی ایله باغالییر بو حاقدا یوخاریدا آدالرینی چکدییمیز  آذربایجان خالقی ایسکندرین خزینه

دار  سی ایله عالقه ایسکندرین خزینه لر معلومدور. بیزه ائله گلیر کی ره چوخلو افسانهؤلیفلرین یازدیغینا گؤم

سینین خالق  روش صحنهؤاثرلرینده ایسکندرین نوشابه ایله گ» ایسکندرنامه «نین  لر نیظامی یارانان افسانه

 دیر.  ادبیاتیندا عکسی

ده شیروان قاالسینین تصویري و بو قاالنین صاحیبی قیزین ـ  دیقتی جلب ائدن جهتلردن بیریده افسانه

تون واریانتالردا ولرینین خوصوصیتی اودور کی ب شیروان افسانه«ن قهرمانلیغیدیر. توپالییجی یازیر: نی سرکرده

کونو چوخ قدیملرده آختارماق الزیمدیر. ؤدیر. بونون ک دا قیزقاالسی کمداري قادیندیر. ایقامتگاهیؤشیروان ح
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دا قیز  کمداري اولموشدور. شیروانؤاالسینین حرونور بو و یا دیگر قادین یا شیروانین یاخود دا یالنیز قیز قؤگ

نین اثرینده ایسکندري آذربایجان دا  ) نیظامی2و  4و  187» (شک وس کیمی آدالر چوخدورؤمئیدان، قیز ک

ده  لرین هامیسیندا بو و یا دیگر درجه ده اوالن افسانه حبت آچدیغیمیز تیپؤنوشابه قارشیالییر. بو عنعنه، ص

کمدار ؤسینده ح لرینین بعضی دار اولمایان قیز قاالالري افسانه یظامی مووضوعسو ایله عالقهساخالنمیشدیر. ن

لرینین چوخ  لرین سوژئت رونور آذربایجان خالقی بو ایکی موضوعدا اوالن افسانهؤده قیز اولموشدور. گ یئنه

 زامان اوستالیقال بیرلشدیریب، ناغیل ائتمیشدیر. 

لر دیگر موضوعالرا نیسبتاُّ داها چوخ یاییلیب.  دا ماراقلیدیر. بوحاقدا افسانه التیایسکندرین بوینوزو احوا

نیانی فتح ائدن ایسکندر، خالقین نظرینده چوخ قوتلی،هیبتلی، آرمان بیر وارلیق کیمی وتون دوب

بوینوزو ایله ایضاح لرله مثالُّ  لی قوه العاده قهرمانلیقالري معین سحرلی معجزه جانالنمیشدیر. اونون بئله فوق

لرین بوینوزلو اولدوغو تصویر ائدیلیر.  الردا دیو، جین، دیگر سحرلی قوه ائدیلمیشدیر. معلومدور کی ناغیل

رونور ؤده گ نیانی فتح ائده بیلمزدي. افسانهوتون دوره بؤبئله سئحرلی سیرّي اولماسایدي ایسکندر خالقا گ

 و سئحرلی بوینوزدادیر. نین ده سببی ب دا اوالن زلزله کی شیروان

ین قوجا عالوه ائتدي کی ائله آج  یلهؤنی منه س دا بو افسانه نجی ایلده شیروان 1914آ. پ. فیتونی یازیر کی 

نی آختاریرالر. ایسکندرین بوینوزودا بیزیم  ترو یئري قازیرالر، خزینهؤز آدامالر تاپیلیر کی قیزیلدان اؤگ

ست ائدیر وده آذربایجان دیلینده وئریلمیشدیر پ. ا) آلت ا زلر متنؤس زل شیروانی (بوؤشیرین شیروانی، گ

 داغیدیر. 

» شیرین قاال«لر توپالمیشدیر.  دار چوخلو افسانه ده نیظامی مووضوعالري ایله عالقه سون ایللر س. پاشایئف

» شیرین بوالق«، »وانعدالتلی انوشیر«، »نیظامی و گنجه امیري«، »لوم خبريؤیزین ا شبهه«، »فرهادین سسی«و 

 وس. بونا میثال اوال بیلر. 
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لرده گئنیش یاییلمیشدیر. بو قوروپدان اوالن  خالقین آرزو و ایستکلرینی معیشتینی عکس ائتدیرین افسانه

لري تشکیل ائدیر. اینسانین اوزاق یولالرین قیسا ائتمک  لرین اسا مووضوعسونو عاییله ـ معیشت مسأله افسانه

لرین باشلیجا  کمران اولماق آرزوسو بو افسانهؤزرینده حولره غالیب گلمک، طبیعت قوولري الیک چتین

 خوصوصیتی کیمی نظره چارپیر. 

ورلرده یاشامیش قهرمان، سرکرده، صنعتکار و ؤختلیف دولرده م تاریخی شخصیتلرله باغلی افسانه

کمداري آستیاگ، ؤر. خالق ایچریسینده میدییا حلشدیریلی باشقاالرینین حیاتی ایله باغلی احواالتالر، افسانه

  دارا، انوشیروان، بابک، جاوانشیر، جاویدان و باشقا تاریخی شخصیتلرین آدي ایله باغلی چوخلو افسانه

 دوالشماقدادیر. 

ورلرین محصولو حساب ائدیلیر. کوسموگونیک ؤلر داها قدیم د لري ایله باغلی یارانان افسانه سما جیسم

کی  لرده لرده باشلیجا یئر توتور. آي، گونش و اولدوزالرال باغلی بیر چوخ افسانه و افسانهتصورلر ب

کوسموگونیک تصورلر سونراالر معلوم اولدوغو کیمی آسترال داستانالرین یارانماسینا مهم تأثیر 

اولدوزالر،  لر خالق آراسیندا گئنیش یاییلمیشدیر. سما، آي، گونش، سترمیشدیر. کوسموگونیک افسانهؤگ

لر آي و گونش حاقّیندادیر. اونالرین  چون مین ایلرله بیر سیرا اوالراق قالمیشدیر. ان چوخ افسانهواینسانالر ا

نمیشدیر. خوصوصیله  یلهؤلر س آنا، قیز، باجی، قارداش، نیشانلیالر و سایره اولماسی حاقّیندا چوخلو افسانه

گونشین گوندوز چیخماسی و سایره قدیمدن بري اینسانالرین  لر، آیین گئجه، آیین اوزونده اوالن لکه

لردن بیرینی آشاغیدا  حیرتینه سبب اولموشدور. آذربایجان خالقینین بو موضوعدا یاراتدیغی افسانه

 ستریریک: ؤگ

نن اولدوزالر، اونون  له زونده سپهوي اؤنش چوخ مغرور بیر قیز ایدي... گویونن گؤزللیی ایله اؤز گؤا«

ینلرین  زلهؤیردیلر. الکین بو مغرور قیز یولونو گ زلهؤوازیندا دوراردیالر. اونون یولونو حسرت ایله گپیش

زلریندن سئوینج، مغرورلوق آلوو ساچیردي. بو آلووا ؤردوکده داهادا مغرورالشیر. گؤچوخ اولدوغونو گ
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ردیالر. الکین محبت اونالري ل اوالر، گونشین چیخماسی ایله، یوخ اوالوین اولدوزالر یانیب ک زمهؤد

نشی اولدوزالردان داها چوخ آي ودن دیریلیب دونیایا گلردیلر... الکین گ یه قویمازدي. اونالر یئنی لمهؤا

لونر، بدنینی ؤیه ب چون ایکیوز محبتینی گونشه بیلدیرمک اؤنکو او تک ایدي بعضاُّ ده اوماراقالندیراردي. چ

رنده خجالت چکیب ؤزوده اونو گؤنشین اوحسرتدن او قدر ناز ائلردي کی گ پارچا پارچا ائدردي. بعضاُّده

زللیینی ؤنشین آیین گوروشونه گئدیر. گؤنردي. بیر گون آي گونشین گ اوزونه پرده (بولود) توتوب گیزله

 روب خیاال دالیر. آخیرداؤزل اولدوغونو گؤررکن حسردن قلبی چیرپینیر. اونو سئون اوغالنین داها گؤگ

ز اووجومدا ؤکی قارا خالی دیرناقینال منه وئر. من اونو ا سه، اوزنده اگر منی اورکدن سئویرسن«دئییر: 

نین امرینی یئرینه یئتیریر. آیین اوزونو قان بورویور.  دن سئوگیلیسی آي هئچ نه دوشونمه». ییرم رمک ایستهؤگ

زللیین او خال دا ؤسنین گ«اوالراق دئییر: لور. آیین فداکارلیغینا جاواب وبو زامان گونش قهقهه چکیب گ

لندیریر اونون اوزونه  زو آیی تعجبؤگونشین بو س». زلی منمؤنیانین ان گوایدي. اونودا قوپارتدین، ایندي د

زونده لکه قالیر. آي گونشدن اوزاقالشیر بیر وجه دونوب قالیر. ائله او واختدان آیین ا کولن قانی صیفتیندهؤت

میر. گونش توتدوغو ایشه پئشمان اولور نه قدر آیی چاغیریرسا جاواب آلمیر اودور  رمک ایستهؤداها اونو گ

نش اونون ویر کی گ نش چیخارکن آي اوزونه پرده چکیر. اونو نصیفتی سولغونالشیر. آي ایستهوکی گ

 ». رسونؤنی گ اوزونده اوالن لکه

لرین بیر چوخو قوراندا  اساُّ ایسالم دینی ایله باغلیدیر. بو افسانهلرین یارانماسی اس خالق ادبیاتیندا دینی افسانه

یادا،  لر عومومیتله باشقا خالقالرین مقدس کیتابالریندا ـ بیبلی دینی کیتابالردا دا وئریلمیشدي. دینی افسانه

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤده، توراتدا و زبوردا دا ا انجیل

 ـ سند حذف2    1881ـ  1927، تیفلیس 1ـ  27 (کریل)ـ 1

 ـ سند حذف4    1941ـ نیظامی اثرلرینین ال واریانتالري ـ باکی 3

 1973لر ـ باکی  ـ یاشایان افسانه6  1969کیتاب ـ باکی  IIـ آذربایجان فولکلورو آنتالوگییاسی 5
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  1978لري، توپالییب ترتیب ائدنی. س. پاشایئو باکی  ـ یانارداغ افسانه7

 1986لر، گنجلیک  ـ افسانه9     1976لري ـ باکی  ـ یوردومون افسانه8

 1968زاده و ح. اَ. حیدري باکی ـ قیزقاالسی ـ باکی  ـ اَ. ش ایسمی10

خبرلري و  EAلرینین تصنیفینه داییر. آذربایجان  ـ ت. فرضعلیوو ـ افسانه آنالییشی و آذربایجان افسانه11

 ن و ا 1978ادبیات، دیل و اینجه صنعت سریاسی 

سی حاقّیندا قئیدلر،  افسانه» تکین گول«رمانینداکی: » قان ایچینده«نین  زمینلی ب. آبدوالیئف ي. و. چمنـ 12

 186ـ  194کیتاب. صفحه  V، 1977» لر... تدقیق«

 1983لري ـ گنجلیک  ـ س. پاشایئو. نیظامی و خالق افسانه13

 

 الر.  ناغیل

الرین خوصوصی یئري واردیر.  ر ایچریسینه ناغیلفولکلوروموزون ائپیک نوعونون داخیل اوالن ژانرال

نین قدیم ژانرالري سیراسیندادیر. روایت، قاراوللی، لطیفه، بعضاُّ بیر سیرا  الردا شیفاهی خالق ادبیاتی ناغیل

محبت داستانالري افسانه و اساطیره چوخ زامان ناغیل قوروپونا داخیل ائدیلمیشدیر. دوغرودور بو ژانرالرین 

لشدیرمک و قارشیالشدیرماق  ر، یاخین عالمتلري چوخدور. آنجاق بونالري هئچ بیر زامان عینیاوخشا

زونه ؤسینین ا لیکله ده هره لري فرقلندیرن عالمتلري تاپیب اوزهچیخارتماق و بئله اولماز. عکسینه بو نومونه

 مخصوص جهتلرینی آشکار ائتمک الزیمدیر. 

روپونا داخیل ائدیلن ژانرالردان بیري روایتلردیر. روایتلر، حجمجه دت ائپیک نوعون ناغیل قوواوزون م

لر اساسیندا یارانیر. دوغرودور فولکلورشوناسلیغیمیزدا  کیچیک و ییغجام اولور تاریخده باش وئرمیش حادیثه

ی میش اونون مضمون و فورما خوصوصیتلري الزیم یرنیلمهؤروایت هله موستقیل بیر ژانر کیمی اطرافلی ا

میشدیر. روایت بو و یا دیگر تاریخی حادیثه مادي آبیده تاریخی شخصیت قهرمان  ده شرح ائدیلمه سویه
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میش حادیثه و احواالتالردیر. روایتده تصویر عادي اوصولال  یه چئوریلمه حاقّیندا یارادیلیر. روایت هله افسانه

آمیز اخالقی فیکیرلر،بشري ایدییالر  ر. عیبرتناغیل ائدیلیر. فانتاستیکا اساس یئر توتور، سوژئت بیر خطلیدی

 بیر چوخ روایتلرین اساس مضمونونو تشکیل وئریر. 

الرا مخصوص  ده ناغیل قارا وللی ائپیک نوعون ساتیریک، یوموروستیک اسلوبدا یارانان بیر ژانریدیر. قاراوللی

لی ساتیریک بیر یولال  لمهولی گ الرین مزهفانتاستیکا سحر، اویدورماالر اولمور. قاراوللی حادیثه و احواالت

الري  لر ساتیریک ناغیل تصویریدیر. قاراوللی لطیفه ایله ناغیل آراسیندا بیر ژانردیر. بعضی قاراوللی

یوك اولور ؤدن ب لردن یارادیلیر. حجم اعتباري ایله لطیفه خاطیرالدیر. آنجاق قاراوللی رئال حادیثه

ستریلیر کی ؤلر عکس اولونور. بو ژانر اساسیندا بعضاُّ کیچیک تاماشاالر گ ادیثهلردن معین بیتگین ح قاراوللی

 آدي ایله مشهوردور. » قارا وللی تاماشاالري«اونالرخالق ایچریسینده 

نیا خالقالر وتون دوره سئچیلیر. ناغیل بؤز عالمتلرینه گؤالر ا تون ائپیک ژانرالر، ایچریسینده ناغیلوب

الرین خوصوصیتلري حاقّیندا بیر چوخ  ره ده ناغیلؤیاییلمیش ائپیک ژانردیر. اونا گایچریسینده گئنیش 

 میش.  یلهؤفولکلورشوناسالر فیکیر س

الرین اساساُّ  نی ناغیل ب. ق. بئلینسکی، سئحر، جادو، افسون، طیلیسم، دیو، اژدها، فانتاستیکا و سایره

الردا اساس جهت حاقّین ناحاق اوزرینده  ناغیل رهؤیه گ زمینلی عالمتلریندن سایمیشدیر. ي. و. چمن

چی گونش اوز ایله  الرین سونوندا ناغیل سترمیشدیر کی بوتون ناغیلؤچرلی. گؤسیندن عیبارتدیر. ف ک غلبه

وره ؤاونالر یئدیلر، ایچدیلر، یئره کئچدیلر، سیزده یئیین، ایچین، د«لره اوزونو توتوب دئییر:  ییجی دینله

 وس. » کئچین

لرین اشیاء و حیوانالر  لرینین جانالندیریلماسی اینسانالرا مخصوص خاصیت و کیفیت ء و طبیعت حادیثهاشیا

لرین فانتاستیک شیکله سالینماسی  رونن حادیثهؤده طبیعتده چوخ عادي گ سی جمعیت چورولمهؤاوزرینه ک

، اینام ـ خوش ـ احوالی ـ بین موناسیبت جک نیک لرله قایناییب قاریشدیریلماسی،گله العاده حادیثه فوق
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الرا خاص اوالن  لرین بوللوغو و س. ناغیل لرین ماجرا و مرکب حادیثه وحهؤروحیه، گئنیش ائپیک ل

 خوصوصیتلردیر. 

الر قدیم اینسانالرین، حیات، معیشت،  ره ناغیلؤکسک قیمت وئرمیشدیر. ادیبه گوالرا ی م. گورکی، ناغیل

الردا بیز حیوانالرین  بو ناغیل«لردیر.  عکس ائتدیرن نومونهیینی  داورانیش، موباریزه و امه

سینین شفالی اوتالرین تاپیلماسی، امک آلتلرینین اختراعی ایشلرینین انعکاسینی ائشیدیریک.  لشدیریلمه اهلی

اوزاق کئچمیشده، اینسانالر، هاوارا اوچماقین مومکون اولماسی حاقّیندا دوشونموشلر. بونا اوچان خالچا 

کی حرکتینی سورعتینی آرتماق حاقّیندا دوشونموشلر:.. آتی  اقّیندا افسانه بیر میثالدیر. اینسانالر یئر اوزوندهح

دان سورعتله اوزمک آرزوسو آوار و یئلکن اختراعسینا سبب  میشلر، چایدا اونون طبیعی آخینین مینمه

زوسو نیزه، اوخ و کامانین اختراعسینا لدورمک آرؤاولموشدور. دوشمنی و ییرتیجی حیوانالري اوزاقدان ا

ستریر کی اوشاق یاشالریندا اونون ؤسینده ایسه ادیب گ مقاله» الریمیز حاقّیندا ناغیل« 49».سبب اولموشدور

ره ناغیل خالق ؤالري اولموشدور. ادیبه گ روشونون اینکیشافینا ان چوخ تأثیر ائدن ژانر خالق ناغیلؤنیا گود

 »سیدیر. زل بدیعی صنعت نومونهؤلشدیرن گ لق دیلینین مزیتلرینی اوزونده جمعفانتازییاسینین، خا

دا دیقّتینی  یوك صنعتکارالرینینؤنیانین ان بوورلردن باشالیاراق دؤره ده ناغیل چوخ قدیم دؤبوتون بونالرا گ

الریندان  ناغیل زل و مشهور اثرلرینین موضوعسونو خالقؤزونه جلب ائتمیشدیر. بو صنعتکارالر بیر سیرا گؤا

تون وستریر کی بؤسینده گ کیتابینین روسجا نشرینه یازدیغی موقدمه» مین بیر گئجه«تورموشلر. م. گورکی ؤگ

نیانین بئله وورلرین ادبیاتچیالري قدیمدن بري ناغیل و ناغیل موضوعالرینا موراجیعت ائتمیشلر. ادیب دؤد

ژورژساند ـ آناتول فرانس آندرسون و باشقاالرینین  صنعتکارالري ایچریسینده آپولئی، گئئتی، بالزاك ـ

 لریندن ژوکووسکی، پوشکین، تولستوي و باشقاالرینی بوریا داخیل ائدیر.  آدالرینی چکیر روس کالسیک

 7ـ  8ص  1935لري باکی  ـ م. گورکی ـ شورا ادبیاتینین وظیفه 49
                                                 



الرینا موراجیعت ائتمیشلر. بو جهتدن  رکملی صنعتکارالریدا واخت آشیري خالق ناغیلؤآذربایجانین گ

ده »زلؤیئددي گ«ندن، »سی سیرلر خزینه«یغی خوصوصیله دیقتی جلب ائدیر. نیظامی گنجوینین یارادیجیل

الریندا ایستیفاده اولونموشدور.ش. اي خطایی، م. فضولی، م. امانی، ق ذاکر، س. اَ.  چوخلو خالق ناغیل

ستیفاده شیروانی ـ م. اَ. صابیر، آ. شاییق، یارادیجیلیغیندا ناغیل و ناغیل موتیولریندن چوخ باجاریقال ای

 اولونموشدور. 

» قیز قایاسی» «سی آیین افسانه«، ص. وورغونون »قیز قاالسی«نین  آذربایجان سووئت ادبیاتیندا ج. جاببارلی

دا مووضوعالري خالق ناغیل و  پوئماالرینین» قیرخ قیز» «آرزو قیز«، م. راحیمین »سی بوالق افسانه«

لري. سو  بیس» چیچکلی داغ«م. ح. طهماسبین » ملیک ممد«ن تورولموشدور. اَ. عابباسوووؤلریندن گ افسانه

الردان ایستیفاده  اثرلرینده ناغیل» ماراین داستانی» «اَولی یئوین» «گولن بالیق» «پري چینیقیلی«رحیموون 

 ائدیلمیشدیر.

ر. بو لري، معیشت طرزي تصویر اولونو الریندا خالقین میلّی خوصوصیتلري عادت ـ عنعنه آذربایجان ناغیل

جک حاقّیندا آرزوالرینی  روشونو حیاتا موناسیبتینی گلهؤنیا گوورلرده، خالقین دؤختلیف دوالر م ناغیل

ز ؤسینی اونون ا ستقیللیک اوغروندا خاریجی ایشغالچیالرا یئرلی ظالیمالرا قارشی موباریزهوآزادلیق، م

 یه اینامینی بدیعی بویاالرال عکس ائتدیریر.  جه قووسینه گله

 سی.  یرنیلمهؤالرین توپالنماسی، نشري و ا اغیلن

بیر سیرا لیریک ژانرالردان فرقلی اوالراق، آذربایجان شراییطینده ائپیک ژانرالر ناغیل افسانه، لطیفه، قاراوللی 

عصرین  XIXالریمیزین توپالنماسینا، نشرینه ایسه  وس قدیملردن یازییا آلینیب ساخالنمیشدیر. ناغیل

عصر بویو روس مطبوعاتیندا کلی میقداردا آذربایجان خالق  XIXندان باشالنمیشدیر. بوتون اورتاالری

ده فولکلورشوناسلیق بحثینده  الري بیالواسیطه شیفاهی دیلدن توپالنیب نشر ائدیلمیشدیر بو باره ناغیل
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لر چاپ  لطیفه باشلیغی آلتیندا بیر سیرا ناغیل و» لطاییف«ده »کشکول«گئنیش معلومات وئریلمیشدیر. 

 اولونموشدور. 

XX  خلو ناغیل» دبستان» «مکتب«عصرین اوللریندهالر درج ائدیلمیشدیر. بونالردا اساساُّ  ژورنالالریندا چو

 لر نظره آلینمیشدیر.  وي مسأله اوشاقالرین یاش خوصوصیتلري بیر سیرا تربیه

سی  نیلمه یرهؤوي شکیلده توپالنماسی نشري و ا هالرینین گئنیش کوتل ییک کی آذربایجان ناغیل لی آنجاق دئمه

آذربایجانی تدقیق و تتبع «یالنیز سووئت حاکمیتی ایللرینده مومکون اولموشدور. اینقیالبین ایلک ایللرینده 

الر توپالنیب چاپ ائدیلمیشدیر.  نین سعی ایله چوخلو ناغیل آلی  ) آذربایجان فیلیکریل( EAنین »جمعیتی

زمینلی ح. زیناللی. ح. علیزاده. ف. بابایئو، طرفیندن کلی  سبحانوئردي خانوو. ي. و. چمن آ. باقري، اَ.

نین  ) (روس دیلینده) ح. علیزاده1935» (الري آذربایجان تورك ناغیل«الر توپالنمیشدیر.  میقداردا ناغیل

لر خوصوصیله قئید  ی نومونه) کیتابالرینداک1937» (الر داستانالر و ناغیل) «1929» (آذربایجان ائل ادبیاتی«

الرینین توپالنماسی ایله. م. ح. طهماسیب. اَ آخوندوو  اونجو ایللردن آذربایجان ناغیل 10لیدیر. هله  ائدیلمه

ورده ایسه ن.سیدوو مشهور اولموشالر. اونالرین توپالدیغی ماتئریالالر ؤسیندن د یوك وطن موحاریبهؤب

سی ایله اوخوجوالرا چاتدیریلمیشدیر. همین نشرلر ایچریسینده  واسیطهختلیف نشرلر وختلیف واقتالر، موم

EA )و آذربایجان 1941ـ  1947سینین اوچ جیلیدلیک ( عبهؤنین فولکلور ش آلی ) آذربایجان فیلیکریل (

EA  نشرلرینی 1960ـ  64جیلدلیک ( 5سینین  عبهؤنیظامی آدینا ادبیات انیستیتوتو فولکلور ش (

ائتمک الزیمدیر. بو ایللرده م. ح. طهماسب اَ. آخوندوو ن. سیدوو. آیریجا کیتابالر  خوصوصیله قئید

الرینین  لر آذربایجان ناغیل الر چاپ ائتدیرمیشلر. بونونال بئله آدالري چکیلن عالیم شکلینده ده ناغیل

ان ن. سیدووفون لر یازمیش تدقیقات ایشلري آپارمیشالر. بو باخیمد لرینه داییر مقاله ختلیف پروبلئموم

آذربایجان «الله حسن اووانین » الریندا ایجتیماعی حاقسیزلیک علیهینه موباریزه موتیولري آذربایجان ناغیل«

 اثرلري خوصوصیله دیقتی جلب ائدیر. » الري ساتیریک معیشت ناغیل
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دا  مه کیتابالريالریندان عیبارت ترجو ) خالقالرینین ناغیلکریلنیا، روس (وسووئت حاکیمیتی ایللرینده د

 آذربایجان اوخوجوالرینا چاتدیریلمیشدیر. 

 الرین قوروپالشدیریلماسی.  ناغیل

الري بو ژانرین تصنیفی ایله ده مشهور اولموشالر. آنجاق  تون ناغیل توپالیانالري و تدقیقاتچیودونیانین ب

الر مووضوع، ایدئیا، تصویر،  للگوسو یوخدور. معلومدور کی ناغیؤالرین دقیق، ثابیت ب ایندییه قدر ناغیل

سی و تدقیقاتینی آسانالشدیرماق  یرنیلمهؤالرین ا ختلیف و رنگارنگدیر. ناغیلوره مؤواسیطه و اوصولالرینا گ

عصرین اوللرینده مشهور روس ناغیل  XIXلگو آپارماق اونالرین قوروپالشدیرماق الزیمدیر. هله ؤچون بوا

لگوسونو آپارماقا ؤالرینین ب یئو، روس خالق ناغیل ن. آفاناسی توپالیانالري اي. پ. ساخاروف و آ.

لر،  لی، ایگید، حیله ره (مثالُّ، ناغیلؤالري قهرمانالرین خاراکتئرینه گ چالیشمیشالر اي. پ. ساخاروف ناغیل

ده بو   رهؤگمیشدیر. اونا  لگوسونه داخیل ائدیلمهؤبئیین وس.) تصنیف ائتمیشدیر. حیوانالر حاقّیندا اوالن ب  یئل

چ اساس قوروپا آییرمیشدیر: والري ا دي. آ. ن. آفاناسیئو ایسه ناغیل لگو او زامان علم عالمینده قئید ائدیلمهؤب

عصرین سونالریندا آ. و.  XIXالري  الر و معیشت ناغیل الر، سئحیرلی ناغیل حیوانالر حاقّیندا ناغیل

 لور. ؤچ یئره بوالري آدي آلتیندا ا ناغیل  اساطیرلر و معیشتالري: حیوانالر حاقّیندا،  والدیمیروف دا ناغیل

چ والري ا زمینلی ناغیل الر تصنیف ائدیلمیشدیر. مثالُّ ي. و. چمن ختلیف واختالردا ناغیلوآذربایجاندا دا م

الر و جوجوق  الر، تاریخه یاناشان ناغیل له باغلی ناغیل لیک قوروپا آییرمیشدیر.قدیم آیینلرله، زردشت

الري  یئو و ب ایسه ناغیل یئو، آ. نبی الري ح. آراسلی، م. ح. طهماسب، اَ. قاراباغلی، ن. سیدوف، و. ولی اغیلن

الریمیزي تخمیناُّ آشاغیدا کیمی قوروپالشدیرماق  ورده ناغیلؤختلیف جور تصویر ائتمیشلر. ایندي کی دوم

الري ساتیریک  الر، عاییله ـ معیشت ناغیل اریخی ناغیلالر، ت الر، سئحرلی ناغیل اوالر: حیوانالر حاقّیندا ناغیل

 الر.  ناغیل

 الر.  حیوانالر حاقّیندا ناغیل
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ده حیوانالرال تماسدا اولموشالر. بشر  اینسانالر چوخ قدیم زامانالردان باشالیاراق همیشه بو و یا دیگر درجه

ده دییشمیشدیر. البتّه  الرا اوالن موناسیبتیلرینده، اینسانالرین حیوان ختلیف اینکیشاف پیلّهونین م جمعیتی

ز ایزلرینی ساخالمیشدیر. قدیم اینسانالر بیر طرفدن حیوانالري ؤالردا ا جور ناغیل تون بونالر جوربهوب

دونو ایچمیش، دریسینی گئیمیشلر. سونراکی وختلیف یولالرال اووالمیش، اونون اتینی یئمیش، سوم

ختلیف حیوانالري ساخالماقال مشغول وسینی سئچن اینسانالر م دارلیق پئشه نورونده ایسه حیواؤاینکیشاف د

 اولموشالر. 

الر چوخ زامان اجدادین حیوانالرال رفتاري حاقّیندا جاوانالرا نصیحتی، وصیتی  حیوانالر حاقّیندا قدیم ناغیل

شیفاهی دانیشیقالر بدیعی  اولموشدور. خیردا ـ خیردا احواالتالرین ساده تصویرلریندن عیبارت اوالن بو

لی حیاتدان آلینان بیر  تفکورون اینکیشافی ایله ناغیال چئوریلمیشدیر. زامان کئچدیکجه حیوانالرین معجزه

ده ائله قدیم اینسانالرین حیوانالرا اعجازکار  لشدیرمیشدیر. توتئم الري زنگین سیرا ائپیزودالري بو ناغیل

کوز، اینک، قورد، خوروز، ایالن و باشقا حیوانالر توتئم ؤجان شراییطینده اسیدیر. آذربای نین نتیجه موناسیبتی

لشدیریلمیش اینسانالرین  لشدیریلمیشدیر. زامان کئچدیکجه حیوانالرین بیر چوخو اهلی کیمی مقدس

 سینه چئوریلمیشدیر.  مکچیؤدوستونا ک

وجوددور. ؤالر م خ افسانه، روایت و ناغیلکوز، ایالن توتئمی حاقّیندا داها چوؤخالق ادبیاتیمیزدا اینک، ا

دا  الرین دا توتئمی اولموشدور. ایالنالرا سیتاییش یئرلري (ایالن پیري) آذربایجان رونور ایالن، میدییالیؤگ«

 50».سون زامانالرا قدر قالمیشدیر

کیلده عکس ائتدیرن زونده باریز شؤآذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندا اینسانالرین حیوانالرا موناسیبتی ا

 کاراکتئریک میثالدیر. » فاطمانین ناغیلی«و » اووچو پریم«الرا  ناغیل

 167صحیفه  1950نشریاتی  EAیئو. قدیم آذربایجان تاریخی حاقّیندا اوچئرکلر، آذربایجان  ـ اي. علی 50
                                                 



لر دوالشیر. اکثر رایونالردا ایندیده  خالق ایچریسینده پریمین اووچولوغو حاقّیندا ایندیده چوخلو افسانه

یندان سال قایاالرا حک اولونان ستریلیر. اووچو پریمین اعجزکار سیالحؤسیلدیریم قایاالردا اونون مسکنی گ

سی بوشا  مرونده اووچو پریمین گوللـهؤستریلیر کی عؤوي دمیر چاریقالریندان دانیشلیر. ناغیلدا گ افسانه

چیخمامیشدیر. بیر گون اووا گئدرکن او بیر بیر ایله داالشان ایکی ایالنا راست گلیر. بیري آغ او بیریسی 

یشان آلیب آتیر. اوخو هدفه دیمیر. سن دئمه آغ ایالنالر پادشاهینین قیزي ایمیش. ایسه قارا. او قارا ایالنین ن

لیغیمین عوضینده آتاسیندان خواهیش ائتسین  قیز اووچو پریمین آتاسینین یانینا آپار اونا تاپشیریر کی یاخشی

سین ایالنالر  نمهؤن دپورسون. ایالنالر پادشاهی اگر راضی اولماسا پریم گرك عنادینداواونون آغزینا ت

لر عالمینین  پورور. اووچو پریم حیوانالرین، قوشالرین دیلینی بیلیر. بیتیکوپادشاهی اووچو پریمین آغزینا ت

سیرلرینه واقیف اولور. آنجاق اونا تاپشیریلمیشدیرکی بو سیرّي هئچ کیمه آچماسین. الکین او اوزون مودت 

 ییر. بونونال دا محو اولور.  یلهؤس بو سیرّي ساخالیا بیلمیر و آروداینا

العاده قویه مالیکدیر. حتی اونون آغزینین سویو عادي  دا ایالن تاو معناسی ایله توتئمدیر. او خارق بو ناغیل

یه باشالییر.  لیک وئریر. او طبعتین گیزلی سیرلرین درك ائتمه العاده اینسان اوالن اووچو پریمه ده خارق

دیر. معلوم  سینده لگوسو چرچیوهؤلر ب قوه» شر«و » خیر«ادا ایشتیراك ائدن حیوانالردا ماراقلیدیر کی بور

اونون پارچاالیان جاناوارالر » مقدس«مک ائدن خوروز و ایت قدیم آذربایجاندا ؤاولدوغو اوزره، پریمه ک

حیات بوللوق وئرن دیگر مک ائدن، اونالرا ؤالریمیزدا اینسانالرا ک حساب ائدیلمیشدیر. ناغیل» ملعون«ایسه 

الریندا بالیق بئله تصویر  ناغیل» آخماق کیشی» «مقدس بالیق«چون وحیوانالرادا راست گلیریک. میثال ا

دا آ »مادییان چیل«ناغیلیندا دووشان » علی یارالر دووشان«ناغیلیندا تولکلو » تولکو«آرمودان «ائدیلیر. یاخود 

 دیر.  ت ائتمکدهیینی ثبو الرین قدیملی توس بو ناغیل

» یچک فاطماؤگ«قدیم اینسانالرا مخصوص اوالن بو تصوورون قالیقالرینی ایندي خالق ایچریسینده 

الردا آیدینجا  نن ناغیل یلهؤختلیف واریانتالردا سوآدالري ایله م» فاطما و گییاو» «فاطمانین اینکی«
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ا آدلی بیر قیز تصویر اولونور او کیچیک زره بو ناغیلدا فاطمو). معلوم اولدوغو ا10و 6ییک ( رمکدهؤگ

شموشدور. آناسی فاطمایا تاپشیریر کی ایندي یاخشی ویاشالریندان آناسینی ایتیرمیش اوگئی آنانین الینه د

 مک آلسین. ؤشسه اینکدن سوروشوب کوباخسین نه کیمی چتین ایشلره د

گئی آنا بو ایشدن حالی ؤاینک ایدي. بیر گونا آنالیغی فاطمانی چوخ اینجدیر. فاطمانی ایسه یئگانه سیرداشی

یین سوموکلرینی ییغیب بیر یئره باسدیریرو همیشه  ییر. فاطما اینه گه مجبور ائله یی کسمه اولور و ارینین اینه

 شنده گئدیب اورادا آغالییر. وچتینه د

درینده آغالییر. سوموکلر دیله گلیر یین سوموکلري اف گئی آنا قیزي ایله طویا گئدیر. فاطما یئنه اینهؤناوبیر گ

زل پالتار وئریر. فاطما طویدان قاییداندا قیزیل باشماغینین تایینی چایدا ایتیریر. بونو ؤو فاطمایا بیر دست گ

سینه  گئی آنانیناطمانی گیزلتمهؤیینی بیلدیریر. ا جه نه بیر شاهزاده تاپیر و صاحیبیتی تاپا بیلسه اونونال ائوله

 شاهزاده فاطمانی تاپیر و اونونال ائولنیر.  باخمایاراق

ستریلمیشدیر. همین ناغیل باشقا بیر ؤلیک گتیرن بیر وارلیق کیمی گ روندویو کیمی بورادا اینک خوشبختؤگ

رونور کی قدیم زامانالردا آذربایجان ؤتون بونالردان گوکوز تصویر ائدیلیر. بؤدا ایسه اینک عوضینه ا واریانتی

کوزون ؤکوز اولموشدور. اؤزونه اجداد سایدیغی حیوانالردان بیر اؤدیییی، سیتاییش ائتدیییی، اخالقینین سئو

 ده باغلیدیر.  لیک مشغولیتی ایله سی خالقین اکینچی لشدیریلمه مقدس

 الر.  سئحرلی ناغیل

اینسانالرین  الر خوصوصی بیر یئر توتور. بونالردا خالقین قدیم الر ایچریسینده سئحرلی ناغیل قدیم ناغیل

ز بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. طبیعی قوولر وحشی ؤسی ا طبیعی قولره وحشی حیوانالرا، قارشی موباریزه

الردا، دیو، اژدها شکلینده تصویر  سیندا عاجیز قاالن قدیم اینسانالر بو قولري همین ناغیل حیوانالر قارشی

میتیندن باشقا بیرده قدیم اینسانالرینماتریالیست الرین ایدئییا ـ بدیعی اه ائتمیشلر. دئملی بو ناغیل

لیدیر. سئحرلی  ده قئید ائدیلمه چون علمی اهمیتیوتفکورونون ایزلرینی موحافیظه ائدیب ساخالدیغی ا
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ملیک » «شمس و قمر«سیدیر.  زل بیر ایفادهؤالر آذربایجان خالقینین فانتازیاسینین بدیعی تفکورونون گ ناغیل

الرا  وب. بئله ناغیل» سئحرلی اوزوك» «آخ ـ واخ» «قارقاش» «حاتمین ناغیلی» «الیبشاهزاده موط» «ککد

 میثال اوال بیلر. 

مکی ؤالرین خاراکتئر خوصوصیتی اودور کی بونالردا قهرمانالر سئحر ـ جادو، افسونالرین ک سئحرلی ناغیل

الردا  لره قارشی ووروشورالر. بو ناغیل سمایله دوشمن اوزرینده غلبه چالیر. دیولره، اژدهاالرا، قیریلماز طیلی

نیاسیندا حتی او بیري دونیادا تصویر ائدیلن حادیثه، احواالتالر، ولمت دووي یئرلرده ظ ختلیف افسانهوم

شمنلره نیفرتی کیمی وجک حاقّیندا آرزوسو، د گله  سی، اضطرابالري، خوشبخت خالقین رئال موباریزه

لرین، اساطیرلرین،  قدیم افسانه«الردان بحث ائدرك دئییردي:  کی بئله ناغیلزونو بروزه وئریر. ماکسیم گورؤا

دارلیغینی  یه چالیشماالریندان امک محصول لشدیرمه لرینی یونگول ز امکؤمعناسی قدیم اینسانالرین ا

ی ایله ز قوسؤایکی آیاقلی دوشمنلر علیهینه سیالحالنماالریندان و همچنین س رد آیاقلیؤآرتیرماالریندان د

 ». شمن اوالن بالالرینا تأثیر ائتمک آرزوالریندان عیبارتدیروافسون جادو اوصولو ایله طبیعتین اینسانالرا د

الردا راست گلدییمیز افسون، جادو، طیلیسم وس. هئچ ده دینی، میستیک  اگر دیقت ائدیلسه سئحرلی ناغیل

زونو ؤالقین ایستکلري، آرزوالري، آچیق ـ آیدین الر، جادوالر ایچریسینده خ خاراکتئر داشیمیر. او طیلیسم

الرین قهرمانالري خالق ایچریسیندن  و سایر ناغیل» ملیک ممد» «گول اوغالن» «کئچل ممد«ستریر. ؤگ

ختلیف ولر، سئحرلی اوزوك، سفره و م یرچینلر، پريؤلیکله سیمرغ قوشالري، گ چیخمیش ایگیدلردیر. بئله

سینی داها دا  سترن بو قهرمانالرین موباریزهؤایسه هله عاجیزلیک گ لر مکچی قوهؤاشیاءالر وس. ک

لی بو  لندیریر. دئمه سینی شرط  الشدیریر. خئیرین شر، عدالتینی ایجتیماعی حاقسیزلیق اوزرینده غلبه رئال

نیا والردا بیز خالقین بخت، طالع، خوشبخت حیات و سایره حاقّیندا آرزوالرینی و عومومیتله د ناغیل

نی خوصوصی ایله قئید  الرین مهم علمی ـ تاریخی اهمیتی یرنریم. بو جهتدن سئحرلی ناغیلؤروشونو اؤگ

 ائتمک الزیمدیر. 

 267 



رونوشو جهتدن ؤالردا تئز ـ تئز ایشتیراك ائدن منفی قولردندیر. بو زامان قووه خاریجی گ دیو سئحرلی ناغیل

خ باشی اولدوغو تصویر ائدیلیر. اونالر بعضاُّ اوچور حتی قیر 1و  7دیر. دیولرین  جر، نهنگ گوبود ـ عیبه

نیادا اوالن وزل قیز و اوغالنالري اوغورالییر اسیر ائدیر. بعضاُّ اونالرین آدام اتی یئدییی تصویر ائدیلیر. دؤگ

موش، داش قاش گویا کی دیولرین ایختیاریندا اولور. اوچان ودن قیزیل ـ گ ان یاخشی نعمتلر او جومله

لچا، سفره، سئحرلی اوزوکده دیولرین الینده اولور. بعضاُّ دیولر ظولمتده یاشاییرالر. دیولر قدار، گوبود، خا

ناغیلیندا » حاق نظر«لوحدورلر. مثالُّ  آمانسیز اولدوقالري قدر ده قورخاق، باجاریقسیز، سارساق، ساده

زل قیزالري اوغورالییب ؤوروب قاچیر. گتؤنی گ قورخاق نظر دیولري آلدادیر. خالچانی، اوزوي و سفره

الریمیزدا بو قورخونج، نهنگ دیولر  زلرینه تابع ائده بیلمیرلر. بوتون ناغیلؤآپارساالردا دیولر اونالري ا

قهرمانالر طرفیندن مغلوب ائدیلیر عدالت ناغیلین سونوندا غلبه چالیر. دیو قدر قورخونج قوولردن بیریده 

ستریلیر. ؤباشی اولدوغو گ 40و  7و  3دا  دا آزمان و نهنگ تصویر اولونور. بونالریناژدهادیر. اژدهاالر

الردا اساسن ایکی یئرده راست گلینیر. اونالر سویو کسیب خالق عذاب وئریرلر. بعضن ده  اژدهاالر ناغیل

نالر سیمرغین مکچیسی اوالن سیمرغ قوشالرینین یوواالریندا اوالن باالالري یئیرلر. اوؤقهرمانین ک

لري  مکچیؤده قهرمانا و اونون ک ییرلر. همیشه یومورتاالرینی یئمک یاخود باالالرینی محو ائتمک ایسته

 طرفیندن مغلوب ائدیلیرلر. 

 ناغیلی. » ملیک ممد«

الرین خوصوصیتلرینی  لر عومومیتله سئحرلی ناغیل ناغیلی اوزرینده آپاریالن مشاهیده» ملیک ممد«

له یازیچی و فولکلورشوناس  چون کیفایت ائدر. بو ناغیل ایله ایلکدفعه گئنیش شکیلواق اآیدینالشدیم

زمینلی مشغول اولموشدور. شیفاهی دیلدن یازییا آلدیغی بو ناغیلی او ایکی دفعه چاپ ائتدیرمیش  ي.و.چمن

الردا  سئحرلی ناغیلستردیک کی ؤحبت ائتمیشدیر. یوخاریدا گؤده اطرافلی ص سینده بو باره بیر نئچه مقاله

قدیم اینسانالرین اعتقادالرینین ماتئریالیست تفکورونون ایزلري قالمیشدیر. سئحر، جادو، و افسونالرین 

 268 



 269 

دیقته الییقدیر  چوخدئییلدیر. رمک چتین ؤایچریسینده قدیم اینسانین ماتئریالیست تفکورونون ایزلرینی گ

الردا  لردن یاناشیر. خوصوصیله بو ناغیل ئدییمیز همین جهتالرا د ده سئحیرلی ناغیل زمینلی ي. و. چمن کی،

لرده اساساُّ  دار اعتقادالرینی آختاریر و اونون چیخاردیغی نتیجه لیکله عالقه الرین زردشت قدیم آذربایجانلی

چون وتیپ ساییلدیقی ا» ملیک ممد«الري ایچریسینده  بوتون آذربایجان ناغیل«دور. ادیب یازیر:  زگونود

ییر. بیر  کی ایکیلییی تصویر ائله ده سی طبیعت ین فلسفه»ملیک ممد». «ده ایضاح ائدر ون تحلیلی غیرلرینیبون

ده اهریمن و گروهی:  طرفدن هرمزله و اونون خالق ائتدییی نور، ابدي حیات حاقّ و عدالت او بیري طرفده

ابدي چارپیشمادا «فیکیرلر بیر ـ بیرایله  نیانین محصولو اوالن دیولر، اژدهاالر، بخل، حسد، فناوقارانلیق د

   51».نیر له سی ایله نتیجه اوالن بو ایکی قووه هرمزون غلبه

اعجازکار آلما «دیر:  ناغیلیندا، همین مسأله آشاغیداکی کیمی» ملیک مدد«ره ؤستردیینه گؤرکملی ادیبین گؤگ

لق ائتدییی دیو بو نامانع اولور. موباریزه آغاجی، پادشاها داییم جاوانلیق حاضیرالییر. الکین اهریمنین خ

یوك ؤدیر. ایکی ب نکی او تمیز قلبی و ذکی بیر شخصیتوباشالییر موفقیت ملیک ممدین طرفینه کئچیر. چ

 چون موفقیت الده ائده بیلمیرلر. ودن محروم اولدوقالري ا قارداش، حسن ـ نیت

ندن بیر بار یئتیریر. بو آغاجین بارینی یئین هر وچ گوناغیلیندا تصویر ائدیلن آلما آغاجی هر ا» ممد ملیک«

دیر آنجاق گئجه  بئش یاشیندا جاوانا چئوریلیر. قوجالمیش پادیشاه بو آلمانی یئمک حسرتینده کس اون

دار  ین ایگیدلیگی ده بو احواالتال عالقه»ممد  ملیک«یاریسی یئتیشن آلما سحر آچیالر ـ آچیلماز یوخ اولور. 

اثرینده تصویر » آوستا«مور، سعادت، منبعی کیمی وئریلن بو آلمانی ؤزمینلی گنجلیک ع ي. و. چمن باشالنیر.

آغاجی » ناآرا«دا آلما آغاجینا بنزر »آوستا«اولونان قدیم آیین و اعتقادالرال باغالماغا چالیشیر. او یاریر کی 

تون نباتاتا روح وآغاجی... ب» ناآرا«تقادینجا الرین اع وار. کور و آراز چایالري آراسیندا یاشایان قدیم ایرق
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یا »ناآرا«کی آلما آغاجی  ممدده دیرلر. ملیک بخش ائدن آغاجا بنزه نی ابدي حیات»ناآرا«لري  وئرمیش. بعضی

 یر. آلمانی یئین جاونالشیر و ابدي حیاتا حاصیل اولور.  چوخ بنزه

 الري.  ناغیل» شمس و قمر«

لري و اونالري  ي جیسمؤروشلریده یئنی گؤیم اینسانالرین آسترال گالر قد بعضی سئحرلی ناغیل

ده فیکیرلري  ده ایفاده اولونموشدور. معلومدور کی خالقین بو باره لري لري حاقّینداکی موالحیظه خوصوصیت

لرده ده  افسانه دار اوالن لرده، آي، گون، اولدوزالرال عالقه بیر سیرا تاپماجاالردا، باغالماالردا، عاشیق دئییشمه

ي ؤدا دیقته الییقدیر. خالقین سما، گ داستانالري» طاهیر و زهره» «مهر و مشتري«ساخالنمیشدیر. بو جهتدن 

سینی  ز بدیعی ایفادهؤناغیلیندا دا ا» شمس و قمر«لري عینی زاماندا  جیسملري وس. حاقّیندا معین موالحیظه

شاه «تانالري اوسلوبوندا ناغیل اولونور. بیر سیرا ائپیزودالر لر اولجه محبت داس تاپمیشدیر. بورادا حادیثه

 داستانالرینداکی احواالتالري خاطیرالدیر. » طاهیر و زهره» «اسماعیل

دا اولدوغو کیمی بورادادا اثر اووالد حسرتی ایله باشالییر: درویش گلیر آلما وئریر  داستانین» شاه اسماعیل«

شاه «تون بونالر وا تاپشیریرالر. او مکتبده درس اوخویوب باشا چیخیر. بوالد دوغولور اونو مولالیؤا

قمر (اوغالن) و شمس (قیز) بیري «ییر. بوندان سونرا  لره بنزه کی حادیثه داستانینین اوللرینده» اسماعیل

دوغو کیتابالردا نکو قمر اوخوودیگریندن خبرسیز ائولنمک حاقّیندا آتا ـ آناالرینین تکلیفینی رد ائدیرلر. چ

سی  وفاسیز قادینالرا شمس ایسه وفاسیز کیشیلره راست گلمیشدیلر. بودا ماراقلیدیر کی یئددي ایللیک مسافه

لر پادشاهینین قیزي و جینلر پادشاهینین اوغلو بیر بیر ایله  لرده یاشایان بو قهرمانالري مالکه لکهؤاوالن ا

» قمر«و » شمس«رونور ؤت داستانالرینداکی بوتانی خاطیرالدیر. گلر، محب لیکله حادیثه تانیش ائدیر. بئله

 محبت داستانی شکلینده ده مووجود اولموش و ایفا ائدیلمیشدیر. 

تورولموشدور. قمر، شمس، قمرین ؤي جیسملرینین آدالریندان گؤناغیلدا صورتلرین هامیسینین آدالري گ

ده پادشاهین قیزینین آدي آفتابدیر.  لکهؤدوشدویو ا سیندن آیریلیب ي) شمسین سئوگیلیؤداییسی آسمان (گ
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شدویو زامان سیغیندیغی پادشاهین قیزینین ودیر. اولکرین دیدرگین د قمرین اوغالنالرینین آدي ستّار و اولکر

دور. شمس یاد  نین رحمدل قیزینین آدي ماهی روح رکچیؤدیر. ستّارا عذاب و اذیت وئرن چ»کوکب«آدي 

آلی خان و پري («دییشدیریب روشن قویور   کر اولور. اوغالن پالتاري گئییر آدینیؤبیر پادشاها نده  لکهؤبیر ا

 داستانیندا اولدوغو کیمی) وس. » خانیم

داردیر. بیر جهتده  لر ایله عالقه نین آدالري سما جیسم روندویو کیمی ناغیلین اساس قهرمانالرینین هامیسیؤگ

تون باللر ورینی چکدیگیمیز صورتلرین هامیسی مثبت قهرمانالردیر. ناغیلدا بخوصوصی ماراق دوغور: آدال

 نلدیلیر. ؤو دهشتلر اونالرا قارشی ی

چوخ » شمس و قمر«لر یئرده باش وئریر.  تون حادیثهوده ب تورولسهؤي جیسملریندن گؤصورتلرین آدالري گ

خ غریبه آداالر و شهرلر آراسیندا جریان ائدیر. لر چو جیدي ایجتیماعی مضمونا مالیک بیر ناغیلدیر. حادیثه

لم و ذیلّت وتون ناغیل بویو قهرمانالر ظوشور وس. بوبیر آدا دان دیگرینه ایلده بیر دفعه گمی یوال د

یه  شوب، سفیل حیات کئچیرمهوسیندن دیدرگین د لکهؤز اؤز ائو ـ ائشیگیندن، اؤدیرلر. اونالر ا ایچریسینده

جور محرومیتلره و عذابالرا دوچار ائدیلیرلر. ناغیلدا قمر ایله شمس  نوکر مزدور اولور مینمجبور ائدیلیر، 

سوژئتی باشا چاتیر. اونالر بیر بیرینه قوووشور و خوشبخت اولور. سونرا ایکینجی سوژئت خطی باشالییر. 

شوب غول کیمی الدن ـ اله ولریندن دیدرگین د لکهؤاونالرین اووالدالري ـ اوغالنالري، ستّار و اولکر ا

لومون ؤالرین الینده مین بیر عذابا دوچار ائدیلیر نئچه دفعه ا لرین ـ ظالیم کئچیرلر. اونالر آدام یئین

تون بونالر ایسه وسیندن خیالص اولورالر. قفسه سالیب حیوان کیمی اونالري گزدیریرلر وس. ب پنجه

شن اینسانالرین کئچیردییی عذاب و ووطندن دیدرگین د ورلرده، عصرلرده سورگون اولونانؤ]تلیف دوم

 العاده احواالتالر فونوندا تصویر اولونور.  ختلیف رمز، سحر، فوقواذیتلردیر کی ناغیلدا م

قمر ـ شمس، آسمان، آفتاب، خیرخواهلیق، عالیجنابلیق، هومانیزم، دیانت رمزیدیرلر. ناغیلین بیر یئرینده 

سینین سوراغینا  نیا اونون باشینا دار اولور. سئوگیلیودن آییریر. د ق سئودییی شمسطالع قمري حیاتیندان آرتی
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رور کی صیاد اوخال آنامارلین قیچالرینی ؤده اونا یارالی بیر مارال راست گلیر. او گ شوب گئدرکن مئشهود

زلرینده یاش دامجیالري ؤگ رپه باالسی باش باشا وئریب آناسینین یانیندا یاتیر. آنا مارالیؤقیرمیشدیر ایکی ک

ز ایشینین دالینجا گئدیر. ؤنلرله بورادا دایانیر. مارالی ساغالدیر، باالالرینی سئویندیریر سونرا اووار. قمر گ

ز اووالدالرینی قمر ؤدیر خالق ا چون واسیطهوز قهرمانینین معنوي عالمینی آچماق اؤتون بونالر خالقین اوب

 نی عدالتله ایداره ائدیر.  لکهؤپادشاه اوالندا ا ییردي. قمر رمک ایستهؤکیمی گ

لر خالق صنعتکارالري  نین چوخ ماراقلی سوژئت خطی وار. چوخلو و مرکب حادیثه ناغیلی» شمس و قمر«

لرین ایچریسینده خالقین آیدین، صاف،  طرفیندن اوستالیقال دوزولموشدور. چوخلو سئحر، جادو، طیلیسم

ز جزاسینی آلیر. حقیقت، حاقّ، ؤتون جالدالر، ظالیمالر اوستریر. بؤزونو گؤري ادویغوالري، حیات آرزوال

 ز آرزوالرینا چاتیرالر. ؤتون قهرمانالر اوعدالت غلبه چالیر. ب

 الر.  تاریخی ناغیل

الر حاقّیندا  کمدارالر، پاشاالر، خالق قهرمانالري مشهور صنعتکارالر، اینقیالبچیؤالر، ح تاریخی ناغیل

لر اساس تصویر  دار اوالن حادیثه الردا همین شخصیتلرین حیاتی، فعالیتی ایله عالقه یلیر. بو ناغیلیاراد

کمدارالرا موناسیبتی انعکاس ائتدیرمیشدیر. ؤلرینین ح خالق کوتله«الردا  اوبئیکتینه چئوریلر. تاریخی ناغیل

یرنک جهتیندن ؤی خالقین فیکیرلرینی الییی حاقّینداک کمدارالرین فعالیتی داورانیش یاخشی و پیسؤهمین ح

الردان بحث ائدرك یازیر:  ده قئید ائدیلمیشدیر. م. گورگی تاریخی ناغیل الرین مهم علمی اهمیتی ناغیل

 XIز خوصوصی یولو ایله تاریخی یولداشلیق ائدیر. ؤچوخ قدیم زامانالردان بري فولکلور یورولمادان ا«

لر  سی واردیر. بو موالحیظه متخصص ز موالحیظهؤالیتی حاقّیندا اونون الودو ویکین، ایوان گروزنینین فع
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الریمیزدا دارا، ایسکندر، انوشیروان ان چوخ ایسه شاه عباسین  دار یارانان ناغیل لرله عالقه تاریخی حادیثه

الرین بیر قیسمی توپالنیب بیر کیتابچادا چاپ  دار یارانان ناغیل ی ایسکندرله عالقهآدالري، چکیلر. ماکئدونییال

ایسکندرین » «ایسکندرین بالیقالردان خراج آلماسی» «سی ایسکندرین ظولمت گئتمه«اولونموشدور. بونا 

ر عدالتلی بیر لرین اکثریتینده ایسکند ستره بیلریک. بئله نومونهؤالري میثال گ وس. ناغیل» بوینوزو وار

کمدار کیی تصویر اولونور. چوخ گمان کی خالق صنعتکارالري بونالرین بیر قیسمینی نیظامی اثرلرینین ؤح

نین اثرلرینده  میشلر. معلومدور کی نیظامی یلهؤلیقدان سونرا یارادیب س قهرمانی اوالن ایسکندرله تانیش

جو، والردا خالق گ . بونونال بئله بیر سیرا افسانه و ناغیلکمدار کیمی قلمه آلینمیشدرؤایسکندر عدالتلی بیر ح

، »ایسکندر و اوزوك تاپان چوبان«کسک توتولوردو. مثالُّ وکمداردان یؤخالق حیکمتی ایسکندر کیمی ح

الردا ایسه ایسکندر همده آج  وس. بعضی ناغیل» ایسکندر و فقیر«، »ایسکندرین قوشالردان خراج آلماسی«

ویدیر. دارا  سجیه» دارانین ناغیلی«ایشغالچی کیمی تصویر اولونموشدور. بو جهتدن ز، ظولمکار، ؤگ

دیر. او بیر چوخ عصیانالري یاتیرمیش خالقا حدیندن آرتیق وئرگی  ائرامیزدان اول یاشامیش ایران شاهی

ر، خیانتی ایله مشهور گ الردا دارا قدار، حیله لري آپارمیشدیر. ناغیل لیق موحاریبه تعیین ائتمیش، ایشغالچی

 کمدار کیمی تقدیم اولونور. ؤاوالن ایشغالچی بیر ح

کمدارالرداندیر. آذربایجان خالقی ؤالریندا تئز تئز راست گلدییمیز ح شاه عابباس آذربایجان ناغیل

بایجان الرینا قارشی موباریزه آپارمالی اولموشدور. شاه عابباس آذر ده اوزون ایللر ایران ایشغالچی کئچمیش

عابباس و «، »کوراوغلو«الرال دئییل  لریندندن بیرینه چئوریلمیشدیر. یالنیز ناغیل شمنوخالقینین ان قدار د

 کیمی داستانالردادا شاه عابباسا قارشی خالقین کسگین نیفرتی ایفاده ائدیلمیشدیر. » لگزوگ

، »داش دمیرین ناغیلی«الردان  ناغیلشاه عابباسین ظولومکار، ایشغالچی بیر شاه کیمی تصویر اولوندوغو 

الرین اولینده خالق بئله یوموریستیک  ستره بیلریک. بیر چوخ ناغیلؤوس. میثال گ» صالح و واله» «اوچ باجی«

 یه ووردو تکان ترزیی   شاه عابباس جنت مکان «دیر:  نی تکرار ـ تکرار ایشله ایفاده
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 ایکی قوز بیر گیردکان 

خورلوغونو آچیب  سیزلیک و روشوت یندا ایسه خالق شاه عابباس ساریینا عدالتناغیل» صالح و واله«

 ستریردي. ؤگ

کار، خایین، پوال حریص بیر شخصه برائت  سی جینایت ناغیلیندا شاه عابباس محکمه» صالح و واله«

زلدیر و وینی دس ز محکمهؤسی ایله اعیانی صورتده ا قازاندیریر. خالق بونا جاواب اوالراق کئچللرین واسیطه

 » دیر نی بئله ائدرلر. سن نه بیلیرسن کی محکمه نه اوالن شئی باخ محکمه«شاه عابباسا مراجعتله بئله دئییر: 

شاه عابباسین » «سی تورمهؤشاه عابباسین باغبانالرا وئرگی قویماسی و گئري گ» «بافتاچی شاه عابباس«

ا »شاه عابباس«الردا  ر قوروپونا داخیل ائدیله بیلر. بو ناغیلال الر تاریخی ناغیل وس. کیمی ناغیل» دوغولماسی

لري شاه  رونور شاهینطرفدارالري یعنی یوخاري صینیف نومایندهؤنیسبتاُّ حسن رغبت حیس اولونور. گ

آدالندیرمیش حتی چوخ » جنت مکان«میش  یه چالیش عابباسی خئیرخواه، عدالتلی پادیشاه کیمی قلمه وئرمه

ز ایستکلري ائپیزودالري، احواالتالري، آرتیرمیش یاخود ؤالرا ا قین بو شاه حاقّیندا یاراتدیغی ناغیلزامان خال

 قوندارمیشالر. 

 الري معیشت ناغیل

یوك بیر قوروپونو دا معیشت ماغیلالري تشکیل ائدیر. ساي اعتبارایله بونالر باشقا ؤالرین ب ناغیل

ختلیف صینیفلره موناسیبتی وس. ونیا باخیشی، مواشاییش طرزي، دقوروپالردان چوخدور. خالقین حیاتی، ی

الري خالق  ز بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. معیشت ناغیلؤالردا ا ده بو ناغیل ان چوخ و داها آیدین شکیل

الر  یوك اولمایان بو ناغیلؤده او قدر ب لرینه عایید یارادیلمیشدیر. حجم اعتباریله ختلیف ساحهوحیاتینین م

وي  ییجی اخالق، تربیه یه روحالندیران دینله لی حیاتینی عکس ائتدیرن اونالري موباریزه لرین مشقت تلهوک

ستریر کی من ؤسینده گ الر حاّقیندا آدلی مقاله ناغیل«لریدیر. م. گورکی  لمز سند نومونهؤحیسلر آشیالیان ا

له دومانلی دا اولسا آنالمیش و اینانمیشدیم سی ای الر واسیطه ائرکن احتیمال کی سکگیز یاشیندا ایکن ناغیل
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رن چوخ ؤلونج، آخماق شئیلري گوتون شر، گولره یاد اوالن و ب کی آلالهالرا، شیطانالرا، چارالرا، کئشیش

الر منیم خیالیمدا باشقا بیر عالمه پنجره آچیردیالر کی اورادا نه  ناغیل«عاغیللی و جرأتلی کیمسه واردیر. 

بو قووه م. ». ده ایدي زل حیات آرزوسو ایله فعالیتؤورخماز بیر قووه واردي و بو قوه گایسه آزاد و ق

لرین یارادیجیسی اوالن خالقدیر. بیزه ائله گلیر کی م.  زل نومونهؤنین اعتراف ائتدیی کیمی همین گ گورکی

لیک  ندهومحض خالقین گسینده اساس رول اوینایان  نین گنج یاشالریندا بیر صنعتکار کیی یئتیشمه گورکی

الري معیشت  الریندان آشاغینداکی الري اولموشدور. آذربایجان ناغیل حیاتیندان بحث ائدن معیشت ناغیل

آغ اتلی » «یئتیم ابراهیم و سئوداگر«، »یئددي قارداش بیر باجی«الر قوروپونا داخیل ائتمک اوالر.  ناغیل

» داش دمیرین ناغیلی» «نوشا پري خانیم» «ایلیاسین ناغیلی» «طلعتین ناغیلی» «کموؤنین ح زمانه» «اوغالن

 وس. » نین کوپگی حاجی» «ز کوساؤگ يؤگ» «درزي شاگیرد احمد«

لریندن کچل، مزدور، چوبان،  لرینین نوماینده تلهوالري گئنیش خالق ک الرینین اساس قهرمان معیشت ناغیل

جسوز، ضعیف، باجاریقسیز کیمی تصویر واولینده اونالر گالرین  کر، ایلخیچی وس) عیبارت اولور. ناغیلؤن

لره غلبه چاالراق  تون مانع و طیلیسمواولونور. سونرا سانکی بونالر یئنی فیزیکی و عقلی قووه کسب ائدیر ب

الردا  لیرلر. سئحرلی ناغیل سینه قدر یوکسه کمدار درجهؤباجاریقلی، عاغیللی، عدالتلی اینسان، حتی تدبیرلی ح

ختلیف اشیاالر: اوزوك، سفره، آغاج، پاپاق، ولري سئحرلی قولر، جادو، افسون، م مکچیؤونالرین اسا کب

یی  جو، ذکاسی، مهارتی، یئري دوشنده ایسه حیله و کلهوز عاغلی، گؤچکمه، وس. اولدوغو حالدا ایندي ا

ا تصویر ائدیلیر ك قونشو پادشاه بیر ناغیلیند» درزي شاگیردي احمد«سینی تأمین ائدیر. مثالُّ  اونالرین غلبه

جک، وار یوخو  لکه تاالن ائدیلهؤندریر. بونالري آچان اولماسا اؤیه بیر نئچه تاپماجا گ لکهؤبهانه ایله بو ا

چکیب آپارایالجاق. بو تاپماجاالري شاهین سارییندا اوالن اعیانالردان اونون یاخین آدامالریندان آچا بیلمیر. 

نی تاالندان خیالص  لکهؤایله زیندانا سالینمیش درزي شاگیردي تاپماجاالرین جاوابینی تاپیر و اشاهین امري 

 ائدیر. 
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ده  ز کوسانی آلدادیر. نتیجهؤگ يؤنین کیچیک اوغلو، کئچل قدار، گ ناغیلیندا ایسه یوخسول بیر کیشی» کئچل«

چ اوغلو وار. بیري ون تصویر ائدیلیر کی پادشاهین اناغیلیندا» آغ آتلی اوغالن«اونو دنیزه سالیب محو ائدیر. 

آدالنیر. » خان باال«چون واو بیریسی خان قیزیندان اولدوغو ا» بی باال«چون وبی قیزیندان اولدوغو ا

دا  چینین قیزیندان اولوب. ساراي نکی او یوخسول دوهوچونجوسونون ـ باالجاسینین آدي نر باالدیر چوا

ولماقال هامیسی نر باالیا حقارتله باخیر. الکین خالق نر باالنی هامیدان ایگید، قهرمان، همده دا باشدا ا آتاسی

شوب، اونالري وعالیجناب و دوغرو چول کیمی تصویر ائدیر او قارداشالرینین، آتاسینین خیانتینی باشا د

 مغلوب ائدیر. ناغیلین سونوندا، خالق اونو پادشاه سئچیر. 

نیا ولري د رینین قهرمانالري سیماسیندا خالقین آرزو و ایستکلري اونون تجروبه و مشاهیدهال معیشت ناغیل

جنابلیق، خیرخواهلیق، ایلک پالنا  جگه اینامی تصویر ائدیلیر. عاغیل، ذکا، چئویکلري، عالی باخیشی، گله

ئرن قاضی، کئچلین کرلري جانا دویوران اونالرا اذیت وؤتون نوناغیلیندا ب» قیز و کئچل«چئوریلر. 

ناغیلیندا بیر قول کیمی الدن اله » ایلیاس«قارشیسیندا عاجیز قالیر و ناغیلین سونوندا ایفشا ائدیلیر. یاخود 

 ز عاغلی ایله شاهی و وزیرلري بوتون ساراي اهلینی حئیران ائدیر. ؤسی ایلیاس ا ساتیالن خالق نوماینده

لییی ایله غلبه چالیر.  ول کندلی عاغلی حاضیر جاوابلیغی، مدركناغیلیندا یوخس» بوستانچی و شاه عابباس«

دا آدام دئییل، چوخ عاغیللی  الهوئردي وزیر، او کندلی سن عاغیل«ا دئییر: »الهوئردیخان«شاه عابباس وزیري 

، ره ده وارلیالرین گولدویو اله سالدیغی یوخسولالرؤتون بونالرا گوب». دیر، یونگول ساققال اولما کیشی

 جلو تصویر ائدیلیرلر. وده عقلی جهتدن گ لر هر بیر وارلیدان، هم فیزیگی هم کئچل

آمیز قادین صورتلري تصویر اولونور. بونالرین رئال  ده چوخ ماراقلی عیبرت الریندان هم آذربایجان ناغیل

ده  جمعیتده عاییله الرین هم الریندادیر. خالق بورادا قادین لري محض معیشت ناغیل ایناندیریجی نوماینده

یرنیریک کی ؤالردان ا رورلر. ناغیلولرینی ایرَلی س ز فیکیر و غایهؤده ا موقعی حاقّیندا تصویرلرینی وئریر. هم

زل صداقتلی ؤده، گ ز قادینالرینی هم سرکرده، ایگید، رشادتلی، قهرمان ائوده، عاییلهؤخالق صنعتکارالري ا
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نوشاپري «ییرلر.  رك ایستهؤنسانالري واله ائدن بیر وارلیق کیمی گزل ایؤده گ وفالی یولداش سیرداش هم

و باشقا » اوستا عابداله«، »اوچ باجی«، »گولنار«، »پیشیک و پادشاه«، »قارا وزیر«، »حسن قارا«، »خانیم

 روروك. ؤالردا بیز بونو آیدین گ ناغیل

دیر. پادشاهین یئگانه اووالدي  ه ظالیم پادشاهزل بیر قیزدیر. آتاسی ایسؤنوشاپرین خانیمز ناغیلیندا قهرمان گ«

لري  لکهؤیرنیر. آتینی مینیب اؤاوالن نوشاپري هله کیچیک یاشالریندا آت مینمک، قیلینج اویناتماق وس. ا

لرله  ز یوما بیلمیر. دفعهؤلمونه ده گوز وطنینده آتاسینین ظؤالرال قارشیالشیر. او ا گزیر. هر یئرده حاقسیزلیق

سینی امر  لدورولمهؤنیر، قیزینین تاپیلیب ا له  ره ده پادشاه غضبؤیه چاغیریر. بونا گ لمدن ال چکمهوی ظآتاسین

له ایداره  نی عدالت لکهؤزو اؤائدیر. نوشاپري خانیم ائودن قاچیر طرفدارالر توپالییر آتاسینی تاختیندان سالیر ا

 یه باشالییر.  ائتمه

جک صداقتلی، وفالی، عیصمتلی بیر قادین صورتی  خالق غبطه اولونا بیلهناغیلیندا ایسه » اوستا عابداهللا«

داري، اوستانی،  یینی ائشیدن شاه وزیري، وکیلی، خزینه زللیؤنین آروادینین بئله قنیرسیز گ یاراتمیشدیر عابداله

یولدان  زلري ایسه بیر بیریندن خبرسیز اونون ائوینه گلیر آروادینیؤدا بیر ایشه جلب ائدیر ا ساراي

سینه بیر ایش تاپشیریر. اري قاییداندان  چیخارماغا چالیشیرالر. آرواد بونالري نوبه ایله زئرزمییه سالیر هره

 سونرا ایسه اونالري ایفشاء ائدیر. 

یندا تصویر اولونور کی ظالیم بیر پادشاهین اوغلو یوخویمیش. او بیر نئچه دفعه »داش دمیرین ناغیلی«

لدورور ؤده قیزي اولور. او قیزي اوالن آروادالرینین دوغدوغو اوشاقالر ایله بیرلیکده یا ا ر دفعهنیر. ه ائوله

یادا ائودن قووور. نهایت بیر قیزال ائولنمزدن اول بئله بیر شرط باغالییر کی اگر قیز اولسا اوشاقی ایله 

 لدورجکدیر. ؤبیرلیکده ا

زونو ؤنین ا سی بیر دییرمانچی ر. بئله اولدوقدا شاهین وزیري و سرکردهدا قیزي اولو شاهین بو یئنی آروادینین

توروب شاهین آروادینین یاطاقینا قویورالر. ؤرپه اوشاقالرینی ـ اوغلونو گؤلدورور اونالرین کؤو آروادینی ا
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یر. وزیر و سرکرده دا بوي آت قیز اوشاقنی ایسه آپاریب تولالییرالر. دییرمانچی اوغلو شاهزاده کیمی ساراي

نی ایسه شاه قویورالر دییرمانچی اوغلو عاغیلی  چون شاهی قتله یئتیریرلر. شاهزادهوحاکیمیتی اللرینه آلماق ا

لدورور و ؤلرینی آچیر اونالرین هر ایکیسینی ا تون جینایتونین ب و تدبیرلیدیر. نهایت او وزیرین، سرکرده

لردن بیري خالقین محض  دا دیقّتی جلب ائدن جهت اشالییر. بو ناغیلیه ب نی عدالتله ایداره ائتمه لکهؤا

لرینین  وي تصویرلره باخمایاراق ناغیل خالق کوتله دییرمانچی اوغلونو شاهلیغا چیخارماسیدیر. قدیم عنعنه

 دیر. سترمکدهؤیی گ شعوروندا یارانان دییشیکلی

ز ؤتدن چوخ قوتلی تصویر ائدیلیر. بونالر یالنیز االرینین بیر چوخوندا قهرمان فیزیکی جه معیشت ناغیل

 لره قالیب گله بیلرلر.  قووه و باجاریقی ایله ان دهشتلی دوشمن

چیلر رئال قوولردن  مکؤده اولور. بو ک چیلري مکؤالریندا قهرمانالرین ک بونونال بئله بیر سیرا معیشت ناغیل

ناغیلیندا قهرمانا قوجا » آلالهوئردي چوبان«ک قاریالر وس. مثالُّ عیبارت اولور. مثالُّ مودریک قوجاالر، ایپ

لدورور خالقی ؤستریر. اونون مصلحتی ایله آلالهوئردي چوبان، خاصاي خانی اؤبیر ائل آق ساققالی یول گ

ظالیم لرین  تلهوالردا بیر طرفدن ک کمدار سئچیر. بو تیپلی ناغیلؤره ده خالق اونو حؤظولمدن قورتاریر. اونا گ

سی تصویر ائدیلیر. دیگر طرفدن خالقین آزادلیغا، خوشبخت  کمدارالرا قارشی نیفرتی بعضاُّ ده موباریزهؤح

وئردي چوبان،  کمدار اوالندان سونرا آلالهؤسینی تاپیر. ح ز بدیعی ایفادهؤحیاتا اوالن مئیلی، آرزوالري، ا

 نی عدالتله ایداره ائدیر.  لکهؤلرینی آزالدیر و ا اي خان قولالرینی آزاد ائدیر، جاماعاتین وئرگی خاص

ییر. خان کئچلین  ناغیلینا نظر ساالق. بورادا بوزوو اوتاران کئچل خانیم قیزینی آلماق ایسته» کئچل«یاخود 

ندریر. آنجاق ؤسی موشکولو اوالن شرطلر قویور اونو گئدر ـ گلمز یئرلري گ قارشیسیندا یئرینه یئتیریلمه

تورب گلیر. بونا باخمایاراق ؤدفعه بئله قورخولو سفردن غلبه ایله قاییدیر. خانیم دئدیکلرینی گ چوکئچل ا

یرندییی، حیله ؤیئنه ظالیم خان وعدینه عمل ائتمیر. بو حاقسیزلیقالرین شاهیدي اوالن کئچل، شیطاندان ا

زونون قورخولو ؤده کئچل ا نتیجهلدورور. ؤزونو، سونرادا خانی اؤسی ایله، ائله اولجه شیطانین ا واسیطه
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چون گتیردییی سئحرلی ناري کسیر خیالص ائتدییی سئوگیلیسی ایله بیرلیکده وسفرلرینین بیریندن خان ا

دن دینی بیر وارلیق  رهؤنورلر. بورادا قهرمان مین جور دهشتلر تؤبئش یاشیندا جاوانا د یئییر و هر ایکیسی اون

دیجیسی کیمی  رهؤلرین ت لري شیطانی بیر چوخ فالکت به چالیر. دین نومایندهکیمی مشهور اوالن شیطانادا غل

تون بونالر ایسه خالقین ودا خالق قهرمانی قارشیسیندا عاجیز قالیر. ب تقدیم ائدیرلر. بئله بیر دهشتلی وارلیق

ده  ویو سون نتیجهزلوتون دینی قورخو و دهشتلره باخمایاراق حقیقتین دوجونه قهرمانینین قووسینه بوز گؤا

 )1و  3و  229غلبه چاالجاغینا اینامینی نوماییش ائتدیریردي. (

یی  مهؤناغیلیندا ابراهیم دیولرین اسیر ائتدییی خورشید خانیمی قورتاریر اونون ک» یئتیم ابراهیم و سئوداگر«

راهیم ناغیلدا خالقین عاغلینی، ایله شاها دا غلبه چالیر. سونرا سئوداگر اونون باشینا مین بیر بال گتیریر. اب

لردن قورتارا بیلیر.  شوندویو آغیر وظیفهوز عاغلی و تدبیري ایله دؤتدبیرینی تمثیل ائدیر. محض او ا

لرین  ناغیلیندا کندلی» ساري قووون«ز جزاسینا چاتیر. ؤسئوداگر توتدوغو عمللریندن پئشمان اولور و نهایت ا

 سی تصویر اولونور وس.  ا قارشی خالقین موباریزه»خان« ظالیم بیر» باشیندا بوستان اکن«

ییر.  الرا بنزه ره سئحرلی ناغیلؤلرینه گ دیر بو ناغیل بعضی خوصوصیت»ریحان«ده  الردان بیري ماراقلی ناغیل

لر اولسادا سوژئت، معیشت  آنجاق دیقّتله اوخویاندا آیدین اولور کی بورادا دیولر، اژداهاالر حتی طیلیسم

ره کی بوراداکی صورتلر خوصوصیله آیغیر حسن داها چوخ رئال ؤدیر. اونا گ سینده لري چرچیوه مسأله

سی ایله دئییل  لر واسیطه تصویر ائدلر. آیغیر حسن سئحرلی ناغیل قهرمانالري کیمی، سئحر، جادو طیلیسم

ووتلی بیر قهرمان کیمی تقدیم جلو، قودا چوخ گ جو، عاغلی، باجاریقی ایله غلبه چالیر. او ناغیلوز گؤا

زللري خیالص ائدیر. ؤاندام کیمی گ اولونور. آیغیر حسن دیولرین اسیر ائتدییی قیزالري ـ خاور، زیور و گل

لیق ائدیر، کمندینی کسیب، اونو قویویا آتیرالر. حسن بوالق  یولداشالري جهان کئش و مظاهیر اونا پاخیل

لدورور. شاهین قیزینی خیالص ائدیر. او همین شاهین و سیمرغ ؤژدهانی اباشیندا سویون قاباغینی کسن ا

ستریر. خایین یولداشالریندان ؤالر گ یوك قهرمانلیقؤنیاسیندان چیخیر. بولمت دومک ایله ظؤقوشونون ک
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ین لیکله آیغیر حسن عومومیتله شر قوولره، خالق دن قورتاریر. بئله اینتیقام آلیر، باجیسی ریحانی اسیرلیک

کاري کیمی  لیر، خالقین خیالص شمنلرینه قارشی موباریزه آپاران بیر قهرمان کیمی ائلین نظرینده یوکسهود

ییر بو ناغیل بیر سرا  رمک ایستهؤجلو گوده قووتلی، گ ز قهرمانینی حدسیز درجهؤچیخیش ائدیر. خالق ا

لر داها چوخ طیلیسم و  اساس حادیثه نجاق بوراداآناغیلینی خاطیرالدیر. » ملیک ممد«ره ؤخوصوصیتلرینه گ

سئحرلردن چیخاریالراق، رئالالشدیریلمیش، قهرمان ایسه داها چوخ خالقا یاخین بیر شخص کیمی تصویر 

سیندن چیخمیش، ائل، خالق اونون امین  سیده شخصی موباریزه چرچیوه ائدیلمیشدیر. آیغیر حسنین موباریزه

آیغیر حسن ملیک ممد کیمی شاه اوغلو دئییل، یوخسول صینیف  ـ آمانلیغی ایلک پالنا چکیلمیشدیر.

 سیدیر.  نوماینده

ز ؤالریندا ایسه خالقین فیریلداقچی آج گ وس. ناغیل» ایمام«، »سی نینین محکمه قاضی» «ییی حاجی و کوپه«

 سینی تاپمیشدیر.  ز ایفادهؤدین خادیملرینه نیفرتی، غضبی آچیب آیدین ا

 لري.  خوصوصیتالرین بدیعی  ناغیل

لري  لري اثرلر بویو بو نوماینده تلهوالري بدیعی جهتدن کامیل اثرلردیر. گئنیش خالق ک آذربایجان ناغیل

جا دئییل فورما، دیل و بدیعی  زامانین ان سرت سیناقالریندان چیخارمیش اونالري یالنیز ایدئییا و مضمون

زلدن والري د یه قالدیرمیشدیر. آذربایجاندا ناغیل ک سویهکسولییی جهتدن ده ی لرینین زنگین ایفاده واسیطه

لی بیر دیل ایله دانیشان خوصوصی صنعتکارالر اولموشدور کی  یادداشیندا قویوب ساخالیان و چوخ جاذیبه

الرال کئچیرمیشدیر. ي. و.  لري ناغیل الر اوزون گئجه اونالرا نققال دئیلمیشدیر. قدیم آذربایجانلی

اله «سینده آشاغیداکی قئیدلر بو جهتدن ماراقلیدیر.  آدلی مقاله» الري نئجه توپالمالی ناغیل«نین  زمینلی چمن

دا ایچریسینده هامیسی یوخ یالنیز  لکر ناغیال و بوتون خالق ادبیاتینا واقیف اوالنالر آروادالردیر. آروادالرین

بیلیرلر. خالقا یاخین اوالنالر معیشتلر، آغیچیالر،  خالقین ایشینه یارییان و اونونال همیشه تماسدا اوالنالر

 ) 15و  49» (لردیر یئنگه
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لري واردیر. خالق صنعتکارالرینین عصرلر  زلرینه مخصوص فورما خوصوصیتؤالرینین ا آذربایجان ناغیل

تأثیرینی الرین بدیعی ائموسیونال  لري ناغیل لشدیردییی بو فورما خوصوصیت بویو سئچیب جیالالییب، کامیل

الردا عصرلر  آرتیرماق یادداشالردا داها آسانحک اولونماسینی تأمین ائتمک مقصدینی داشیمیشدیر. ناغیل

الر بیر قایدا اوالراق مقدمه ایله  لري واردیر. ناغیل وي فورما کومپونئنت لشن، عنعنه لشن، کامیل بویو ثابیت

زلر ؤنی ماراقلی قورور، چوخ تأثیرلی س ي باجاردیقجا مقدمهباشالییر بونا پیشرو دئییرلر. خالق صنعتکارالر

الرین عومومی مضمونو ایله باغلی اولمور.  الر سئچیرلر. همده مقدمه اساس ناغیل لري ایدییوم ایفاده واسیطه

نین چی هنه حامام ایچینده حامامؤحامام، حامام ایچینده، خلبیر سامان ایچینده، دوه ده لکلیک ائیلر، ک«مثالُّ 

دا خالتاسی یوخ، قاریشقا شیلالق آتی  ردوم اونونؤطاسی یوخ، بالتاچینین بالتاسی یوخ، اوردا بیر تازي گ

میشدیم.  رمهؤنین بودو باتدي، میلچک میندیم کور کئچدیم، یاباینان دووغا ایچدیم، هئچ بئله یاالن گ دوه

وس. چوخ زامان » کرمؤیرونو سؤکرم، دینمه بؤن مرم، خان دان گلن یلهؤده س ناغیل ـ ماغیل بیلمرم، بیلسم

 لرله داهادا آرتیریرالر.  ر ایفادهوسی اولمایان بو ج نین حجمینی بیر بیر ایله عالقه صنعتکارالر بو مقدمه

بیري واریدي ـ «سیز اولور.   الرین اکثریتی مقدمه دن سونرا گیریش باشالنغیج گلیر. رئالیست ناغیل مقدمه

وس. بونالردان باشقا » ي ایمامین بئلیندهؤاینده، گ ده، محمد نصیر تین نونوگونلرین بیر گ» «ديبیري یوخوی

دیلیر. مثالُّ اونالر یئدیلر،  دا وئریلیر. بورادا دا چوخ ماراقلی خالق کالمالري ایشله الردا سونلوق فینال ناغیل

چ آلما دوشه و بیري منیم، بیري قوالق ویدن اؤوره کئچین ـ گؤایچدیلر، یئره کئچدیلر سیزده یئیین، ایچین د

تورون، ؤز یاشایین، من ایکی اللی. هانسی چوخدور اونو سیز گوآسانالرین بیریده باجادان باخانالرین. سیز ی

دیلر، سیزده مورادینیزا  ییب، موراد حاصیل ائله ن، یئددي گئجه طوي ائلهویئرده قاالنی منیم. اونالر یئددي گ

 چاتاسیز. 

مله و ولردن ج وي ایفاده ختلیف حادیثه و احواالتالرین تصویرینده مشهور عنعنهوناغیلدانیشانالر م

چکیب چاریغینین دابانینی، قیریب یئرین دامارینی، گونه بیر. منزیل طی ـ «الردان ایستیفاده ائدیرلر.  کالم
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دوز گئتدي. اینه یاریم یول گئتدي، گلیب الردا منزیل اولماز: آز گئتدي، اوز گئتدي، دره ـ تپه  منزیل، ناغیل

اورادا آیال » «آیاقدان فیضیلالندي، آیاقدان گئییندي، باشدان قیغیلالندي» باشدان گئییندي». «بیر باغا یئتیشدي

آج بیابانلیق، یایل » «لردن یئل کیمی، باد صرصر کیمی لرده سئل کیمی، تپه دره» «ایلله بورادا مختصر دیلله

ده، دیز قابیرقادا، گئت ها گئت، گئدیب  داغالرین دابانینان، یولالرین کنارینان، آیاق اوزنگی» «خیابانلیق

 وس.» چیخدي بیر قاال چایا

دا  الردا باغالما، بایاتی و دیگر شعر پارچاالریندان لرله یاناشی خالق صنعتکارالري ناغیل بو کیی ایفاده

الر  وس. بو جهتدن آللی قوریک. ناغیل» فاطمانین ناغیلی» «یاوخ خایین ناغیل«ایستیفاده ائتمیشلر. مثالُّ 

الردا اساساُّ  الري بیر قوروپو کیمی آللی قوریک ناغیل خوصوصیله ماراقلیدیر. حیوانالر حاقّیندا اوالن ناغیل

ات یود نصیحت، حیؤالردا خالق کیچیک باالالرا ان عمده آرزوالرینی، ا چون یارادیلیر. بو ناغیلواوشاقالر ا

الرین ماراقلی تأثیرلی اولماسینی تأمین ائتمک  ره ده ائل صنعتکارالري ناغیلؤسینی چاتدیریر. اونا گ تجروبه

لري  زل نومونهؤچون بورادا چوخلو شعر پارچاالریندان ایستیفاده ائدیر. بئله شعرلر اوشاق ادبیاتینین ان گوا

لکو ولکو ـ توت» «جیک ـ جیک خانیم» «ن سولوب بیپیس ـ پیسا خانیم و سیچا«کیمی مشهوردور. مثالُّ 

 سترمک اوالر. ؤالري گ و باشقا ناغیل» شنگولوم ـ مونگولوم ـ منگولوم» «تونبکی

 پیسا پوسته خانیم پیس   تاپپیر توپ پیر آتلیالر 

 دابانی خسته خانیم   قوالري باز بندلیلر 

 شوب دوه گولونهود   شاه ائوینه گئدرسیز 

 بوغولور خسته خانیم.    یه دییرسیز.  هسیچان ب

 نین دیلی ایله دئییلمیش آشاغیداکی پارچاالرا دیقت ائدك: یاخود قورد و کئچی

 منم منم من پاشا کئچی:    سته واو کیمدي دامیم ا قورد: 

 بوینوزوم قوشا ـ قوشا    ییم اوسته  دامیم دیره 
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 باالمی سن یئمیسن    دي  آشیمی شور ائله 

 گل گیرك بیر ساواشاق.     دي.  ومو کور ائلهزؤگ 

لریندن چوخ  تمه، ایدیئوم، تضّاد وس. کیمی بدیعی تصویر واسیطه الریندا هیپر بوال، تشبیه، بنزه خالق ناغیل

زونده ساخالیان ان قیمتلی فولکلور ؤالر خالق دیلینین مزیتلرینی ا اوستالیقال ایستیفاده ائدیلمیشدیر. ناغیل

 لریدیر.  نومونه

 ادبیات:

  1941ـ  47جیلیدده چاپا حاضیرالیانالر م. ح. طهماسب، اَ آخوندوف، باکی  IIIالري  ـ آذربایجان ناغیل1

 1960ـ  64نشریاتی  EAجیلیدده.  Vالري  ـ آذربایجان ناغیل2

 1970جیلیدده آذر نشر  IIالري.  ـ آذربایجان ناغیل3

 1967لر ـ باکی  ـ قاراوللی4

 1969جیلید باکی  IIان فولکلورو آنتالوگییاسی ـ آذربایج5

 1941ـ نیظامی اثرلرینین ائل وارییانتالري ـ باکی 6

 1985الر ـ یازیچی  لري ناغیل ـ آذربایجان ادبیاتی اینجی7

 1982جیلید، علم  Iجیلیدده،  XXـ آذربایجان کالسیک ادبیاتی کیتابخاناسی 8

یئو ـ گنجلیک  الري ـ ترتیب ائدنی، آ. نبی ذربایجان خالق ناغیلـ دونیا اوشاق ادبیاتی کیتابخاناسی ـ آ9

1988 

 1977جیلید،  3سی، اثرلري  الرینین احوال ـ روحیه زمینلی آذربایجان ناغیل ـ ي. و. چمن10

ـ  2ـ نومره  1939ژورنالی » کولتورا«و » دئوولیوسییا«الریندا کئچل  ـ م. ح. طهماسب ـ آذربایجان ناغیل11

1 

 1960جیلید   Iالري  ح. طهماسب. مقدمه آذربایجان ناغیل ـ م.12

 283 



 160ـ  164ص  1968ـ ن، ا. قاراباغلی، آذربایجان ادبیاتینین تدریس متودیکاسی معاریف 13

 بیر کیتاب I 1961الري حاقّیندا تدقیق  ـ ن. سیدوف، آذربایجان ناغیل14

ن  1959) ـ نین اثرلري کریلیولري. و. اي. لینن آدینا (الریندا قهرمانلیق موت ـ اي. بابایئو آذربایجان ناغیل15

7 

الر، یازیچی  لري، ناغیل سی. آذربایجان ادبیاتی اینجی ـ پ. افندیف، بیر واردي ـ بیري یوخدو معجزه16

1985 

  1989الري ـ یازیچی  ـ ل. حسنوف، آذربایجان ساتیریک معیشت ناغیل17

 عومومی معلومات. 

ده اونا یاخین  سه الرین بیر نوعو کیمی قلمه وئریرلر. آنجاق لطیفه ناغیال بنزه مان ناغیللري ده چوخ زا لطیفه

ده سئچیلیر. لطیفه ییغجام ـ ساده، الکونیک، یومور ایستیک بیر  زونه مخصوص خوصوصیتلريؤاولسا دا ا

ره ده خوصوصی ؤگ ژانردیر ناغیلی بیلمک یاددا ساخالماق دانیشیق خوصوصی بیر مهارت طلب ائدیر، بونا

زوده بیرینی دئین ؤلر بئله دئییل. اونالري هامی بیلیر، یاددا ساخالییر و دانیشیر. ا ناغیلچیالر واردیر. آما لطیفه

مک مومکوندور.  یلهؤنیلن قدر لطیفه س ده ایسته لیکله ده بیر گئجه دیر. بئله سینی دانیشمالی آدا حوکما یئددي

زو بایاتی، ماهنی قدر چوخ یاییالن و خالقین معیشتینه داخیل اوالن ؤماجا، آتاالر سلر، تاپ ده لطیفه رهؤاونا گ

لرینه، اینسانالرینا  ورون حادیثهؤختلیف دوچون تئز بیر زاماندا موزوده بونالر ییغجام اولدوقو اؤژانردیر. ا

 عایید اولونا بیلر. 

طیفه اولماز کی اورادا معین بیر اخالقی، عقلی، ایجتیماعی آمیز اولور. ائله بیر ل لرین سونو چوخ عیبرت لطیفه

نین ایدئیاسینین  میش اولسون. چوخ زامان فیکیر بیرجه جومله ایله ایفاده ائدیلیر کی اودا لطیفه نتیجه وئریلمه

لق مثللرینه لر خا ره ده لطیفه یاددا قالیر. بو جهتدن لطیفهؤیه آفوریزمه گ تشکیل ائدیر. همین الکونیک ایفاده

 الشیر.  یاخین
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لر خالق ایچریسینده مثل کیمی ایشلنیر و یاشاییر. خالق  لردن چیخان نتیجه معلومدور کی بیر چوخ لطیفه

ده  لرین هم ره ده لطیفهؤلشدیرمیشدیر. بونا گ لرده عومومی سینی موشاهیده لري تجروبه حیاتیندا کی حادیثه

 تجروبی اهمیتی واردیر. 

لرین  ختلیف شخصوورلرده، مؤختلیف دودیر. بونالر م لطیفه ژانري چوخ قدیم تاریخه مالیک دا آذربایجان

لندیرمیشدیر. بعضاُّ بیر شخصین آدي، یاددان چیخمیش، لطیفه دیگر بیر شخصین آدینا  آدي ایله عالقه

ین و مولالنصرالدینین ن لر آذربایجاندا ان چوخ ایکی نفرین ـ بهلول داننده باغالنمیش و یاشامیشدیر. لطیفه

الرشید قارداشی اولموشدور. هم  لریندن هارون ره بهلول داننده عرب خلیفهؤآدي ایله باغلیدیر. دئییلدیینه گ

لرین مضمونو ایدییا استقامتی آراسیندا معین  دار اوالن لطیفه ده بهلولون آدي ایله عالقه مولال نصرالدینین هم

 فرقلرواردیر. 

ختلیف ولر، مولالنصرالدینین آدي ایله باغلی اوالنالردیر. خالق م نین ان چوخ سئودییی لطیفهآذربایجان خالقی

لري ده زامان کئچدیکجه مولال نصرالدینین احوالی  ختلیف موناسیبتلرده، یارادیالن لطیفهوزامانالردا م

 سینه اویغونالشدیرمیشدیر.  روحیه

 سی.  یرنیلمهؤتوپالنماسی، نشري و ا

ختلیف خالقالري ایچریسینده قدیمدن بري ونیانین مولر د نصرالدینین آدي ایله باغلی اوالن لطیفهمولال 

دن دانیشارکن  لرین یاییلدیغی اراضی یاییلیب یاشاماقدادیر. آکادئمیک و. آ. قورد لئوسکی همین لطیفه

دا، زاقافقازییادا ـ هر  ئربییادا، کیریملرینده، رومانییادا، ص لکهؤده آرالیق دنیزي ساحیللري ا ستریر کی، تورکیهؤگ

لر آراسیندادا نصرالدین چوخ یاییلمیش بیر  لر، یهودي دا، ائرمنی یئرده بو آدي تانیییرالر. داغیستان

دا، غربی آوروپادا و بیزده راست گلمک اوالر.  لره هیندیستان دیر. خوجانین دوزلتدییی لطیفه شخصیت

 (سند حذف)» نه چوخالیر زامان اونالرین قارشیسیندا عاجیزدیروگلري گوندن  نصرالدینین لطیفه
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ختلیف آدالر وئریلمیشدیر: قوجا نصرالدین، خاجه نصرالدین، مولال ولرده نصرالدینه م لکهؤختلیف اوم

جه اوالراق خوجا، خواجه، مولال، افندي وس. دئییلمیشدیر. بو آدالرین هئچ  نصرالدین، بعضاُّ ایسه ساده

لی آدامالرا  لی بیلیک ي دینی ماهیت داشیمیر. مثالُّ مولال کئچمیش زامانالردان بري آذربایجاندا علمبیر

لرینین  دیر. مثالُّ مولال ولی ویدادي، مولال پناه واقیف، مولال جومه وس. مولال نصرالدین لطیفه دئینلمیش

لر آذربایجاندا  ید ائدیلیر. آنجاق لطیفهعصرلره عای XIII – XIVور ؤاساس فورماالشدیغی و یاییلدیغی د

عصردن توپالنماغا باشالنمیشدیر. بو جهتدن آ. زاخارووون توپالییب چاپ ائتدییی  XIXاساس اعتباریله 

مولال نصرالدین تاتار (آذربایجان... رئد.) «الردا یازیر:  لره وئردییی ایضاح لر دیقّتی جلب ائدیر. او لطیفه نومونه

دا  رك، ائرمنی و باشقا شرق خالقالريون سئویملی قهرمانیدیر. اونو یالنیز تاتارالر دئییل ایران، تلرینی لطیفه

دا چاپ ائتمیشدیر.  لري باشقا بیر ژورنال سئویرلر. (سند حذف). سونراالر د. آ. یئرتیسئو توپالدیغی لطیفه

 دور.  ـ اَ قدر لطیفه اونا معلوم 800 دار (سند حذف). توپالییجی عالوه ائدیر کی مولال نصرالدین عالقه

XX   ُّلاللرینده ده  ژورنالالرینین صحیفه» مکتب» «دبستان«عصرین اوللرینده مطبوعاتدا ـ مثالنصرالدینین  مو

 لرینه راست گلیریک.  ختلیف لطیفهوم

چرلی بیـر مقالـه   ؤکسینین چاپدان چیخماسی موناسیبتی ایله ف.  ژورنالینین بیرینجی نومره» نصرالدین مولال«

لـر   لندیرمیشدیر.  همین ایللرده لطیفـه  لرین اییدیا، بدیعی استقامتینین اساساُّ دوز قیمت یازمیش و بورادا لطیفه

 مـولال چـی اَ. آ. موذنیـب سـونراالردا بیـر نئچـه دفعـه        ) ترتیـب 1908کیتابچا حالینـدادا بوراخیلمیشـدیر. (  

 رینی چاپ ائتدیرمیشدیر. ل نین لطیفه نصرالدینین و بهلول داننده

دن توپالنیر نیظاما سالینیر و چاپ اولونور. اَ.  لر یئنی نلرینده لطیفهونین ایلک گ دا سووئت حاکیمیتی آذربایجان

لر فولکلورشوناس ح زیناللی طرفیندن ترتیب ائدیلیر  دان اول چاپ ائتدیردییی لطیفه آ. موذنیبین هله اینقیالب

نصـــرالدین حاقّینـــدا  مـــولال) همـــین مقدمـــه 1927حالینـــدا بـــوراخیلیر. (و مقدمـــه ایلـــه کیتابچـــا 

نصرالدینین تـاریخی شخصـیت    مولالفولکلورشوناسلیغیمیزدا ایلک گئنیش و علمی مقاله ایدي. ح، زیناللی، 
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لـرین یاییلـدیغی اراضـی اونالرداکـی ایجتیمـاعی معنـا سـاتیرا، یومـور حاقّینـدا مـاراقلی            اولماسی بو لطیفه

اینجی ایللرده  1950) 1939لري م. ح. طهماسب چاپ ائتدیرمیشدیر. ( علوماتالر وئرمیشدیر. سونرا لطیفهم

 طرفیندن بیر نئچه دفعه چاپ اولونموشدور. » اوشاق گنج نشر«لري  نصرالدین لطیفه مولال

دا  الر بـاکی ) همـین نشـر سـونرا   1956نشـرینی م. ح طهماسـب باشـا چاتدیرمیشـدیر. (      لرین کامیـل  لطیفه

لـرین روسـجا    نیلرك چـاپ اولونموشـدور. لطیفـه    دن ایشله آذربایجان و روس دیللرینده بیر نئچه دفعه یئنی

اینجی ایلده مسکووادا بوراخیلمیشدیر. کیتابا م. ح. طهماسب گئنیش مقدمه یازمیشـدیر.   1962سی  ترجومه

الر اطرافینـدا قوروپالشدیرمیشـدیر.    ووضـوع لـري معـین م   دوغرو اوالراق ایلک دفعه همین لطیفـه  چوخاو 

دیـر.   چـون قیمتلـی  وجـک تـدقیقاتچی ا   سی و گله شولمهولرین باشا د کیتابین سونونداکی ایضاحالر دا لطیفه

 ده تقدیره الییقدیر.  یئوین فعالیتی لرین تدقیقینده ت. فرضعلی لطیفه

ده بیـر سـیرا    دوشوندورموشـدور. تورکیـه   چـوخ چیالري  سی ده تدقیقات نصرالدینین شخصیتی مسأله مولال

لرده لطیفه قهرمانین قبري  لکهؤختلیف اومیشلر م چیالر حتی اونون ترجومۀ حالینی برپا ائتمک ایسته تدقیقات

لـردن   سـیند ههمـین فرضـیه    رك یازیچیسی عزیز نسین بیر مقالهولرده واردیر. مترقی ت ده فرضیه اولماسی باره

 53بحث ائدیر.

لـري   عصـر) بعضـی   XIIلري سـلجوقلرین (  عصر)، بعضی IXالرشیدین ( نصرالدین هارون مولاللري  بعضی

 مـولال ره ؤاحتماال گ«ورونده یاشادیغینی ادعا ائدیرلر. مثالُّ آ. زاخاروف یازیر: ؤعصر) د XIVین  تیمور لنگ

لـرین هـئچ بیرینـده بـو      الرشیدین ساراییندا یاشامیشدیر. (آنجاق من لطیفه سی هارون نصرالدین عرب خلیفه

نین  آدلی کیتابدا دئییلر کی: بو دهشتلی ایشغالچی» تیمورلنگین تاریخی«میشم).  کمدارین آدینا راست گلمهؤح

یـی   زگون قاباقجادان خبر وئرمـه ویی دوغرو و د جه ساراییندا بیر نفر عاغیللی، عالیم آدام یاشامیشدیر. او گله

میش هـئچ   لشمه دن اونونال مصلحت زلرینه اینانیردي اولجهؤدي، اونون سباجارمیشدیر. تیمورلنگ اونو سئویر

 12. ن. 1966ژورنالی » آذربایجان«ن قوجا حاقّیندا تدقیقات ـ باخ: نصرالدی 53
                                                 



ز زهملـی  ؤرمـوردو. اسـتراحت سـاعاتالریندا نصـرالدین حاضـیر جـاواب، ظـارافتالري ایلـه ا        ؤبیر ایش گ

سـینده تیمـورلنگین آدي چکیلیـر.     لطیفه چوخنصرالدینین بیر  مولالدا  دوغرودان» کمدارینی ایلندیریرديؤح

 دیر.  ده سینده آ. سیلوونیسکی آدلی باشقا بیر نفرده بو فیکري تصدیق ائتمک ن بوراخیلیشین مقدمههمی

 مولالعصره باغالییرالر.  XIIIورونو ؤلرینین فورماالشما د نصرالدین لطیفه مولالالري  آذربایجان تدقیقاتچی

ـ   نصرالدینین شخصیتی مسأله اریلیر. م. ح. طهماسـب، م. سـلطانوف،   سی اطرافیندادا ماراقلی آختاریشـالر آپ

ختلیـف  ونین شخصیتی آراسیندا م آذربایجان عالیمی نصرالدین طوسی XIIIله  لرین قهرمانی نصرالدین لطیفه

رموشــلر. بیزجــه بــو وســینی ایرَلــی س  اوخشــارلیقالر تــاپمیش و اونالریــن عینــی آدام اولماســی موالحیظــه

 لرده معین حقیقت واردیر.  موالحیظه

لیغینـی،   ز گولوشـونو، حاضـیر جـاواب   ؤستریر. خـالق ا ؤزونو گؤلوش، یومور، اودا گ هر بیر فولکلور ژانرین

پراکنـده حالـدا گـزن     چـوخ لیینی بیرلشدیرن بیر تیپ، صورت، اوبیئکت، سئچمیشدیر. قدیمدن بري  مدرك

ز طبیعـی  ؤنمیشـدیر. بـو ا  و احواالتالر زامـان کئچدیکجـه بیـر شخصـیتین آدي ایلـه باغال       لر، روایت لطیفه

 دیر.  نصرالدین مولاللره اویغون گلن  شخصیتی، عاغلی ایله اکثر لطیفه

XII خشار لطیفهنرا خالقین یاراتدیغی بونا اولالرال نصرالدین اطرافیندا ولري هامیشی م عصردن سوختلیف یو

و   لکـه ؤختلیـف ا ولیـک م  کی رنگارنگ لرده تون بونالرا برابر اونون آدي ایله باغلی لطیفهولشیر. آنجاق ب جمع

وي روایتلـر نصـرالدینین تـاریخی     ده بیر ـ بیرینی اینکار ائدن یـاري حقیقـی یـاري افسـانه      خالقالردا بو باره

 لیک شوبهه آلتینا آلیر.  لرینی هله شخصیت اولماسی موالحیظه

نصرالدین و بهلـول داننـده) معـین بیـر      مولال دا لر اساساُّ (آذربایجان بیر جهتده ماراقلیدیر کی بو تیپلی لطیفه

کمدارا تأثیر ائتمـک. اونـو یـوال    ؤلندیریلیر. یاري گئرچک یاري ظارافات گولشله همین ح کمدارال عالقهؤح

لرین اساسین تشکیل ائدیر. عومومیتله خالق ادبیاتیندا قدیمدن بئله بدیعی اوصـولالر    لطیفه چوخگتیرمک بیر 

زوندن قات ؤسترن خالقین اؤاوللرده طبیعت وحشی حیوانالر قارشیسیندا عاجیزلیک گ ایشلدیلمیشدیر. الپ
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زون قووسـی ایلـه غلبـه چالمـاق     ؤجلو اوالن بو قوولره سئحر ـ افسـون، طیلیسـم، سـونراالر سـ     وـ قات گ

ه آرزوالریندان یوخاریدا دانیشمیشیق. زامان کئچدیکجه همین اوصولدان خالق محض حنیفی دوشمنلره غلبـ 

چون ایستیفاده ائتمیشدیر. مثالُّ ن. گنجـوینین اثرلرینـده خـالقین محـض آغیـل، ایـراده       وچالماق آرزوالري ا

» ظـالیم پادشـاهال زاهـدین داسـتانی    («ن پالنا چکیلیـر  ؤستون گلمک مئیللري اوکمدارا اؤسی ایله ح واسیطه

نـا  وو سـایره). ا » ال چوبـان  جوام» «تیفیتنه احواال» «سلیمان و اکینچی» «حبتیؤانوشیروان و بایقوشالرین ص«

یینـه امیـد    جـه  کمدارالرا سیالحال فیزیکی قوه ایله غلبـه چـاال بیلـه   ؤلر ایشغال ائدن ح لکهؤره کی خالق اؤگ

لرینـه تـأثیر ائتمـک بونـونال دا اونـالري دوغـرو یـوال چکمـک          کمـدارالرین عاغلینـا، حـیس   ؤباغالمیر. ح

سـتریردي. بونـونال   ؤکمدار صورتی اویدوروب، ظـالیمالر نومونـه گ  ؤلتلی حآلی، عدا ییردي. خالق ایده ایسته

زونـه تسـلی   ؤخالق ا«... میشدیر:  کمدارالرا تأثیر ائتمک ایستهؤلوشله حوبرابر خالق بیر ده ظارافاتال یومور گ

ـ    الرینـا   یوئررك نصرالدینین معنوي قوسینی، عاغلینین قدرتینی و حاضیر جاوابلیغینی تیمـورون آغیـر داغینت

نـین   لوشو حاضیر جـاوابلیغی ولیکله خالق یومورو گ (سند حذف). بئله» فیزیکی قوسینه قارشی قویموشدور.

 لرین قهرمانی سئچیلمیشدیر.  تجسمی اوالن ائپیک صورتلر مئیدانا گلمیشدیر. بئله صورتلر لطیفه

 لرین مووضوعسو و ایدئیاسی.  لطیفه

ز عـاغلی،  ؤلشدیریلمیش بیر صـورتدیر. بـو صـورت ا    الق طرفیندن عومومینصرالدین عصرلر بویو خ مولال

روشو ایله بوتون ساراي اعیانالرینـدان شـهر   ؤنیا گوسی، د تدبیري، ذکاسی، حاضیرجاوابلیغی، حیات تجروبه

نصرالدین  مولالده دورور. ماراقلیدیر کی  کمدارالردان قات ـ قات یوکسک ؤلریندن تیمورلنگ کیمی ح حاکیم

ره کی بو صورتده خالقین فیزیکـی قوسـی، قهرمـانلیغی    ؤز عاغلی تدبیري ایله غلبه چالیر. اونا گؤمیش هاه

لـري و سـیناقالري تجسـم     دئییل، عاغلی، حاضـیرجاوابلیغی، عصـرلر بویـو الـده ائتـدییی حیـات تجروبـه       

 مـولال لرله  ختلیف واسیطهولق مز باشینالیق اوالندا خاؤسیزلیک ا ائتدیریلمیشدیر. هر هانسی بیر یئرده عدالت
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سی ایله شر قولري مـذمت ائـدیر. بـو زامـان حـاکیملرین، قاضـی و        نصرالدینی تاپیب گتیریر اونون واسیطه

 الرین فیریلداقالري آچیلیر. حاقّ، عدالت غلبه چالیر مسأله خالقین خئیرینه حلّ اولونور. مولال

ستریر. او بعضاُّ ؤزونو گؤده ا لدین صورتینده باشقا بیر جهتنصرا مولالالکین قئید ائتمک الزیمدیر کی 

لونج، تئز آلدانان ترسینه ایش توتان بیر آدام کیمی ده تصویر ائدیلیر و ونگول طبیعتلی، گولوح ی عاوام، ساده

، لیینی لریند بیر طرفدن خالق مودریک ز لطیفهؤخالق طرفیندن کسکین ساتیرا آتشینه توتولور. دئملی خالق ا

ستریر. ؤزلرینی آچیر. اونالرا یول گؤزون تأثیرینی و تصویر و تبلیغ ائدیر، عاوامالرین گؤذکاسینی، بدیعی س

بوغاز تنبل و طفیلی آدامالري  لویو موهومات و گئریلییی بوش لوح لیغی ساده او بیري طرفدن ایسه عاوام

ده  الردان باشقا دیقّتی جلب ائدن جهتلردن بیريتون بونویه چالیشیر. ب قامچیالییر اونالري ایصالح ائتمه

لرین  ده لطیفه و قاضیالرین عصرلر بویو تبلیغاتینا باخمایاراق خالق یئنه مولالبودور کی روحانیلرین 

دین خادیملرینی دینی جنت و جهنم خولییاالرینی کسکین تنقید آتشینه توتموشدور.   وندا فیریلداقچیچوخ

لري اولجه دین خادیملرینه،  نصرالدین لطیفه مولالحض بو موضوعدادیر. فیکیریمیزجه و مچوخلرین  لطیفه

الرا قارشی یارانمیشدیر. تصادوفی مولالخالقین مالینی مین جور یاالن و فیریلداقالرال آلدادیب آالن سید و 

ت یولو ایله دین سی ایله ظارافا واسیطه مولالدیر. دئملی خالق محض مولالدئییلدیر کی صورتین آدي 

آچیق، آچیغینا کسگین شکیلده استثمارچیالري لرینین یاالن و فیریلداقالرینی اوزونه چیرپمیشدیر.  نوماینده

 مولالچون بو یول داها موناسیب و الوئریشلی ایدي. خالق یاراتدیغی وتنقید ائتمکدن چکینن خالق ا

لرینه قارشی قویموشدور. الکین زامان کئچدیکجه، الرا دین خادیممولالتون وورونده اوالن بؤصورتینی د

لرینه دئییل  سیندن چیخمیش یالنیز دین نوماینده لرین موضوعسو دار چرچیوه عصرلر دوالندیقجا، لطیفه

 عومومیتله حاکیملره، پادیشاهالرا، ایشغالچیالرا قارشی چئوریلمیشدیر. 
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الر مولالئنیشدیر. مثالُّ تیمورلنگ حاقّیندا قاضیالر، گ چوخسی  لرینین موضوع داییره نصرالدین لطیفه مولال

هنه ؤده اوالن ک خورلوقونا عایید عاییله و معیشت لرینین فیریلداق و روشوت سیدلر حاقّیندا، شهر حاکیم

 لر واردیر.  لییین تنقدینه عایید یوزلرله لطیفه لیک و طیفیلی عادتلره، پینتی

لر یارانمیشدیر.  لمو، قدارلیغی حاقّیندا کوللی میقداردا لطیفهون ایشغالی، ظخالقیمیز طرفیندن تیمورلنگ، اونو

عصرده روس دیلینده نشر  XIXلر نسیلدن نسیله، کئچرك ایندیده خالق آراسیندا یاشاماقدادیر. هله  بو لطیفه

سی همین موضوعدادیر. معلومدور کی تیمورلنگین ایشغالچی  یوك حیصهؤلرین ب اولونموش لطیفه

ختلیف ولرینی ایشغال ائتمیش م لکهؤوردوالري زاقافقازییانی، کئچیک و اورتا آسیانی، بیر سیرا شرق اا

تمیشلر، اورا  رهؤمیش قیرغینالر ت رونمهؤیولالرال خالقین مادي و معنوي ثروتلرینی تاالن ائدیب آپارمیش، گ

نمیشدیر. ایشغاال معروض  یلهؤیارانمیش و سلرده  لکهؤتون بو اولر ب دار لطیفه ده تیمورلنگ ایله عالقه رهؤگ

ز ؤجاسینا موباریزه آپارمیش دیگر طرفدن ایسه ا کارالرا قارشی قهرمان قاالن خالقالر بیر طرفدن لو غضب

سی ایله ظارافات یولو اونون ایزینه  لر واسیطه کینینی غضب و نیفرتینی زامان کئچدیکجه یاراتدیغی لطیفه

 چیرپمیشدیر. 

لر یاراتمیشدیر. بونالر خالق آراسیندا یاییلدیقجا  ن خالقیدا بو مووضوعدا سایسیز حسابسیز لطیفهآذربایجا

لمونه، ایشغالچیالرا اوالن نیفرت کیمی وتیمورلنگه اوالن موناسیبت سونراالر عومومیتله حاکیملره، شاه ظ

 لشدیریلمیشدیر.  عومومی

سی ایله خالق معیشت  لر واردیر. بونالرین واسیطه لو لطیفهخچوعاییله، معیشت، تربیه موضوعسونا داییر دا 

سیزلیینی، ساتیرا  لییینی، سلیقه هنه یاراماز تربیه اوصولالرینی اینسانالرین عواملیغینی، پینتیؤنقصانالرینی ک

ائده   طهکش ار و آتادیر. اوخوجو اونا غب دن آرتیق سئون قایغی نصرالدین مولالآتشینه توتموشدور. بعضاُّ 

سینی پوزان دئسپوتدور.   بیلر. بعضاُّ ایسه آرواد و اوشاقالرینین دوشمنی اوالنالري معناُّ شکست ائدن تربیه

 لندیرمک مقصدي داشییر.  مک اونالري تربیه هر ایکی تیپ لطیفه اینسانالرا تأثیر ائله

 291 



تون اینسانالرین وستریلن بؤفئح کیمی گده س چئویک بیر صورتدیر. او هم عاغیللی هم چوخنصرالدین  مولال

لري ایسه ساتیرا آتشینه  لیغینی، تبلیغ ائدیر، ایکینجی دونونا گیریر. بیرینجیلرین عاغیلینی، حاضیرجاواب

لرده  نین لطیفهمولالماراقلیدیر کی عاغیلسیز، آخماق، سفئح کیمی تقدیم اوالن  چوختوتور. 

نصرالدین  مولالره ده ؤزه چیخیر. اونا گوئدیجی، آییلدیجی ساتیراسی احاضیرجاوابلیغی، یومورو، تربیه ا

ده ائله  وي فیکري تبلیغ ائدیر. بونالرین تأثیر قوسی لرینین هامیسی بو و یا دیگر اخالقی ـ تربیه لطیفه

 بوراسیندادیر. 

لییینده و ایدئیا  یندا، الکونیکلییی اونالرین ییغجاملیغ لرینین مزیتی، تأثیري، کسرلی نصرالدین لطیفه مولال

الشدیرمیشدیر. بونا  سینده گزدیرمیش و ییغجام مضمونوندادیر. خالق عصرلر بویو بونالري دیلینده، حافیظه

 وسو آفوریزم خاراکتئري آلمیشدیر. چوخلرین  ره ده لطیفهؤگ

آخوندوف، س. اَشیروانی، م. ا. کالسیک ادبیاتیمیزین ن. گنجوي، م. فضولی، آ. باکیخانوف، ق. ذاکر، م. ف 

لره مراجعت ائتمیش یا اولدوقو کیمی یادا معین  لري ده آرا سیرا لطیفه صابیر، و باشقا نوماینده

» لنکران خانین وزیري«لرله اونالردان اثرلرینده ایستیفاده ائتمیشلر. م. ف آخوندوفون  لیک دییشیک

تیماعی ـ سیاسی فیکیرلرینی عیانی ـ آیدین بیر صورتده کمئدیاسیندا گتیردییی ایکی لطیفه ادیبین ایج

آخیر قبرستانلیغا » «بیرده وورسان هئچ نه«مک ائتمیشدیر. س. اَ شیروانی ؤاوخوجوالرا چاتدیرماسینا ک

ز ؤلري نظرده چکمیش و اونالردان ا وس. لطیفه» خسیس و دیلنچی» «سی و بهلول باغدا خلیفه» «جک گله

 چون ایستیفاده ائتمیشدیر. ومک ا یلهؤساخالقی فیکیرلرینی 

ایسکندر و » «طبیب و خسته» «نصرالدین و اوغرو مولال» « نصرالدینین یورغانی مولال« یاخود م. اَ صابیر، 

یئف، م. س اروبادي، ج،  لردن ج.م. قلیزاده، اَ. حاقوئردي لري نظره چکمیشدیر. لطیفه و باشقا لطیفه» فقیر

 ن، س. رحیموف، ث. رحمان و باشقاالریدا ایستیفاده ائتمیشلر. جاببارلی، ص. وورغو

 ادبیات: 
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 1965ـ  1960ـ  1956نشري  EAلري، ترتیب ائدنی م. ح. طهماسب.  نصرالدین لطیفه مولالـ 1

 1969کیتاب  IIـ آذرایجان فولکلورو آنتالوگییاسی. 2

 1979لري، ترتیب ائدنی ن ـ سیدوف، باکی  ـ بهلول داننده لطیفه3

 1961لر ـ ترتیب ائدنی ـ حسینوف ـ باکی  ـ روایتلی ایفاده4

 1960لري، باکی   نصرالدین لطیفه مولالـ م. ح. طهماسب، مقدمه 5

 .15نومره  1961ژورنالی » آذربایجان«نصرالدینین پروتو تیپی کیمدیر.  مولالـ م. سولطانوف، 6

 V» لر... تدقیق«نصرالدین صورتلرینین تکاملی ـ  مولالدا زاده یارادیجیلیغین ـ اَ. میراحمدوف. ج محمدقلی7

 1977کیتاب 

 1971باکی » علم«لري  یئف، آذربایجان خالق لطیفه ـ ت. فرضعلی8

  1987» ایشیق«نین گولوش چلنگی توپالیانی، ح.عبدالحمیدوف  ـ شکی9

 بایاتیالر

 عومومی معلومات. 

درین معنالی، فلسفی  چوخمیش ژانرالریندان بیریدیر. بونالر یاییل چوخبایاتی شیفاهی خالق ادبیاتیمیزین 

اخالقی، ایجتماعی فیکیرلر ایفاده ائدن قیسا، ییغجام، لیریک پارچاالردیر. بایاتی یاراتماق آسان دئییلدیر. 

رتجه میصراعدا بدیعی و تأثیرلی شکیلده تامامالنمیش بیر فیکیر ایفاده ائتمک طلب اولونور. ؤنکی دوچ

 دار یارانیر.  حیسله هیجانال، اینسانالرین داخیلی اضطرابالر ایله عالقه چوخیاتی ان با

سول   زوم سنه قوربان ؤساغ گ  سوجاق اولالم سوالننام  دریا اولالم بوالننام 

 زومله دوالننام. ؤگ

ولوندا فدا ائدن بیر والدینین یؤمرونو، سعادتینی، وارلیغینی، حیاتینی، اؤمگر بو کیچیک شعر پارچاسیندا ع

 یونتولري ائشیدیلمیرمی؟ ؤنین د آنانین گئنیش قلبی
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لر اولموشدور. مثالُّ سالمان  زونون ائتیمولوگییاسی حاقّیندا، فولکورشوناسلیغیمیزدا معین موالحیظهؤبایاتی س

الرین  ز ایندیکی آذربایجانلیؤسیدیر. بو س ره بایات اوغوز خانین نوهؤممتاز یازیر کی روایته گ

سینه  سینین آدي ایله باغلیدیر. بایاتی ـ یعنی بایات قبیله فورماالشماسیندا اساس رول اوینامیش بایات قبیله

سیندن عیبارت اولدوغونو قئید ائدیر: باي ـ  زون ایکی حیصهؤمخصوص شعر فورماسی. سلمان ممتاز بو س

ره دده قورقود، فیضولی و ؤسینه گ ن موالحیظهبی، وارلی، آت ایسه آد ـ سان ایسیم معناسیندادیر. ادیبی

ستریلیر. ؤاینده بایاتین همده توتئم اولدوغو گ»لغت«نین  سیندندیر. محمود کاشغرلی ده بایات قبیله واقیف

 زاده، پروفسور م. ح. طهماسب ده بو فیکري تقدیر ائتمیشدیر.  پروفسور اَ. دمیرچی

تورك «رودولموشدور. بو جهتدن امین عابدین ولر ی ین موالحیظهبایاتی شعر شکلینین منشأیی حاقّیندادا مع

ا. «آدلی تدقیقاتی خوصوصیله اهمیتلیدیر. » آذربایجان بایاتیالرینین خوصوصیتی«نوعو » مانی» «خالقیادبیاتیندا

رد میصراعالري ؤسی ایله یارادیالن د»یئدیلی«ره تورٍرك خالقالري فولکلوروندا هئجا وزنین ؤه گ»عابد

ل کیریم ؤچ» مانی«سینده  آدالنیر. مثالُّ غرب لهجه» بایاتی«سینده  لر یالنیز آذربایجان ساحه تیقل منظومهموس

عراق » آشوله«یاخود » اَشوله«ده  جه زبکؤا» جیر«جادا  قازان ایله جنوبی کیریم» چینگ«سینده  رکجهوت

 54».کیمی خوصوصی آدالرال آدالنیر» آیتیسپا« یاخود» نگ لهؤقاییم ا«قیرغیزو قازاقالردا » رکووت«تورکلرینده 

دئییلیر. » ماهنی ـ ماهنا«، »مانی ـ منی«یا  عالیم سونرا عالوه ائدیر کی آذربایجانین بعضی کندلرینده ده بایاتی

 ره بو ساییالنالر عینی زاماندا هاوا، مئلودییا آدالنیر. ؤاَ. عابدین آختاریشالرینا گ

، ف کورش، ت. کووالسکی، اَ. عابد، م. ح. طهماسب، اي. سیتلئوا و باشقاالري ده م. ف. کوپرولو بو باره

 ختلیف واختالردا یازمیشالر. وم

ره عوثمانلی و آذربایجانلیالر ؤزونون معناسینا دا توخونموشالر. آ. سامویلوویچه گؤس» مانی«تدقیقاتچیالر 

یه چالیشیر.  سیندن یاراندیغینی ثبوت ائتمه کلمه» معنا«زون ؤکیمی یازیرالر. ت. کووالسکی بو س» مانی«بونو 

 4ـ 5ن  1930ـ آذربایجانین اویرنمه یولو ژورنالی  54
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ز ؤیه طرفدار چیخیر. اَ. عابد یازیر کی اولیا چلبی همین شعر شکلیندن ا پرولو ده بوموالحیظهؤم. ک

کو ؤزون کؤیه گلیر کی س کیمی یازمیشدیر. اَ. عابد بئله بیر نتیجه» معنی«سینده وئرمیش و »سیاحتنامه«

زو وار ؤس 55»معانی«ینده  نین لغتی لی بی  اولموشدور. اَ. بدل» مانی«ره ؤلفوظونه گرك تودیر. بو ت»معنی«

رك ونین ت»مانی«ره ؤلی موفام. یوخاریدا دئدیک کی اَ عابیده گ کونده ضربهؤدیر: شور ک ایضاحی ایسه بئله

سینه ایشیق  منشأیی مسألهزونون ؤخالقالرینداکی آدالري عینی زاماندا هاوا، مئلودیییا آدالریدیر. اوندا مانی س

توشور. سونراالر خالقیمیز ایچریسینده همین شعر شکلی بایاتی کیمی خالق شعرینین باشقا شکیللریده 

 لشمیشدیر.  ماهنی، نغمه کیمی ثابیت

دیر. اَ. عابید یازیر کی اورخون  رك خالقالرینین ان قدیم نظم شکلی مانیوره تؤپرولونون یازدیغینا گؤم. ف ک

دا اولدوغونو آکادئمیک ف.  پارچاالرین  لرینده یئددي هئجالی منظوم لرینین نثرله یازیلمیش حیصه بهکیتا

 کورش خبر وئریر: 

 یولوق تکین بیتیدیم...  بیلگه کاغان بیتیگین 

د کیتابالریندادا ساخالنمیشدیر. اَ. عاب» الترك دیوان لغات» «قوتادقو بیلیگ«همین سایلی هئجا وزنلی شعرلر 

ایل اول تورك نظمی قطعی  800ستریر کی بوندان ؤلر گ کی منظوم نومونه ده»الترك دیوان لغات«یازیر: 

دیوان « ستریر کی ؤل تاپمیشدیر. ك. بروککلمان گورد میصراعلی قیطعه حالیندا تشکّؤشکیلده د

 لریدیر.  کی اسا اعتبارایله خالق پوئزییاسی نومونه ده»الترك لغات

نکو اونالرین هئچ وین ترتیبینه قدر خالق ایچریسینده مووجود اولموشدور چ»دیوان«تی بونالرین اکثری

 56».بیرینده ایسالمین تأثیري یوخدور

 47ص  1969باکی » موسیقی لغتی«لی  بی ـ افراسیاب بدل 55
 ـ باخ (سند حذف) 56

                                                 



زلرینین اکثریتی ؤزونده توپالیان سایاچی سؤالرینین خوصوصیتلرینی ا ور حیوان وارلیق ماهنیؤقدیم د چوخ

 یئددي هئجالیدیر. 

 یریندن یئی بیلر...بیر ب  سالم علیک ساي بیلر 

 الر:  یاخود چوبانالر حاقّیندا ماهنی

 یولرغانیدیر چوبانین  ي بولودالر ؤکی گ یدهؤگ

زلرینده یئددي هئجالی ؤلرین ا»مه یلهؤس«لرینی ساخالیان  زلرینین نیشانهؤدا سایاچی س»کیتاب دده قورقود«

 لري واردیر:  شعر نومونه

  ردویوم ؤز آچوبان گؤگ آتام آنام وئردییی  ئوگیسی قادین آنامین س خان بابامین گویکوسو 

 نلو وئریب سئودیییم. ؤک

رد ؤزونده ساخالیان یئددي هئجالی دؤلرینین عکس صداسینی ا م. ح طهماسب قدیم شولَن مجلیس

 زو میثال گتیریر:ؤمیصراعلی بئله بیر آتاالر س

 قیرناق، قارا باش آشی ماج اوماج ایله بوال توتماج اونون یولداشی  شیالن بیلرین آشی 

دیر. م. ف. کوپرولو بیر  سترمکدهؤورلردن فورماالشیب یاشادیغینی گؤقدیم د چوختون بونالر بایاتینین وب

رکو، وارساقی نوعلري مئیدانا وسینده قوشما داستان، ت نین تکاملی سایه»مانی«سینده یازیر کی  مقاله

الردا  زلري و بعضاُّ ماهنیؤخشاماالر، الیال، و هوال وارالر، سایاچی سگلمیشدیر. بایاتی آدي آلتیندا آغیالر او

وسو فورما اعتباریله بایاتیالرا اوخشاساالردا مضمون اعتباریله اوندان خئیلی چوختوپالنیر. الکین بونالرین 

 فرقلنیرلر. 

یه وطن و ائل   شی موباریزهلمه قارولري: استثمارا، میلّی ظ تون ساحهوگر بایاتیالردا خالق حیاتینین ب

شمنه نیفرت فلسفی باخیشالر اینسانین داخیلی معنوي حیس و دویغوالري وس. وسی، د سئوگی
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لشمیش شکیلده عکس اولونورسا آدالرینی چکدیینیز نوعلرده اونالردان آنجاق بیر قیسمی تصویر  عومومی

 ائدیلیر. 

 توپالنماسی و نشري. 

ا کئچن عصرین اوللریندن باشالنمیشدیر. الکین بو ایش آردیجیل شکیلده دوام بایاتیالرین توپالنماسین

 آذربایجان بایاتیالري ساخالنماقدادیر.  چوخمیشدیر. قدیم جنگ و الیازماالریندا بیر  ائتدیریلمه

کی  دهفیلولوگییا علملري نامزدي آسیا خانیم ممداووا رئسپوبلیکا الیازماالري انیستیتوتوندا اوالن جنگلر

بایاتیالري توپالییب کیتابچا شکلیده نشر ائتدیرمیشدیر. همین کیتابدا وئریلن آشاغیداکی آلتی میصراعلی 

 نجو ایلده یازییا آلینان ایلک بایاتیالردان حساب اولونور.  1549نومونه 

سیز  لشنوگ  له حسرت ولدوم گؤمن ا سیز  باغالرین یاسمن سیز  من عاشیق یاسمن

 سیز یاسمن

 یین یاسا، منسیز گئتمه یوغ آغالیان دوست کویینده 

 یاخود جنگلرده بئله بایاتیالرا دا راست گلیریک . 

 گزر قارا با قارا  یاري ایتمیش عاشیقلر  خالین قارا با قارا  یوخ عاشیق قارا قارا 

قویمارام کیمسه   من مجنون واریثییم  کیم قوربان کیم صاداغا  عاشیقم کیمسه داغا 

  57داغا

XVII  زلر ایله باشالیان ؤس» المی» «للـه«، »بابا«نده »سی سیاحتنامه«عصرین مشهور تورك سیاحی اولیاچلبی

 بایاتیالر ساخالنمیشدیر: 

دون گئتدیک   نین  نیا منیم دئییهود  نیاسینا وآلداندا د مین دونیاسی نه  للـه

 نیاسی نهود

 10553ـ باخ رئسپوبلیکا الیازماالري انیستیتوتو: جونگ  57  
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 58ایکی نیهالیم فلک ین جان باغجاسیندان  سهک دیل بیلمز ظالیم فلک   المی حالیم فلک 

دا عالوه  آذربایجان بایاتیالري چوخکیتابینا بیر » لر نغمه«نجی ایلده ترتیب ائتدییی  1721الیاس موشئق 

 ائتمیشدیر: 

مرونون سارایین ؤع ییخیلمیش ویران اولموش  ر ؤسین هر آیین گ هفته ر ؤبابانین هارایین گ

 رؤگ

ن ودوغان یاري چ  نه کور زامانا یئتدیک  هئیوا کاري چون آغالر  الر ن آغوبابا باري چ

 آغالر

 لرینه راست گلیریک.  لرینده ده ماراقلی نومونه رجو منبعوگ

 دا یاز دردلریمی باغ  دا نوبار درمدیم  باغ ستونده باغدا یاز ول اوگ دا یاز  عزیزینم باغ

 ا گئدن اولسا »ایران«  یازارام قاننی کاغیذا   دردیمی دویان اولسا گئدرم گئدن اولسا 

XIX  خعصرده بیرروروك. ؤشاعیر و یازیچیالرین اثرلرینده یئري گلدیکجه بایاتیالرین ایشلندیینی گ چو

عصرین اوللرینده  XXعصرین آخیرالري  XIXلرینده چاپ اولونور.  سینین صحیفه ) مجموعهکریلهمده (

نین، آ. شاییقین، ر. افندیئوین  چرلیؤزونه یئر تاپیر. ف. کؤویناق، ساده بایاتیالر الرده ده ا درسلیک چوخبیر 

زاده ماهنی و بایاتیالردان عیبارت خوصوصی بیر  لري بونا میثال اوال بیلر. حتی موعلیم م. عباس درسلیک

 )1918کیتابدا نشر ائتدیرمیشدیر. (

پالنیر و کیتابچا شکلینده نشر ائدیلیر.سووئت حاکیمیتی ایللرینده بایاتیالر منتظم اونجی  1938 59الراق تو

 ایلده ح. علیزاده طرفیندن باشقا بیر کیتاب بوراخیلمیشدیر. 

 211جیلید ص  1 ـ اولیاچلبی سیاحتنامه 58
 1926زاده باکی  ـ بایاتیالر، توپالیانالري، آ. شاییق و ش افندي 59

                                                 



چاپدان چیخیر (توپالییب ترتیب ائدنی م. ح. طهماسب). » بایاتیالر کیتابی«یوك وطن موحاریبه ایللرینده ؤب

یئوین، س. پاشایئوین، ب  شده ح قاسمووون، و. ولیبایاتیالر سونراالردا نشر ائدیلمیشدیر. بو ای

 لیدیر.  عابدیالیئوین، آ. ممداووانین و باشقاالرینین خیدمتی قئید ائدیلمه

ده شاعیر ـ  لرله نشر اولونموشدور. بو ساحه آذربایجان بایاتیالري روس دیلینه ده ترجومه ائدیلمیش و دفعه

 یوکدور. ؤفولکلورشوناس والدیمیر قافارووون زحمتی ب

 ده کیتابچا حالیندا نشر ائدیلمیشدیر.  الرین دیلیندن توپالنان بایاتیالرین بیر قیسمی ایراقدا یاشایان آذربایجانلی

لریندن اینکیشاف ائدرك فورماالشمیشدیر. بو هر  الریندان امک نغمه آذربایجان بایاتیالري قدیم خالق ماهنی

زونو ؤالرین فورما اعتباري ایله بایاتیالرا یاخینلیغیندا ا»هوالوار«لري اوالن  دن اول قدیم امک نغمه شئی

ختلیف خالق وزامان بایاتیالرین متنی م چوخستریر. بایاتی همده موسیقی ایله باغلی بیر ژانردیر. ؤگ

چون منبع اولموشدور. بایاتیالرین متنینه خالق طرفیندن جور به جور موسیقی، والري ا ماهنی

زلویونده بایاتینین همده خالق ؤوس. بو ا» چوبان بایاتی» «بایات کورد» «بایات شیراز«دیر: لنمیش واسیطه

 دیر.  سترمکدهؤدار یارانیب اینکیشاف ائتدیینی گ سی ایله سیخ عالقه موسیقی

دالري نین و باشقاالرینین آ نین، مجنونون، فرهادین، شیرین فولکلوروموزدا ائله بایاتیالر وار کی اونالردا لیلی

 چکیلیر. 

نکی بونالر یازییا ومک چتیندیر. چ یلهؤعومومیتله بایاتیالرین نه واخت یاراندیغینی دقیق شکیلده س

 آلینمامیش شیفاهی دیلده گلیب بیزه چاتمیشدیر. 

دن اول بونالر آذربایجان خالقینین  ختلیف اولموشدور. هر شئیوبایاتیالریمیزین یارانما یولالریدا م

ورلرده خالقین خاریجی ؤختلیف دودار مئیدانا گلمیشدیر. م سی، تاریخی حیات و معیشتی ایله عالقه موباریزه

 روروك. ؤنیلدیینی گ یلهؤدار بایاتیالرین س  سی ایله عالقه ایشغالچیالرا قارشی موباریزه
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صداسی قاالن کدویو قانالرین عکس ؤرتدیکلریی تاالنالرین تؤعرب ایشغالچیالرینین آذربایجانا هوجومو ت

 جزئی میقداردا اولسا بایاتیالر حاضیردا ائل آراسیندا یاشاماقدادیر. 

 تاتار، حارامی گلدي.   عرب گلدي اولوسدان  حارام حارامی گلدي  عزیزیم حارامی گلدي 

 گنجه دئییب هارایالر.   قول قارداشیم باغداددان  نلر هر آیالر وکئچیر گ عزیزینم هر آیالر 

بیر کن آرتدي یوز   عرب گلدي آج اولدو  درمانسیزدي یوز دردیم  ز دردیم وعزیزینم ی

 دردیم

 اوجوز ساتدیالر منی   قول دئییب بازارالردا  شاما آتدیالر منی   آتدیالر منی 

 یاخود: 

 آختاریب تاپار منی  یاریم وفالی اولسا  قول ائدر ساتار منی  آپاردي تاتار منی 

 یوم قوالقدا قالدي. وا  یاري تاتار آپاردي  یوم بوالقدا قالدي گو  بوالغدا قالدي 

لردن عذاب  ورونون محصولودور. موحاریبهؤسیز تاتار ـ مونقولالرین آذربایجانا باسقینی د بو بایاتیالر شوبهه

  شن، آذربایجانلیالرین اضطرابالري بئله اثرلرده ایفاده اولونوردو.وچکن دوغما یوردوندان دیدرگین د

ین اولجه بیر صنعتکار فرد  یلهؤفردي یولالرا بایاتیالر مئیدانا گلمیشدیر. دوغرودور هر بیر بایاتینی س

لري سونرادان  لیفؤاولموش سونرا همین اثر خالقین دیلینه کئچرك جیالالنمیشدیر. بئله بایاتیالرین م

 ده بیزه معلوم دئییلدیر.  اونودولموش و ایندي

ده دیقتینی جلب ائتمیشدیر  وي ژانر کالسیک شاعیرلریمیزین تلهوا ایله ایفا ائدیلن بو کزل موسیقی هاوؤگ

نین یاراتدیغی آشاغیداکی بایاتیالرا دیقت  ز بایاتیالرینی یازمیشدیر. مثالُّ شاه اسماعیل خطاییؤاونالردا ا

 ائدك: 

 آرخینا  کولور جانؤت معرفتدن سو گلیب  اهل عرفان آرخینا  خطاي جان آرخینما 

 شر. ویئرینه دیشین د نی  مه چیی لوقمه دیشله شر وگلیب گئدیشین د شر وخطایی ایشین د
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عصرین اوللرینده یاشامیش محمد امانی، عزیزي کیمی شاعیرلرین یارادیجلیغیندا دا بایاتیالرا  XVIIبیز 

 لر آلتی میصراعدان عیبارتدیر.  راست گلیریک الکین بو نومونه

زولفون اونا بوداقالر  قامتن سرو آغاجی  بو قایاالر بو داغالر  اغالر عزیزیم اي بو د

 دیر بوداغالر (عزیزي)  مه چکیلمیش سندن آیري سینه 

منده عجز نیاز وار  اوندا ارکی ناز وارسا  آرامیزدا مین راز وار  جانانین تک جان آز وار 

 گمینده شاهباز وار (امانی)   نول قوشو ؤحذر ائت ک 

شن بو وده وئرمیش الکین عصرلر کئچدیکجه شیفاهی دیله د ز تخلصلرینیؤشاعیرلر بایاتیالردا اهمین 

 لیفین آدي اونودولموشدور. ؤلرده م نومونه

عصرده یاشامیش ساري عاشیق بایاتی  XVIIدا بایاتی قوشموشالر.  رکملی آذربایجان عاشیقالريؤان گ

عاشیقالرین یاراتدیغی بایاتیالر واختی ایله یازییا  اوستاسی کیمین مشهور اولموشدور. خوصوصیله

 ره خالق بایاتیالرینا قایناییب قاریشمیشدیر. ؤدیینه گ چورولمهؤک

XVIII  نین  تورولموش آشاغیداکی میصراعالر بایاتیؤسیندن گ عصرده ودادي ایله واقفین دئییشمه

 ین ثبوتدور: سینده آید دوغروداندا او زامانالر خالق ایچریسینده سئویلمه

 نرم و نازیک بایاتیدیر، بایاتی  کل ـ قاراباغین آب حیاتی 

م. پ. واقف، ق. ذاکر، آ. صحت، آ. شایق، اَ. جاواد، ج. جاببارلی و ص وورغون کیمی صنعتکارالریندا 

 بایاتی یازدیغی معلومدور. 

 بایاتیالرین ایدئیاسی و مضمونو

روشو، معیشتی و معنویاتی ایله سیخ باغلیدیر. دوغما وطنه ؤنیا گوآذربایجان بایاتیالري خالقیمیزین حیات، د

ز آنا یوردونو اونون طبیعی ؤمحبت بو بایاتیالرین اساس مووضوعالریندان بیرینی تشکیل ائدیر. خالق ا

 میشدیر.  یه چالیش لرینی همیشه سئومیش و پوئتیکلشدیرمه زللیکؤگ
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 یه وطن یاخشی لمهؤا لکه ؤیه غریب ا گزمه یه کتان یاخشی  گئیمه عزیزیم وطن یاخشی 

 وطنینده دیلن گز  ده خان اولونجا  غربت لو دیلن گز وباغدا گ عزیزینم دیلن گز 

لریدیر. آذربایجان  کسک صنعتکارلیق نومونهوبایاتیالر آذربایجان خالقینین دماغیندان سوزولوب آخان ی

عومومیتله فولکلوروموزدا خوصوصیله بایاتیالریمیزدا ر، آراز کیمی مشهور چاپالر کئچیر. وتورپاغیندان ک

 یوك حیس و هیجانال تصویر ائدیلیر. ؤیوردوموزون قان دامارالري اوالن بو چایالر ب

 ر و خان آراز. ودلی ک

 گل ائیلمه قان آراز دیر  ده سئودیگیم گمی  زدن قالخان آراز ؤمین گ آراز آراز خان آراز 

طبیب قاچدي  درمانین دوگولو قالدي   شووشدو دئییرلر ر وک آراز داشدي دئییرلر 

 60دئییرلر

ایکی قارداشین آراسینا گیریب یولو باغالمیشدیر. محض » وفاسیز چیخمیشدیر«واخت گلمیشدیر کی آراز 

 بایاتیالر چاغیریلمیشدیر:  چوخشوب اونون حاقّیندا داها ود» دیله، دیشه«بوندان سونرا آراز 

ائویمی   یاردان بیر خبر گتیریر   داغالردان آخان آراز  از آراز آراز خان آر

 ییخان آراز

دیر بو  نه  ییر  زلهؤقوي گئدیم یار گ  مه قان آراز  گل ائیله آراز آراز خان آراز 

 طغیان آراز

زور ایلن   من سندن آیریلمازدیم   قوم ایله قاییردیالر   آرازي آییردیالر 

 آییردیالر. 

آیریلیق دمی   زلرین ؤسن آغال آي گ  من دئدیم هامی گلدي   آرازا گمی گلدي

 گلدي. 
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، »قاراباغ» «بوز داغ» «ساواالن» «شاه داغ«ز اوخشایان طبیعتی، باشی بولودالرا دین ؤبایاتیالردا دوغما وطنین گ

 وصف ائدیلیر. » شیروان» «موغان» «میل«

یاددان چیخماز  نسه ؤته دتهران جنّ  شکی شیروان قاراباغ  من عاشیقم قاراباغ 

 قاراباغ

 ».قاراباغی«اوخناغی  سیدیر  بیر آلاله وئرگی  شان اولسون قاراباغی   عزیزیم قاراباغی 

سی ایله بدیعی آبیده  تبریز، گنجه، نخجوان کیمی قدیم شهرلرین نشانینه خالقیمیز بایاتیالري واسیطه

 اوجالتمیشدیر: 

 جان سنه فدا تبریز یم  سنین حسرتینده ر بادا تبریز ائل گئد یول وئرمه یادا تبریز 

 آنا تک منی تبریز آل قوینونا عزیزله  ائل سئور سنی تبریز  عزیزیم سنی تبریز 

 اونون سوراغیندایام  قارداشیم او تایدادي  چشم چراغیندایام   آراز قیراغیندایام 

 زلري قان یاشلیدي. ؤگ یین تبریزي  دیندیرمه تورپاغی زر داشلیدیر  ستو داشلیدي وتبریز ا

دیر. بو آذربایجان  قوتلی چوخلیق وس. موتیولریده  لیک، حسرت، نیگارانچی آذربایجان بایاتیالریندا غریب

زل قیز و ؤنکی اونالر خالقیمیزین گوداردیر. چ الرین باسقینالري ایله عالقه تورپاغینا خاریجی ایشغالچی

ده آه و فغانال  لیک لره آپاریب غریب لکهؤمشهور صنعتکارالرینی زورال باشقا ا لرینی اوغالنالرینی، گلین

 یاشاماقا مجبور ائتمیشلر. 

 وطن دئییب آغالرام   غربت جنّت اولسادا  دردیمه درد باغالرام  عزیزیم هی آغالرام 

 م دن ایراق من وطن  شدوم وقول تک اللره د بو یانان چیراق منم  عزیزیم ایراق منم 

دارالرین خالق  ز باشینالیغی، بیلرین، خانالرین مولکهؤلمو ساراي اعیانالرینین اوبایاتیالریمیزدا شاه ظ

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤده ا لرین استثارچیالرا قارشی سونسوز نیفرتی زرینده زوارکیلیغی، کندلیولري ا تلهوک

 رحمینی بیلن اولماز   لمو یوز اوالر وشاهین ظ لن اولماز وبو یئرده گ من عاشیق بیلن اولماز 
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 اونو آنجاق خان ائیلر.   بیر باشا ایکی یومروق  خان دیوانین خان ائیلر  عزیزییم خان ائیلر 

 کر جانیم ؤبیلره ن  نه حاقّیم وار نه مزدوم  بو دردي چکر جانیم  عزیزیم شکر جانیم 

 نجو ایلده یاریردي:  1934خالق شاعیري ص. وورغون 

لرین احوالی  بو ادبیات (خالق ادبیاتی ـ رئد) اساس استقامتی اعتبار ایله ازیلن صینیفلرین مظلوم طبقه«

 دیر. مثالُّ: سینی ایفاده ائتمیش روحیه

یوخسول اولسان   دریاجا عاغلین اولسا  ل اللر ول بارماقالر گوگ عزیزیم گول اللر 

 گولرلر. 

لن وگ چوخآغالیان   نیا بیر غمخانادیر ود له ناز وبولبول ائیلر گ  عزیزیم گوله ناز 

 آز

ز یاشالري ؤلرین گ لري واردیر کی بونالردا ازیلن صینیف بو کیمی یوزلرله، مینلرله آغیز ادبیاتی نومونه

الرین محکومیتی چوخیوخسولالرین وارلیالرا قارشی اوالن کینی بعضاُّ ده عصیانی آزالرین حاکیمیتی، 

 61».ونورایفاده اول

 ده دیقتی جلب ائدیر:  بایاتیالردا حاق یولونو آزان روحانیلرین کسکین تنقیدي

 قبیر قازاندیر مولال یا بئل باغالما مولال دیر  چکن اذان مولال  دیلیم عرضه یازاندیر 

 نی یاز. مولالیازیرسان   لیک  ازلدن جهنم ، نیاز مولالهئچ وئرمز  نیاز  مولالردوك ؤخوش گ

رك بو دونیادا داها یاخشی  بعضاُّ بایاتیالردا جنت و جهنم خولیاالري بوش و معناسیز حساب ائدیله

 رولور: ولییی ایرَلی س یاشاماغین ضروري

نیادا واو د نیادا کئف چکیم وبو د  دا بیر دیشیم یوخ  آغزیم  چییام شیشیم یوخ  کاباب

 ایشیم یوخ 
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رموش بو آد ؤنی فلک ده گ لرین سببی لمون، اذیتلرین، محرومیتویی ظزامان چکدی چوخلري  خالق کوتله

 ز اعتراضینی بیلدیرمیشدیر: ؤنرك اونا ا ورون آغیر و آجیناجاقلی حیاتیندان شیکایتلهؤنین، د ایله زمانه

طنفیم  هر یاندا چاریر قوردوم   صبریمی کسدي فلک   من عاشیق اسري فلک 

 کسدي فلک 

ده  زونؤا ایچیرتدیین شربتدن   هئچ اولمادیم شاد فلک   آمان فلک داد فلک 

 داد فلک  بیر

زل، ؤیوك بیر قیسمتینده اینسانالرین گؤلردیر. اونالرین ب بایاتیالر موسیقی ایله سیخ باغلی، لیریک نومونه

رئال  چوخمعنوي کیفیتلري، زنگین داخیلی عالمی، محبتی وفا و صداقتی ترنم اولونور. بورادا عشق، محبت، 

یه روحالندیریر. اینسانالرین حیس و هیجانالري  یه موباریزه شکیلده تصویر ائدیلیر. اینسانی یاشاماغا، سئومه

کسک بدیعی وکی ساغالم لیریکا آزاد سئوگی دونیوي حیسلر ی دار یارانیب فورماالشان بو اثرلرده ایله عالقه

 شکیلده صنعتکارلیقال ایفاده ائدیلمیشدیر: 

قیش اوطاقدا یاز  یارا مهمان اوالیدیم   لبول اوخور یاز باغدا وب م یاز باغدا عزیزی

 باغدا

ل ـ وجاالق اولوب گ ل تاخیب ویار تئلینه گ  له ول گوبولبول گوله، گ من عاشیقم گول، گوله 

 له وگ

 زو وار. ؤکیمین اونا س بیر قلب بیر قلبی توتسا   زو وار ؤآهو کیمی گ داغ باشیندا قوزو وار 

وندا وفا، حسرت و انتظار چوخسئوگییه حصر اولونموش بایاتیالرین «یازیچی مهدي حسین یازیر: 

لرینی سئوگی  ال ترنم ائدیلیر. عوموماُّ بایاتیالرین ان قووتلی نومونه یوك بیر صنعتکارلیقؤموتیولري ب

اینسان حیسلري درین و صمیمی بدیعی لیریکاسی آدالندیرماق داها دوغرو اوالر. بورادا همیشه اینجه 

 سی وئریلیر:  اوبرازالر واسیطه
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 سنی یور یاشا داغالر یاریم سنده گزیبدیر   وئریب باش باشا داغالر  بو داغالر قوشا داغالر 

 ستون توتان بیر عاشیغین میصراعالرینی اوخویون: وتون باشقا ثروتلردن اوسینین ب یاخود سئوگیلی

ولتی مالی ؤد  سن کیمی یاري اوالن   قارا قاش خالی نئیلر  نئیلر  قارا آت نالی

 نئیلر. 

کسک و قیمتلی بیر ثروت کیمی ترنم ائدیر! بورادا محض وجه بایاتی نجیب اینسان محبتینی نه قدر ی بو ساده

الدان مقایسه ولتدن، مؤخالقیمیزا خاص اوالن ساده الکین عینی زاماندا درین بیر فلسفه واردیر: اینسان د

 !62»کسکده دوروروده ی ائدیلمز درجه

ولته، ؤلرینده، سارایالردا سئوگینین، محبتین، ماال، پوال د بو ساغالم محبت اورتا عصرلرده فئودال داییره

ورده تبلیغ ائدیلمیشدیر. فئورال اخالقینا، عاییله موناسیبتلرینه داورانیش ؤهرته، حاکمیته تابع ائلدییی بیر دؤش

روشونو حیاتا ؤنیا گولرین د تلهولر محض گئنیش زحمتکش ک ماالرینا قارشی چئوریلن بو نومونهنور

 باخیشینی ایفاده ائدیر. 

نیوي حیسلرینی حیات ونیالیغا آسکئتیزمه قارشی اعتراضینی دوزلرینی ترك دؤرك سوز اؤلري ا خالق کوتله

وروموزه قدر ؤلر نسیلدن نسله کئچرك د نومونه عشقینی یاشاماق هوسینی بایاتیالردا عکس ائتدیرمیشلر. بو

 گلیب چاتمیشدیر. 

 مرومه نئجه ساییم ؤع  سیز کئچن گونومو  سن نه ساییم نئجه ساییم  عاشیقام نئجه ساییم 

 مه سن گل.  منیم قبله  یه گئتسه  عالم کعبه قاراباغریم کسن گل  من عاشیقام اسن گل 

نین تصویرینه راست گلیریک. بو  قادینالرینین حیات و معیشتی وندا آذربایجانچوخبایاتیالریمیزین 

دان  لري، یوخسوللوغو، احتیاج ینده قادینالرین آغیر معیشت، چتینلیک لرده فئودال جمعیت نومونه

دان شیکایتی و باشقا جهتلر تصویر اولونور. قادین و قیزالري معنوي اضطرابالري  خوصوصیله حوقوقسولوق
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بایاتینین اساس  چوخلیغی، قانونی حیس و آرزوالرینین تاپداالنماسی بیر  ناراضی دن وردن زمانهؤد

 موضوعسودور: 

 زومون یاشی ایله ؤگ یازدیم   یارا بیر نامه دیبینین داشی ایله  بوالغین باشی ایله 

 یا منیم قارا باختیم.  یا سنین کور طالعین  اوخودوم قارا باخدیم  عزیزیم قارا باختیم 

 یامان چاغیمدي منیم. دیندیرمه قان آغالرام  غم اویالیغیمدي منیم  زیزیم داغیمدي منیم ع

 نیر:  له ز حوقوقسوز و آجی طالعیندن شیکایتؤیه زورال اره وئریلن قیز ا بایاتیالرین بیرینده قیزي کیشی

 نیبديساققالی چالال جاوان دئیه وئردیلر  بوداقدان سالالنیبدي  آغ آلما آلالنیبدي 

بایاتی  چوخره ان ؤدیینه گ یلهؤسینده یاشایان رئیحان آدلی بیر قوجا قارینین س نین نوو خانی قصبه باکی«

 63»ین تبریز قادینالریدیر یلهؤس

لر ایفاده  دیر اونالرین هر بیرینده بیر پوئماداکی قدر فیکیر و حیس کنمز خزینهویوك و تؤبایاتیالریمیز ب

 اولونموشدور. 

لره  ره بو نومونهؤردویونه گؤلر گ زل حیسؤببارلی خالقین ماهنی و بایاتیالریندا صمیمی، طبیعی، گج. جا

 رکدن عاشیق اولموشدور. وا

 ز سئودیینه قارشی: ؤبئله بیر ائل شاعیري ا«ده دئییر:  ادیب بیر ال یازماسیندا بو باره

نسن نئینیم ؤسن د نسون ؤد نسم اوزومؤمن د شوبدور مئیلیم سنه ود من عاشیق نئینیم سنه 

 سنه 

مز توتدوغو تأثیري باشقاسینا ناغیل ائدیبدیر. بورادا ائل داها دوغروسو اونون ترجومانی  رك ایستر ایسته دئیه

اوالن اونون یاسینی کدرینی سئوینجی تانییان اونون سئوینج و اضطرابالرینین ترجومانی اوالن بیر شاعیرین 

 4ـ 5، ن 1930آذربایجانین اویرنمه یولو «نووعو و آذربایجان بایاتیالرینین خوصوصیتی » رك خالقالري ادبیاتیندا مانیوت«ـ اَ. عابید  63
                                                 



ره ؤسینی گ معیشدن آلدیغی تزه ـ تر حیسیات و دویغوسونون صمیمی بیر ایفاده بیالواسیطه حیاتدان

 ». دیر ده بو صمیمیت بیلیریک. اوخوجویا بدیعی بیر هیجان وئرن

بعضی بایاتیالر ائله بیل کی نه واختا معین بیر مراسیم زامانی ایفا ائدیلمیش سونراالر مراسیمدن آیریالراق 

 باشالمیشدیر:  موستقیل شکیلده یاشاماغا

جو واوغالنین نه گ جونون قیرخ اوجو وار   قیزین مئیلی اولماسا  وجو وار    گوستونده گوك اوی

 وار؟ 

 زوم وارؤکئچیلنده گ بیر ائوده ایکی باجی  زوم وار ؤزوم سنده گوا    ستونده اوزوم واروك اوی

سـه بایـاتی قوشـا بیلـر. الکـین       رنور کی کیم ایستهروؤدیر. ایلک باخیشدا ائله گ ساده چوخبایاتیالر فورماجا 

 کسک صنعتکارلیق طلب ائدن بیر ژانردیر. وچتین، ی چوخاصلینده بو 

ستریر کی بایاتی عاشیق ؤزلري ایله باشالییر. بو اونو گؤس» من عاشیق» «عزیزینم» «می ائله« چوخبایاتیالر ان 

ریی یانیقلی آدامالر وزله دولو اوالن هیجانالنمیش اؤسی س سینه اولوب اولماسیندان آسیلی اولمایاراق دردلی،

زله بایاتی محض حیسله، هیجانال، اضطرابال موسیقی ایله بـاغلی لیریـک بیـر    ؤنیلیر. باشقا س یلهؤطرفیندن س

چونجـو  ونجـو میصـراعالر هـم قافیـه، ا     4و 2و  1ژانردیر. بایاتینین هر میصراعسیندا یئددي هیجـا اولـور.   

 نین اساس مضمون و ایدئیاسی سون ایکی میصراعدا وئریلیر.  دیر. بایاتی صراع ایسه سربستمی

رولر کی گویـا بایـاتیالردا بیرینجـی، ایکینجـی میصـراع فورمـا خاطیرینـه        وبعضاُّ بئله بیر موالحیظه ایرَلی س

نمیر. البته بو فیکیر یانلیشدیر. زامان هئچ بیر معنا داشیمیر و سون میصراعالرال او قدرده باغال چوخگتیریلیر. 

دا بیرلشرك عومـومی بیـر فیکـري،     رد میصراعؤرد میصراعلی اولماسیندادیر. بو دؤنین مزیتی محض د بایاتی

 حیسی تامامالرییر. مثالُّ: 

 هئچ بیري اولمایایدي  لوم ؤبیر آیریلیق بیر ا سارالیب سولمایایدي  ل اولمایایدي وقیزیل گ
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نجـو  وردؤچونجـو، د ولـون سـارالیب ـ سولماسـی ایلـه ا     ویکینجی میصـراعدا وئـریلن قیزیـل گ   بو بایاتیدا ا

 واردیر.   لوم بالسی آراسیندا نه قدر ده اینجه بیر عالقهؤستونه گلن آیریلیق و اومیصراعالرداکی اینسان ا

لرینین  نالرین ائستئتیک حیسلرین معنویاتینا، او ایجی لر تضادالر رنگلر دینله زل پوئتیک لوحهؤبایاتیالرداکی گ

 ستریر: ؤجلو تأثیر گوفورماالشماسینا گ

 اودا سو دئییب آغالر ل بیتیب ودریادا بیر گ  نبول سو دئییب آغالر وس     عاشیق سو دئییب آغالر  

 مده اود آپارا  سینه یوخدو اودو کئچن   آي دوغدو اودا پارا   عزیزیم اود آپارا 

زلرینه مخصوص ردیـف، قافیـه و جیناسـالري واردیـر خوصوصـیله بـو کیچیـک ژانـردا         ؤزین ابایاتیالریمی

 نی حئیران ائدیر:  ییجی سی، اوخوجونون و دینله یوك اوستالیقال ایشلدیلمهؤجیناسالرین ب

آلیشـــدي ســـو، دا     کدوم ؤعشق اودونا سو ت  سئل گلدي سو دایاندي  عزیزیم سودا یاندي 

 یاندي

ــیم باخــدي     ز ایزي وار ؤاوزونده گ  بختیمین تاختی یاریم  یاریم  تیعزیزیم بخ ســنه ک

 یاریم 

زاده، علـی   نجی ایللرده امین عابید، جبار افندي 20بایاتیالریمیزین صنعتکارلیق خوصوصیتلري حاقّیندا هله 

لگـولر  ؤتمی هئجـا و ب لري چاپ اولونموشدور. بایاتیالردا بند، میصراع، قافیه و جیناسالر سیسـ  ناظمین مقاله

مـاراقلی ایندییـه قـدر هـئچ کیمـین توخونمـادیغی        چـوخ وورغوالر حاقّیندا خوصوصی ایله امین عابیدین 

لري واردیر. ائل صنعتکارالرینین حاقدان گلن استعدادي بایاتیالریمیزدا جوالن ائـدیر. بـو ژانـرین     موالحیظه

 ته گتیریر. شوناسلیق باخیمیندان تحلیلی، اینسانی حئیر ادبیات

سیدیر. پ. اَ) دوققوز نوعونـو   ز ایفادهؤ(اَ. عابیدین ا» الشمانین جیناس«اَ. عابید، آذربایجان بایاتیالریندا یالنیز 

 ». ردیفلی جیناس شکلی«ستریر. مثالُّ ؤگ
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جئیــــــــرانالر اودو  زون کور اولسون اووچو ؤگ قلیانین اودو کئچدي   من عاشیق اودو کئچدي 

 کئچدي

 زلن جیناس شکلی: ولردن د فوظده بیر بیرینین عینی اوالن کلمهتل

 بوینوندا قارا باغی  ت طرالنیم گئتدي وبیر ج نین قاراباغی  گنجه  عزیزیم قاراباغی 

 هم قافیه و هم ده ردیف ده جیناس شکلی: 

 یلهیه یاریم گ گئیمه  باش آیاغا مینت ائیلر  یه یاریم گیله  یئمه عزیزیم یاریم گیله 

سـتریر کـی پولیـاك عـالیمی تئـدئوش      ؤحبت آچیـر. او گ ؤلگـولرده صـ  ؤسونرا اَ. عابیـد بایـاتیالردا اوالن ب  

ــاتیالردا آشــاغیداکی ب ــد اوزو  2+  5و  3+  4، 4+  3ســتریر: ؤلگــولري گؤکووالســکی بای آنجــاق اَ. عابی

لرینـی اوغورلـو میثـالالرال     حیظـه عونـو تاپیـب اوزه چیخـاریر و موال   ؤرد نؤد بایاتیالریمیزدا بولگـولرین اون 

ردونجو میصراعالرین یئري، رولـو و فونکسـییاالري   ؤچونجو و دوییر. بوندان سونرا او بایاتیالردا ا تصدیقله

 ماراقلی آختاریشالر آپاریر.  چوخحاقّیندا 

خالقیمیزین تاریخیندن لییی، ائتنوگرافیک، توپوینمیک معلوماتالر،  آذربایجان بایاتیالریندا مووضوع، رنگارنگ

چون خوصوصی بیر اهمیته وقاالن ایزلر وس. حاقّیندادا ا. عابیدین قیمتلی آختاریشی فولکلورشوناسلیغیمیز ا

 مالیکدیر. 

 ادبیات. 

 1969کیتاب باکی  Iـ آذربایجان فولکلورو آنتالوگییاسی 1

 1956ـ بایاتیالر توپالیانی ح. قاسموف باکی 3  ـ سند حذف 2

 1977تیالر ـ ترتیب ائدن آ. ممدووا. باکی ـ بایا4

 1984ـ عراق ـ کرکوك بایاتیلري ـ توپالییب ترتیب ائدنی، ق. پاشایئو باکی 5

 1984ـ آذربایجان بایاتیالري ترتیب ائدنلر ب. عابیدیالیئو، ا. ممدوو، ق. بابازاده علم 6
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 1985» یازیچی«یئو. س. پاشایئو  ـ بایاتیالر ـ توپالیانالر. و. ولی7

 1986ترتیب ائدنی ب. عبداله یئو یازیچی » ره بندموآرازام ک«ـ 8

 1986ـ خالقیمیزین دئییملري و دویومالري ـ توپالنیب ترتیب ائدنی. م. حکیموو معارف 9

 5ـ  19ص  1984لري ـ عیراق ـ کرکوك بایاتیالري. باکی  حفهؤـ ر. رضا. اوزاق ائللرین یاخین ت10

 2ن و  1969ژورنالی » آذربایجان«لري  حفهؤوزاق ائللرین یاخین تـ م. ح. طهماسب ا11

 1955ـ ح. قاسموو، آذربایجان بایاتیالري یئنه اورادا 12

 1975ـ م. حکیموو. آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندان خوصوصی کورس. باکی 13

 1978لري. باکی  یئف بایاتیالري. آذربایجان اوزبک فولکلور عالقه ـ ا. نبی14

 4ن  1978نون اثرلري. (دیل و ادبیات سئرییاسی)، »آ دو«لییی،  ـ آ. الچینلی بایاتیالردا اسلوب رنگارنگ15

 1984لرینده باکی  یئو آذربایجان فولکلورو و ادبیاتی، گورجو منبع ـ ح. ولی16

 الري خالق ماهنی

 عومومی معلومات. 

لـري،   شـونجه ولـی عـالمین فیکـري ـ حیسـی، د     مـاهنی خـالقین قلبیـدیر. مـاهنی خـالقین معنویـاتی، داخی      

ره خـالقین حیـات طرزینـی    ؤالرینـا گـ   زودور. مـاهنی ؤاضطرابالري، سئوینج و کدریدیر، مـاهنی، خـالقین ا  

 لشدیرمک مومکوندور.  سینی معین سویونو، یاسینی موباریزه

حبت، محبت، قلب ؤحبتی قدیمدن بري سئون قیمتلندیرن شاعیر خالقدیر. ساز و صؤخالقیمیزي سازي ـ ص 

الري حیاتدیر  النا گلیر چاغالییر. شیرین ماهنیؤورونده جؤالري، دینجلیک امین ـ آمانلیق، د  رك چیرپینتیوا

نـین صـداالري سـانکی     رکملی صـنعتکارالریمیز بولبولـون اوخودوقـو آشـاغیداکی مـاهنی     ؤیاشاییشدیر. گـ 

 اوچورور:  ستونه آلیب سنعت عالمندهوز قانادالري اؤنی ا ییجی دینله

 اویاتدیالر... حبت ایله ؤسازي ایله ص توپ آتدیالر اویانمادیم  ایدیم  قاالدا یاتمیش
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زل بیـر  ؤزلتـدییی گـ  وروب دؤنـین وحدتینـدن هـ    ز و موسیقی آهنگیؤبیر خالقین س بو ماهنی صنعتکار مین

 می؟  چلنگ دئییل

ري آذربایجانــدا مقــدس ســاییلیب. ز، مــاهنی بــونالرین ترجومــانی اوالن صــنعتکار قدیمــدن بــؤســازه ســ

یـوك قهرمـانالر بئلـه    ؤتـوررمیش. ان ب ؤشمن سون آندا الینه قوپـوز گ وچون دومک ا اوغوزالردان آمان دیله

ي ؤاي حساب ائتمیشلر. اوزان، آغ ساققال، دده، س دان کسري توپپوزدان ضربه زون تأثیرینی قیلینجؤسازین، س

ینـی زامانـدا سـرکرده اولموشـدور. شـاه اسـماعیل خطـایی، کوراوغلـو         ین، بوي بویالیان قورقـود ع  یلهؤس

 رموشلر. ؤایش گ چوخالري ایله قیلینجدان داها  ماهنی

دیــر. خــالق مــاهنی ایلــه دوســتو  روشــو و پسیخولوگییاســیؤنیــا گومــاهنی خــالقین حیاتــا باخیشــیدیر. د

الرینـین فولکلـورون    ن خـالق مـاهنی  قارشیالشمیش دوشمنلري آنا یورددان قوروب چیخارمش. بو باخیمدا

الري مووضوع  سیز هر بیر خالقین ماهنی بههولیدیر. ش دیگر ژانرالري ایچریسینده موهوم مووقعی قئید ائدیلمه

زلر ؤدار اولموشـدور. هـم سـ    ورده موسیقی ایله سیخ عالقهؤاعتباري ایله رنگارنگدیر. ماهنی همیشه و هر د

 لیقلی اینکیشاف ائتمیشدیر. ده هاوا بیر بیر ایله قارشی هم

لریدیر. اونالر عصـرلر بویـو معـین اینکیشـاف      احتمال کی خالقین ایلک یارادیجیلیق نومونه چوخالر  ماهنی

لمک اوالر. اونالریـن تخمینـی   ؤختلیف قوروپالرا بوره مؤالري موضوعالرا گ لر کئچیرمیشدیر. ماهنی مرحله

الر امـک پروسئسـینده یـاخود     قـدیم زامـانالردا آذربایجـانلی    چـوخ ه لگوسو اوال بیلر. معلومدور کی هلـ ؤب

دار  الر اوخوموشالر. بوندان باشقا تاریخی حادیثه و شخصیتلرله عالقـه  دار ماهنی ختلیف مراسیملرله عالقهوم

 الردا واردیر.  ماهنی

XIX لري مئیدانا گلمیشدیر.  عصرده خوصوصی قاچاق نغمهXX   الر  یالبـی مـاهنی  عصـرین اوللرینـده اینق

نـین   وس. فهلـه صـینیفی  » وارشـا و یانکـا  » «مارسـئلیوزا » «الملل بین«الخالق فهله حرکاتیندا  یارانمیشدیر. بین

 سینی مشایعت ائتمیشدیر.  اینقیالبی موباریزه
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بـی،  یوك رولو اولموشدور. کوراوغلو، قاچـاق ن ؤلرینین ب سی ایللرینده قهرمانلیق نغمه یوك وطن موحاریبهؤب

کارالریمیز جیبهـه قهرمانالرینـا یئنـی ـ      دن سسلنمیش بسته لر یئنی  قاچاق کرم، ستارخان آدینا قوشوالن نغمه

الر حصر ائتمیشلر. دئمک ماهنی خالقین قلبیندن قوپوب گلن عکس صدا اولماق اعتباریله اونون  یئنی ماهنی

وینایان ان چئویک فولکلور ژانرالریندان بیریـدیر. او.  سینده موهوم رول ا لیک حیاتیندا امک و موباریزه ندهوگ

سـینی شـرح ذوق    الري آذربایجـان خـالقینین احـوالی روحیـه     ائـل مـاهنی  «ستریر کـی  ؤبیگ اوف گ حاجی

یـوك بیـر   ؤسـینی تعیـین ائـده بـیلن ب     ده کی یارادیجیلیق قابیلیتینین درجه سینی بیان شعر و موسیقی موسیقی

 چـوخ اونون ایستر مادي ایستر ادبی ایستر پسـیخولوژي ایسـتر ائتنوگرافیـک اهمیتـی      ماتئریال اولدوغوندان

 ). 8و  220و  221یوکدور (ؤب

 توپالنماسی و نشري

عصـردن باشالنمیشـدیر.    XIXدا توپالنماسینا اساس اعتباریله  الرین فولکلورون دیگر ژانرالري کیمی ماهنی

الرینـی چـاپ    نجی ایلده آذربایجان خالق مـاهنی  1828خودرکو هله داستانینین ایلک نشري آ. » کوراوغلو«

عصــر بویــو روس مطبوعاتینــدا روس و آذربایجــان ضــیالیالرینین  XIXتــون وائتدیرمیشــدیر. ســونراالر ب

لـره داهـا    لرینده بئله نومونه سی صحیفه ) مجموعهکریللر چاپ ائدیلمیشدیر خوصوصیله ( توپالدیغی نومونه

لـر چـاپ    دار نومونـه  ختلیف مراسـیملرله عالقـه  ویریک. بورادا هم تاریخی هم لیریک ه ده مراست گل چوخ

 اولونموشدور. 

XX پالنیب نشر ائدیلمه لریندن ماهنی عصرین نومونهسی نیسبتاُّ سورعتلنمیشدیر. هـم روس و هـم    الرین تو

ین اوللرینـده هـم آیـري آیـري     عصـر  XXالر چاپ ائدیلمیشدیر.  لو ماهنیچوخده آذربایجان مطبوعاتیندا 

) 1919ـ   1914الر چــاپ اولونمــوش هــم ده خوصــوص کیتــابالر ( لرینــده مــاهنی مطبوعــات صــحیفه

ز ؤرکملی یـازیچی و معـاریف خـادیملري ا   ؤچرلی، ر. افندیئو. آ. شاییق و باشـقا گـ  ؤبوراخیلمیشدیر. ف. ک

 لر داخیل ائتمیشلر.  دا نومونه الریندان درسلیک و منتخباتالرینی لیریک خالق ماهنی
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الریــن گئنـیش شــکیلده توپالنماســی آذربایجانـدا ســووئت حــاکیمیتی    تـون بــونالرا باخمایـاراق مــاهنی  وب

الر چــاپ  وري مطبوعاتــدا تئــز ـ تئــز یئنیجــه تــوپالنمیش مــاهنی  ؤقورولدوقــدان ســونرا باشالنمیشــدر. د

خالق اهنیسی آیریجـا   33قامایئوین تشبوثو ایله بیگ اوف و. م. ما نجی ایلده او. حاجی 1927ائدیلمیشدیر. 

ــازین ترتیــب ائتــدییی   نــین نشــره  ، اَ. علیــزاده»ائــل شــاعیرلري«کیتابچــا حالینــا بوراخیلمیشــدیر. س. ممت

آدي آلتیندا منـتظم  » کیملر طرفیندن دئییلدییی معلوم اولمایان شعرلر«کیتابالریندا » عاشیقالر«حاضیرالندیغی 

 لر وئریلمیشدیر.  الریندان نومونه خالق ماهنیاوالراق، لیریک 

لبـول  وچاپ اولونـور. ب » نغمه کیتابچاسی«الر و مارشالردان عیبارت  نجی ایلده اساساُّ انقالبی ماهنی 1928

) چـاپ  1936ـ   1956ــ  8دا ( الر کیتابچـاالري  لرینـدن عیبـارت مـاهنی    مداوفون تشبوثو ایله خـالق نغمـه  

الریـز   آذربایجـان خـالق مـاهنی   ) «1967» (الر ماهنی) «1961» (الري خالق ماهنی« اولونموشدور. سونراالر

 وس. کیتابالر چاپ اولونموشدور. 

آذربایجــان فولکلــورو «ســون ایللــرده نشــر ائــدیلن کیتــابالر ایچریســینده اَ. آخونــدوفون ترتیــب ائتــدییی 

الري دئییل باشقا  النیز لیریک خالق ماهنی) خوصوصیله قئید ائتمک الزیمدیر. بورادا ی1969نی (»آنتلوگیاسی

 لر وئریلمیشدیر.  الردان کلی میقداردا نومونه الردا دا ماهنی مووضوع

 XIXچی و ائتنوگرافالرین دیقتینی جلـب ائتمیشـدیر. هلـه     دان تدقیقاتچوخالري  آذربایجان خالق ماهنی

الرینــین ایــدئیا، مضــمون  مــاهنیپ ووســتریکوف، ي. پولوســکی و باشــقاالري خــالق » یاســاول«عصــرده 

آذربایجانین معنـوي  «اونال تأثیریندن دانیشمیشدیر. مثالُّ پ ووستریکوف یازیر:  خوصوصیتلریندن و ائموسی

دا عکس اولونور. هانسی مووضـوعدا اولورسـا اولسـون آذربایجـان       الرین کی کیی ماهنی زگودهؤسیماسی گ

ستریر. آزاد واخـتالردا، بـایرامالردا طـویالردا، شـأنلیکلرده،     ؤزونو گؤماهنیسیندا اکثر حالدا حزین بیر کدر ا

دن اول وجده گلمـیش بیـر اینسـاندیر.     لرده او هر شئی تون نغمهوالرین اوخودوغو ب ده، آذربایجانلی لیک تک

ز ؤکـار ا  مـه زلرینـی اونـودور. نغ  ؤسینا تئز ـ تئز ائله بـاغالنیر کـی حتّـی ا     ز ماهنیؤکارالر ا آذربایجانلی نغمه
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یـوك اینـام   ؤسـینین تأثیرینـه ب   ز نغمـه ؤله صمیمی، طبیعی حیسـله اوخویـور. او ا   یوك محبتؤسینی ب ماهنی

یـوك  ؤکـاري ب  ییجیلـر نغمـه   زل تـأثیر باغیشـالییر. دینلـه   ؤگـ  چـوخ حیسلري دویور دوغروداندا بو مـاهنی  

لر باشالرینی  ییجی کار قورتاردي دینله ور نغمهییرلر. بود له باشالرینی آشاغی سالیب دینله له، دیقت لیک گرگین

 64»ساغ اول چوخ«قالدیریر و ائله بیل خیالالردان آییالن کیمی نفس آالراق دئییرلر: 

       .آذربایجان یازیچی، ائتـوگراف و معـارف خادیملرینـدن م. ف. آخونـدوف، ح. زردابـی، ن. نریمـانوف، او

چرلی، ر. افندیئو، ح. زینـاللی، و. خولخلـو، بولبـول، ج.    ؤف. ک بیگ اوف، آ. شاییق، ا. شاه ختاختلی، حاجی

میشلر. آنجاق تأسوف  یلهؤالري حاقّیندا قیمتلی فیکیرلر س جاببارلی، ص. وورغون و باشقاالري، خالق ماهنی

الرینا نه اینکی بیر سئرتاسییا، مونوگرافیا حتی سـامباللی بیـر مقالـه بئلـه حصـر       کی ایندییه قدر خالق ماهنی

 ائدیلمیش گئنیش تدقیق اولونمامیشدیر. 

الري حاقّینـدا اوللـده   چـوخ گئنیشدیر. بونالرین بیر  چوخسی  الرینین مووضوع دایره آذربایجان خالق ماهنی

لـره بـاغلی    لر ایله خوصوصیله تـاریخی حادیثـه   ختلیف اعتقادالرال طبیعت حادیثهوحبت آچیلمیشدیر. مؤص

 مالیکدیر. الریمیز موهوم اهمیته  ماهنی

دا بو مفهومالر اینسان کمـی دانیشـدیریلیر و    الرین لرلی کیمی خالق ماهنی یون دئیشمهؤداغال آرانین، یئرله گ

 سینه چئوریلیر.  روشونون ایفادهؤنیا گولیکله ده خالقین قدیم اعتقاد و د یه چکیلیر و بئله موباحیثه

ح  جه شیدا بولبول جه  ل منده، آل منده زرري منده، یاشی دي، سول منده  من آرانام ساغ منده

 65دیر یانی آال خاري بولبول منده ووران دال منده 

 86اینجی بوراخیلیش ص  42 ـ کریل 64
دان  شاماخیسی ایله  سی، شوشادان، یئرله گویون دئییشمه داغال ـ آرانین دئییشمه 230ـ  232ص  1892نجو بوراخیلیش  13 کریلـ باخ  65

 توپالنمیشدیر. 
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دا  آدلـی مـاهنی  » نین قیرغینـی  گنجه«لر ایفاده ائدیلیب ـ ساخالنمیشدیر. مثالُّ   الردا تاریی حادیثه بعضی ماهنی

یوشـلرله  ؤفینـدن قـانلی د  عصرین اوللرینده روس قوشونالري طر XIXدیر)  لیفی ائل صنعتکاري حسنؤ(م

 سی تصویر اولونوز:  نین ضبط ائدیلمه گنجه

او زامــان کــی جــاواد خــانی   طیفیل اوشاقالري هامی قیردیالر.  ستونده قوردوالر وبایداقالري بورج ا

 ووردوالر 

 66نین... ... آل قانا یویاندي چولو گنجه  نین  ساناسان قیریلدي بئله گنجه

مورلوك، بـدبخت اوالن آذربایجـان قیزیالرینـی آه و    ؤیدرگین سالینان اسیر ائدیلیب عیاخود زورال وطندن د

 لري ایفاده اولونان ماهنی:  ناله

یــــا الهــــی  بئش قیزایدیک بیر آرادا بیر یئده  بیزي آییردیالر آتا ـ آنادان  بودور گلدي اسیرلرین کاروانی 

 درمان ائله بو درده. وس. 

 یدئیاسیالرین مووضوع و ا ماهنی

لر، حیوانلرا موراجیعتلـه دئییلمیشـدیر. اینسـانالر     لره چیچک لره مئیوه الر طبیعته طبیعی حادیثه بیر سیرا ماهنی

لـر آپـارمیش و    رمـوش موقاییسـه  ؤلر ایله بونالر آراسـیندا معـین یـاخینلیق گ    سی و حیس ز احوالی روحیهؤا

ـ  ماهنی رونوشـو  ؤز یاشاییشـی خـاریجی گ  ؤاخود حـوانالر ا یا سالمیشالر. عاشیق مراجعت ائتدییی مئیوه و ی

رکمه یاخود حیات طرزینه مالیک اولموشدور. بـونالر عاشـیقله معشـوق    ؤاعتبارایله لیریک ـ پومانتیک بیر گ 

لر کیمی ترنم ائدیلمیشدیر. آي، اولدوز، ساکیت مئشه،  زل لیریک پومانتیک واسیطهؤآراسیندا عالقه یارادان گ

زلو ؤزلو بوالق، قار گؤلبول، دورنا گوح ووران ب ح جه یک، چشمه باشی قیرمیزي آلما، جهل لگهؤآیلی گئجه، ک

ل، قرنفیـل، نرگیـز، شـاماما، نـار،     ولی، بوینو بوکوك بنووشه، قیزیـل گـ   جئیران، خینالی ککلیک. آهو باخیش

را خـوش تـأثیر   حیوان وس. وصف اولونور عاشـیقلرین آرزوسـو نیتینـی ایفـاده ائـدیر. بـو ایسـه اینسـانال        

 62جیلید ص  I 1927» ائل شاعیري«ـ باخ  66
                                                 



سـینی چاغالیـان داغ چـایالرینین     نـین احـوالی روحیـه    باغیشالییر. باهار حیاتدیر، سـئوگیدیر، ایکـی سـئوه   

ل وگـ » «آهو کیمی» «چ تئللی دورناوا«یه یاشاماغا چاغیریر.  جه سینا قاریشدیریب پروازالندیریر، گله شیریلتی

لـري   الردا سئون عاشیقلرین علوي حیس وس. ماهنی» ککلیک» «بولبوللر اوخور» «آذربایجان مارالی» «آچدي

 اونال شکیلده ایفاده ائدیلمیشدیر.  کسک ائموشیوی

فی ولردن بیریدیر. تصاد یه، روحالندیران ان قووتلی واسیطه یه، زحمته، موباریزه لیریک ماهنی اینسانالري امه

لی بو  ري شأنلیکدن چالیب اوخوماقدان دئمهدئییلدیر کی اوزون ایللر ایستثمارچیالر، دین کاهینلري، اینسانال

 میشلر.  حبتی، ماهنینی قاداغان ائتمیش حارام حساب ائلهؤچون سازي، صونیادان آییرماق اوندن بو دوگ

گــل  به  به زل ده عشوه ناز اولور بهؤگ به  به کدریم ـ غمم آز اولور به به  به گول آچیالندا یاز اولور، به

 م سنیزل یار سئویرؤگل گ

 اخود: 

 ز اولماسین ؤآرامیزدا س  ائله گلسین ائله گئتسین   یار گلنده توز اولماسین  لره سو سپمیشم  چهوک

 و یا

بیر بئله جـان    زوك بارماقدادیر وقیزیل ا ال اوزونو یوماقدادیر  ردوم بوالقدادیر ؤگئتدیم گ

 بیر بئله قان ساالن اولماز.   آالن اولماز 

دیـر.   نـین سـیخ وحـدتی    زله هـاوانین، موسـیقی  ؤالرینین موهوم عالمتلریندن بیري س خالق ماهنیآذربایجان 

الریـن   دا موسیقی واردیر. زامان کئچدیکجه ائل صنعتکارالري مـاهنی  زلرینه، متنلرینه اویغونؤالرین س ماهنی

لشدیرمیشلر. آکادئمیـک   تکمیللیکله اونالري  سینده دییشیکلیک آپارمیش و بئله ده موسیقی لرینده هم هم متن

نظـرده توتولموشـدور.     لرینده موسیقی ایله یاخینلیق موطلـق  الریمیزین متن ائل ماهنی«م. ج جعفروف یازیر: 

ین عینی زاماندا اسـتعدادلی   له نی یارادان قدرتلی بیر صنعتکار یاخود موسیقی بسته کیم بیلیر بلکه ماهنی متنی
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الر زامان کئچدیکجـه تکجـه موسـیقی یـوخ همـده ایـدئیا بـدیعی         یگر ماهنیبو و یا د 67».بیر شاعیر ایمیش

 نیر داها اویناق موسیقی ایله جیالالنیر.  لشیر، ایشله جهتدن تکمیل

ــاري  ینک ؤآتیرمه ک ندو ماراال ؤداغالردا د قالدي ساراال ساراال  آلمانی آتدیم خاراال  آي ســ

 پکَن چه

زو ؤســــــــ یچک ؤزو گؤا  ي هارالیسان یئر  پکَن  ساري چه  ینک ؤآتیرمه ک

 سان  هارا مارالی یچک  ؤگ

زو،  مثـل، تاپماجـا، بایـاتی کیمـی ژانـرالرال      ؤالرینی، آتاالر س آذربایجان شیفاهب خالق ادبیاتیندا ائل ماهنی

ره کی خالقین معنوي و مادي حیاتیندا باش وئرن هر بیـر کیچیجیـک حادیثـه    ؤموقاییسه ائتمک اوالر. اونا گ

» لـر سـارانی   آپاردي سـئل «ز بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. مثالُّ ؤالردا دا ا ین ژانرالردا اولدوغو کیمی ماهنیهم

کیتابیندا وطن، آزادلیق، دوسـتلوق  » الر ماهنی«نجو ایلده چیخان  1919دندیر. یاخود  الر بو قبیل کیمی ماهنی

 الر توپالنمیشدیر.  وس. حاقّیندا یئنی ـ یئنی ماهنی

ــدیر   لودور ومن دردییم وطنیمین گ دیر  دییم آذربایجان دیلی لهیؤس ــل ســازینین تئلی ــدیغیم ائ ــو چال ب

 رکلري اوینادا وگرك سسی ا 

 دا:  یاخود باشقا بیر ماهنی

ــان ـ       گئنیش ـ گئنیش اویماقالرین  جنت کیمی یایالقالرین  زلو بوالقالرین ؤدورنا گ آذربایجــــ

 آذربایجان 

ــان     لرین شیرین نارلی  دره سی یاشیل اورمانلی  سینه لی داغالرینین باشی قار آذربایجــــــــــ

 آذربایجان

 196ص  1959ـ م. جعفر فیضولی دوشونور باکی  67
                                                 



گولـوم  «الر »هاخیشـتا «یوك بیر قیسمی عصرلر بویو کولئکتیو صورتده ایفا ائدیلمیشدیر. مثالُّ ؤالرین ب ماهنی

مـاهنی یاریشـی   لونمـوش اوز اوزه دایـانمیش   ؤلـره ب   لـر، دسـته    الري وس. قیزالر گلین ماهنی» هاالي» «جان

دا موسـیقی،   الریـن  زامان خور ماهنی چوخلري اوزرینده قورولموشدور.  لر بونالر اکثراُّ بایاتی متن کئچیرمیش

 دیر.  رقص، تئاتري عنصرلري بیرلشمیش

 اووچولو داغالر آرادان چایالر آخار   للو باغالر وزر گ داغالر داغالرا باخار 

 اووچولو داغالر  سئون سئونه باخار   باغالر للو وزرگ بیزیم یئرده عادتدیر 

 همیشه آغالر یه نیار اوالن  مه ایسته اووچولو داغالر باال  للو باغالر باال وزرگ

ره متنده ده معین دییشیکلیک آپاریر). قایا ؤیینه گ سی دییشه یاخود خورال اوخونان باشقا بیر ماهنی: (موسیقی

 تن ؤي ملیک کیمدي بو یولدان اآلتی نردوگن (نردوان) تونقا

 علیکم سالم وارمی مورادا یئتن  تونقاي ملیک  بو ییخیلمیش دونیادا  علیکم  سالم

بیزیم یئرده عادتـدیر  تونقـاي    علیکم  آرادان چایالر آخار  سالم تونقاي ملیک  داغالر داغالرا باخار 

 ملیک

 علیکم سالم سئون سئونه باخار 

لرلـه بـاغلی    داردیر. همین متنین معین تـاریخی حادیثـه   ه اولونان متن موسیقی ایله عالقهیا عالو بورادا بایاتی

 رونور. ؤدا ماهنیدان آیدین گ یارانماسی

 ز دئیرلر، دئدیکجه یئرلرینی دگیشرلر: ؤایکی دسته قیز قاباق ـ قاباغا دوروب بیر بیرینه س

رموش ؤشاه اوغلو گ  قونموش ایدي  باغچادا   حاخیشتا بیر قوش ایدي  حاخیشتا ها حاخیشتا 

 ایدي 

 اوخونو وورموش ایدي
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کلـــه بـــوز اوغـــالن گـــرك  یه گئتمرم  دول کیشی لتمرم چادرانی یئل تمرم ؤمن بو یولدان ا

 68حوققاباز اوغالن گرك 

 فورما خوصوصیتلري 

زلرینـه  ؤالریـن ا  اهنیدیـر. مـ   ختلیـف وجا رنگارنگ اولـدوغو کیمـی فورماجـادا م    الري موضوع خالق ماهنی

لرینـدن ایسـتیفاده    قووتلی و تأثیرلی ایفاده واسیطه چوخمخصوص فورما خوصوصیتلري وار. خالق بونالردا 

لشـدیرمیش بـدیعی    الرینی جیالالنمیش ایدئیاسینی دریـن  ز ماهنیؤلري ا ائتمیشدیر. عصرلر بویو خالق کوتله

میـزه   الري عصرلرین سیناقیندان چیخاراق زمانـه  ق ماهنیلشدیرمیش. خال ائستئتیک و موسیقی جهتدن تکمیل

الرال بیرلیکـده   ده یاشـاییر یئنـی یارانـان مـاهنی     لـري اینـدي   لمز صنعت اینجیؤقدر گلیب چیخمیشدیر. بو ا

دن مهارتله ایستیفاده  لرین الرداکی کومپوزییاسی، اسلوب و وزن کامیلیی بدیعی ایفاده واسیطه اوخونور. ماهنی

اسی اونالرین خالق آراسیندا گئنیش یاییلماسینا نسیلدن نسیله کئچـرك دیللـر ازبـر اولماسـینا سـبب      اولونم

 اولموشدور. 

ماهنیسـی  » دا خال قالمـادي  ایروان«تون بندلرین اوللینده تکرار اولونور: وز بؤالردا عینی بیر س بیر سیرا ماهنی

ده عکــس  لــري ورون تــاریخی حادیثــهؤدا معــین د یدیــر. لیریــک باشــالنغیجی اوالن بــو مــاهن بونــا میثــال

یـا خوصوصـی بیـر تـون      ائتدیریلمیشدیر. هر بنددن سونرا تکرار اولونان آشاغیداکی میصراعالر ایسه ماهنی

 وئریر. اونون بدیعی ائموسیونال تأثیرینی آرتیر: 

یـــر ســـن اورا د آي نـــاز او خـــال نـــه خـــال  دیر  سن اورا دوزدورموسن  آي قیز او خال نه خال

 دوزدورموسن

ده  مکتبین الکتریک مطبعه«زاده ایکینجی چاپی  ـ آرواد آغیسی ماهنی حاخیشتا ـ سئوگی، الیال، قاینانا، گلین سوزلري معلیم میرزا عابباس ـ عابباس 68
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زو ایله باشالییر. بندلرین سونوندا ایسه ؤس» آرخالیغین«تون بونالر وسیندادا ب ماهنی» بئله ناز اولماز ـ اولماز «

نـین اسـاس متنـی ایسـه      ز اولماز اولماز میصراعالري تکرار ائـدیلیر. مـاهنی  ؤبئله ناز اولماز ـ اولماز، بئله س 

 الردا بو قبیلدندیر.  وس. ماهنی» دن داش گلیر پنجره» «سماره اود سالمیشام«ولور. دان عیبارت ا بایاتی

ردونجو، ؤالرین هر بندي بئش میصراعدان عیبارتدیر. هر بندده بیرینجی اوچ میصراع دییشیلیر د بعضی ماهنی

خونـدوغو هـاوا موتیولـه    نـین او  سـیز مـاهنی   بئشینجی میصراعالر ایسه نقارت رولونو اویناییر. بونالر شوبهه

الري بونـا   مـاهنی »... جیک ائـی جیـک ائـی   » «بوالق باشی...«دار مئیدانا گلمیش خوصوصی فورمادیر  عالقه

 یاخشی میثالدیر. 

ز اولماسـین     آي یـارین جـان آي    ؤدا سـ  بوالغ باشی بوز اولماسین،    یئل اسنده توز اولماسین      آرالیق

 یاریم جان 

 ن آي یاریم جا

الر تهکیه، دئییشمه فورماسیندادیر. بورادا عاشیق و معشـوقون حـیس و دویغـوالري شـأن و      بیر سیرا ماهنی

 بین بیر طرزده ایفاده اولونور:  نیک

 من بیر ماهیر اووچو اولسان   دوزلره قاچاجاق اولسان  زل جئیران اولسان ؤسن بیر گ

 سنی اووالسام نئیلرسن  

   من بیر قیزیل آلما اولسام   منی اووالیاجاق اولسان  و اولسان سن بیر ماهیر اووچ

 صادندیقا گیرسم نئیلرسن

دار  یـی، محصـول ییغیمـی و س. ایلـه عالقـه      لرلـه اینسـانالرین کوللئکتیـو امـه     الر معین پئشه بعضی ماهنی

الردا طبیعـت   دیـر. مـاهنی   الر خاراکتئریـک  یارانمیشدیر بو جهتدن آلما، نار، اوزوم وس. ایلـه بـاغلی مـاهنی   

یوك شوق ایله ترنم ائدیر. آهو، مارال، ککلیک، بولبول، جئیران، نرگیز، قرنفیل، قیزیل گـول  ؤلري ب زللیکؤگ
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الري  روندویو کیمی اذربایجـان خـالق مـاهنی   ؤالر یاییلمیشدیر. گ لو ماهنیچوخوس. حاقّیندا خالق آراسیندا 

 صوصیتلري ایله دیقتی جلب ائدیر. ز ایدئیا، مضمونو فورما و پوئتیک خوؤا

 ادبیات: 

 1967چرلی، باالالرا هدیه، باکی ؤـ ف. ک1

 1961الري ترتیب ائدنی اَ. باقروف باکی  ـ خالق ماهنی2

 1967الر باکی  ـ ماهنی3

 1967دور باکی  اووون الري ـ نوت یازیالي. ص. رستم ـ آذربایجان خالق ماهنی4

 1959جیلد باکی  1گیاسی ـ ـ آذربایجان فولکلورو آنتالو5

 1980الري ـ باکی  ـ طوي و هاالي ماهنی6

 1986یئو، یازیچی  الر، آلقیشالر ـ توپالییب ترتیب ائدنی. آ. نبی لر اینانج ـ نغمه7

الري ـ گنجلیـک بـاکی     ـ کرکـوك مـاهنی    1988لري ـ خالق اویونالري ـ آذر نشـر     یئو. ائل نغمه ـ آ. نبی8

1972 

 1965جیلد  1بیگ اوف اثرلري. ـ او حاجی 9

 1986لري ـ باکی  بولبول مداوف سئچیلمیش مقاله و معروضه   10

لرینین اینقیالبـدان سـونرا توپالنماسـی، نشـري و تـدقیقی حاقّینـدا        زاده ـ اذربایجان خالق نغمه  ـ ر. ستم11

 1968کیتاب. باکی  IIIلر  تدقیق

 اوشاق فولکلورو

ده اوشـاق فولکلـورو تشـکیل     سـینی  نین موهوم بیر حیصه اهی یارادیجیلیغیعصرلیک شیف چوخخالقیمیزین 

دن اوشــاقالرین یــاش  ده فورمــا جهــت لــري هــم ایــدئیا و مضــمون هــم ائــدیر. اوشــاق فولکلــورو نومونــه

 خوصوصیتلري و پسیخولوگییاسی نظره آلینماقال یارانیر. 
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لـر دئییـر کـی اوشـاق      دیر. بعضـی عـالیم   ختلیفور مل چیالر آراسیندا رأي اوشاق فولکلورو حاقّیندا تدقیقات

دیر کـی زامـان    یوکلرین یارادیجیلیغیؤلردیر یاخود ب چون یاراتدیغی نومونهویوکلرین اوشاقالر اؤفولکلورو ب

ز ؤزون حقیقـی معناسـیندا اوشـاقالرین ا   ؤز مالی ائدیرلر و بیرده محض سـ ؤکئچدیکجه اوشاقالر اونالري ا

ره ایسه اوشاق فولکلورو یالنیز و یالنیز اوشاقالرین ؤالرین فیکرینه گ ر سیرا آراشدیریجیدیر. بی یارادیجیلیغی

 لردیر.  زلرینین یاراتدیغی و ایفا ائتدییی نومونهؤا

یـوکلرین یاراتـدیغی   ؤدن ب زوموز حیس ائتمهؤالبته بیزجه بونالرین هر ایکیسینده معین حقیقت واردیر. بیز ا

یوکلردن ائشیتدییی ؤقالرین رئپئرتوآرینا کئچیر و نئجه دئیرلر اوشاقالشیر. اوشاقالر بلري اوشا فولکلور نومونه

لیکله نتیجه اوالراق دئیه بیلریک کی اوشاق فولکلورو هم  زنکولشدیریرلر. بئلهؤلري زامان کئچدیکجه ا نومونه

 لردن عیبارتدیر.  نومونه زلرینین یاراتدیغیؤده اوشاقالرین ا یوکلرین اوشاقالر اوچون یاراتدیغی و همؤب

دیـر. مـثالُّ    چـون ده مـاراقلی و اهمیتلـی   وسی اوشاقالر ا خالقین یاراتدغی فولکلور ژانرالرینین اساس حیصه

یـوك  ؤوس. کیمی مشهور قهرمانلیق داستانالري یـالنیز ب » قاچاق نبی«حتی » کوراوغلو» «کیتاب دده قورقود«

الر  ده بیـر سـیرا ناغیـل    جـه  ره ده بو اثرلر ائلهؤونور و سئویلیر. اونا گدئییل اوشاقالر طرفیندن ده ماراقال اوخ

لیکلـه اوشـاق فولکلـورو     دیلیر و اوخو ماتئریالی کیـی اونـالرا تقـدیم اولونـور. بئلـه      چون ایشلهواوشاقالر ا

یـاش   چون یارانان اثرلردیر. اوشاق فولکلورونون اساس عالمتلـري اونـون محـض اوشـاقالرین    واوشاقالر ا

 سیدیر.  نی عکس ائتدیرمه خوصوصیتلرینه اویغون اولماسی، اونالرین داخیلی، معنوي عالمی

سی ایله مشغول اولموشالر. بـو   والدالرینین تربیهؤز اؤورده اؤیوکلر همیشه هر بیر دؤدیر کی ب بو بیر حقیقت

قدان عیبـارت اولمامیشـدیر. اوشـاقالرین    یه حاضـیرالما  یه آلیشدیرماق، وطنی مدافعه تربیه یالنیز اونالري امه

داخیلی عالمی، معنویـاتی اخالقـی، داورانیشـی دا اونالریـن دایـیم دوشـوندورموش ناراحـات ائتمیشـدیر.         

زونه مخصوص بیـر یئـر توتموشـدور. خـالقین     ؤنین ایچریسینده ا ائستئتیک تربیه ده عومومی تربیه کمپکسی

 سینده مهم رول اوینامیشدیر.   لر اوشاقالرین تربیه ومونهشیفاهی شکیلده یارادیب یاشاتدیغی بو ن
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دیـر. بـو    داردیـر. بـدیعی جهتـدن دولغـون و کامیـل      لري پوئتیک و جاذبه وي اوشاق فولکلورو نومونه عنعنه

لري عصرلرین سیناغیندان چیخاریب یاشـادان ایتیـب باتماقـدان قورویـان محـض اونالریـن بـدیعی         نومونه

 لموشدور. لییی او کامیل

لـر   رکملی موعلیم، یازیچی، مربیلـر طرفینـدن بـو نومونـه    ؤهله کئچن عصرین آخیرالریندان باشالیاراق ان گ

ــات و   ؤب ــاب، منتخب ــن کیت ــدیلمیش، اونالری ــه ســئچیلرك باالجــا اوخوجــوالر تقــدیم ائ ــایغی ایل یــوك ق

ـ  زونه الییقلی یئر توتموشدور. اونـالر همـین نومونـه   ؤلرینده ا درسلیک ري اوشـاق فولکلـورو آدي آلتینـدا    ل

چون نظرده توتولموشـدور. م. ش. واضـح، آ. او.   ولر کیچیک یاشلی اوشاقالر ا میشلر. الکین بو نومونه وئرمه

ــی ــ  چئرنیایئوســکی، م. محمــود ب ــازاده، ف. ک ــديؤاوف، آ. شــائیق، آ. صــحت، ف. آق ــو و  چرلی، ر. افن یئ

چرلی حتـی تـوپالدیغی   ؤرمـک اوالر. ف. کـ  ؤبونـو آیـدین گ  باشقاالرینین درسلیک و قرائـت کیتابالرینـدا   

دا دوزلتمیشـدیر.   ) آدلی کیچیـک بیـر منتخبـات   1912» (باالالرا هدیه«چون وماتئریالالر اساسیندا اوشاقالر ا

لـر واردیـر. آتـاالر     چون معـین نومونـه  ونین اکثر ژانرالریندا اوشاقالر ا لرده خالق ادبیاتی منتخبات و درسلیک

 مثللر، تاپماجاالر، اوشاقالر طرفیندن ماراقال اوخونور.  زو وؤس

لر یا اوشـاقالر   یوكؤالري ب الردیر. عومومیتله ناغیل اوشاق فولکلورونون ان ماراقلی ژانرالریندان بیري ناغیل

، یـاددا  ییر الري اوشاقالر ماراقال دینله تون ناغیلوالر کیمی قوروپالشدیرماق اولماز. ب چون یارانمیش ناغیلوا

لئقوریـک نـاغیلالر قوروپـو     نه هوسله ناغیل ائدیرلر. آنجاق بـو ژانـر ایچریسـینده آل   ؤنه ـ د ؤساخالییر و د

 دیر.  چون ماراقلیواوشاقالر ا

لردیر. بـونالردا اوشـاقالرین یـاش خوصوصـیتلري،      یوك اوستالیقال یارادیالن نومونهؤالر ب لئقوریک ناغیل آل

الریـن   لئقوریک ناغیـل  دیر. دوزگون اوالراق آل مهارتله نظره آلینمیش چوخسی  هپسیخولوگییاسی ماراق داییر

الري اوالن اشیاءالر خوصوصیله حیوانالر اینسان کیمی دانیشدیریلیر اینسانالرا خاص اوالن  اساس اشتراکچی

نالر اشتراك ائـدیر.  ختلیف حیواوالرین اکثریتینه م لئقوریک ناغیل چورولور. آلؤخاصیتلر اونالرین اوزرینه ک
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لر آیـدین و   الري دیگر نوعالریندن فرقلی اوالراق بونالر کونکرئت و الکونیک اولورالر. بورادا حادیثه ناغیل

ییغجــام تصــویر اولونــور اوزون اوزادي ائپیــزودالرا ســئحرلی مــاجراالرا یئــر وئریلمیــر. و. اي. لیــنن بئلــه 

عنصرلري واردیر. اگر سیز اوشـاقالرا خـوروزال     دا حقیقت ر ناغیلهر بی«الردان بحث ائدرك یازیردي:  ناغیل

 الرال ماراقالنمازالر. نیز اونالر بو ناغیل پیشیگین آدام دیلینده دانیشمادیغی بیر ناغیل دئسه

لو حیوان صورتی واردیر. تولکو، قورد، دووشان، ایـالن، کئچـی، خـوروز، آت،    چوخالردا  لئقوریک ناغیل آل

ایشـتیراك ائـدن تولکـودور. او     چـوخ لـک وس. بـونالردان ان    آصالن، قارغا، تویوق، حـاجی لئـی   چاققال،

 یئرده ده غالیب گلیر.  چوخختلیف حیله و کلکله والریمیزدا دون دان دونا گیریر. م ناغیل

تولکـو و  » «تولکـو و جانـاوار  » «تولکـو و ککلیـک  » «لک تولکو بابا و حاجی لئی«، »گی تولکو ـ تولکو تونبه «

وس. ناغیلالردا تولکو گاه بیر قول چوبوق قیریب سبد توخویور، گاه بیر بیز، بیـر  » ییی تولکونون کله» «ایالن

اولـوب کیتـاب    مـولال ن تاپیب چاریق تیکیر، گاه الینه تسبیح آلیب باشینا عمامه قویوب ؤجوت چاریقلیق گ

بیر طرفدن آذربایجانین میلّی و یئرلی خوصوصیتلري عادت و اوخویور منبرده عابد اولور وس. بو ناغیلالردا 

ز عکسینی تاپیر. دیگر طرفـدن اوشـاقالرا آدالري چکـیلن    ؤلري حیات و معیشتی، تربیت تصویرلري ا عنعنه

ده ایلـک معلومـات وئریلیـر. مـثالُّ      طرزي، خاصیتلري باره  رونوشو یاشاییشؤحیوانالر اونالرین خاریجی گ

سن یازیق یوزوقـون حیـوانالرین بئلینـی دلیرسـن، آغزینـی      «اغیلیندا، تولکو قارغایا دئییر: ي ن»تولکو کلک«

 ». لییه آچیرسان. قدمین بددیر همیشه به

نـین قویونـون،    نین قیشدا، یازدا یاشاییشی قوردون اوو آختارماسی، دووشانین خاصیتی، کئچـی  اوشاقالر آیی

یرنیرلـر. آنجـاق مسـأله بونـونال بیتمیـر. خـالق مـاراقلی        ؤشـئی ا  چـوخ ده بو نـاغیلالردان   آتین خئیري باره

یـه   ده اوشاقالردا مهم اخالقی کیفیتلر تربیـه ائـدیر. اوشـاقالردا امـه     پرییومالرال حیوانالري دانیشدیرماقال هم

سـینده   رمت یولداشلیق، دوستلوق، قورخمازلیق، دیانت، بیرلیک وس. کیفیتلـرین تربیـه  ؤیوکلره حؤمحبت، ب
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ــل ا ــاخیللیق تنب ــن پ ــک، آج گ ونالری ــاقؤلی ــوك، قورخ ــق، ا زل ــیفتلردن  ؤلی ــیس ص ــقا پ ــینالیق و باش ز باش

 اوزاقالشماسیندا الپ کیچیک یاشالردان بئله ناغیلالر مهم رول اویناییر. 

ن هر سئودییی ناغیلالرداندیر. بو ناغیلی اوخویا چوخاوشاقالرین ان » لوم، مونگولوم، من گولوموگ شأن«مثالُّ 

ز آناسـینین بـاجی ـ    ؤسـیندن بیـر آنلیقـا اوزاقالشـیر، ا     بیر باالجا اوخوجو کئچی اونالرین بـاالالري مسـأله  

زو ؤزونه باخماق گؤیویون آتا ـ آناسینین س ؤلیکله اوشاقالردا ب قارداشالرینین داورانیشی عالمینه دانیشیر. بئله

 نیر.  له حکمؤیب و ملر یاران آچیق اولماق، قورخماماق وس. کیمی کیفیت

لـري ایچریسـینده الیـال و     الیال و اوخشاماالر. آذربایجان اوشاق فولکلورونون ان گئنیش یـاییلمیش نومونـه  

اوخشاماالر خوصوصی یئر توتور. الیالالر حـزین موسـیقی صـداالري آلتینـدا اوخونـور. الیـالالر بئشـیک        

چون آهنگدار بیر ریـتم  ولر ا رپهؤلر هله دیل آچمامیش ک نومونهده دئییلیر. بو  لري لریدیر. بونالر ننی نغمه نغمه

لـرین ایلـک    ره ده ننـی ؤنکی بو زامان اوشاقالر یالنیز میمیکا و حرکتله دانیشیرالر. اونـا گـ  وایله اوخونور چ

آهنـگ و   چـوخ زدن ؤلري یوخویا وئـرن سـ   رپهؤده موسیقی و ریتم اوستونلوك تشکیل ائدیر. ک لرین نومونه

زامان ایمپروویزاسیایا مئیدان وئریر، ایفـا زامـانی    چوخلر،  بی، ننه دیر. بورادا آنا ـ خاال، بی  صداالري موسیقی

ز باالسینا اوالن سونسـوز  ؤتون بونالرا برابر الیالردا آنانین اولرینی یارادیرالر. ب الیالالرین یئنی ـ یئنی نومونه 

ـ  محبتی اونون گله ز ؤلـر حاقّینـداکی آرزوالري ایفـاده اولونموشـدور. آنـا ا      تجک حیاتدا قازاناجاغی موفقی

لرینـدن عیبـرت    مور آرزوالییر قهرمانالردان خـالق سـرکرده  ؤباالسینا خئیردوعا وئریر اونا اوزون و معنالی ع

لري حزین آرزو دولو الیال صـداالري ایلـه    رپهؤز آچان کؤجه گ یی تووصیه ائدیر. آناالر دونیایا تزه تورمهؤگ

 ویا وئریرلر: یوخ

طویوندا سـوزوم الي   یو من قوجالم ؤسن ب  یاخانا دوزوم الي الي      نرگیزي اوزوم الي الي 

 الي

 ییم دویونجا  بیر ایله لوم وپارداقالن قیزیل گ  باش یاسدیغیا قویونجا  الي الي دئییم بویونجا 

 326 



 327 

ه یولالرینی، خالق قـدر دوغـرو دوروسـت    جک تربی نی، گله اوشاق پسیخولوگییاسینی، اونون داخیلی عالمی

لـري   رپـه ؤالالر یـالنیز ک  ره ده ننی و اليؤیی باجاران ایکینجی بیر مربی تاپماق چتیندیر. اونا گ لشدیرمه معین

لـردن بیریـدیر.    چـون ان تـأثیري واسـیطه   وسی ا ده اونالرین ائستئتیک تربیه چون دئییل همویوخویا وئرمک ا

سـیز الي   بههولر ش یه، ادبیاتا هوش اویادان، اونون بدیعی ذووقونو اوخشایان ایلک نومونه اوشاقالردا موسیقی

 الي، بایاتی، ماهنی و اوخشاماالردیر. 

چکیم کئشـیین الي     سن گئت شیرین یوخویا   ائویم ائشییم الي الي     الي الي بئشییم الي الي 

 الي

 روم باال.ؤطویونو گ   تانریدان عهدیم بودور    یوخوسو شیرین باال   الي ال سسی درین باال 

 لرده نه قدر نوازش، بصیرت، قایغی و سئوینج واردیر:  بو نومونه

 بئشییوه بنفشه زدو ویاسدیغیوا گول د  کاروان کئچر ائنیشه  الي ال دئدیم همیشه 

ــات  نو وباالم دیل آچان گ  چ ائتدي سونا بولبول ؤک رونوب دونا بولبول وب ــا مـ ــدي آنـ قالـ

 69بولبول

الي « زلري ایله باشـالییر. بعضـاُّده   ؤس» الي الي« دان سئچیلر. بونالر بعضاُّ  ره ده بایاتیؤالي ال فورماسینا گ

 دا مقصده اویغون شکیلده تکرار اولونور. مثالُّ:  دا ایکی میصراع زلري شعرین سونونؤس» الي

ــدوم ؤشـــوکور ب وزدوم جفا چکدیم مور اؤع عجب اووتدوم سنی  آتیبان توتدوم سنی  یوتـ

 سنی 

 گولوم الي الي آ الي الي  باالم الي الي آ الي الي

 49لري ـ توپالیانی دوقتور س. جاوید ص  ـ آذري فولکلورو صحیفه 69
                                                 



ز مووضوع و مقصدلري اعتباریلـه الیـالالرا اوخشـاییر. اگـر الیالالرداکـی موسـیقی       ؤاوخشاماالر، بونالردا ا

اوخشاتما، باشلیجا جهت کیمی لشدیریجی خاراکتئر داشییرسا اوخشاماالردا ایلندیرمه،  ریتمی آراملی، ساکیت

 نظري جلب ائدیر. 

زامان ایمپروویزاسییا ائدن  چوخختلیف اولور. واوخشاماالر، نیک بین الي الالردیر. اوخشاماالر دا فورماجا م

نی معلـوم قلیبـدن چیخـاراراق مـاراقلی و اوریژینـال فورمـاالر یـارادیرالر. بئلـه          لر نئجه دئیرلر نغمه والدین

له جـانلی، اوینـاق بیـر دیللـه اوخشـاییر، باشـقاالرینا دا بئلـه         یوك سئوینجؤسینی ب رپهؤز کؤلرده آنا ا نومونه

 لیک آرزوالییر.  خوشبخت

اوغلون آالر الي الي  تزه گلین صبح چاغیندا      نین گوللو باغیندا  شکی قاراباغین یایالغیندا 

 چاالر. 

  قاریمیش قوجالمیشالرا وئر  ن قوشالرا وئر یده اوچاؤگ آ تانري بوندان بئش دنه وئر 

 )2و  63ائوینده قالمیشالرا وئر. (

ده یارانـان   تـون داسـتانالردا و یـا دیگـر درجـه     ودان باشالییب سـونراکی ب »کیتاب دده قورقود«لر.  مه عزیزله

جـه   دئـین خـالق یئنـی   » بااللی ائو بازاردیر، باالسیز ائو مزاردیـر «ده تاپمشدیر.  ز بدیعی عکسنیؤلرده ا نومونه

 ییر:  والدینی اوخشایر، عزیزلهؤنیایا گلن اود

 دا بال دادي.  آجیسی شیرین شیرین اولور   باال آدام آلدادي  باال دادي بال دادي 

بـئش    قوي بیـزده اون  هامییا بئش ـ بئش اولسون  بیر بئله باالنیز اولسون  اوباالر اوبانیز اولسون 

 اولسون. 

وي فورماالردا یارانیر. بونالرین آز بیر قیسمی ایکی میصراعلی قاالنالري ایسـه   شاماالردان اکثریتی عنعنهاوخ

 رد میصراعلی اولور. ایکی میصراعلی: ؤد
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باالن نـه واخـت دوز    باالما قوربان بوزدوالر   باالم نه واخت ایمکلر  باالما قوربان اینکلر 

 اوینار

لري ایچریسینده گئنیش یئـر توتـور. ماراقلیـدیر کـی      ردا اوشاق فولکلورو نومونهرد میصراعلی اوخشاماالؤد

 دیر:  رد میصراعلی اوخشاماالرین هر بیر میصراعسیندا هئجاالري سایی بئشؤد

 بو باالما قوربان   الر  قوجا قاري  الر  سونبولو ساري  الر  داغدا داري

 قیزیا گرکدیر.   ساخالیین آلین    قیزیل دیرکدیر   دیر  اوغول اورك

ره بیـر بیرینـدن سـئچیلن    ؤاوخشاما ژانرا وئریلن عومومی آددیر. آنجاق بونالرین ایچریسینده مضـمونونا گـ  

زگـون  ولر وس. کیمـی آدالنـدیرماق د   مه لر، عزیزله لر، اَیلندیرمه مه لر وار کی اونالري آرزوالماالر بسله نومونه

 ز آرزوالرینی بئله ایفاده ائدیر: ؤسینین بئشییی باشیندا ا رپهؤالن کده او اوالردي. آنا هله بلکه

 گلر قیزیم چون   دنه خونچا   اون  چالیر کامانچا   آلتیندا خالچا 

 گلیر قیزیم چون   ینک ؤقیرمیزي ک  اوستونده صدف   الینده وار دف 

یـه،   شا، قـارا، دولویـا، آیـا، گونشـه، کولـه     لرینه، یاغی اوشاق فولکلورونون بیر قیسمی طبیعته، طبیعت حادیثه

نشی چاغیرما، قودو ـ قودو، لووروز وس.  وختلیف مراسیملرله باغلی گوایلدیرما وس. حصر ائدیلمیشدیر. م

 لر بو جهتدن خاراکتئریکدیر.  نغمه

ـ  کوز، قویون، کئچ و باشقا حیوانالر حاقّینـدا اوالن مـاهنیالري  ؤاوشاقالر اینک، ا ي ؤایالق، یئـر، گـ  دا آران، ی

نی عکـس   لرینه موناسیبتی الرین طبیعت حادیثه سئویرلر. آذربایجانلی چوخلري ده  وس. آراسینداکی دئییشمه

 یه مراجعتله دئییلن ماهنیالردا اوشاقالر طرفیندن سئویله ـ سئویله اوخونور:  لهوائتدیرن ک

 یاخامیز الده قالدي  ئرده قالدي تاخیلیمیز ی قوربان سنه گَل بابا  آ یئل بابا ـ یئل بابا 

 قوربان سنه گَل بابا آ یئل بابا   یئل بابا 
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لـري یارادیلمیشـدیر.    لو فولکلور نومونهچوخدار  ختلیف اویونالري ایله عالقهوکیچیک یاشلی اوشاقالرین م

سـاناماالر، دوزگـولر،    دیـر. بورایـا یانیلتمـاجالر،    سئودییی و ایفا ائتدییی اثرلردن چوخبونالر اوشاقالرین ان 

» شـودوم وشـودم هـا ا  وا» «موتـال ـ موتـال   » «اینه ـ اینـه  «آجیتماالر، چاشدیرماالر وس. داخیل ائتمک اوالر. 

وس. » دي دي ها بئش دي بئش بئش» «چتین قوز ـ چتین قوز » «آي زا ـ آي زا نرگیزه » «الیمی بیچاق کسبدي«

 بونا میثال اوال بیلر. 

 یفا اولونان آشاغیداکی ساناماالر اوشاقالرین دیلینین ازبریدیر. خالق ایچریسینده ا

قــوز  شاطیر کئچی  شام آغاجی  باللی کئچی  بال باللیجا  اوجو دویمه  ـ اینه  اینه 

 آغاجی

 ) 1و  47ـ  48ییریل، ییرتیل، سو ایچ قورتول. (  هوپ پان هوپ پان  قوطور کئچی 

ــوش   گئتدیم اونو توتماغا  جا قونموش ایدي آغا  کیل قوش ایدي  اکیل ـ به ــی توتمـ او منـ

 ایدي

ــول   دن گتیریر قوشالري  مئیدانین آغاجالري   مئیدانا سالمیش ایدي  ــدیم ی ــر چک چپ

 آچدیم

ـ       147( سی گلدي من قاچدم  ننه  میش  بیر دسته گول درمه  قیزیل گوله دوالشدیم 

 )2و  146

اویونو... خوصوصیله ماراق دوغورور. قیزالر اوغالنالر، داشـالردان  » آتئشتی«اوشاق اویونالري ایچریسینده 

 وره ووروب اوتورور و اوخویورالر: ؤآلچاق دیوار دوزلدیر، اونون اورتاسیندا د

ــن  لده گزیردي ؤچوبان چ  آغاجدان آلما دوشدو   تئشتی  تئشتی   آتئشتی  داوارالریـ

 دوزوردو

 یی آدام دیدر وپهک  چوبان قویونا گئدر 
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دیـر. بـورادا قیـزالرین اوز عـالمی،      ده یـارانمیش  لري دار بیر سیرا شعر نومونه قیزالرین اویونالري ایله عالقه

 دوشونجه آرزو و ایستکلري عکس اولونموشدور. 

 بال گتیرین بالالیاق یاغ گتیرین یاغالیاق    دسته پیچاق کسیبدي   الیمی پیچاق کسیبدي 

ــوز    دوه شیروان یولوندا    دسمال دوه بوینوندا  ین دسمالالیاق دسمال گتیر ــو ب ــیروان یول ش

 باغالر

 قارداشیمین طویوندا یدیم  لریمه دوزه یدم    تئل لون بیرسین اوزهواو گ  ل باغالر ودسته ـ دسته گ

 )کریلو  18و  1894ـ ص  45( یدیم   اوتوروب دوروب سوزه

 تبریز خراب اولوب گل بیزدن گئدك تبریزه  تور بیزه ؤین گجهیز زا نرگیزه  زا ـ آي آي

 زون اچاندا ؤنش گوگ زلري ؤیولدا قالدي گ دمیرچینین قیزالري  دمیر داراق اولوب گل 

 دمیرچینین باغیندان سئودانین قاناتیندا  ایگیدلر یئل آتیندا  صبح شفقین ساچاندا 

 )کریلو  18و  1894ـ ص   58آپاردیالر تبریزه  ( زا نرگیزه زا ـ آي آي قیزالري اوطاغیندا 

لچولوب ؤلري ایچریسینده دوزگولرده خوصوصیله ماراق دوغورور. بورادا هر شئی ا اوشاق فولکلورو نومونه

 ال اوخومالدیرالر:  بیچیلمیشدیر. اوشاقالر شعري یاددا ساخالمالی بر نفسه ریتمله تاکت

اوروب یولــو  گئتدیم اوروب یولونا  میندیم بوزون بوینونا  بیري کاهال بیري بوز  چتین قوز  

 در دربه

زلري    کـور میمونـو   ؤرور گـ ؤتوك گتیریب اوزلري   تورجا گ میمونو باالالري  ایچینده میمون گزر 

 اورکوتدوم 

 سوردوم اوروب باغینا... چیخیب میندیم دالینا 

دن  منه جرم وئردیلر   منه جرم جیغیمی آلدیالر آلما  داغدان آلما داشیدیم  اوشودوم ها اوشودوم 

 بیزارام
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قانادالنــدیم اوچماغــا  حــاق قاپیســین  قوش منه قاناد وئردي    درین قویو قازارام...   دارینی سپدیم قوشا

 آچماغا

 )1و  13ایچینده بولبول اوخور. ( قاپیچی چاپی توخور  

ز ؤسـی سـ   لنمـه  انیشـیق و تلفـوظ وردیشـلرینه یییـه    کیچیک یاشلی اوشاقالرین نیطق اینکیشافی دوزگـون د 

 چـوخ لـري دوشوندورموشـدور بـو ایـش ده      تـون والـدین  ونین آرتماسی واجیب بیر مسأله کیمی ب احتیاطی

لـري اوینامیشـدیر. بیـر سـیرا نـاغیلالر، تاپماجـاالر        قدیملردن بري ان مهم رولو محض خالق ادبیاتی نومونه

الردا اساس مقـص دیلـده    الر محض بونون اوچون یارادیلمیشدیر. یانیلتماجخوصوصیله دوزگو و یانیلتماجا

لنمکـدن   یـی باجارمـاق تئـز ـ تئـز دانیشـماق، وردیشـلرینه یییـه          زلري یاخشی تلفوظ ائتمهؤاوالن جهتن س

یلـه  ده شعر شکلینده اولور. حتی بیر ـ بیرینه اویوشمایان چتـین دئیـیلن د    عیبارتدیر. یانیلتماجالر هم نثر هم

 ال سیرایا دوزوب بدیعی اثر کیمی رئپئرتووارا داخیل ائدیر. مثالُّ:  زلري ائل صنعتکارالري اوستالیقؤیاتمایان س

ککلیک کپنک گلین گئـدك گـول   » «آي قیل قویروق، قیر قووول گل بو کوال گیر، قیل قویروق، قیر قووول«

 یاخود: » یه دیبینه، گلین گتیرمه

 ده یئدي قارا قاشقا تپل سکیل کئچی وار. دئدیم:  ر درهردوم بیؤگئتدیم گ«

 رون می؟ دئديؤـ آي یئددي قارا قاشقا تپل سکیل کئچی، منیم یئددي قارا قاشقا تپل سکیل کئچی می گ

مـین یئـددي قـارا     ین، منیم یئددي قارا قاشقا تپل سکیل کئچی ـ سنین او یئددي قارا قاشقا تپل سکیل کئچی

 وس. » السیدیرقاشقا تپل سکیل با

دا  لـر حاقّینـدا علمـی معلومـات     لرده اوشاقالرا معین حادیثـه  خالق صنعتکارالري یاراتدیقالري بعضی نومونه

لندیریرلر. بیر قاري قیشدا یولالر بـوز بـاغالدیغی    سینی گئنیش ده بیلیک دایره لر باره ختلیف حادیثهووئریرلر م
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دا بـرك   (باشقا واریانـت » آي بوز سن نه گوجلوسن«له  وراجیعتاو بوزا م 70زامان غفلتاُّ سوروشوب ییخیلیر.

 سن پ. اَ) دئییر: 

 ـ آي بوز سن نه گوجلو سن  سته وتاپپادان دیدي دیز ا ـ بیر قاري گئتدي بوز اوسته 

 جلو اولسام اوزومو بولود توتمازوـ گ ـ آي گون سن نه گوجلوسن  ن اریتمز وـ گوجلو اولسام منی گ

 )1و  8ـ  11جلو اولسام مندن یاغیش کئچمز... (وـ گ سن نه گوجلوسن ـ آي بولود 

ز عالمت و خوصوصیتلري ایله بـو  ؤلیکله یاغیش، اوت، قویون، قورد، چوبان، سیچان، پیشیک وس. ده ا بئله

 وورولور:   یه قوشولور. آخیردا پیشییین دیلی اله ماهنی بئله یئکون مکالیمه

سته قیشالغیم وتندیر ا  سته یایالغیم وار ویوك ا می بورارام بیغالری من برکم ـ دوارام 

 وار 

 یه نظر ساالق.  آدلی باشقا بیر نومونه» بالیق«یاخود 

زه بیلمیرسـن    منـه   ؤنییه قورودا گزه بیلمیرسن    دي نییه سوسـوز د     سن  یلهؤبیرجه س بالیق آي بالیق 

 قوالق آس

دیر   سـودان آیریلسـام   اوزه    زوم جانیمؤتیمدیر  سوالر حیاتیم گسو حیا سوالر وطنیم  آلماز آي آلماز 

 بیلمرم

یاشــــــاماق  سیز  آخی وطن آلماز آي آلماز  قیناما منی  زه بیلرم ؤد سوسوز بیرجه آن 

 71اولماز.

لـري مهـم رول اوینامیشـدیر.     آذربایجان اوشاق ادبیاتینین یارانیب فورماالشماسیندا اوشاق فولکلورو نومونـه 

لري همیشه یازیچی و شاعیرلریمیزین دیقّتینی جلب ائتمیشدیر. س. اَ. شیروانی، م. اَ  اق فولکلورو نومونهاوش

 دار تصویر ائدیلیر ـ رئد) شعرینده حادیثه اوشاقال عالقه» اوشاق و بوز«دا قاري یوخ اوشاقدیر. (م. َا. صابیرین  ـ باشقا بیر واریانت 70
 56ص  1390بان ـ آذر لري ـ توپالیانی. س. جاوید. آ ـ آذري فولکلور صحیفه 71

                                                 



ال،  ز اثرلرینده اوشـاق فولکلورونـون الي  ؤصابیر، آ. صحت، آ. شاییق، س. س. آخوندوف و باشقاالري هم ا

ـ  لرینـدن ایسـتیفاده ائتمـیش هـم     اوخشاما، دوزگو، ناغیـل وس. نومونـه   ده اوریژینـال اثرلرینـی    و سـبک ده ب

زاده، م. دیلبـازي،   یاراتمشالر. سووئت حاکیمیتی ایللرینده ج. جاببارلی ـ ص. وورغون، آ. شایق، م. رضاقلی 

 لریندن اوستالیقال ایستیفاده ائتمیشلر.  م. سیدزاده و باشقاالري اوشاق فولکلورو نومونه

 ادبیات. 

 1967اکی ـ ف. کوچرلی، باالالرا هدیه، گنجلک ب1

 1969کیتاب باکی  Iـ آذربایجان فولکلورو آنتالوگییاسی 2

 1964) باکی 3ـ  80الر بحثی ص  نجی جیلید (آللی ـ قوریک ناغیل 5جیلید  5الري  ـ آذربایجان ناغیل3

 1980لري ـ ترتیب ائدنی ن. سیدوف، گنجلیک باکی  ـ فولکلور نومونه4

 1956حسن قاسموف آذر نشر ـ بایاتیالر، توپالییب ترتیب ائدنی، 5

 1961زلر ـ اوشاق، گنج نشر ؤـ حیکمتلی س6

 1964ـ تاپماجاالر ـ آذر نشر 7

 1966آذر نشر » لري ـ اویانا گئته (اوشاق فولکلورو نومونه8

 1986یئف یازیچی  لر، اینانجالر، آلقیشالر، توپالییب، ترتیب ائدنی آ. نبی ـ نغمه9

 1977کیتاب  Vلیندا فولکلورا موناسیبت تدقیقلر ژورنا» مکتب«ـ م. ح. طهماسب 10

 1961ده شیفاهی خالق ادبیاتینین تدریسی باکی  ـ اَ. قاراباغلی، مکتب11

الرینـدا رولـو.    یئوا، مکتبه قدر یاشلی اوشاقالرین نطق اینکیشـافیندا آذربایجـان خـالق ناغیـل     ـ ص. علی12

 1975معارف 

 عاشیق پوئزییاسی 
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یوك و زنگین قولونو تشکیل ائدیر. عاشیق پوئزییاسینین ؤنین ان ب ی شیفاهی خالق ادبیاتیعاشیق یارادیجیلیغ

عاشـیق  «دیـر.   کـاري  الردیر. عاشیق خـالقین ان سـئویملی نغمـه    یارادیجیالري خالق صنعتکارالري ـ عاشیق 

لرینـه   سینین باشقا نـوع  یدیر، خالقین هیجان و آرزوالرینی، خالق موسیق لره داها یاخین  تلهوصنعتی... خالقا، ک

دیـر...   ره کندلییه، زحمتکش خالقـا یـاخین  ؤوقعینه گؤنیسبتاُّ داها پارالق عکس ائتدیریر. عاشیق ایجتیماعی م

لـري ایچریسـینده    تلـه و). عاشیقالر همیشه خـالق ک 25و  253» (ز یارادیجیلیغیدیرؤعاشیق صنعتی خالقین ا

چـون بیـر منبـع اولموشـدور. بـو ائـل       والریـن یـاردیجیلیغی ا  سـی اون  یاشامیش، خالقین حیات و موبـاریزه 

صنعتکارالري عصرلر بویو خالقین کدري ایله کدرلنمیش، سئوینجی ایله سئوینمیشدیر. آذربایجان کندلرینده 

 میشدیر.  سیز کئچمه هئچ بیر مجلیس، طوي، شادلیق مجلیسی عاشیق

و صنعت خالقین عصـرلر بویـو الـده ائتـدییی یـارادیجیلیق      عاشیق صنعتی اوریژزینال و تکرار اولونمازدیر. ب

رکملی آذربایجان ؤنین بو بنزرسیزلییی حاقّیندا گ زرینده یارانیب فورماالشمیشدیر. عاشیق صنعتیولري ا عنعنه

آذربایجان خـالقی عاشـیغا ائلـه    «ستریر کی، ؤمیشلر. ح. زردابی گ یلهؤقیمتلی فیکیرلر س چوخصنعتکارالري 

رو وداغـالر باشـیندا، سـ   «ده کسسن خبري اولماز... یاخود، ح. جاببـارلی یـازیر:    سیر کی، الپ اتینیقوالق آ

گو، بیر شکسپیرین، تأثیریله بیر او قـدرده  وتک چاالراق اوخویان بیر ائل شاعیري، بیر سعدي، بیر هویانیندا ت

عاشیق ائلـین  «لتاییندا چیخیشیندا دئمیشدیر: س. آغامالی اوغلو عاشیقالرین بیرینجی قورو». دار اولماز عالقه

ــورادا داغالریــن، بــوالقالرین ایچریســیندن آلینیــب دا ائــل هاواســینا قاریشــمیش سســلري   آناســی دیــر. ب

زلو بوالقالریندان ؤدئمک عاشیق صنعتی آذربایجانین زنگین طبیعتیندن دوغموش، دورنا گ». سینیز جک ائشیده

لرینین عطـري، اوجـا داغـالر، گئنـیش      ل چیچکؤا تمیز هاوا، یاشیل چمن، چعاشیغ» قایناییب چیخمیشدیر.

و  253» (دیـر  ي، چایالرین شیریلتیسی ایلهام گتیریر، عاشیق اصـل آزاد رسـام   تارالالر، قوشالرین جه ـ جه 

25( 
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ده  ی دئیـل، هـم  ین ائل صنعتکارالري کیمـ  یلهؤعاشیقالر خالق آراسیندا یالنیز قوشما، گرایلی دئین، داستان س

چیلـر   سـترن مصـلحت  ؤنده یوخسولالرین دردینه یانان، اونـالرا یـول گ  ودریک اوستاد، دار گوهومانیست م

لیغی  سی، حاضیرجاواب روشو، تجروبهؤنیا گوده مشهور اولموشالر. عاشیقالر عاقلی (عقلی)، گئنیش د کیمی

شـعرلري خـالق عاغیـل، کامـال      چـوخ یمیزین بیر رمت قازانمیشالر. عاشیقالرؤایله ده خالق ایچریسینده ح

لردیر. عاشیق نئجه اولمالیدیر و او، خالقا نئجه خیدمت  زل نومونهؤ(کمال)، یاخشیلیق و عدالت تلقین ائدن گ

 لیدیر سوالینا عاشیق علسگر بئله جاواب وئرمیشدیر:  ائتمه

 ی گرکدیرازل باشدان پور کامال  عاشیق اولوب تَرکی ـ وطن اوالنین 

 ینده دولو گرکدیر معرفت علم   اوتوروب دورماقدا اَدبین بیله 

 لدوره، َنفسین یاندیرا ؤشیطانی ا   دن مطلب قاندیرا  خالقا حقیقت

 دالیسینجا خوش صدالی گرکدیر.    ائل ایچینده پاك اوتورا پاك دورا 

کی، هر بیـر   لردیر. بئله یفی معلوم اوالن نومونهلوم چوخعاشیق شعري خالق ادبیاتی ژانرالري ایچریسینده ان 

لیفین آدي، تخلصی وئریلیر. بو جهـت عاشـیق پوئزییاسـی یـازیلی     وعاشیق شعرینین سونوندا اونو یارادان م

نـین   لیفیولریندن بیري اونون مـ  الشدیریر. معلومدور کی، خالق شعرینین ان عمده خوصوصیت ادبیاتا یاخین

سـیدیر، داهـا اطرافلـی شـرح ائتسـک هـر بیـر         یر، عوموماُّ خالقا، کوللئکتیوه عایید ائدیلمهمعلوم اولماماسید

 ین اثرلرین شیفاهی یاشاما پروسئسینده آدینین اونودولماسیدیر.  نی یارادان مولیف نومونه

نـده ائحتیـوا   زوؤینـی ا  نین بو خوصوصیت  ایلک باخیشدا آداما بئله گلیر کی، عاشیق پوئزییاسی خالق ادبیاتی

دن  عصـرین سـونالریندا یاشـایان قوربـانی     XVروروك کـی،  ؤلره دیقّتله یاناشدیقدا گـ  ائتمیر. الکین حادیثه

سـینده یاشـامیش،    الریمیـزین شـعرلري شـیفاهی یـولال، خـالق حافیظـه       تون کالسیک عاشـیق وباشالمیش ب

وزه قـدر گلیـب چیخمیشـدیر. بـو     ورومؤدن ـ مجلیسه، آغیزدان ـ آغیزا، عصردن ـ عصره کئچرك د    مجلیس

ده یاشامیشدیر. بو مودت عرضـینده   میش، آنجاق شیفاهی شکیل میش، چاپ ائدیلمه چورولمهؤشعرلر یازییا ک
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یـی ـ    کارلیق نقطـه  ده فورما صنعت لري کیمی هم ایدئیا، هم نین باشقا نومونه همین شعرلر خالق یارادیجیلیغی

یـن هـر بیـر عاشـیق      لرینی بـزه  ده عصرلر بویو خالق مجلیس رهؤونا گلشیب جیالالنمیشدیر ا نظریندن تکمیل

لیفین آدي اولسادا) عومومی خالقین مالی کیمی یاشامیشدیر. دوغـرودور، بـو شـعرلر    وشعري (سون بندده م

شـیفاهی  رد ـ بئش عصر  ؤلییه اوغرامیشدیر. انجاق، هر حالدا د فولکلورون باشقا ژانرالرینا نیسبتاُّ آز دییشیک

لییه اوغرامامیش دئییلدیر.  دار اوالراق معین دئییشیک لري ایله عالقه ور ائدن عصرین، زامانین حادیثهؤدیلده د

یوك اثر خوصوصی معنادا معلـوم بللـی   ؤزله، عاشیق یارادیجیلیغینا منسوب هر بیر کیچیک، یاخود بؤبیر س«

 ). 31،  52» (ده کوللئکتیو یارادیجیلیق محصولودور مالیک اثر اولسادا، عینی زاماندا هم» لیفهوم«تک 

نکی وداستانالردا تامام ایله باشقا خـاراکتئر آلیـر. چـ    چوخسی بیر  لییی مسأله لی لیفوعاشیق قوشماالرینین م

ز ایمضاسینی دئییـل، داسـتان قهرمـانالرینین    ؤچون شعرلر قوشان هر بیر عاشیق سون بندلرده اوبئله داستان ا

ده کوراوغلو، شاه ایسماعیل، یاخود مجنون عاشیق اولمامیشدیر. الکین داستان محض  وئرمیشدیر. بلکهآدینی 

زلدن عاشیق عینی زاماندا قهرمـانالري بیـر عاشـیق کیمـی     وچون اونو دواونالرین آدي ایله باغلی اولدوغو ا

 تصویر ائتمیش و اونالرین دیلی ایله شعر دئمیشدیر. 

مکون دئییلدیر. عاشیقالرین یانیندا باالبان والغی آلتی سازدیر. اونو سازسیز تصور ائتمک معاشیغین اساس چ

سـی اونالریـن سسـی، ایفـاچیلیق      چاالندا اولموشدور. اصلینده عاشیقالرین باالبانچی ایلـه چیخـیش ائتمـه   

ن باالبـانین موشـایعتی   کسک مالحتلی سسه مالیک عاشیقالر هئچ زاماوداردیر. زنگین، ی مانئراسی ایله عالقه

سیز چالیب اوخوموشدور. اونون  ایله اوخومامیشالر. مثالُّ ، جیللی عاشیق مصیب (نصیب اوو) همیشه باالبان

لري قارشیسیندا باالبان  لبوللري سوسدوران، یاخیب یاندیریجی زنگولهونوللري رام ائدن مالحتلی سسی، بؤک

 نکی اونون مقابیلینه چیخان اولمامیشدیر. وده تک اوخوموشدور. چ میشدیر. عاشیق مصیب هم بیلمه  دینه
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سی ایله چیخـیش ائتمیشـلر.    لیق باجاریغینا مالیک اولمایان عاشیقالر ایسه همیشه باالبان واسیطه بئله ایفاچی

خـورالدا   زلـدرك واونالرین یانیندا حتی زورنا و ناغـارا چـاالنالردا اولموشـدور. بعضـاُّ اونـالر آنسـامبل د      

 دیر.  ده بئله وردهؤاوخوموشالر. بو، موعاصیر د

چیســی اوالن پ.  ســئودییی صــنعتکاردیر. او، زامــان گــوروس مکتــب نظــارت چــوخعاشــیق خــالقین ان 

عاشیقالر، عادتاُّ، کندلرده اولورالر. اونالر خالقین ایچریسیندن چیخمیش آدامالردیـر.  «ووستریکوو یازیردي: 

ده  ن عاشیقالرین ایکیدن اسکیک اولمور. بیریسی سازدا چالیر، اوخویـور، او بیریسـی ایسـه دف   چیخیش ائد

وبه ایلـه چالیـب اوخویـور،    ؤرورسن، اونالر نؤاونو مشایعت ائدیر. بعضاُّ اللرینده ساز چاالن ایکی عاشیق گ

سی  ورهؤرت اولور. عاشیق زاقافقازییا ددن عیبا دئییشیرلر. بعضاُّ ایسه عاشیقالر اورکستري زورنا باالبان و دف

 72».هرته مالیکدیرؤرمت و شؤیوك حؤکندلرینده ب

لرینـی ایفـا ائتمکلـه، آیـري ـ آیـري قوشـما، بایـاتی، داسـتان           نین باشقا نومونه عاشیقالر خالق یارادیجیلیغی

ان قهرمـانالرینین احـوالی ـ    دا یاراتمیشالر. بو هاواالر ناغیل و داسـت  لو ساز هاواالريچوخقوشماقال یاناشی 

ــه ــی اضــطرابالرا، پســیخولوژي حــالالرا، گ  روحی ــینه، کئچردیی ــون  ؤس ــانلیقالرا وس. اویغ ــتردییی قهرم س

، »کَرَمـی «، »گرایلی«، »ساري تئل«، »مخمس«، »یورت یئري«، »دیل قَم«، »بئیتود«، »تجنیس«یارادیلمیشدیر. 

ز ؤز ریتمـی، ا ؤز اهنگـی، ا ؤوس. بو هاواالرین هر بیـرینین ا  »اووشاري«، »لوویچه گؤگ«، »دیوانی«، »جلیلی«

 زللییی و خوصوصیتی وار. ؤگ

 کار ایفاچی عاشیقالر.  لمک اوالر: یارادیجی، اوستاد عاشیقالر، پئشهؤعاشیقالري اساساِّ ایکی قروپا ب

ـ ؤزلـدیر، هـم ا  وزل شـعرلر قوشـور، داسـتانالر د   ؤیارادیجی، یـاخود اوسـتاد عاشـیقالر گـ     ده  رینین، هـم زل

یوك طبعـه و یـارادیجیلیق اسـتعدادینا    ؤباشقاالرینین اثرلرینی مالحتلی سسله اوخوماغی باجاریرالر. اونالر ب
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زلـري  ؤده ا ز شعرلرینی ایفا ائدیر، شاز هـاواالرینی مهارتلـه چـالیر، هـم    ؤدیرلر. اوستاد عاشیقالر هم ا مالیک

 لر.  نیز شعر قوشوب ساز چالیرالر، اوخوماق قابلّیتینه مالیک دئییلهاواالر یارادیرالر. بعضی عاشیقالر ایسه یال

دیر.  لري یوخدور، یاخود دا اولدوقجا ضعیف کار ـ ایفاچی عاشیقالر بو عاشیقالرین یارادیجیلیق قابلیت   پئشه

یرنیـر،  ؤنی ا نعتیلیق ص ییر، عاشیق کار عاشیقالر اوستاد عاشیقالرین یاراتدیغی شعر و داستانالري ازبرله پئشه

زل سسـی و اوخومـاق قـابلیتی    ؤگـ  چوخییر و خالق آراسیندا ایفا ائدیرلر. بو عاشیقالرین  هاواالري منیمسه

لـره ایـدئیا    تلهونین قورویوب ساخالماق، تبلیغ ائتمک، یاشاتماق، ک واردیر. اوستاد عاشیقالرین یارادیجیلیغی

 سیزدیر.  بو عاشیقالرین خیدمتی میثیل یی ـ نظردن سترمک نقطهؤائستئتیک تأثیر گ

یـوك مـاراقال قـوالق    ؤلندیریر، اونالرین ناغیل و داسـتانالرینا ب  کسک قیمتوآذربایجان خالقی عاشیقالري ی

» عاشیق ائل آناسـیدیر «، »حاقّ عاشیغی«، »ائل عاشیغی«دیر کی عاشیقالرا خالق آراسیندا  آسیر. تصادفی دئییل

 وس. دئییلیر. 

نعتی زاقافقازییادان باشقا اورتا و کیچیک آسیادا دا گئنیش یاییلمیشدیر. قـازاخ و قیرغیـزالر آکـین،    عاشیق ص

نین ج. جابـایئو، داغیسـتان    لر حافیظ، داغیستان خالقالري ایسه عاشیق دئییرلر. قازاخ خالقی باخشی، تاجیک

ل اوغلـو، پولکـان شـاعیر نظـر     من بولبووزبکلرین ائرقاش جؤخالقالرینین س. ستالسکی، حمزت ساداسا، ا

نین عاشیق عباس، عاشیق  اوغلو، فاضیل یولداش اوغلو، قیرغیزالرین توکتوکول ساتیلقانوو، آذربایجان خالقی

 مه و باشقا صنعتکارالري مشهوردور. وج مولالعلسگر، خالتانلی تاغی (تقی)، حسین بوزالقانلی، 

سـئویلیر. خـالقیمیزین بعضـی بایـاتیالري،      چـوخ خالقالرین آراسیندادا آذربایجان عاشیق پوئزییاسی قونشو 

لـر   رجو و ائرمنـی وقوشماالري، بیر سیرا داستانالریمیز حتی آذربایجان دیلینده، گ چوخعاشیقالریمیزین بیر 

ذربایجان ز شعرلرینی اؤرکملی عاشیقالر یئتیشمیشدیر. اونالر اؤدا دا گ رجستانوطرفیندن ایفا ائدیلمیشدیر. گ

دا مخمس، تجنیس، بایاتی، قوشما،  رجو عاشیقالريودیلینده قوشموشالر. پروفئشور د. علی یئوا یازیر کی، گ
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(س. ». شَمه، دوداق دیمز، تاپشیرما، غزل وس. شعر فورماالریندان ایستیفاده ائدیردیلرؤمه، د کله بئیت، یئدهود

 ح)

 اوستاد ـ شاگیرد. 

شـن   لریندن بیریده اونـدا عصـرلر بویـو ثابیتلـه     زونه مخصوص خوصوصیتؤنین ا یآذربایجان عاشیق صنعت

ده بولبـول، م. ح. طهماسـب، او. سـاري وللـی، م. حکـیم اووا معـین        سیدیر. بو بـاره  اوستاد ـ شاگیرد عنعنه 

الري شـاگیرد  میشلر. هر بیر اوستادین شاگیردي اولمالیدیر. بو باخیمـدان اوسـتاد صـنعتکار    یلهؤلر س مالحظه

میش.  ز اثرلرینی چاپ ائده بیلمهؤشوندورموشدور. قدیمدن بري عاشیقالر اومور بویو دؤتون عوب» پروبلئمی«

چون خوصوصی شاگیردلر یئتیشـدیریب اونالریـن   وجک نسیللره چاتدیرماق ا سینی گله ادبی ارثینی، تجروبه

زلرینـه  ؤز مکتبی، نئجه دئیرلر، اؤیوك عاشیقالرین اؤبسیز،  لري یاشاتمیشالر. شوبهه سی ایله بو عنعنه واسیطه

زه دیـن اسـتعدادالري تاپمـاق،    ؤسی ائلده، اوبـادا گـ   نین وظیفه»ستودیا«اولموشدور. بو » ستودییاسی«ره ؤگ

نین سیرلرینه واقیف ائتمک، سونرادا مستقیل حیاتا ضمانتدن عیبارت اولموشدور. شاگیرد بیـر   عاشیق صنعتی

نی دویمـاق قـابلیتی وس.    لیق مهارتی، موسیقی سی، مالحتلی سسی، ایفاچی لري ـ حافیظه  صیتسیرا خوصو

لی ایدي. بو کیفیتلري اولمایان گنجلري اوستاد هئچ زامان شاگیردلییه قبول  ایله اوستادین دیقّتینی جلب ائتمه

اندان سونرا گنجـین آغزینـادا   ره، حتی عاشیق علسگر همین جهتلري یوخالیؤلبولون یازدیغینا گوائتمزدي. ب

نین آغـزي گئنـیش آچیلمالیـدیر) قبـول      چون مغنّیوچون، ایفا اوباخاردي، آغزي کیچیک اوالن (اوخوماق ا

اوو  کارلیقال حاضـیرالناردي. م. حکـیم   قایغی و طلب چوخلر  ). شاگیردلییه یارالی گنج26، 147ائدیلمزدي (

یی، سـونرادا چالمـاغی    مه کلهؤلرینی بیلمک، ک اولجه سازي، اونون پردهتعلیمین سازدان باشالندیغینی یازیر. 

زو ده اوستاد اولجه آسـان هـاواالردان باشـالیر و مرکبـه دوغـرو گئـدیردي.       ؤباجارماق اساس ساییلیردي. ا

یاشـیندان سـونرا اوخوماغـا ایجـازه وئریلیـردي. عاشـیق علسـگر شـاگیرلرینین سسـی           16شاگیرلره یالنیز 

نالرا ائولنمهفوده ایجازه وئرمیردي.  یه رماالشانا قدر او 
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زلري ؤسی اولمادان اوخویا بیلمز. گ لره، طویالرا آپاریر. آنجاق شاگیرد اونون ایجازه اوستاد شاگیردي مجلیس

گیرد تـورر. شـا  ؤروب گؤتون حرکتلرینه دیقّت ائدر، هامیسینی گوچالیب اوخویان اوستادیندا اوالر، اونون ب

دییـی مقامـدا    نیـر. او، سـازي ایسـته    لـه  ایل قالیب، صنعتین اسـاس سـیرلرینه یییـه    4ـ   5اوستادینین یانیندا 

لـی،   تون هاواالري چالماغی باجارمالی، عاشیق شعري فورماالرینی، داستانالري ازبردن بیلمـه ولی، ب مه کلهؤک

لـر قارشیسـیندا    ییجی ز شاگیردینی اوستادالر، دینلهؤستاد ااوستادینین یارادیجیلیغینا بلد اولمالیدیر. نهایت، او

 ایمتحانا چکیر. بو ایمتحان عینی زاماندا مستقیل حیاتا وثیقه اولور. 

اوستادالر همیشه ایستعدادلی شاگیرلري ایله، شاگیرلر ایسه مشهور اوستادالري ایله فخـر ائتمیشـلر. عاشـیق    

ز شـاگیردلري ایلـه گئـدرمیش، او،    ؤلره ا مه مجلیسوج مولالیردي. ایکی شاگیردي ایله فخر ائد علسگر اون

 زو ایسه، تکلیف اولونارسا، آخیردا اوخویارمیش. ؤمجلیس آپارماغی ان ایستعدادلی شاگیردلر تاپشیرار، ا

 عاشیق شعرینین توپالنماسی و نشري. 

فارس دیللرینده یازیالن، کالسیک عرب،  چوخرموش ضیالیالر داها ؤکئچمیش زامانالردا مدرسه تحصیلی گ

میشـدیر.   چورورموش، عاشیق یارادیجیلیغینا ایسه اهمیـت وئریلمـه  ؤشعر اوسلوبوندا یارانان اثرلري یازییا ک

ز شعرلرینی نسیلدن نسیله کئچیررك قورویوب ساخالمیشالر. عاشیق شعري یازییـا آلینمـادیغی   ؤعاشیقالر ا

لري ایسـه   تدوکجه معین دییشیکلییه اوغرامیش، بعضیؤلري عصرلر اچون آیري ـ آیري صنعتکارالرین اثر وا

صـنعتکارالرین آدالري بئلـه،    چوخشموشدور. حتی بیر وایتیب ـ باتمیش، یاخود باشقاالري ایله قاریشیق د 

یی ـ حـالالرینین قالماماسـیدا همـین بـو سـبب        اونودولموشدور. مشهور کالسیک عاشیقالریمیزین ترجومه

 دیر.  رهؤلیکلر ت یوك چتینؤتون بونالر عاشیق پوئزییاسینین تدقیقی ایشینده بوسیز، ب بههور. شزوندندیوا

بیر عاشیق شعرلرینین توپالنماسینا قدیم مأخذلرده تصادوفدن ـ تصادوفه ده اولسا، راست گلیریک. قوربانی،  

شـقاالرینین شـعرلري جزئـی مقـداردا     ساري عاشیق، عباس توفارقانلی، عاشیق واله، خسته قاسیم، امراه و با

ده، موسـکوادا و پئتئربورقـدا نشـر ائـدیلن      عصرین اوللریندن تیفلـیس  XIXنکلرده قالمیشدیر. واولسادا، ج
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ده بیر سیرا عاشیقالریمیزین قوشماالرینا راسـت گلیریـک. الکـین آذربایجـان      لرینده روس مطبوعاتی صحیفه

سـی یـالنیز سـووئت حـاکمیتی ایللرینـده مومکـون        یرنیلمـه ؤشـري و ا عاشیق پوئزییاسینین توپالنماسـی، ن 

لر آز بیر مودتده اولجه قزئـت و ژورنـال    زلرله نومونهواولموشدور. آذربایجانن رایون و کندلرینده توپالنان ی

ـ نجـی ایلـده ولـی      1927لرینـه چاتدیریلمیشـدیر.    تلـه ولرینده چاپ اولونوب گئنـیش اوخوجـو ک   صحیفه

 کیتابالري چاپ اولونموشدور. » ائل عاشیقالري«و » کورلوغلو«وفلونون ترتیبی ایله خول

ـ نجو ایللردیر. مشهور آذربایجان فولکلور   30ورو ؤعاشیق شعرلرینین ان قیزغین توپالنما و چاپ اولونما د

یر ـ بیرینین آردینجـا عاشـیق    لو اثرلر توپالییر و بچوختوپالییجیسی ج. علیزاده رایون و کندلریمیزي گزرك 

آدي ایلـه آیریجـا   » آذربایجان عاشـیقالري «شعریندن عیبارت کیتابالر چاپ ائتدیریر. عاشیق شعرلري اولجه 

کیتابالریندا توپالنیر. همین ایکی جیلدلیک ایکـی دفعـه   » عاشیقالر«جیلیددن عیبارت  2کیتابدا، سونرا ایسه 

ور حاقّینـدا  ؤلـر یازیـب، هـر بیـر عاشـیغین حیـاتی، یاشـادیغی د        ا مقدیمهچاپ ائدیلیر. ج. علیزاده کیتابالر

دا کیتابالري چاپ ائـدیلیر.   معلومات وئرمیشدیر. بوسندان باشقا همین ایللرده آیري ـ آیري عاشیقالریمیزین 

 ستره بیلریک. ؤنین، عاشیق اسدین شعر کیتابالرینی بونا میثال گ عاشیق علسگرین، حسین بوزآلقانلی

لیییـک. اولنـون ترتیـب     دا خیدمتینی قئید ائتمـه  شوناس سلمان ممتازین عاشیق شعرینین توپالنماسیندا ادبیات

دیـر. سـون زامانـدا عاشـیقالریمیزین      کیتابی بو جهتدن دیقّته الییق» ائل عاشیقالري«ائتدییی ایکی جیلدلیک 

میش، کالسیک و موعاصیر عاشـیقالریمیزین  اوللر توپالنمیش شعرلریندن عیبارت بیر نئچه مجموعه بوراخیل

زاده، م. ح. طهماسـب، اَ.   آیریجا کیتابالري نشر ائدیلمیشدیر. آذربایجان عالیملریندن ح. اراسـلی، ف. قاسـیم  

 وو، ق. نامازوو، یئو، س. پاشایئو، م. مرسل اوو، و. ولی یئو، م. حکیم اووا، آ. نبی آخوندوو، اَ. قاراباغلی، اَ. ائلدار

لرینه و بیـر سـیرا باشـقا نظـري      ائ. ممدوو و باشقاالرینین عاشیق پوئزییاسینین منشأیینه، فورما خوصوصیت

آکادئمیک م. » عاشق یارادیجیلیغی«لري چاپ ائدیلمیشدیر. آکادئمیک، ح. آراسلی  لره دایر قیمتلی مقاله مسأله

عاشیغین سازي «، ق. نامازوو »آذربایجان عاشیق ادبیاتی«وو  م. حیکم» عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم«وو  ابراهیم
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 چـوخ نـین بیـر    تـون بـونالرال برابـر عاشـیق صـنعتی     وآدلی قیمتلی تدقیقات اثرلري یازمیشـالر. ب » زوؤو س

 سی داوام ائدیر.  یرنیلمهؤلرینین ا پروبلئم

 نین منشأیی حاقّیندا.  عاشیق صنعتی

 چـوخ لري کئچمیشدیر.  زونه مخصوص اینکیشاف پیلّهؤرلرده اختلیف عصومعلومدور کی، عاشیق صنعتی م

لري او قـدرده گئنـیش تـدقیق     سی و اینکیشافی مسأله ین خاراکتئري، مئیدانا گلمه قدیم زامانالردان بو صفت

 میشدیر.  ائدیلمه

حافیظـه  ده مو لري بو و یـا دیگـر درجـه    عاشیق یارادیجیلیغیندا قدیم صنعتین بیر سیرا خاراکتئر خوصوصیت

لرینـه خـاص اوالن     قـدیم نومونـه   چـوخ اولونموشدور. بونالردان بیري سینکرئتیزمدیر. سینکرئتیزم صنعتین 

ختلیـف  وورونون صنعتی اساساُّ سینکرئتیک خـاراکتئر داشـیییب. سـینکرئتیزم م   ؤجهتدیر. ایبتیدایی ایجماع د

  سیدیر. ده چارپازالشماسی، بیرلشمه صنعت نوعلرینین بیر صنعت

ده عضوي صـورتده بیرلشـیردي.    کارلیق، رقص، آکتیورلوق وس. قدیم صنعت لیک، بسته شاعیرلیک، خواننده

زونـو  ؤسـینده ده ا  بو جهت یالنیز کالسـیک عاشـیق صـنعتینده دئییـل، اونـون اینـدیکی اینکیشـاف مرحلـه        

ـ  سترمکدهؤگ دیر. بـو خوصوصـیت   دیر. عاشیق صنعتی شعر، موسیقی و رضصین آیریلماز سینتئزیندن عیبارت

ز ؤستریر کی، عاشیق صنعتی اؤزونو ساخالماقدادیر. بو اونو گؤده ا موعاصیر عاشیق صنعتینده ده معین درجه

تورمـوش و سـونراالر معـین اینکیشـاف     ؤورونـدن گ ؤقدیم زامانالردان، ایبتیدایی ایجماع د چوخکلرینی ؤک

 لري کئچیرمیشدیر.  مرحله

ئزییاسیندان اخالق صنعتینه مخصوص ایمپروخ زونو داها ؤویزاسییا عاشیق پوویزاسـییا   ؤگ چـوسـتریر. ایمپرو

دن، بداهتاُّ یاراتمـاق دئمکـدیر. ایمپروویزاسـییا خـالق      شونمهوشیب د دن، فیکیرله رمهؤدن حاضیرلیق گ اولجه

ین صنعتکار زامانا،  یلهؤس نی، داستانی ختلیف فورماالردا گوستریر. مثالُّ، بیر ناغیلی، لطیفهوزونو مؤصنعتینده ا

لر ائدیر) بوسنالر ایفا زامانی باش  یه اساساُّ اونو دییشدیریر (ایختیصار یاخود عالوه مجلیسه، احوالی ـ روحیه 
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ییر. بورادا صنعتکارین باجـاریغی، پوئتیـک ایسـتعدادي،     رولمهؤدا گ دن حاضیرلیق چون اولجهووئریر. بونون ا

سـین،   ییجـی طرفینـدن حـیس ائدیلمـه     ویناییر. بئله ایمپروویزاتورلوق گـرك دینلـه  هوم رول اوسی م حافیظه

یـوك خـالق   ؤده ب آرتیرما، عالوه، ایختیصار (اختصار)، قوندارما صنعی خـاراکتئر داشیماسـین. بـو پروسـئس    

یله هـوم جهتیـدیر. خوصوصـ   وصنعتکارالري خوصوصیله سئچیرلر. ایمپیروویزاسییا عاشـیق پوئزییاسـینین م  

روزه (بروز) وئریر. عاشـیقالر دئییشـمه پروسئسـینده    وزونو داها قاباریق بؤدئییشمه زامانی ایمپرووزیزاسییا ا

بند، تجنیس، دوداق دیمز کیمی چتین فورماالریندان ایسـتیفاده ائـدیر،    پوئزییانین، خوصوصیله باغالما، قیفیل

 بیر ـ بیرینین چتین سیناغا سالیرالر. 

نین منشأیی، قدیم تاریخی حاضیردا دا آکتورآل بیـر پـروبلئم اوالراق قالماقـدادیر. موعاصـیر      تیعاشیق صنع

لـر الـده    دان مشغول اولور و سـون ایللـرده معـین نائلیـت    چوخآذربایجان فولکلورشوناسلیغی بو پروبلئمله 

ـ  نی یارادان اَن قـدیم یـارادیجی   ائتمیشدیر. موعاصیر عاشیغا بیز ائل صنعتی ییـق.   ین خَلَفـی کیمـی باخمـالی   ن

نـه آپاریـب   وورؤنین منشأیینی ایبتیدایی ایجماع د یوخاریدا بحث ائتدیییمیز سینکرئتیزم عاشیق یارادیجیلیغی

لـره   چیخارمیرمی؟ پروفئسور ت. بنیادوو تاریخ، آرخئولوگییـا، ائتنوقرافییـا علملـرینین الـده ائتـدییی نائلیـت      

ره عاشـیق  ؤییر. عالیمه گ یلهؤمین ایل بوندان اول مئیدانا گلدیینی س 4تخمیناُّ نین  اساسالناراق عاشیق صنعتی

لـر آراسـیندا یارانمیشـدیر.     رك دیللـی قبیلـه  وچري مالدا طایفاالر شکلینده یاشایان تؤنجه کؤصنعتی ایلک ا

ولکلورشوناسـلیغیمیزین  ف 73مین ایل تاریخی واردیـر.  3آذربایجاندا سازین، سازا بنزر سیملی آلَتینده تخمیناُّ 

نـین   لر، البته، ماراق دوغورور. آنجاق، بیزجـه، عاشـیق صـنعتی    سینده بو موالحیظه ایندیکی اینکیشاف مرحله

لی اراشدیریب ایضـاح ائتمـک داهـا     منشأیینی، عومومیتله، صنعتین منشأیینی قانونا اویغونلوقالري ایله عالقه

 دوغرو اوالر. 
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لـري بیـزه گلیـب چاتمامیشـدیر. عومومیتلـه، فولکلـورون دیگـر         یجیلیغی نومونـه ور عاشیق یـاراد ؤقدیم د

ورده ؤنــین ســون د لــرده قالمامیشــدیر. آذربایجــان فولکلورشوناســلیغی ژانرالرینــدا یارانــان ایلکــین نومونــه

ینده لـر ایچریسـ   رك دیللی قبیلـه وسینده خالق صنعتینی اینکیشاف ائتدیرن صنعتکارالرا ت آختاریشالري نتیجه

 ایشیق، وارشاق، اوزان، دده، آغ ساققال، یانشاق وس. کیمی آدالر وئریلدییی معین ائدیلمیشدیر. 

الري بـو   نـین تـدقیقاتچی   دا دئییلمیشدیر. عاشیق صنعتی»ایشیق«تورك دیللی خالقالر ایچریسینده عاشیقالرا 

عاشـیق  «ده یـازیر:   . دیـزدار اوغلـو بـو بـاره    نی بیلدیرمیشـلر. مـثالُّ: ج   ز موناسیبتیؤده زامان ـ زامان ا  تئرمینه

رولموشـدور.  ولی س لیک ایثبات اولونمامیشدیر، دییشیک گوروشلر ایره نون هارادان چیخدیغی هلهویوزجؤس

م. ». دیـر  زجویوندن گلـدییی قناعتینـده  ؤسـ » ایشـیق «رکجـه  وزجوکلرینین تؤب. چلبی عشقی و عاشـیق سـ  

 ییر.  یلهؤنی س رك دیلینه کئچدیییوطرزینده ت» ایشیق«زوالراق زونون محض پوؤپرولوزاده ده عاشیق سؤک

سـی   آد ـ تیتولالرینـا غالیـب گلمـه    » یانشـاق «و » اوزان«عاشـیغین  «بیزجه «م. ح. طهماسب بو حاقدا یازیر: 

زونون دنیوي ؤس» عاشیق«له باغلی »عشق«پروسئسی بئله اوزون و مرکب بیر یول کئچمیشدیر کی، بورادا دا 

ده  یوك رول اوینامیشدیر. الکین بورادا بیر سیرا باشقا سوزلرینؤب چوخنیوي)، فلسفی و رمزي معناالري ود(

 ). 31، 45» (زودورؤس»ایشیق«یی، خیدمتی، ایشتیراکی اولموشدور کی، بونالردان بیري  مهؤک

گئنـیش یـاییلمیش    چـوخ عصـرده   XVIو. قوردلئوسکی بو مسـأله ایلـه بـاغلی اوالراق دئییـر: قلنـدرلري      

زو ایله عربجه ؤس» ایشیق«دئمک اوالن » آد«ده تورکجه  آدالندیریردیالر. بورادا بلکه» ایشیق«ایصطیالح اوالن 

 (س. ح) 74».زونون کونتامیناسییاسی باش وئرمیشدیرؤس» عاشیق«دئمک اوالن » آلالها محبتله یانان«

لشـمیش بیـر    نین میفولوگییاسـینا داخیـل اولمـوش و مقـدس    قدیم تورك خالقالری» ایشیق«معلومدور کی، «

اوغـوز خاقـان داسـتانیندا اوغـوز خـانن اوزو نورانیـدیر و       ». نشله، اودال باغلیدیروعنصردور. ایشیق آیال، گ

 43ـ  44ص  1990ـ جاوا دهئیت آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی، باکی  74
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سترن قورد دا اوغـوزون  ؤشن بیر ایشیقدان دوغولموشدور. اوغوز خان اوردوالرینا یول گویدن دؤآروادي گ

 دان دوغولموشدور.  شن بیر ایشیقونا دچادیری

دان  شـن سـماوي بیـر ایشـیق    ورد قارداشیدا بیـر آغـاج و یـا تورپاغـا د    ؤاویغورالرین خاقانی بوغا خان و د

دئدیکلري جنّـت ده  » اوچماق«یارادیلمیشدیر. بو خالقالرین ایسالمدان قاباقکی دینلري اوالن شامان دینینده 

مـیش ایشـیغی مقـدس بیلمیشـلر و اونـو هـر        دیللی خالقالر هله آذربایجانا گلمه بیر ایشیق عالمیدیر. تورك

 75».نیانین یارانماسیندا، ایلهام قایناغی حساب ائتمیشلروشئیین، حتی د

 نین دیلله دئییر:  ز قهرمانیؤدا خالق ا داستانیندان قوپوب قاالن قدیم بیر ماهنی» کوراوغلو«رده ده ؤاونا گ

 م ایشیغام.  عاشیق دئییله  ئیر: من عاشیغام. کور اوغلو د

نـن، مقـدس    زه چیخیر. ایشیق قـدیم تـورك خـالقالرینین سـئویملی، عزیزلـه     ولر ا اینجه مطلب چوخبورادا 

ده اونالر مقدس حساب ائدیلمیشلر. هئچ ده تصـادوفی   لیکله سایدیقالري صنعتکارالرا وئریلمیش آددیر. بئله

زرینـده یاشامیشـدیر. آدالري   وتـون تـاریخ بویـو همـین صـنعتکارالرین ا     ویـک ب ل دئییلدیر کی، بـو مقـدس  

ولییـا (اولیـا) اولمـوش، عاشـیق ـ حـاق       ؤلیک ایسه یاشامیشـدیر. اوزان، دده مقـدس، ا   دییشیلمیش، مقدس

تـون بـو   وده مقـدس ساییلمیشـدیر. مگـر ب    نش، ایشیق عاشیغی اولمـوش یئنـه  وعاشیغی، تانري عاشیغی، گ

لـی،   میرمـی؟ دئمـه   لییینه داللت ائله قدیم چوخر ـ ایشیق، وارساق، اوزان دده عاشیق صنعتیمیزین  آختاریشال

 زوده مقدس و توخونولماز بیر صنعتدیر. ؤدیر، ا زو قدر قدیم بیر صنعتؤمیز خالقین ا عاشیق صنعتی

ییلـدییی قناعتینـه   عصـرلریندن اینـدیکی عاشـیغا وارسـاق دئ     V – VIIپروفئسـور م. سـئیدوو ائرامیـزین    

زو ؤعصــرلرده ایســه اوزان ســ VIII – Xگلمیشــدیر. تخمینــاُّ بــو عصــرلردن باشــالیاراق خوصوصــیله 

داسـتانالریندا اوزانالریـن تیپیـک صـورتلري یارادیلمیشـدیر. خـالق       » کیتـابی دده قورقـود  «نمیشدیر.  ایشله

ز ائل ـ ائـل گـزر، چـاالر، اوخویـار، ایگیـدلره       رمته مالیک اوالن اوزانالر اَلینده قوپوؤیوك حؤایچریسینده ب

 . 43ـ  44، ص 1990ـ جاواد هیئت، آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی، باکی،  75
                                                 



شکول ایشلري یولونا قویان بیر ودریک، بیلیجی، موده م داستانالر قوشاردي. دده ایسه اوزانلیغی ایله برابر هم

قوپوزالر، چالیـب اوخونـا، ایفـا ایلـه بـاغلی       چوخزله اگر اوزانالر ان ؤائل آغ ساققالی اولموشدور. باشقا س

م  دده«لـرین اصـل یـارادیجیالري اولموشـالر.      ده یارادان صنعتکارالر، مشهور اوغوزنامـه  لر هم رسه، ددهائدیل

دي، بو بوي دلی دومرولون اولسـون، منـدن سـونرا آلـپ اوزانـالر       یلهؤي سؤقورود گلیبن بوي بویالدي، س

 وس. » سین ـ دئدي سین، آلنی آچیق، جومرد اَرنلر دینله یلهؤس

نراالر ا لــرین تیپیــک نوماینــده زانالریــن و ددهاوغرودانــدا ســوز ؤســی داســتاندا، البتــه، دده قورقــوددور. دو

لییی، آغ ساققالیغی ایله سئچیلن ائل صـنعتکارالرینا دده دئییلـدییی معلومـدور.     دریکویارادیجیلیق قابلیتی، م

XVI  ،عصرده دده یادکارXVII راب (تراب) دده، وعصرده تXVIII رده دده قاسیم (خسـته قاسـیم)،   عص

XIX  لالعصرده علسگرةال بیلـر. اینـدي       وج مونـا میثـال اوزاآلقـانلی و باشـقاالري بومه، عاشیق حسین بو

سـی بونـا آیـدین میثالـدیر.      ده اوالن اوزانـالر محلّـه   دار آذربایجاندا یئـر آدالري وار: گنجـه   اوزانالرال عالقه

 ختلیف ماهنیالردا یاشاماقدادیر: ویسینده ماوزانالرال باغلی خالق ایچر

 قیزیم، قیزیم، قیز آنا ـ قیزیمی وئررم اوزانا ـ اوزان آخچا قازانا ـ قیزیم گئیه بزَنه. 

 ندوز اوالن ایشلري ـ گئجه یازان گلیبديونی پوزان گلیبدي ـ گ ائویمه اوزان گلیبدي ـ پره

ز معناسینی معـین  ؤز اؤنمیشدیر. زامان کئچدیکجه بو س ایشله زوده معین مودت عاشیق معناسینداؤیانشاق س

دار آذربایجانـدا یئـر،    دانیشان، اوزونجو وس. معناالر داشیمیشدیر). بو تئرمینله عالقه چوخ_قدر دییشمیش 

سـترمک اوالر کـی، بـو کنـدین     ؤکند آدالري دا واردیر. خوصوصیله کلبجر رایونونداکی یانشـاق کنـدینی گ  

 لیقال مشغول اولموشدور.  ینین اکثریتی کئچمیشده عاشیقس اهالی

یه باشالنمیشدیر. اوزانین نه واخت عاشیقال عوض اولوندوغونو  نمه زو ایسه نیسبتاُّ سونراالر ایشلهؤعاشیق س

 – XIIIورده قوشا یاشامیش اولجـه عاشـیق   ؤزلر معین دؤرونور، بو سؤمک چتیندیر. آنجاق گ یلهؤدقیق س

XIV نمیشدیر.  رلردن ایشه عاشیق شکلینده ایشلهعص 
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احمد یسوي، یونیس ایمره کیمی شاعیرلر و اونالرین موعاصیرلري عشقی، محبتی گئنیش، عومومی معنادا 

زلرینی عشق اهلی ـ ؤتورور، اونو خوصوصی وئرگی، حاق وئرگیسی کیمی تلقّی ائدیردیلر. بو معنادا اؤگ

ره، عشق اهلی خوصوصی ؤلشیردیلر. بو شاعیرلره گ لشیر علوي عاشیق آدالندیران شاعیرلر مقدس

لردیر. عشق وئرگی کیمی وئریلیر. عشق حقدن وئریلیر. تمیز اینسانی  سئچیلمیش اینسانالردیر، یعنی عاشیق

 لشدیریر:  ده مقدس صافالشدیریر، اوجالدیر و سون نتیجه

مز ـ هئچ بیلینمز  ندیم دئمز ـ او اود بو اودا بنزهیونیس ایمره: عشق اودونا وارمی عوض ـ اونا یانان یا

 سی.  زبانه

کسک ایستعدادا مالیک اوالن اینسانالر ویی ده هر آدام باجارماز. بئله ی تمیز، مقدس، حقیقی، اودو سئومه

ز ؤادا  لر دوغرودان لر، مقدس اینسانالر، وئرگی آلمی شخص لردیر. بئله عاشیق دیر، یعنی عاشیق عشق اهلی

 حرکتی، داورانیشی ایله خالق آراسیندا تانینیر، مشهورالشیر، سئویلیر و تقلید ائدیلیرلر. 

 سی دیر ـ اَن کَمینه دیوانه دیر ـ حالّجی ـ منصور کیمی دیر ـ دمی انالحق دمی اونون شمعی چاق شمعی

لري او زامان ائل  بو کیفیت الرینین وورغونلوغو، یعنی لرینین، عشق جنون لرین، محبن دیوانه بئله عاشیق

لرین  بهادیرالري، قهرمانالري وصف ائدن اوزانالرین صنعتینه کئچیر، اوزانالر عاشیق چوخایچریسینده ان 

دیر.  چون ده عیبرتلیولر البته، اوزانالر ا الر قوشماغا باشالییرالر. بئله عاشیق عشق ماجراالري حاقّیندا ماهنی

زامان مقدس کیمی  چوخلرین  شر. عاشیقوبیر جهتی ده خاطیرالماق یئرینه دائله بوراداجا باشقا 

لرین بئله، محبتی،  آدالندیردیغی، بعضاُّ طریقت، معرفت، حقیقت یولو کئچیب حقیقی عاشیق آدالنان شخص

ینا ده گلیر. عاشیقلرین محبتی اوزانالرین یارادیجیلیغ نیانی، اینسانی محبتی وصف ائدن شعرلرهوحقیقی د

زلرینی عاشیق آدالندیریر و ؤچار اوالن اوزانالر اونیوي خاراکتئر آلیر. بو یولال عشقه دود چوخکئچیب داها 

لیکله، بیر مودت اوزان ـ عاشیق قوشا  سو عشق اولوردو. بئله الرینین دا اساس موضوع قوشدوغو ماهنی

ده  چالیر. زامان کئچدیکجه اوزان عاشیقه، عاشیق نیر، عشقین ترنّمو بهادیریلیغین تصویرلرینه غلبه ایشله
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 XIV – XVIلشیر.  زو کیمی ثابیتؤعاشیغا چئوریلیر. اوزانالرین ـ عاشیقلرین شعرلرینده عاشیق س

 نمیشدیر.  تون آذربایجان بایاتیالریندادا عاشیق یوخ، عاشیق ایشلهوعصرلرده موجود اوالن ب

 76نول ایستر، اَل یئتمز ـ اَییلمز بو داغ هاراي.ؤاغ هاراي ـ کمن عاشیق بو دا هاراي ـ غم منی بود

نمیشدیر. اساس فیکیر بودور کی، عاشیق عرب منشألی  یلهؤلر س ختلیف موالحیظهوزو حاقّیندا دا مؤعاشیق س

تورولوب، عاشیق، یعنی عشقه توتوالن، ووروالن، مفتون اوالن معناسیندادیر. سونراالر ؤزوندن گؤعشق س

شموشدور. پروفئسور ح.م. وشکلینه د» عاشیق«نین قایدا قانونالرینا اویغون اوالراق،  یق آذربایجان دیلیعاش

رموشدور: ونلره عالوه اوالراق بئله بیر موالحیظه ایرَلی س تون بو دئییلهوطهماسب سون تدقیقاتیندا ب

نین ایندي آرتیق تامام ایله  رکجهوکو ایسه، بیزجه تؤین ک»عاشیق«، »عشقی«نین  کو عربجهؤین ک»عاشیق«

». دیر نمکده زون آشیالماق فورماسی ایندي ده دیلیمیزده ایشلهؤیندیر. بو س»آش«لشمیش اوالن قدیم  آرخایک

و مغّنی » آشوله«نن  زبک دیلینده یاشایان ماهنی، مئلودییا معناسیندا ایشلهؤعالیمین فیکرینجه، حاضیردا ا

 ). 31و  41داردیر ( زله عالقهؤده همین س»چی لهآشو«نن  معناسیندا ایشله

لري بیزه  دیر. آنجاق اونون آیري ـ آیري نوماینده قدیم تاریخه مالیک چوخروندویو کیمی، عاشیق صنعتی ؤگ

 سونراکی عصرلرده معلوم اولموشدور.

 مولال) 1، ن 1929رنالی، ژو» معاریف و مدنیت(«سینده  آدلی مقاله» قاسیم و یونیس ایمره مولال«س. ممتاز 

 ستریر. ؤعصرده یاشادیغی و هئجا وزنینده شعرلر قوشدوغونو گ XIIIین  قاسیم

ردوم ـ قارانقو توپراق آلتیندا ـ یاتار جیسم ایله جان ؤذار (گذار) ائتدیم ـ عجایب مردمان گوقابیردن گوم

 ردوم. ؤگ

ـ  28جیلدلر،  I – II» (ائل شاعیرلري«ده ائدیب. چ شعرینی اَلوین ا قاسیم مولالسالمان (سلمان) ممتاز 

ورو ؤنین یاشادیغی د ده سلمان ممتاز اولجه یونیس ایمره ـ جی ایللر) کیتابالریندا وئرمیشدیر. مقاله 1927
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عصرین اوللرینده  XIVعصرین سونو و  XIIIلشدیریر. یونیس ایمره  ز اثرلري اساسیندا دقیقؤشاعیرین ا

نین موعاصیري، آذربایجان  قاسیم حسن اوغلو و یونیس ایمره مولال«ن ممتاز یازیر: یاشامیشدیر. سلما

 دیر.  نین آشاغیداکی بئیتی تصدیق ائتمکده شاعیریدیر. موعاصیر اولماسینی یونیس ایمره

 مه.  یلهؤیرو سوزو اَیري ـ اؤدرویش یونیس بو س

قاسیم  مولالمین کالمی «نگلرده وا بیاض و جدن قالم قاسیم گلیر. اسکی مولالیه چکر بیر  سنی صیغه

لر  نگوره، اگر جؤتدقیقاتچی عالیمین دئدیینه گ». زه چارپماقدادیرؤشعر گ 2ـ  3، عنوانی ایله »شیروانی

لیک س. ممتاز ایکی  زه چیخاریال بیلر. هلهوشعرلري ا چوخقاسیمین داها بیر  مولالالیازماالري آختاریالرسا 

ردیفلی قوشما، » صنم، صنم«یگر بیر شعر الده ائدیب خالقین مالینا چئویرمیشدیر. بونالر تجنیس و بیر ده د

قاسیمین الده ائدیلمیش شعرلرینین  مولالردیفلی گرایلیدیر. » ردومؤگ«ردیفلی معما تجنیس و » بئشینه«

 دیر؟  قیمتی نده

لیک ایلک،  ره هلهؤآپاریالن تدقیقاتالرا گزریندة وعومومیتله، ایندییه قدر آذربایجان عاشیق یارادیجیلیغی ا

عصرین اوللرینده یاشادیغی احتمال اولونان قوربانیدیر. البته،  XVIعصرین سونالري و  XVعاشیقیمیز 

زل شعرلري و داستانالري ؤبهه یوخدور کی، قوربانیدن اوللرده آذربایجاندا عاشیقالر یاشامیش، گوهئچ ش

لریندن بیز قوربانینی تاپمیشیق. دیگر  لیک تاریخین صحیفه آنجاق هلههرت قازانمیشالر. ؤایله ش

نین  نکی قوربانیوزه چیخاریالجاغینا امینیک. چوسینده ا دا یئنی تدقیقاتالر و آختاریشالر نتیجه عاشیقالرین

تشکیل  سینی لشمیش بیر مرحله لشمیش، پخته یارادیجیلیغی عاشیق پوئزییاسینین باشالنغیجی دئییل، کامیل

 دیر.  ائتمکده

 XIII – XIVنین هله  قاسیم شیروانلی مولالنین موعاصیري اوالن   لردن بیریسی یونیس ایمره ماراقلی جهت

سیدیر. اونون شعرلري بیزیم  عصرلرده عاشیق شعرینین گرایلی، قوشما، تجنیس فورماالریندان ایستیفاده ائتمه

لردیر. یوخاریدا گتیردیییمیز  دا فورما و مضمون اعتباریله کامیل نومونهبیلدیییمیز، شاهیدي اولدوغوموز معنا
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لی،  دان احتیاط ائدیر، اوندان بیر تجروبه قاسیم مولالروندویو کیمی، یونیس ایمره شعر قوشارکن ؤمیثالدان گ

س. ممتاز هر ایکی چون وز فیکیرلرینی اساسالندیرماق اؤایستعدادلی، تانینمیش بیر صنعتکار کیمی دانیشیر. ا

ردیفلی شعرلردیر. » ردومؤگ«ستونده ولر وئریب مقایسه آپاریر. بو، گرایلی ا صنعتکارین شعرلریندن نومونه

قاسیم قوشموش، یونیس ایمره ایسه اونا نظیره دئمیشدیر.  مولالره بو ردیفده گرایلینی اولجه ؤس. ممتازا گ

 بنددن عیبارتدیر. 9سه ده ای ، یونیس ایمره7دا  قاسیم مولالشعر 

 لریندن ایستیفاده ائدیریک.  بیر بورادا سلمان ممتازین مقایسه

زبان  زلر؟ ـ دهانی بیؤزلر ـ هانی شیرین شکر سؤزلر ـ قیامت یولونو گؤقاسیم: یومولموش شول آال گ مولال

 ردوم.ؤگ

ل وـ قاریشمیش قارا تورپاغا ـ گ زلروزلر ـ پوزولموش آي کیمی اؤیونیس ایمره: سوغولموش شول آال گ

 ردوم.ؤدرن اللري گ

حبتده ـ کیمی رنگ ایله محنتده ـ ؤوق) ایله صؤده ـ کیمی ذوق (ذ قاسیم: کیمی عیش ایله عشرت مولال

 ردوم.ؤقاتی حالین یامان گ

لموش ن اووده ـ  د ده ـ کیمی عذابی محنت  ده ـ کیمی عیشی بشارت یونیس ایمره: کیمی ذوق ایله عشرت

 ردوم. ؤنلري گوگ

سینده معین ایشلر  سی ساحه یرنیلمهؤرك دیللی خالقالر ایچریسینده اینکیشافینین اوهئجا وزنلی شعرین ت

سترمک اوالر. ؤلري بونا میثال گ زرینده آپاریالن مشاهیدهولر ا رولموشدور. بیزه گلیب چاتان قدیم آبیدهؤگ

) یوسیف باال XI» (الترك دیوانی لغته«)، محمود کاشغرینین VI – VIIIلري ( سئی آبیده اورفون ـ یئنی

» یی یوسیف قصه«نین  )، شاعیر علیXIIIداستانی احمد حرامی، («)، XI» (قوتادقو بیلیک«ساغونلونون 

)XIIIئماسی وس. کیمی یازیلی آبیده و اثرلرده هئجا وزنلی شعرین قدیم نومونهلري ساخالنمیشدیر. بو  ) پو

 یی الزیم بیلیریک.  و تخمیناُّ بو عصرلرده یاشایان صنعتکارالرین شعرلریندن بیر نئچه نومونه وئرمه لردن آبیده
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 لومونه آغی: ؤآلپ اَر تونقانین ا». الترك دیوانی لغته«

 رئک ییرتیلور وجین آلدي مو ـ ایمدي یؤك اوزلؤـ ایسیز آجون قالدي مو ـ ا ولدي مؤآلپ ارتونقا ا

 لر بکین آزیتتی ـ قاچسا قامو یورتیلور زئتتی ـ اوغرو اوتوزاق اوزاتتی ـ بکؤزلئک یاراق گؤا

XII سوينین شعرلریندن میثال:  عصرده یاشامین شاعیر احمد ی 

 لر.  لر ـ تاپماق معشوق سوراغی ـ سرسان بولغان عاشیق ده ـ حئیران بولغان عاشیق اون سککیز بین عالم

 پوئماسیندا آشاغیداکی کیمی میصراعالر واردیر: » یی یوسیف قصه«نین  شاعیر علی

روب بیخود ؤآنی گ«، »اوق آلیب قوش آتماغا وارور ایمدي«، »زره اوچارالر ایمديوسی قویو ا ملهوج«

 ». اولوب داشار ایمدي

 نین شعرلریندن آشاغیداکی پارچاالرا دیقّت ائدك:  یاخود یونیس ایمره

 (بئش هئجالی)

 لر وار. ولر وار ـ بو خلق ایچینده ـ بیزه گ رکی نهؤگیم یار، ـ گ رهویار، ی

 لر وار.  یونوس سن بوردا ـ مئیدان ایستمه ـ مئیدان ایچینده ـ مردانه

 (سککیز هیجالی) 

ر بنه عشق ؤآخار سوالر تک چاغالرام ـ دردلی جیگریم داغالرام ـ شئیخ کیمی آنیب آغالرام ـ گل گ

 دي.  نئیله

 دي.  ر بنه عشق نئیلهؤیئم ـ گل گ یم ـ باشدان آیاغا یاره یم ـ دوست ائلینده آواره ونیس بیچارهمن ی

لرینه راست  ین یارادیجیلیغیندا هئجا وزنلی شعرین کامیل نومونه الدین عصرده قاضی برهان XIVبیز هله 

 گلیریک: 

رك ـ یاخشی یامان، قاتی ـ یومشاق اولسا ز یولوندا اَر تک گرك ـ مئیداندا ائرکک کیشی نَر تک گؤارنلر ا

 خوش، 
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 سرورم دئین کیشی ائرکک گرك. 

لرده  نین اثرلري ایچریسینده عاشیق شعري فورماسیندا یازیلمیش نومونه یوك آذربایجان شاعیري نسیمیؤب

رلري خالقین نین گرایلی فورماسیندا یازدیغی ساده، آخیجی، لیریک شع واردیر. تصادفی دئییلدیر کی، نسیمی

 دیلینده ازبر اولموش گئنیش یاییلمیشدیر. 

 ناهین آلمیش بوینونا ـ سحردن عاشیق قوینونا ـ گیرن دیلبرین قولویام. وباخ بو دیلبرین اوینونا ـ گ

 گیل ـ اول سیاست مئیدانیندا ـ حاقلی حاقّین آالسودور. گیل ـ بو بانا قالیر دئمه نین مالین یئمه کیمسه

XVI للریندن اعتباراُّ یازیلی ادبیاتیمیزدا، خوصوصاُّ شاه ایسماعیل ختایینراالر محمد  عصرین اونین و سو

راست  چوخنین یارادیجیلیغیندا خالق دیلینده، عاشیق پوئزییاسی اوسلوبوندا یازیلمیش اثرلره داها  اَمانی

 گلیریک: 

ین وار اولمایینجا ـ اولورا، اولمازا دوست دئییب گزمه ـ ده هر شئی نول، نه گزیرسن سئیران یئرینده ـ عالمؤک

 تون یار اولمایینجا. (ختایی)وبیر عهدینه ب

للر آچیلدي ـ سرو نازیم، سالالنیبان سئیر ائله ـ شکوفه اووراقی هر یان ساچیلدي ـ سرو وباهار اولدو، نازا گ

 نازیم، سالالنیبان سئیر ائله. (امانی) 

ین خاریجی باسقینالرا معروض  آذربایجان تورپاغی عصرلر بویو آردي ـ آراسی کسیلمهمعلوم دور کی، 

زل صنعتکارالري، ؤلرینین داغیتمیش، گ قالمیشدیر. ایشغالچیالر آذربایجانا سوخوالراق اونون مادي ثروت

ستاد صنعتکارالرینین لري او تلهولره آپارمیشالر. الکین خالق ک لکهؤالیازما و تاریخی کیتابالري باشقا ا

 اثرلرینی زامانین بوسرولغانالریندان کئچیررك ساخالمیشدیر. 

 نین ایدئیا مضمونو.  عاشیق یارادیجیلیغی

نین حیاتیندا، موباریزه تاریخینده ائله بیر اهمیتلی، تاثیرلی حادیه اولمامیشدیر کیع عاشیقالر  آذربایجان خالقی

نري، آزادلیق وسیز قهرمانلیق ه ینلر. عاشیق پوئزییاسیندا خالقین میثیلس ینی بیلدیرمه ز موناسیبتؤاونا ا
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ز بدیعی ؤیه اینامی، ا جه شو، حیات و معیشتی، ایستک و آرزوالري، گلهورؤنیا گوسی، د اوغروندا موباریزه

ئچ بیر ین ه لرده اوخوموشدور. خالقین خوشونا گلمه عکسینی تاپمیشدیر. عاشیق همیشه ائل ایچینده مجلیس

لرین آرزوسو،  ییجی ده دینله نکی عاشیق مجلیسوقوشما عاشیق طرفیندن ایکینجی دفعه اوخونمامیشدیر. چ

 نو اوخشاییر، سیفارشینی یئرینه یئتیریر. وخواهیشی ایله حرکت ائدیر، اونالرین ذوق

ائدیلن محبت رئال، اینسانی، عاشیق یارادیجیلیغیندا محبت لیریکاسی اساس یئر توتور. بورادا تصویر و ترنم 

زلینه ـ رئال اینسانا حصر ؤردویو ائل گؤده گ دیر. عاشیغین هر بیر قوشماسی مجلیس حیاتی محبت

زلین آدي ایله باغالییر، اونو تعریف ؤردوکلري گؤزامان عاشیقالر قوشماالرینی گ چوخائدیلمیشدیر. 

یلر ؤدن، خیالی رومانتیکادان، گ ر مجردلیکویغینی هر جائدیرلر. بو ایسه هر شئیدن اول، عاشیق یارادیجیل

عاشیق «... عالمی، ملک و قیلمانالرین تصویریندن اوزاقالشیرمیش، رئالیزمه یاخینالشدیرمیشدیر. 

نین سیاسی و فیکري  ده تئز ـ تئز ایجتیماعی موتیولر، زمانه پوئزییاسینین حتی لیریک، عاشیقانه شعرلرینده

). او بیري طرفدن عاشیق پوئزییاسی اورتا عصر فئودال 28و  31» (ز عکسینی تاپمیشدیرؤالري  موباریزه

لردن محروم ائتدییی بیر زاماندا  لردن، حیاتی ذوق ره اینسانی حیسوکارالرین خالقی هر ج قارانلیقالریندا، ظلم

یه چاغیرمیش،  ، موباریزهز رئال محبتی ایله اینسانالري موعاصیر حیاتا یاشاماغاؤاینکیشاف ائتمیش، ا

 ده ایجتیماعی خاراکتئر آلمیشدیر.  رهؤسیزلیغا قارشی چئوریلمیش، اونا گ حاق

دن، صنعتدن  لره حقیقتی باشا سالماق، اونالري موسیقی تلهوز داستان، ناغیل و قوشماالري ایله کؤعاشیقالر ا

رمیشدیر. عاشیقالر محبت ترنم ائدن شعرلرینده یه چاغی لَنمه زله باخماغا، شنؤبین گ ذوق آلماغا، حیاتا نیک

لیکلر ایچریسینده  یوك مادي چتینؤلنمیشلر. بعضاُّ ب سیندن، ایجتیماعی برابرسیزلیکدن شیکایت ز زمانهؤده ا

ن یئتمز بیر وارلیغا وچون اومیش، معشوقه اونالر ا ز ایستکلرینه چاتا بیلمهؤیاشایان عاشیقالر ا

لیق  وردن ناراضیؤنیادان، دوسو ایله یاناشی د دا عاشیق شعرینده محبت موضوعچئوریلمیشدیر. بئله حال

 عکس ائتدیرن ایجتیماعی موتیولر عکس اولونموشدور. 
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نین ان اساس موضوعالریندان اولموشدور.  لی، ایجتیماعی ـ سیاسی لیریکادا عاشیق یارادیجیلیغی دئمه

تون ونیاسینین بوـ یوخسوللوغو، آغاالر ـ قولالر د سی ـ پیسی، وارلی ن خئیري ـ شري، یاخشیوورؤد

سینی تاپمیشدیر. آیري ـ آیري اوستادالرین  ز بدیعی ایفادهؤلري عاشیق پوئزییاسیندا ا ضیدیت

لري،  کئشلیک لري، کئشمه نیانین ضدیتودادیر. د سی محض بو موضوع یوك بیر حیصهؤنین ب یارادیجیلیغی

جسوز سانان صنعتکارالر میسکین آبدال، قول عباس، وزلرینی تنها، گؤنده اتاالنالري، قانالر ایچریسی

 تورموشلر.ؤشیکسته عباس، قول آلاله قولو، میسکین علی، خسته قاسیم و سایره کیمی لقبلر گ

 یه درمان. (عباس توفارقانلی) نیادا عدالت، دیوان ـ یوخ کیمسه دردیمه ائیلهوهانی بو د

 نیادان ـ یارب منیم خانمانیم نئج اولدو؟ (خسته قاسیم)وم دآي آغاالر ناکام گئتدی

 مه)وج مولالحاّقین درگاهیندا بدبخت قول اولدوم. (

 نیلن قدر گتیرمک اوالر.  بئله میثالالري عاشیق شعریندن ایسته

ییمیز ده دینی موضوعالرا حصر ائدیلمیشدیر. یوخاریدا دئدی آذربایجان عاشیق شعرینین معین بیر قیسمی

نیوي بیر صنعتدیر، حیات حقیقتی اونون مایاسینی تشکیل ائدیر. وکیمی، عاشیق یارادیجیلیغی عومومیتله د

ده وار. بونونال بئله،  ده وار، حیاتین سرت قانونالرینین رئالیست تصویرلري ده وار، نیفرت بورادا سئوگی

سترمیشلر. عاشیقالر دینی قایدا ـ قانونالرین ؤدن بري ائل صنعتکارالري دینی موضوعالرا دا ماراق گ قدیم

ز شعرلرینده یئري گلدیکجه اونالردان عمده بیر ؤینی دریندن حیس ائتمیش و ا اخالقی ـ فلسفی ماهیت

دار  له عالقه لر پیغمبرله، ایمامالرال، جنّت و جهنم واسیطه کیمی ایستیفاده ائتمیشلر. خوصوصیله دینی معجزه

لره اساس اعتباریله اوستاد عاشیقالرین  عرلرینده آزاد اولسا قالمیشدیر. بو جور نومونهالر عاشیق ش موضوع

لیییک کی،  تأسوفله قئید ائتمه چوخبندلرینده راست گلیریک. آنجاق  لرینده، باغالما و قیفیل دئییشمه

میشدیر، حتی دا شعرلري اوزون ایللر آمانسیزجاسینا محو ائدیل آذربایجان عاشیقالرینین بو موضوع

دا چیخاریلیب آتیلمیشدیر. هئچ کیم مسئولیت داشیمامیشدیر کی، خیر بونالردا بدیعی  داستانالردان
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نیایا، اینسانالرا، کئچمیشه باخیشالرینی عکس ودیر، صنعتدیر. خالق صنعتکارالرینین حیاتا، د یارادیجیلیق

 سیدیر.  ائتدیرن معنوي دویغوالرینین بدیعی ایفاده

نین  دده یئدي یارال قوربانی«دن بحث ائدرکن م. ح. طهماسب یازیر: »قوربانی«اشیق داستانیمیز ایلک ع

 77دیر. بنددن عیبارت میشدیر. بو دئییشمه آلتی قاطار قیفیل سی تقدیم ائتدیییمیز داستاندا گئتمه دئییشمه

یار  ده دده یئدي ی، بو مجلیساوستادالر دئییلر ک«ده اوخویوروق:  زونده بو بارهؤنین ا قوربانی داستانی«

زلر ایدي کی، هله هئچ کس آچا ؤزلر ائله سؤزلردن دئدي. بو سؤچ قاطار الپ او چتین پخته سویه ا قوربانی

بورادان معلوم اولور کی،  78».میشدي. بیري پیغمبردن، بیري امامتدن، بیري ده نَمروتدان، شداددان ایدي بیلمه

ره ایندي ایتیب باتمیشدیر. ؤدییینه گ ساییلیب و داستانادا داخیل ائدیلمه» سیز مالزی«ز ؤهمین التی قاطار س

 بنده دیقّت ائدك:  دینی معماالر ایشلدیلمیش بیر قیفیل

 مه: وج مولال

دیر کی بو یئرلري  ندوز اوتوردو ـ او نهودیر کی، گئجه گ  دیر کی، حاق قوراندان ایتیردي ـ او نه او نه

 رجه کلمه هوهو ـ میشده دایاندي. توردو ـ بیؤگ

 نول: ؤعاشیق ک

کوز بو یئرلري ؤندوز اوتوردو ـ قیزیل اودیر حاق قورآندان ایتیردي ـ او داشدیر کی گئجه گ ایسمی اعظم

 توردو ـ بیرجه کلمه هوهو ـ میشده دایاندي. ؤگ

 لري عاشیق شعرینین شکیل

و رنگارنگدیر. بو فورماالر، ساز هاواالرینا اویغون شکیلده  زنگین چوخآذربایجان عاشیق شعري فورماجا 

شکلی اولدوغونو قئید ائدیرلر.  84، باشقاالري ایسه 71یارادیلمیشدیر. بعضی تدقیقاتچیالر عاشیق شعرینین 

 . 1965،  297ـ  298ـ جی جیلد، ص 1جیلدده،  5ـ آذربایجان داستانالري،  77
 . 31ـ جی جیلد، ص 1جیلدده،  5ـ آذربایجان داستانالري،  78

                                                 



سی، فیلولوگییا  زل بیلیجیؤنین گ عاشیق هاواسینین جدولینی وئرمیشدیر. عاشیق صنعتی 193اوو  م. حکیم

ر، تدقیقاتچی وـ د 73ووون تدقیقاتیندا ایسه ساز هاواالرینین سایی  لري نامزدي قییاس (عجایب) بکیلعلم

له عاشیق علسگرین شاگیردي اولموش عاشیق اسدین بیر قوشماسیندان  فیکرینی ثبوتا یئتیرمک مقصدي

 آشاغیداکی پارچانی میثال گتیرمیشدیر: 

لوم ؤسن ـ ا هاوادان خبر وئرمه 73سن ـ  سته سرمهون ا حقیقتی سینه سن ـ کامیل اوستادالرین گولون درمه

 دي سنه ائل قاباغیندا.  یئیی

لري ایسه دیلیمیزین  تون بو شعرلر شکیلوالبته، فاکتا اساسالنان بو فیکیر اوخوجودا داها تصور یارادیر. ب

 قایدا ـ قانونالرینا اویغون اوالن هئجا وزنینده یارادیلمیشدیر. 

نین  لیک شعر شکلی رك دیللی خالقالرین شیفاهی پوزئییاسیندا یئدديولرینین یارانماسی ت ئنی  شعر شکیلی

لشدیکجه یئنی ـ یئنی   یارانماسیندان سونرا مئیدانا گلمیشدیر. خالق صنعتیمیز اینکیشاف ائدیب تکمیل

نین، اَ.  زاده ووون، ف. قاسیم  . ابراهیمده م لري باره فورماالر یارانمیشدیر. آذربایجان عاشیق شعرینین شکیل

تدقیقات   ووون و باشقاالرینین ماراقلی ووون، اَ. ائلدارووانین، ق. وکیل یئوین، م. حکیم میراحمدووون، و. ولی

 لري آشاغیداکیالردیر.  اثرلري واردیر. آذربایجان عاشیق شعرینین اساس شکیل

بنددن عیبارت  5و  3دیر. عادتاُّ گرایلی  خیجی، ساده و اویناق شکلیگرایلی عاشیق پوئزییاسینین لیریک، آ

دا هئجاالرین  ختلیف شعرلر یارانا بیلر. هر میصراعواوالن م چوخستونده بندلري واولور. آنجاق گرایلی ا

ایدا دیر: آ ـ ب ـ و ـ ب، ق ـ ق ـ ق ـ ب، د ـ د ـ د ـ ب وس. بیر ق سایی سککیزدیر، قافیه سیستئمی بئله

 لیفین تخلوصی وئریلیر. واوالراق شعرین سون بندینده م

 ربند، یاخود تاپشیرما دئییلیر. وعومومیتله عاشیق شعرینین سون بندینه موه

 ستونه. وزولوبدور پول اوموش کَمر ـ دوستونه ـ اینجه بئلده گودیر خال ا ل یاناغی ـ یاراشیقونازلی یارین گ
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نلومون غباري ـ ایتیرمیشم نازلی یاري ـ دوروم چیخیم یول ؤاري ـ گئتمز کیون آغالر زاري ـ زؤ... س

 ستونه. وا

لري  نمز وس. شکیلؤروت، الیف ـ الم، قایتارما گرایلی، دیل دونین چیغالی، سالالما، نه قاراتلی، م گرایلی

 واردیر. 

دیلیر. جیغا هر بیر بندده  یشلها» جیغا«الردا دا  لرده اولدوغو کیمی، گرایلی قوشما، مخمس و تجنیس

 داردیر:  میصراعالرین آراسینا گیریر، بودا طبیعی، هاوا ایله عالقه

رك یانار ـ یارین آنار ـ دردین واووچو ایترسه مارالی ـ کسیلر صبري قارالی ـ داغدان، داشدان خبر آلی ـ ا

 ل واي ائیلر. ؤقانار ـ چمن سیزالر، چ

سی گرایلی هاواسینا اویغون اوالراق  ردونجو میصراعؤله اوخشاییر، آنجاق اونون ددا بو شکی سالالما گرایلی

 دییشدیریلیر. 

 مه. وج مولالزوم یئتیردیم تاماما ـ دوست بوینونا ؤللره جوما ـ سؤسوناالر گ

 ز واي ائیلر. وقولون ساالر ـ قوربان اوالر ـ بوسه آالر ـ ا

 سینا نظر ساالق:  یه حصر ائتدییی باشقا بیر گرایلی تایینین ش. ایـ . خ یاخود قوربانی

 زل شاهیم شیخ اوغلودو ـ شاه ختایی، شاه ختایی ـ شاهی ـ مردانه باغالندي ـ شاه ختایی، شاه ختایی.ؤگ

 رکی زبان ـ شاه ختایی، شاه ختایی. ونیادا جنّت مکان ـ قوي وار اولسون تونیادا  بیر حاق دیوان ـ او دوبو د

 گاهی ـ شاه ختایی، شاه ختایی.  یی ـ عالمین ماهی ـ او جهانین قیبله وربانی قول، او پناهی ـ قیبلۀق

 قوشما. 

بنـددن عیبـارت اولـور. هـر      5و  3دیر. قوشما اساسـاُّ   یاییلمیش شکلی چوخقوشما عاشیق پوئزییاسینین ان 

 داکی کیمیدیر.  گرایلی بیردیر. قافیه سیستئمی میصراعدا هئجاالرین سایی اون
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یمیش بیـزه   ز حاییف اولدو ـ خدانین تدبیري بئله ؤنیادان ـ قاریشدي تورپاغا گ وچدو فانی دؤایسمی پنهان ک

 ز حاییف اولدو. وـ سولدو یاناقالري، ا

ـ زولـدو   ودن اَلـیم ا  زولدو ـ غ هیجران تاپدادي، باغریم اوزولدو ـ یئنـه سـئودیییم    واجل چاتیب نفس سانا د

 ز حاییف اولدو. ؤکندي، سوایختالط ت

نوبدو باختی ـ اسدي اجل یئلی سرویمی ییخدي ـ دئدیم کی، شـاد اولـالم بـو باهـار       ؤنین د مهوبو یازیق ج

 کولدو بورنومدان یاز، حاییف اولدو. ؤواختی ـ ت

 لري واردیر:  قوشما، قوشما ـ مستزاد، آیاقلی قوشما کیمی شکیل وللوقوشمانین قوشایاراق، ک

 قوشا یارپاق: 

زو قَمـره ـ بیـر    ودیر ـ بیـر یانـاق اَحمـره، ا      زو خومارا جانیم پئشکئشؤلفو عنبره، قاشی پیکره ـ بیر گ وبیر ز

 دیر.  وهره جانیم پئشکئشؤدیشی ک

 للو قافیه: وگ

دیر؟ ـ دئدي:   یم: امراه کیمدئدیم: قوالج نَدیر؟ ـ دئدي قولومدو ـ دئدیم: اوزاق ندیر؟ دئدي: یولومدو ـ دئد   

 دي: یوخ، یوخ! یلهؤقولومدو ـ دئدیم گلسن گئدك، س

لرینـی قاضـی    دیر. اونون یازیلی ادبیاتدا ایلـک نومونـه   نمکده عصردن یازیلی ادبیاتیمیزدا ایشله XIVقوشما 

لرینـی   زل نومونـه ؤان گ الدین، ش. ایـ . ختاییع محمد امانی کیمی شاعیرلریمیز یاراتمیشالر. قوشمانین برهان

نـین   روروك. واقیف ادبـی مکتبـی  ؤین یارادیجیلیغیندا گ پناه واقیف مولالعصرده  XVIIIیازیلی ادبیاتیمیزدا 

XIX شما شرایط چیالریندان ن. نباتی عصرده داوامدار مضـمونجا   له عالقه نین، ق. ذاکیرین یارادیجیلیغیندا قو

 لشمیشدیر.  داها دا یئنی
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یـن، او.   لري یارانمیشدیر. ص. وورغونون. س. رستم زل نومونهؤسووئت ادبیاتیندا دا قوشمانین گ آذربایجان

ووون و باشـقاالرینین   ین، م. آرازین، م. آصالنین، م. ایسـماعیل  نین، ح. عاریف نین، ب. واهابزاده ساري وللی

 قوشماالري بونا میثال اوال بیلر. 

 تجنیس. 

بندده  3ـ   5ده اساساُّ  لر و ردیفلرله یارانان شعره تجنیس دئییلیر. تجنیس لی قافیه ا، جیناسعاشیق پوئزییاسیند

سی حساب ائدیلیر. بورادا اسـاس اعتباریلـه عاشـیقالرین     عیبارت اولور. تجنیس عاشیق پوئزییاسینین زیروه

علومدور کی، تجنیس فورماجا یوك اوستالیقال سئچیب ایشلده بیلمک باجاریغی مئیدانا چیخیر. مؤزلري بؤس

زله دریـن معنـا، گئنـیش    ؤلرله یـارانیر. بـورادا آز سـ    ختلیف اوالن جیناس ردیف  وقافیهوعینی، مضمونجا م

ره ؤیوك ایستعداد، باجاریق طلب ائدیر. محض بونا گؤفیکیرلر ایفاده اولونور. تجنیس یاراتماق صنعتکاردان ب

نیـا  ورکملی ایمپروویزاتـورالر، گئنـیش د  ؤمیشدیر. یالنیز گ ق موفق اوال بیلمهده بئله چتین بیر ژانردا هر عاشی

زل ؤکسک صـنعتکارلیق باجاریغینـا مالیـک صـنعتکارالر تجنیسـین گـ      ونا ی ز احتیاطیؤشونه، زنگین سورؤگ

نـین،   همـ وج مـولال نین، عاشیق علسگرین،  ین، عاشیق آلی نین، خسته قاسیم لرینی یاراتمیشالر. قوربانی نومونه

رس) ایمانین تجنیسلري بونـا پـارالق   ؤس (ن ورهؤین، ن عاشیق حسن  ین، بوزآلقانلی شمکیرلی عاشیق حسین

 میثالدیر. 

 م آل.  ن بیرجه مه وار سینه الف ائیله  چون الزیم اولور بیرجه مال ویوخسول ا

(خســـــــته   یم منی ائیلر سنه مال. نیسان چشم   ستر من مجنونا بیر جامال ؤلیلی گ

 قاسیم)

 کس جگریم دوغرا باغریم یار ایچین  قوربانی دئیر: بورا گلدین یار ایچین 

 (قوربانی)  ز ولف داغیدا، یارا اویاخا ییرتا، ز  یار اودور کی، یاردان سونرا یار ایچین 

 داش دهنه پرداغیدار ایچر دن  نیم   ایچ اَردن  کریل)شَهدي شکر (

 360 



 (عاشیق آلی)  نان  یر همسرینه داشی عرض ائیله   ار ایچردنیاخشی زنن خانه قور

 زهوزه، اولده، آي ا آز قالیب اینجه   آي نازنین، دردین منیم جانیمی 

 زه وزه ـ اوییبسن آي ا مشتاق ائیله   دن دین ایمانیمی  آلیبسان اَلیم

 لو باغدان دردیمی؟ وکامیل باغبان گ   یار مسکنی آستانامی، دردیمی 

ــیق   زه وآرتیریب یئتیریب آ، یوزه، ی   مروت دردین منیم دردیمی  بی آي (عاشــــ

 علسگر)

سـته تجنـیس، دوداق دیمـز تجنـیس وس. کیمـی      ولرین جیغالی تجنیس، آیـاقلی تجنـیس، حـرف ا    تجنیس

سـالر  نکی بورادا هـم جینا ودیر. چ ده واردیر. بونالرین ایچریسینده دوداق دیمز تجنیس داها چتین لري شکیل

 لیدیر:  لردن ایستیفاده ائدیلمه ده شعر بویو دوداقالنمایان صامت و صایت لی، هم نمه ایشله

 ننده، یاز آچیالنداؤقار سئله د  سی نیدیر ایلیاس گلنده  قیش چیلّه

شاققیلدار لئیسانی، آي ائلر قیژ ـ قیژ  (شکمیرلی عاشـیق      هرلَنَر گردیسی، آي ائلر قیژ ـ قیژ 

 حسین)

 قهریندن سئللري آي ائیلر قیژ ـ قیژ   یر، چن چکیلر داغالرا  ض ائیلهغی

 نلو آي ائیلر قیژ ـ قیژؤعاغلی چاشار، ک  قارشی گلسه، حسرت چکن یار ـ یار 

 قاچ ها قاچدي هئی گئریده دال قاالر  عرش ـ اعالدان دال قئیدینه دال االر 

 (عاشیق آلی)    ن آي ائیلر قیژ ـ قیژسی چکنده نعره   عاشیق آلی، شاهه قالخار دالغاالر 

تون میصراعالر ولرده ب ستونده قوشورالر. بئله تجنیسوستونده تجنیسی ایسه عاشیقالر معین حرف اوحرف ا

سـتونده  وحرفـی ا » ن«نـین میصـراعالري    مـه وج مولالده قورتارمالیدیر.  عینی حرفله باشالییب. عینی حرفله

 بندینی میثال وئرك: یندن بیر  قوروالن بیر تجنیس

 نوغلو ـ نابات شیرینِ اولماز بوسه سندن   نازلی یاریم هئچ دویمارام بو سندن 
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 نامرلرین دیلین وورسون باز ایالن   چکینیر بو سندن  چوخمه وکر جؤا

ستونده تجنیس و باشقا نـوعلري ده  وعاشیق شعرینده تجنیسین آیاقلی تجنیس، دوداق دیمز تجنیس، حرف ا

 واردیر. جیغالی تجنیسه بیر نومونه: 

 شدوم باشا باشوایللر ایله خسته د  روت، حسرتینی چمکدن وم آي بی

 ـ عشقیندن سمندرم ـ اودا یاندیم باشاباش من عاشیقم باشاباش ـ اوخو درسین، باشاباش 

ــیق  باش قویانین قوي یولوندا باشاباش    نه جان دئگینن مردانه  جان دئیه (عاشــــ

 علسگر)

نـین یئنـی ـ یئنـی      حاضیردا یازیلی ادبیاتدا دا تجنیسدن ایستیفاده اولونور، عاشـیق پوئزییاسـینین بـو شـکلی    

کـی   لري یـارانیر. عاشـیق شـعرینین یاخشـی داوامچیالرینـدان اوالن قییـاس عجـایبین تجنیسـلرینده         نومونه

 جلب ائدیر.  چوخلیق دیقّتی داها  صنعتکارلیق و اوریژینال

ین یئنی  ییاس عجایب یگانه تجنیس اوستاسیدیر. بیز اونون تجنیسلرینده هئچ بیر اوستاد طرفیندن ایشلدیلمهق

 زون حقیقی معناسیندا جاالق توتماز بیر شکیلده ایشلدیلمیشدیر:ؤروروك. بو جیناسالر سؤجیناسالر گ

اري ـ نیظامی حاکیمدي صـنعت تاختینـا ـ     ستونده بیر شعر یازسام ـ سانارام یئتیرمیش بو تاختا ب وبیر تاختا ا

 کاش منده چیخایدیم بو تاختا باري 

 یاخود:

زللیییم، بـدرنگ  ؤچاغالیا بیلمزدي جوشغون طبعیم تک ـ آراز، آمو ـ دریا، وولقـا، بـو دون دا ـ گئـدیب گـ       

 دا رنلر تانیماز منی بو دونؤاولموشام ـ گ

لیفین بیـر دوداق دیمـز   ویوك ماراق دوغورور. مـ ؤلر ب یغی نومونهتون نوعلرینده شاعیرین یاراتدوتجنیسین ب

دي یاي اینـدي نـدن؟ ـ یـار      تجنیسینی نظردن کئچیرك. عجایب قدیندي یاي ایندي ندن؟ ـ سنه قاري قیش 

 ن آیناسیندا آي قارا قالدي.  چیخدي قارشیندان یاییندي ندن؟ ـ سینه
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 اوستادنامه. 

 چـوخ زو، اوستاد نصیحتی دئمکدیر. بئلـه شـعرلرده اَن   ؤی، اوستادنامه اوستاد سآدیندان معلوم اولدوغو کیم

لري، خالقا نصیحتلري ایفاده ائدیلمیشـدیر.   وره موناسیبتؤلرینه، د روشو، حیات حادیثهؤنیا گوعاشیقالرین د

 سینی بئله باشالییر:  مثالُّ اولولو کریم بیر اوستادنامه

اندا ـ یاخشی اَیلش، یاخشی اوتـور، یاخشـی دور ـ دیندیرَنـده کلمـه ـ کلمـه         ساالم وئریب بیر مجلیسه وار

 آلاله یاخشیدیر.  رن دئسی: برَكؤجاواب وئر ـ گ

داستانالریندا وئریلمیشدیر. هر بویـون آخیرینـدا دده   » کیتابی ـ دده قورقود «لري  لرین ایلک نومونه اوستادنامه

نیـا منـیم دئینلـر؟ اجـل آلـدي، یئـر       وقانی دئدیییم بی اَرنلر؟ د«دئییر: ـ  قوشمازدان اول » اوغوزنامه«قورقود 

نیا، وآذربایجان عاشیغی د». نیاولوملو دؤنیا، سون اوجو اونیا یئنه قالدي. گلیملی گئدیملی دودي. فانی د گیزله

عاشـیقالر محبـت    زوده بـونالرین هامیسـینی  ؤعالم، زمانه، فلک حاقّیندا نه قـدر اوسـتادنامه یاراتمیشـدیر. ا   

 داستانالرینی باشالمازدان اول اوخویورالر. 

زونـده عکـس ائتـدیرن اخالقـی،     ؤسـینی ا  نین یارانماسیندا خالق آفوریزملرینین، حیـات تجروبـه   اوستادنامه

زو شـعرین وزن و  ؤزامان بیر نئچـه اتـاالر سـ    چوخهوم رولو اولموشدور. وزلرینین مؤآمیز آتاالر س نصیحت

 یندن اویغونالشدیریلیب اوستادنامه کیمی وئریلیر. مثالَّس قافیه

 یود بار گتیرسه، باغچا باغ اولمازؤس  پوك یاغ اولماز ؤاولغون جوشا گلسه ک

 یئل اَسنده آلچاقالرا ائندیرر  زیبیل تپه اولسا، گوللوم داغ اولماز 

لـوب  ؤکمدارالرین بئلـه ا ؤ، ایسکندر کیمی حنلوك اولماسینیونیانین وفاسزلیغینی، بئش گوبعضاُّ عاشیقالر د

الرا عیبـرت درسـی وئرمـک، اونـالري دوغـرو یـوال        کارالرا، شاه و سلطان لموگئتدیکلرینی خاطیرالداراق ظ

لرلـه یاناشـی، معـین دینـی      لرده اخالقـی فیکیرلرلـه، نصـیحت    سیز، اوستادنامه بههومیشلر. ش چاغیرماق ایسته

رکملی ؤداردیـر. گـ   روشـو ایلـه عالقـه   ؤنیـا گ وورلر، دؤپمیشدیر. بو ایسه زامانال، دز عکسینی تاؤموتیولرده ا
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ز ؤعصـرده یاشـامیش خسـته قاسـیم ا     XVIIIعاشیقالریمیزین هامیسـی اوسـتادنامه یاراتمیشـالر. آنجـاق     

اونـدان   لر قوشمانین شـکلی خوصوصـیتینه اسـاالنیر،    دیر. اوستادنامه تانینمیش چوخلري ایله داها  اوستادنامه

 ره سئچیلیر. ؤیالنیز مضمون فرقینه گ

 دئییشمه. 

لرینه بیـز   ده ایلک نومونه لرین دیر. دئییشمه عاشیق پوئزییاسینین گئنیش یاییلمیش شکیللریندن بیریده دئییشمه

 دده قورقود داستانالریندا راست گلیریک. 

 سی داشیییر:  دوغرودور، بونالر اساساُّ تحکییه سجیه

 دي ایچیم ینهؤآیدیر: مره قیز! ـ نه آغالرسان، نه بوزالرسان آغام دئییر؟ ـ یاندي باغریم، گبئیرك 

گینه قاینار داغالر قویولوبدور. ـ بـانی آیـدیر: ـ چالمـا اوزان! آییتمـا،        رهومگر سنین آغان یوخ اولوبدور؟ ـ ی 

یـین   قـارا داغـی سـورار اولسـان ـ آغـام بئیـره       سینه گرك اوزان؟ ـ قارشی یانان   اوزان! قارالیجا من قیزین نه

 یایالغیدیر. 

 ». آغام بئیرك گئدلی یایالدیم یوخ

نـی نومـاییش ائتیرمـک     روشونو، بیلیییؤنیا گودئییشمه عاشیقالرین صنعتکارلیق باجاریغینی، ایستعدادینی، د

ردن ایسـتیفاده ائـدیرلر. مـثالُّ،    ختلیف شعرلولردن بیریدیر. دئییشمه زامانی عاشیقالر م چون موهوم واسیطهوا

 دیمز تجنیس وس.  بند، تجنیس، اوستادنامه، دوداق حربه ـ زوربا، قیفیل

ـ  لیق صنعتینده بئله بیر قایدا تاریخ بویو مجلیسلرده داوام ائتمیشدیر: صنعتکارالر خالق قارشیسیندا بیر  عاشیق

زو بنـده سالینمیشـدیر. بـو    ؤاوالنین سازي آلینیـب، ا جلرینی سینامیشالر. مغلوب وز چؤبیریله یاریشمیش، ا

یی باجـاران، دریـن بیلییـه مالیـک اوسـتاد عاشـیقالر غلبـه قازانمیشـالر.          بداهتاُّ شعر دئمه چوخیاریشدا ان 

نـین   ال عاشیق آلـی  له زرنیگارین، عاشیق ییغوال داستانالریمیزدا راست گلیریک. واله چوخلره بیز ان  دئییشمه

 لري بو جهتدن خاراکتئریکدیر.  هدئییشم
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 عاشیق ییغوال: 

زو بیـر ـ   ؤینده قوجاالردان اولودور؟ ـ او ندیر کی، دیلی آیري، س  بئش او ندیر کی اوتوزوندا جاواندیر ـ اون 

 هانسی دریا هر دریادان دولودور؟ 

 عاشیق آلی: 

زو بیر ـ ائل ؤان اولودور ـ او قلمدیر، دیلی آیري، سبئشینده قوجاالرد دیر کی اوتوزوندا جاواندیر ـ اون او آي

 دریاسی هر دریادان دولودور. 

 مخمس

هئجـادان عیبـارت اولـور.     16ده هر بند بئش میصراعدان هـر میصـراع    لیک دئمکدیر. مخمس مخمس بئش

ر. مخمـس آدلـی   یـا چاتـدیریرال   آنجاق عاشیقالر بو میصراعالرین بیرینی پارچاالییر و هر بندي اون میصراع

ده میصراعالر ساز هاواالرینین مئلودیک آخاري ایله باغلی اوالراق هر دفعه  دا واردیر! مخمس عاشیق هاواسی

لونور. بو نوع شعرلر عاشیق یارادیجیلیغیندا گئنیش یئر توتور. اونون جیغالی نوعینه ایسه نیسبتاُّ آز ؤیه ب ایکی

 تصادوف ائدیلیر. 

 یه دیقّت یئتیرَك:  یندن آشاغیداکی نومونه ردیفلی جیغالی مخمس» پري« نین مهوج مولال

 سن ـ جنّتین قیلمانی پري.  سن، ملیک زوم ـ سن تَکی اینسانی: پري ـ حوريؤردو گؤناگهان گ

زللر سرداریسان ـ محبوبالرین خانی پري ـ شاه کیمی تاختـا    ؤسن ـ دردلرین درمانی پري ـ گ   یاراالر ملهمی

 یب ـ ائدرسن دیوانی پري. چیخ

سـن ـ قـول     دیوانینا گلرم ـ عزّت، اکرام قیالرام ـ خیدمتینده قاالرام ـ قول قوربانین اوالرام ـ اگر قبـول ائلـه      

 بوینونا ساالرام

 ده  قولوم بوینوندا ـ الیم قوینوندا ـ چیینیم چیینینده ـ عشقین بئینیم

 ینده ـ اَینینه آل منی گل ـ قات بوجانا جانی پري. روم سنین اَینؤینک کیمی ـ دؤسارماشیب ک
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نـی عاشـیقالر    مـه وج مـولال مخمس کالسیک عاشیق پوئزییامیزین بیـر نـوع ائپیـک شکلیحسـاب ائـدیلیر.      

لـري   زل نومونـه ؤیـن گـ   ین آتاسی آدالندیرمیشالر .آذربایجان سووئت عاشیق پوئزییاسیندادا مخمس مخمس

 . یارانمیش و یارانماقدادیر

 وجودنامه. 

لیـق،   (اوشاق وورؤنین سونونا قدر کی د وردن حیاتیؤشدویو دولردن اینسانین آنا بطنینه د بیر سیرا وجودنامه

ــاس  وســی، قوجــالیغی، حتــی او د مکتــب ایللــري، ائولنمــه ــدیلیر. عب ــاداکی وضــعیتی وس.) تصــویر ائ نی

لـري بـو    نـین وجودنامـه   مهوج مولالتاغی (تقی)نین، ین، خالتانلی  نین، عاشیق مددین، عاشیق واله توفارقانلی

ده عاشـیقالرین   سـی  نین وجودنامـه  الییقدیر. موعاصیر ائل شاعیرلریندن میسکینلی عاشیق ولی  جهتدن دیقّته

 زونه مخصوص یئر توتور. ؤرئپئرتوآریندا ا

سی گرایلی  دیم ردیفلی وجودنامهگل«ین  بیر هئجالی اولدوغو حالدا، ولی میسکین لرین اکثریتی اون وجودنامه

 دیر.  شکلینده

 سیندن بیر پارچانی نظردن کئچیرك:  ین وجودنامه عاشیق واله

دیم: ـ آتا وجودوندان گلدیم آنایا ـ آنا بدنینـدن قـان اولـدوم دوردوم ـ آنـام          یلهؤاصلی بن آدمین وصفین س

زلر اولدو اونا مقابیل ـ ایکی داماق،  ؤاولدو دیل ـ ایکی گ دا بنیاد  حملی اولدو قالدي ودایی ... اول باشالنغیج

ندوم زیندانا ـ ال  ؤنده تامامالندیم اعضایی یئریم خیلقت اولدو، دورك حاصیل ـ دوققوز گ وایکی جیگر بیر ا

 نیایا... ون دون اولدوم نیشانا ـ آلالهینان گلدیم بو گوآیاق ترپتدیم اویان ـ بو یانا ـ دوققوز آي، دوققوز گ

 دیوانی. 

دن داهـا   دیـر. اونـون یارانمـا تـاریخی مخمـس      ده دیـوانی  لریندن بیري عاشیق پوئزییاسینین یاییلمیش شکیل

بئش  رد میصراعدان، هر میصراع ایسه اونؤچ و داها آرتیق بنددن عیبارت اولور. هر بند دوقدیمدیر. دیوانی ا

دیر، قـاالن   چونجو ایسه سربستونجو میصراعالر هم قافیه، اوردؤهئجادان عیبارتدیر. بیرینجی، ایکینجی و د
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دا واردیر. همـین هـاواالرین    دا اولدوغو کیمیدیر. دیوانی آدلی بیر نئچه عاشیق هاواسی بندلر قوشما و گرایلی

 وخونور. لونور، آغیر تئپله اؤیه ب ده ایفا زامانی میصراعار ایکی حیصه ) اویغون اوالراق دیوانیکریلریتم و (

آمیـز، چـاغیریش، حربـه ـ زوربـا       ختلیـف ـ لیریـک، نصـیحت    وره مؤده قوشما کیمی مضـمونونا گـ   دیوانی

 خاراکتئرلی وس. اولور. 

ده ـ قالـدي پئیمـانیم منـیم ـ      زلؤورانـیم منـیم ـ غربـت ائلـده بیـر گـ      ؤدي عاشیق علسگر ـ بـودو د  ایسمیم

 نیم ـ اینجیمرم دوست یولوندا ـ بو زیاندان کئچمیشم. ده بو سئودادا ـ حااللدي قانیم م لدورسهؤا

سی ایلـه   ختلیف ساز هاواالرینین مئیدانا گلمهونین یارانماسی م آذربایجان عاشیق پوئزییاسینین هر بیر شکلی

 باغلی اولموشدور. 

 تصنیف 

باریله شیفاهی ادبیاتیمیزدا لردیر. بو شکیل اساس اعت لریندن بیریده تصنیف عاشیق پوئزییاسینین ماراقلی شکیل

نـین، آغ عاشـیغین    سینده تصنیفلر عاشیق آلی ورلرده توپالنیب چاپ ائدیلمیشدیر. آختاریشالر نتیجهؤسون د

نین و باشـقا   نین، عاشیق بستی مهوج مولالنین، وارخییانلی عاشیق محمدین،  (آلالهوئردي)، حسین شمکیرلی

زامـان   چـوخ لی، بیر شکلی کیمی  زه چیخاریلمیشدیر. ساده، آیدین، شیرهوصنعتکارالرین یارادیجیلیغیندا دا ا

نـین   عصـرلرده یاشـامیش یـونیس ایمـره     XIII – XIVلـرین   سربست شعر تـأثیرلی باغیشـالییر. تصـنیف   

 لییینی نوماییش ائتدیریر:  یارادیجیلیغیندا اولماسی بو شکلین قدیم

 شیم واي اولدو ـ عشقین الیندنقددیم یاي اولدو ـ باغریم زاي اولدو ـ ای

 دینله زاریمی ـ وئردیم سریمی ـ آتدیم عاریمی ـ عشقین الیندن. 

 ستونده بیر شعر آشکار ائدیلمیشدیر: ونین یارادیجیلیغیندا دا تصنیف ا مهوج مولال

 ز یاشین سیللَم ـ قوربان کسیللَم ـ سن بیزه گلسن. ؤللَم ـ گوآغالییب گ

 تک اسرم ـ قوربان کَسرم ـ سن بیزه گلسن. سر ـ یئل وگئتمه ک
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» سـنبر وآغ عاشیق و س«لره خوصوصی یئر وئریلمیشدیر.  نین یارادیجیلیغیندا تصنیف آغ عاشیغین، عاشیق آلی

 ایستیفاده ائدیلمیشدیر:  چوخدن داها  دا بو شکیل داستانین

 . سنبریمویاشیل باشلی ـ چاتما قاشلی ـ شوخ باخیشلی ـ یاراشیقلی ـ س

 سنبریم. ووهر ساچدي ـ سؤقوالج ساچدي ـ قلم قاشدي ـ آغزین آچدي ـ ک

ز ؤسترمیشـدیر. خـالق شـاعیر ص. ووغونـون ا    ؤلري یازیلی ادبیاتیمیزا دریـن تـأثیر گ   بو نوع صنعت نومونه

 سی تصادوفی دئییل. اثرلرینده بو فورمادان یارادیجی صورتده ایستیفاده ائتمه

 ستر ـ من شعر یازیم. ؤنَر گونا آوازیم ـ سن هائی باهار یازیم ـ دور

 اوستاد عاشیقالر 

 قوربانی 

XVI الن ایلک نوماینده عصر آذربایجان عاشیق شعرینین هلهسیدیر. عاشیغین نـه واخـت    لیک بیزه معلوم او

ربـانی شـاه   لیک بیزه دقیق معلـوم دئییـل. آنجـاق بیـزه او آیدینـدیر کـی، قو       سی هله لمهؤآنادان اولماسی و ا

ین  دت شاه ایسماعیلو) یاشامیشدیر. حتی او، بیر م1501ـ  1524نین حاکیمیتی ایللرینده ( ایسماعیل ختایی

 ساراییندا دا اولموشدور. 

هرت تاپمیشـدیر.  ؤیمیزین تاریخینده شـ  آدالري ایله عاشیق صنعت» دیریلی قوربان«، »قوربانی«بو صنعتکار 

نیایـا گلمیشـدیر. سـون ایللـر     وکی، قوربانی جنوبی آذربایجانین دیـري کندینـده د  ایندییه قدر بیز یازمیشیق 

دیر. بیر نئچه ایـل بونـدان اول جبراییـل     نین شخصیتینه، یارادیجیلیغینا خوصوصی دیقّت یئتیریلمکده قوربانی

کئچیریلمیشـدیر.  » قوربـانی سـاز بـایرامی   «ایللییـی موناسـیبتیله    500رایونوندا عاشیغین آنادان اولماسـینین  

 ده بورادا عاشیغین قبري ساخالنمیشدیر.   سترمیشدیر کی، دیر کندي جبراییل رایونوندادیر. همؤآختاریشالر گ

ژورنـالی،  » قیزیـل شـرق  » («ائـل شـاعیري قوربـان   «زه چیخارمیشدیر. او، ونی سالمان ممتاز تاپیب ا قوربانی

لرده  کسک قیمت وئرمیش و شعرلریندن نومونهویارادیجیلیغینا یسینده عاشیغین  ) آدلی مقاله2ـ   3، ن 1923
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ـ جـی ایللـر)     1927ـ    28جیلـدلر،   I – II» (ائـل شـاعیرلري  «گتیرمیشدیر. سونرا اَلده ائتدییی شعرلرینی 

ه ی  نین بیر شعري واردیر کی، او، شاه ایسماعیل ختایی کیتابینا داخیل ائتمیشدیر. س. ممتاز یازیر کی، قوربانی

ده یئـري حاقّینـدا    ورو و هـم ؤره بـو شـعر هـم اونـون یاشـادیغی د     ؤحصر ائدیلمیشدیر. عالیمین دئدییینه گ

 دیر.  معلومات وئرن یئگانه منبع

یه بیر دئییل، بیر نئچه شعر حصر ائتمیشدیر.  سونراالر معلوم اولموشدور کی، قورربانی شاه ایسماعیل ختایی

لشدیرمیشـدیر. سـلمان ممتـازین     سینی دقیـق  ورو و ش. ختایی ایله عالقهؤدبو شعرلرده عاشیغین یاشادیغی 

 دیر.  توپالدیغی شعر بئله

چـون اوخـو   واوغلو شاهیم ـ بیر عرضیم وار قوللوغونا شاه منیم ـ عزیـز باشـین ا     79مرشدي ـ کامیلیم، شیخ 

 ـ آگاه اول حالیمدان گاه به گاه منیم! 80یازغومو

غلو ا  یالدي ـ خنجر آلیب قارا باغریم تئیله درین درین دریاالرا بودي ـ گئتمز   لموش وزیر قضا ائیلهؤدي ـ او

 دماغیمدان دودي ـ آه منیم. 

زوم پاي انداز ـ قولو باغلی کئچـدیم خودآفرینـدن ـ     ودیر، ا ـ باشیم تَولّی  81شاعیر اوالن درسین آلیر پیریندن

 لمز، هئچ آچیلماز، آه منیم. وزوم گوا

انـداز ـ    زوم پـاي ودیـر ا  ردك ایله قاز ـ باشیم تولّی ؤزوشور اوللَرده اؤلور یاز ـ ک ون دئییر باهار اولور گقوربا

 زگه بیر متاع(ح) منیم ؤیوخدور بوندان ا

دان  دیر. قوربانی درسینی پیردن ـ ش. ایسـماعیل   نین کامیل مرشدي آیدین اولور کی، ش. ایـ . ختایی قوربانی

سـتریر  ؤشئی دئییر. بو اونو گ چوخده  سی (یازدیغیمی) ایفاده» چون اوخو یازغومووز باشین اعزی«آلمیشدیر. 

 ین آتاسی ـ شیخ حیدر  ـ شاه ایسماعیل 79
 رك)وـ یازغو ـ عریضه، ایستدعا (ت 80
 دیر) (قئیدلر س. ممتازین دیر ـ شاه ایسماعیال ایشاره 81
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زله، اوللـر  ؤوره قدر ش. ایـ . ختایی ایله تانیش ایمـیش. باشـقا سـ   ؤسینی یازدیغی د» عریضه«کی، عاشیق بو 

 روشموش ایمیش. س. ممتاز یازیر: ؤله گ شیخ

رپوسوندن ؤدیییندن، قوربانی قولو باغلی قاراباغ طرفیندن خودآفرین ک مهشاهین وزیرلریندن بیرینه خوش گل«

دا بو احواالتی شعرله یازیب شاه ایسماعیال یولالدیغیندان، اونو  رگون ائتمیشدیر. قوربانوکئچیردرك ایرانا س

ـ «سونرا س. ممتاز فیکرینی بئلـه یئکونالشـدیریر:   ». شاه باغیشالییب آزاد ائتمیشدیر ان شـاه ایسـماعیل   قورب

سینه  نین یانینا دردیندن فریاد ائدرك گلمه نین ش. ایـ . ختایی قوربانی». قافاقازي آلدیغی زاماندان یاشامیشدیر

 لر واردیر.  ده ایشاره اونون باشقا شعرلرینده

شاه ایسـماعیل ـ   دیر، اولموشام قاییل ـ ائی منیم سلطانیم   یم حاق یوال ماییل ـ کیتابیم قرآن   من حاق عاشیقی

  82دردیمین الیندن فریادا گلدیم.

دیلمیشـدیر.   کیمی ردیفلر ایشله» گلمیشم«، »گلدیم«یه عنوانالنان شعرلرده   آمیزدیر کی ش. ایـ . ختایی عیبرت

چونجـو شـعرده   وندریرسـه، ایکینجـی و ا  ؤگ» یـازغو ـ عریضـه   «سینه  ز حامیؤاگر بیرینجی شعرده عاشیق ا

 او، شاهین حوضورونا گلمیشدیر.  توربؤیازدیقالرینی گ

دیري داغالریندان، اوزاق ائللردن ـ البته کی بیر موسرادا گلمیشم ـ عشقین سیتمیندن چرخین الینـدن ـ بیـر       

 شاهیم وار اونا دادا گلمیشم. 

نـدن ـ   یم، قارا وزیـر الی  دن ـ قوربانی  دن ـ فلک ووردو جیدا سالدي ائلیم  لوموشدوم گول ایدیم آیري دولبوب

 شیخ اوغلونا شیکایته گلمیشم. 

ییـب. او، بیالواسـیطه بـو     مه لري سئیر ائله ده اوتوروب شاه ایسماعیل ختایی ایله باغلی حادیثه قوربانی دیري

ره ده عاشـیغین شـعرلري بیـر نئچـه عصـر      ؤسی اولموشدور. اونـا گـ   وسونون ایشتراکچیچوخلرین  حادیثه

 زونده قورویا بیلمیشدیر. ؤنی ا لرین معین قیسمی ایاراق حادیثهسینه باخم شیفاهی دیلده گلمه

 .34، ص 1960ـ ح. آراسلی، عاشیق یارادیجیلیغی، باکی،  82
                                                 



یوك بیر مـدنی مرکـزه چئویرمیشـدیر.    ؤحاکیمیتی اَله آالندان سونرا تبریزي ب  دور کی، ش. ایـ . ختایی معلوم

رداشـالري  یوك بیر کیتابخانا تشکیل ائتمیشدیر: قاؤاونون ساراییندا آذربایجان دیلینده دانیشیلیردي. تبریزده ب

لو شاعیرلر توپالمیشـدیر. حبیبـی   چوخسارایا   ابراهیم میرزه و سام میرزه تذکیره یازیردیالر. ش. ایـ . ختایی

ده  ولت خادیمی و همؤیوك دؤزو بؤسینه چاتمیشدیر. ا تبهوالشعرا ر نین سارییندا ملک  محض ش. ایـ . ختایی

تی، گرایلـی، قوشـماالر یـازیردي. عاشـیقالر اونـون      تانینمیش شاعیر ایدي. خالق شـعري اوسـلوبوندا بایـا   

شعر و عاشیق هاواالري حصـر ائـدیردیلر. عاشـیقالر اونـو      چوخشعرلرینی مجلیسلرده اوخویوردوالر، اونا 

ز ؤدا ا شاعیرلرله بیرلیکده تانینمیش عاشیقالري  شعر، صنعت، ساز هامیسی حساب ائدیردیلر. ش. ایـ . ختایی

ئتمیشدي. س. ممتاز، ح. آراسلی، ح. م. طهماسب، عزیزآقا ممدوو و باشقاالرینین تصـدیقینه  ساراینا دعوت ا

شـاه  «، »شـاه سـارایی  «نـین شـأنینه    ره همین عاشیقالرین بیریده قوربـانی اولموشـدور. قوربـانی ختـایی    ؤگ

یـب چاتـان شـعرلریندن    هاواالرینی یاراتمیشدیر. بیزه گل» ختایی دیوانی شَر«و » شاه دورغوزانی«، »یوخوسو

 ده ایشتیراك ائتمیشدیر.  نین بعضی سفرلرینده  آیدین اولور کی، قوربانی ش. ایـ . ختایی

یـه   رکیـه ویندن سونرا ت ـ جو ایلده چالدیران یاخینلیغیندا مغلوبیت  1514ین  مان کی، شاه ایسماعیلوگ چوخ

 ده اولموشدور.  آپاریالن صنعتکارالر ایچریسینده قوربانی

سـون بئلـه   ؤتک مات قالدیق بحري ـ عمانا ـ قوربـانی دئیـر: د     لی عثمانا ـ یونیس  بیزده قوناق اولدوق قارس

 نوبدور. ؤکی اولدوزالر آیه د یدهؤزامانا ـ گ

دن،  شـدوم وطنـیم  وآیـري د «ندیریر.  جلهوباشقا شعرلرده ده وطن حسرتی وار: بونالردا بیزیم احتمالیمیزي گ

ــ دئیـه عاشـیق    » زلریمؤکورسـن غربـت ائلـده گـ    ؤقان ت» ««چنلی، قارلی داغالر قال اینديباش «، »دن ائلیم

 لنیر.  شیکایت

دن آیـري ـ نـه اوال بیـر شـادلیق خبـري گلـه ـ         لمز وطـن وزو گوم پئیکاندیر ـ منیم ا باغریم دلی ـ دلی سینه

 نه بارخانام ائیللره دوغرو.  کلهوی
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ز مرشـدینی سـاغ تاپـا    ؤروشـونه گئتمـیش، بـو دفعـه ا    ؤنـین گ   ایــ . ختـایی  دان سـونرا او یئنـه ش.    قاییدان

 دیر:  سیز منبع سیله گلیب بیزه چاتان دیوانیلري عوض میشدیر. بو قیمتدن عاشیغین داستان واسیطه بیلمه

توت الیمدن مئیدان سنین، لطـف ائلـه، احسـان       یه بیر بئله مئیدان اوال!  فلک، سنله اَللَشمه

 اوال!

 من نه بیلیم من گلینجه خاك ایله یکسان اوال!  تمیش ایدیم مرشدیمه، دردیمه درمان اوال! گئ

 تابوتو سرو آغاجیندان، کفن تارپاق گرك.   لرینین بیر زامان یاتماق گرك  لفوسینده ز لگهؤک

جـاوان   باري ایالهـیم، نئجـه قییـدین بیـر بئلـه       تورون کی منزیله چاتماق گرك ؤتئز یویون، تئز گ

 ائله؟...

 مه  ممیرس ییخیب ویران ائیله رهؤنلوکی هؤبیر ک  مه  ممیرسن، دریب خندان ائیله لو کی، درهوبیر گ

الري پئشـان  چوخن بوردا وقورخوم بودو، بو گ  غم یئمه  چوخدان صدا گلدي، قوربانی  حاق تعالی

 اوال!

یونو اعالن ائـدیر و اونـون   ولدؤنین ا نین سئوگیلیسی پري ستریلیر کی، قارا وزیر یاالندان قوربانیؤداستاندا گ

ییر. آنجاق قوربانی بیلیردي کی، بو یاالندیر. بونـو بیلـه ـ بیلـه او، همـین       ده تشکیل ائله گویا دفن مراسیمینی

 رمتلی،ؤنین بیر قیز حاقیندا دئییـل، آدلـی ـ سـانلی، حـ      ره دیوانیؤدیوانینی اوخوموشدور. م. ح. طهماسبه گ

سـیزدیر. آیـدین    بههورکملی بیر شخصیت حاقیندا دئییلمیش اولدوغو شؤلموش گؤجاوان یاشالریندا ا چوخ

انتخاب ائتدییی بـو آدامـین یانینـا اونـا     » مرشد«زونه ؤده ا ده مرشد ایمیش، قوربانی لن همؤرونور کی، بو اؤگ

لومونه یـازیلمیش  ؤنین ا  نی ش. ایـ . ختاییدردینه درمان اولسونز. بیزجه، بو دیوا«ره گئتمیش ایمیش کی، ؤگ
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یـوك قیمـت  وئـرمیش، اونـدان سونسـوز محبتلـه       ؤب چـوخ نین پوئتیک ایرثینه (ارثینه)  سلمان ممتاز قوبانی

یـی او سـوزلردن    رهودیر کی، اینسانین ا زلري او قدر نارین، او قدر اینجهؤائل شاعیرلرینین س«دانیشمیشدیر. 

سی کیمی  ل غنچهونلو قیزیل گؤسینی اوخویاندا آدامین ک پایینی آلمامیش ساووشا بیلمیر. اونالرین بعضی زؤا

لـی بیـر پارچاسـی     ده شَـهالالنیر. غملـی، غصـه    زلريؤرونـوب، گـ  ؤمک گ لومسهوچیتالییب، دوداقالریندا گ

ـ دلیک ائدیب ایالن کیمی قیوریلدیر. ندیکده، قایغو اوخالري کیمی، قوالق آسانالرین قلبلرینی دلیک   یلهؤس

سوأل ـ جـاوابی   » دئدیم ـ دئدي «سونرا س. ممتاز عاشیغین ». قوربانی ائل شاعیرلرینین ان یاخشیالرینداندیر

 ایله باشالیان قوشماسیندان میثالالر وئریر: 

م: بیر نظر قیل عاشیق حالیما دیر، بو ـ دئدی زون یوخدور، بهانهؤدئدیم: دیلبر گئتمه بیر دم دانیشاق ـ دئدي س

 دیر بو. ـ دئدي: عجب دلی ـ دیوانه

کموش ولریندن اوالن قاراباغین یاماجالریندا بوینونو ب ایل بوندان اَدقم آذربایجانین دیلبر گوشه 500قوربانی 

نـی   وشهؤنوطنلرینه چاتدیردي. عاشیق ب ردو. اونون دردي ـ سرینی (دردسر) شعرینه سالیب هم ؤنی گ وشهؤبن

ردویومـوز  ؤن گولیق رزي کیمی وصف ائتـدي. ائلـه بیـل ایندیییـه قـدر هـامیمیزین هـر گـ         زللیک، ناکامؤگ

 زه چیخاردي: ولر ا ده یئنی کیفیت وشهؤبن

نی ـ آغ نازیک اَلینله بیر دسته باغال ـ تَر بوخاق    وشهؤلر یاز بن ندویوم آي قشنگ پري ـ عادتدیر دره ؤباشینا د

 نی  وشهؤبن زوآلتیندا د

یـدن  ؤلرمـی درمـیش، گ   رن عاشیق عقلـین ایتیـرمیش ـ ملـک    ؤتانري سنی خوش جماال یئتیرمیش ـ سنی گ 

 نی  وشهؤلر آز بن گتیرمیش ـ حئییف کی، دریب

می چکیب، بوینو اَیریـدیر ـ    نلوم بوندان سایریدیر ـ نه ائتمیشم یاریم مندن آیریدیر ـ آیرلیق  ؤقوربان دئیر، ک

 نی.  وشهؤز بنودیم، د رمهؤرده گهئچ یئ
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ز ؤدا ا بئله قوشماالري ونونده راست گلیریک. ا دار اوالن تصویرلره چله عالقهؤنین شعرلرینده بعضاُّ ک قوربانی

 سی ایله دیقّتی جلب ائدیر:  دیلمه لرین یئرلی ـ یئرینده ایشله لییی، ایفاده بدیعی

نـر ـ مـارالالر     بکلـر، اَیلـه    برخانام ائللره دوغرو ـ ناشی اووچـو بـره   نه کلهونه اوال بیر شادلیق خبري گله ـ ی

 سایریشار یولالرا دوغرو. 

نـول گشـته   ؤلفلرینـی دارمـا ـ ک   وباغچاالردا قورودولور باراما ـ ناشی طبیب ملهم ائیلر یاراما ـ دئدم پـریم ز   

 چخار خالالرا دوغرو. 

لییـی   لیغـی و خلقـی   ز اینجه لیریزمی، آخیجیؤدیر. اونون گرایلیالري ا زل گرایلی اوستاسیؤده گ قوربانی هم

 ایله سئچیلیر. 

 یینه ـ او، کنارا آتدي منی آي آغاالر، آي قاضیالر ـ یار یامان آلالتدي منی ـ ال آتدیم یار اَته

 اویاتدي منیز ایلین بیماري ایدیم ـ گلدي یار، وز خوماري ایدیم ـ یؤنین ناري ایدیم ـ آال گ جنّتی

 شدوم بیر نادان اَلینه ـ اوجوز آلیب ساتدي منی. ولومه ـ ایلیشدي سونام تئلینه ـ دؤتور آتدیم چشمیم ک

لرین غدارلیغینا قارشی چیخمیش ساراي ضیدیتلرینی  نه، وزیر و حاکیموز شعرلرینده فئودال ظولمؤقوربانی ا

لـرین آرزو و ایسـتکلرینی عکـس     تلـه وکـش ک  ش، زحمـت لیغینی تنقیـد آتشـینه توتمـو    وزیرلرین زوراکیل

 ائتدیرمیشدیر. 

 آمان آلاله ایمداد ائیله بو ایشه.   ین وزیر نامرد اوغلودو  لم ائیلهوظ

 ستریر: ؤزونو گؤلیکدن شیکایت، کدر ا اونون بیر سیرا شعرلریندن تک

 لنیر.  سئل چشمیم یاشی جئیحون اولور، واخت آغالرام  ندوز واخت ـ بیوگئجه ـ گ

 نیر.  للـهونیر، گ باغ ـ باغچاالر نرگیزله  تنده ؤلبول دیل ـ دیل اوب ووسمؤیاي م

میشـدیر.   سینه همیشه اینام بسله لییه قاپیلمامیشدیر. او، حاقّین، عدالتین، غلبه الکین قوربانی هئچ واخت بدبین

 جکدیر.  گئدیب باهار گله» زمستان« لییه سون قویوالجاق، لم و هرج ـ مرجوره بیر زامان ظؤعاشیغا گ
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بیر آ چکـن زمسـتان قهـري ـ نئجـه       نول ـ همیشه روزگار بئله دار اولماز ـ اون  ؤغم چکمه بو قدر، دیوانه ک

 سینده خار اولماز.  هرهؤلدور چوگ

 آمیز مضمونلو شعرلرده یازمیشدیر:  قوربانی اخالقی ـ نصیحت

شـونن، درد  وز دؤسن کئچ نامرددن، اَر دیلن ـ رمز آنالیان، س  ـ اَر ایستهمرد اودور کی، ایشین توتا مرد ایلن  

 نیر.  لنر، بلله هرتؤبیلن ـ عالملرده ش

 لریدیر.  نین تجنیسلریده کامیل صنعت نومونه قوربانی

رن ؤخونا ـ گدا او م بوتا یارین موژگان اوخونا ـ بر نامه یاز هر دیوان ل دسته باغالر اوخونا ـ سینهوقوربانی گ

 دئیه وار اللرین، بیرده یاز

» ادبیـات «ـ جـی ایلـده     1936داسـتانی واردیـر. هلـه    » قوربـانی «عاشیغین حیات و یـارادیجیلیق حاقّینـدا   

نجـاق اورادا  آداستانی حاقّیندا بیر مقاله چـاپ اولونموشـدور.   » قوربانی«ایمضاسی ایله » چوبان«سینده  قزئته

لونموشـدور.   داستانی» قوربانی«لونمامیشدي. شعرلریندن ایستیفاده اوپالنیب چاپ اونین بیر نئچه واریانتی تو

 له پروفسور ح. م. طهماسب مشغول اولموشدور.  ده تدقیقی بو داستانین ایلک دفعه گئنیش شکیل

 عباس توفارقانلی

دیر. اونون بیر سـیرا  عصرین اوللرینده یاشاییب یاراتمیش XVIIعصرین سونالري،  XVIعباس توفارقانلی 

ز عکسـینی  ؤز باشینالیغیندان شیکایت موتیولري اؤو ا ولمولر، شاه ظ دار حادیثه ال عالقه شعرلرینده شاه عباس

ز ؤستریر. توفارقانلی عباس اؤین حاکیمیتی ایللرینده یاشاییب ـ یاراتدیغینی گ تاپمیشدیر. بو اونون شاه عباس

زل ایسـتعدادا، جوشـغون طبعـه، بویـوك یـارادیجیلیق      ؤاولموشدور. او، گورونون اوستاد عاشیقالریندان ؤد

سـینده گلیـب    ینه مالیک صنعتکاردیر. عاشیق عباسین اثرلري بیزه اساساُّ خالقین، عاشیقالرین حافیظـه  قابلیت

 چاتمیشدیر. 
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ش، عاشـیق  نمـی  یـره ؤرموش، عـرب و دیللـرینین ا  ؤره مکمل مدرسه تحصیل گؤالرین دئدیینه گ تدقیقاتچی

لـرده یازمیشـدیر. الکـین بـونالر زامـان       شعریندن باشقا، کالسیک شـعر اوسـلوبوندا غـزل، قصـیده، ربـاعی     

لـري گلیـب بیـزه     کئچدیکجه اونودولموشدور. یالنیز عاشیغین بیر قیسم قوشما، گرایلی، تجنیس و اوستانامه

نـین حیـات و    ینـدا دا عبـاس توفارقـانلی   چیلـرین یازیالر  چـی و تـاریخ   چاتمیشدیر. بیز اورتا عصر تـذکیره 

قاباقجیـل   چـوخ یارادیجیلیغی حاقّیندا قئیدلره راست گلیریک. الکین توفارقانلی عباسین بعضی شعرلري بیر 

ده داها گئنیش منبـع   لرین جیب دفترلرینده یازیلمیش و ساخالنیلمیشدیر. آنجاق به ساحه آدامالرین، خواننده

یرَنیریـک کـی، عبـاس    ؤداستانیدیر. بیز بو شعرلردن و داستاندان ا» لگزوس و گعبا«ز شعرلري و ؤعاشیغین ا

نو قبـول  وده توفارقـانلی تخلصـ   رهؤتوفارقانلی، جنوبی آذربایجانین توفارقان کندینده آنادان اولموش اونا گـ 

 ائتمیشدیر. او، بیر شعرینده دئییر: 

، منـیم کیمـی یـان ـ آدیـم عاشـیق عبـاس، یئـریم         ده منه جان ـ آلیش عشق اودونا  من سنه جان دئدیم، سن

 توفارقان ـ گاهدان آغال، گاهدان یادا سال منی. 

 دیلیر.  لرده ده ایشله شعرلرینده تخلوصو قول عباس، شیکسته عباس وس. شکیل چوخعاشیغین بیر 

لگز ولموشـدور. گـ  زله عاشیق اوؤلگز پري آدلی بیر گوره، عباس توفارقانلی گؤداستانینا گ» عباس و گولگز«

نـدریب قیـزي زورال اصـفهانا    ؤز پهلیـوانی دلـی بئجـانی گ   ؤیینـی ائشـیدن شـاه عبـاس ا     زللیؤنـین گـ   پري

لو قوشماالر دئمیشـدیر.  چوخسینین دالینجا اصفهانا گئدن عاشیق عباس یول اوزونو   آپارتدیرمیش، سئوگیلی

سینه  دا غلبه چاالراق سئوگیلی یستعدادي ایله سارايزو، اؤز صنعتی، سؤنهایت، او گلیب اصفهانا چاتمیش، ا

 قوووشا بیلمیشدیر. 

ده  لر، معنـالی، هـم   آمیز اوستادنامه لر، نصیحت مه زللـهؤعباس قدرتلی بیر شاعیر ـ عاشیق اولموش، لیریک گ «

ز ؤوشـموش، ا زل داسـتانالردا ق ؤلـر یاراتـدیغی کیمـی، گـ     الر، دیوانی لر، شوخ، اویناق گرایلی زل تجنیسؤگ
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سـینی   مسـاله » جله سارایا آپاریلماسـی وزل قیزالرین گؤگ«لریندن بیرینی، یعنی  نون اَن چیرکین حادیثهوورؤد

 )31، 259» (میش یاخشی بیر اثر یاراتمیشدیر مهارتله بیر داستانچی کیمی ایشله

یه بیگانه قالمامیشدیر. اونو  هورده هئچ بیر حادیثؤعاشیق عباس قدرتلی بیر صنعتکار اولدوغوندان یاشادیغی د

زباشینالیغی، یوخسـولالرین احتیـاج ایچریسـینده یاشاماسـی، آغیـر      ؤسیزلیغی، ساري ا ظالیم شاهالرین حاق

ز موناسـیبتینی بیلدیرمیشـدیر. عاشـیق    ؤلره ا شوندورموش و عاشیق بو حادیثهود چوخلري  فئودال موحاریبه

ردویـو صـینفی، ایجتیمـاعی برابرسـیزلییه، وارلـیالر و      ؤورده گؤینده او دس ردیفلی اوستادنامه» بینمز«عباس 

 ز شعرلرینده تجسم ائتمیشدیر: ؤیوخسولالر آراسینداکی کسکین ضیدیتلري آچیق ـ آچیغینا ا

یـه تاپاممـاز بئـزي ـ آدام      لو، نرگیزي ـ آدام وار گئیمه ورر گوشؤزو ـ آدام وار د وآدام وار دوالنار صحرانی د

 ل گئیر، شالی بینمز. وار آ

نیـادا ـ آدام   ورك تاپمار دؤایشلر ائیلر ایراده ـ آدام وار کی، یئته بیلمز مورادا ـ آدام وار کی چ   چوخآدام وار 

 وار یاغ یئیر، بالی بینمز

 اوستالیقال ایستیفاده ائدیر، اونـالر صـینفی، ایجتیمـاعی معنـا     چوخزوندن ؤآنجاق توفارقانلی عباس اتاالر س

زو و ؤسـینه چئـویره بیلیـر. بـو حـال، یعنـی آتـاالر سـ         سینین ایفـاده  شونجهوز فیکرینین دؤوئریر، مهارتله ا

دن عاشـیق   ملـه واوسـتاد عاشـیقالرین، او ج   چـوخ زل اثرلر یاراتمـاق بیـر   ؤآفوریزملردن ایستیفاده ائدرك گ

آمیـز اثرلرینـده،    نصـیحت  چـوخ ان  هوم خوصوصیتلریندن بیریدیر. بو جهـت ونین م دا یارادیجیلیغی عباسین

 ستریر. ؤزونو گؤلرینده ا خوصوصیله اوستادنامه

عصـرین اوللرینـده آذربایجـان     XVIIعصـرین آخیـرالري،    XVIقئید ائتـدیییمیز کیمـی عاشـیق عبـاس     

ـ ». ورده یاشامیشدیرؤلرینین باش وئردییی بیر د تورپاغیندا داغیدیجی فئودال موحاریبه دلر بو زامان شهرلر، کن

لـر،   رگون اولونوردوالر. آغیر وئرگـی وتئز ـ تئز سویولور، تاالن ائدیلیردي. دسته ـ دسته آدامالر یئرلریندن س  

ـ   کري شـهر  ؤسی آزمیش کیمی شاهین ن رگونلر، کندلرین، شهرلرین یئرله یکسان ائدیلمهوحربی تاالنالر، س
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). 28، 33» (خاناسـینا آپـاریردیالر   ، شاهین حـرَم لري و قیزالري اصفهانا زل گلینؤشهر، کند ـ کند گزیب گ 

الرا  لـري سـفربرلییه چـاغیراراق ایشـغالچی     تلـه ونده عباس توفارقانلی کوورؤلی د خالقین بئله آغیر و مشقّت

 قارشی موباریزه آپارماغا، وطنی قوروماغا روحالندیریردي. 

یندن ـ ائل بیر اولسا داغ اوینادار یئریندن ـ   زلري دئیر سریندن ـ آرخی وورون سویو گلسین در ؤعباس بو س

 ز بیر اولسا ضربی کَرَن سیندیرار. ؤس

زوندن ایسـتیفاده  ؤآتـاالر سـ  » جـو وجـو سـئل گ  وائـل گ «نین یاراتدیغی  عاشیق بو شعرینده آذربایجان خلقی

 ائتمیشدیر. 

راسـت گلیریـک. او،    چـوخ لیـق موتیولرینـه    سیندن شـیکایت، ناراضـی   عاشیق عباسین شعرلرینده بیر زمانه

زه بیلمیـر،  وشاهالرین آذربایجانی تاالماسینا، وار ـ یوخونو، صنعتکارالرینی زورال باشقا یئرلره آپاریلماسینا د 

اعتراض سسینی اوجالدیر، فریاد ائدیردي. اونون شعرلرینده آیریلیق، انتظار، وطن حسرتی کیمـی موتیـولرده   

 لیدیر:  قوت

ی فلک جبریندن ـ قوهومدان، قارداشدان، ائلدن آیریلـدیم ـ فرهـاد کیمـی چکـدیم شـیرین        آي عاریفلر قانل

 قهرینی ـ جیغا پرواز ائتدي، تئلدن آیریلدیم 

 یاخود باشقا بیر میثال: 

ستونه خان گئتدي ـ آغال دیـدم، یـاش یئرینـه قـان گئتـدي ـ قـول بوشـالدي، دیـل           وکمویله خان اؤشاه ح

 دي ـ آخیر آپاردیالر دارا، گلمهدوالشدي، جان گئتدي 

وي فیکیرلـر، نجیـب    ده دیقّتی جلب ائدیر. بو شعرلرده اخالقـی تربییـه   لري نین اوستاد نامه عباس توفارقانلی

لونور، ایکی ا حیسغورلـوق، یالتـاقلیق وس. چیـرکین صـیفتلر        لوك، پاخیـل وزلولر تبلیغ اولیـق، خیانـت، او

 نیر.  پیسله
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شن یئرده سوروش عرض ـ حالینی ـ امانت، امانـت قوآنشـو مـالینی ـ       واخال یولونو ـ د یون سویؤزوندن بؤا

 زو وار اولماز. ؤین، ا قونشو یوخ ایسته

و سـئوگی ـ محبـت    چوخـ رکملی لیریـک بیـر صـنعتکاردیر. اونـون شـعرلرینین      ؤگـ  چـوخ عاشیق عبـاس  

زلوغو، کئچیردییـی  ؤ، اونـون حوقـوق سـ   ده اینسـانین معنـوي عـالَمی    زوندهؤموضوعسوندادیر. بو شعرین ا

نـین   سیزلیغیندان شیکایت موتیـولري آیـدین حـیس اولونـور. عاشـیق خـالق دیلـی        لر، دوورون حاق مشقت

سینده یاشـامیش،   لریندن مهارتله ایستیفاده ائتمیشدیر. عباسین شعرلري عصرلر بویو خالقین حافیظه لیک اینجه

 ر. میشدی ز طرواتینی ایتیرمهؤیئنه ا

 دا گئتدي قیردي شیکار بندین، آچدي  یده قاناد بوالدي ؤنول قوشو گؤک

 دیم اوچدو دا گئتدي اووالیا بیلمه  شدو من نادانین اَلینه وطرالن د

یـوك اوسـتالیقال   ؤلـري ب  زل تشبیه، موبالیغه و باشقا بـدیعی ایفـاده  ؤز سئچمک، گؤرکملی صنعتکارین سؤگ

 نو حئیران ائدیر. تمک باجاریغی اوخوجو ایشله

 پؤنین بوداغیندان ا اَییل، بو الله نول، مجنون کیمی یایین داغالرا ؤک

 پ!ؤآراال تئللرین، قاباغیندان ا  پروانه تک دوالن یارین باشینا 

زللیکلري ؤزل، صمیمی، آخیجی و خوشا گلندیر. بو شعرلرده طبیعت گؤدا گ الري توفارقانلی عباسین گرایلی

 دیلیله تصویر اولونور:  حقیقی صنعت

 دیر.  لبولون باال واختیوللر ـ بودیر ـ آچیلیبدیر قیزیل گ بودور گلدیم باهار فصلی ـ داغالرین الال واختی

 ستریر: ؤزونو گؤده ا دن شیکایت موتیولري الریندا غم ـ کدر، زمانه عاشیغین گرایلی

ننار باغالرسـان ـ غمـه یولـداش     ونلوم؟ ـ آخیردا ز ؤنه آغالرسان، نه سیزالرسان ـ بیري دردي بئش اوالن ک 

 نلومؤاوالن ک
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آمیـز   لري اونـون حئیـرت   الردا یاراتمیشدیر. بو صنعت اینجی عاشیق عباس دیللر ازبري اوالن جینس گرایلی

 یارادیجیلیق قدرتینه عیانی ثبوتدور. 

ل، گـز،  ول، گز، ایندي، گونان ـ گ  آناسی نان، ـ آتاسی  84دي ل گزینودي، گ ل گَزینونان ـ گ  نان، آناسی آتاسی

 85ایندي

 لگز ایندي. ولگز ایندي، گوـ گ 88رؤـ سن منی آغالمادا گ 87رؤـ سن منی آغالمادا گ 86رؤسن منی آغالما دا گ

لگز ولگز ایندي، گوـ گ  91ردومؤـ یاري آغلی بادا گ  90ردومؤـ یاري آعلی باده گ  89ردومؤدا گ یاري آغ لیباس

 92ایندي.

ل گـزین ده،  وـ گـ   95ـ بیر ایشده عباس دا یانـدي   94ـ بیر ایشده عباس دایاندي  93عباس دایانديبیش ایشده 

 96لگز اینديوگ

ورده دئییل، سونراالر دا عاشیقالریمیز ایچریسـینده اوسـتاد سـاییلمیش،    ؤتوفارقانلی عباس یالنیز یاشادیغی د

 لموشدور. رنک اوؤچون اولري، شعرلري آذربایجان عاشیقالري ا اونون عنعنه

 ساري عاشیق

 لگز پري) گزیندي، گئتدي. ول (یعنی گوـ گ 84
 لمک و اندي گزمک معناسیندا. وـ گ 85
 منی گور.  ـاوزون آغالمایان زامان 86
 ـ منی آغالدیغیم واخت گور. 87
 ده گور. ـ منی دورویا چیخمیش حالدا گور و یا کفن 88
 ـ یاري آغ لیباسدا گور.  89
 ـ یاریسی آغ اوالن باده. 90
 یینی، اونون چاشدیغینی گوردوم.  نین بادا گئتدي ـ یارین عاغلی 91
 لگز حال ـ حاضیرداوـ گ 92
 وحکم دایاندي.ـ عباس همین ایشده م 93
 ـ همین ایشده عباس یاندي (اودداندي). 94
 ـ همین ایشدن عباس کناردیر. 95
 لگز ایندي. ول، دور گزین، گوـ گ 96

                                                 



یـه   یرنیلمهؤساري عاشیغین زنگین ادبی ارثی یالنیز آذربایجاندا سووئت حاکمیتی ایللریندن سونرا توپالنیب ا

ـ جــی ایلــده عاشــیغین بایاتیالرینــدان عیبــارت ایلــک کیتــابین س. ممتــاز چــاپ   1927باشالنمیشــدیر. 

ي. او واختدان اعتباراُّ دئمک اوالر کی، عاشـیغین شخصـیتینه،   آدالنیرد» عاشیق عبداهللا«ائتدیرمیشدیر. کیتاب 

 ادبی ارثینه دیقّت داهادا آرتمیشدیر. 

زاده، ح.  ـ جو ایللرده اونون حیاتی، یـارادیجیلیغی حاقّینـدا اَ. عابیـد، ب. بهجـت، اَ. دمیرچـی       1920ـ   30

ون ایییرمی ایلده م. ح. طهماسب، اَ. آخوندوو، لرله چیخیش ائتمیشلر. س آراسلی، اَ. قاراباغلی آرا ـ سیرا مقاله 

لـردن   ختلیـف سـاحه  وستم بو صنعتکارین یـارادیجیلیغینی م واوو، س. پاشایئو، خ. جابباروو، س. ر م. حکیم

ایشیقالندیرماغا چالیشمیشالر. اوزون ایللـر فولکلورشوناسـلیغیمیزدا سـاري عاشـیقال بـاغلی بیـر داسـتانین        

لیـک   سـته وزه چیخاریلیب، چاپ ائدیلدي. اولر گئدیردي. نهایت بو داستان دا ا حبتؤصده  وجودیتی بارهؤم

 دار بیر سیرا روایتلرده توپالندي.  عاشیغین حیاتی ایله عالقه

سـاري عاشـیق   «چیسی قـاراداغی بئلـه معلومـات وئرمیشـدیر:      عصرین تذکیره XIXساري عاشیق حاقّیندا 

قدیم واختالردا گلیـب قارابـاغین زنگـه زور ماحالینـد هکَـري چـاینین        خچوـ   چوخقاراداغ ماحالینداندیر. 

سـون ایللـر عاشـیق حاقّینـدا یـازان آراشـدیریجیالر       ». ائـدیب  'ده سکنی رت آدلی قریهوب لهوکناریندا واقع گ

دیقّتـی  زرینده ولشدیرمیش و بئله بیر عومومی رأي ا سینی دقیق یندان موالحیظه»قاراداغ ماحالی«چینین  تذکیره

سـینده   ده الچین رایونونون اراضی لشدیرمیشدیر کی، قاراداغ جنوبی آذربایجاندا اوالن ماحال دئییل، هم جمع

چ کند اولوب، بو کندلردن بیر محـض هکـري چـایی سـاحیللرینده مزمـزَك      وبیر کنددیر. بورادا همین آددا ا

دا هکـري چـایی    قالماقـدادیر. سـاري عاشـیغین مـزاري    ده  سینین آغزیندا اولموشدور. خاراباالري ایندي دره

عاشـیق  «کـی تپـه اینـدي ده     سـت طرفینـده  وساحیللرینده قاراداغلی کندي یاخینلیغیندادیر. همـین کنـدین ا  

دا او کندین یاخینلیغینداکی  آدالنیر. عاشیغین سئوگیلیسی یاخشی ایسه مقصودلو کندیندندیر. مزاري» یایالغی

 دیر.  ده بیر تپه
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ده  ز اثرلرینـده بـو و یـا دیگـر درجـه     ؤتون عاشیقالر اوره بؤسینه گ نین قدیم عنعنه آذربایجان عاشیق صنعتی

روروك. بعضـی  ؤنی بیز البته، ساري عاشیق یارادیجیلیغیندا دا گـ  ده معلومات وئریرلر. بئله عنعنه زلري بارهؤا

 عین معلوماتالر وئرمیشدیر. زو، سئوگیلیسی، یاشادیغی یئر حاقّیندا مؤبایاتیالریندا او ا

 دیر.  زه چیاریلمیشوبئله بایاتیالرین بیر قیسمی سون ایللر توپالنیب ا

 ك آغزیندایام.  دیر. مزمزه من عاشیق آغزیندایام ـ عالمین آغزیندایام ـ اصلیم قارا باغلی

 نه) بسدیر هکریم نیا ـ مانا (مومن عاشیغام ها کریم ـ دادا یئتیش ها کریم ـ سیزین اولسون گئن د

ان مشهور، اوستاد عاشیقالریمیز حاقّیندا داستانالر یاراندیغی کیمی ساري عاشیق حاقّیندادا داسـتان واردیـر.   

زونـده  ولرده بایاتیالر ا چون داستانداکی حادیثهوعاشیغین اساس یارادیجیلیغی بایاتیالردان عیبارت اولدوغو ا

 اینکیشاف ائتدیریلیر. 

آدلـی باشـقا بیـر    » آرزو و قنبـر «سی بایاتیالردان عیبـارت   تون شعر حیصهوی، فولکلوروموزدا بقئید ائدك ک

ده بودور کی، اوستاد  لردن بیري داستانیمیزدا واردیر. سون ایللر فولکلوروموزون تدقیقاتیندا الده ائدیلن نتیجه

رینی، بو شعرلرین یارانماسی ایله بـاغلی  ز شعرلؤزلدیر، اوزلري حاقّیندا هله ساغلیغیندا داستان دؤعاشیقالر ا

ورونده ؤعصرین اوللري و سووئت د XIX , XXختلیف احواالتی بو یولال تصویر ائدیرلر. خوصوصیله وم

لـرین دوغرولوغونـو ثبـوت     لـر بـو موالحیظـه    زرینده آپـاریالن موشـاهیده  ومئیدانا گلن عاشیق داستانالري ا

زولـوب  وزو طرفینـدن د ؤنجـه عاشـیغی ا  ؤدا ایلـک ا  داستانی» و یاخشیساري عاشیق «لی  دیر. دئمه ائتمکده

دار بیـر سـیرا معلومـاتالر ساخالنمیشـدیر.      یی ـ حالی ایله عالقه  دا عاشیغین ترجومه قوشولموشدور. داستان

 هوم اهمیته مالیکدیر. وچون مویرنمک اؤلرینی ا ختلیف ساحهوبونالر صنعتکارین حیاتینین م

یه محبتینی  دیر. بونا دایر اَلده سندلر واردیر. محمد بی عاشیق پري ا عاشیق اولماسی حقیقتعاشیغین یاخشیی«

 نین ادالرینی چکمیشدیر:  اعالن ائئدرکن بایاتیالرینین بیرینده عاشیق ایله یاخشی
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 97»یا ـ یاخشیدان یاخشی پري طرالنین یاخشی پري ـ قارشیدا یاخشی پري ـ من عاشیقدان یاخشی

ختلیـف شـکیلده گتیریلمیشـدیر. مـثالُّ، قـاراداغی      وختلیف منبعلرده موختلیف ایللرده و موغین آدیدا معاشی

دیر، ائل آراسیندا اونا حاق عاشیغی دئییرمیشـلر. س. ممتـاز    ستریر کی، اونون آدي قوربانعلیؤسینده گ تذکیره

) ساري عاشیق اولـدوغو قناعتینـه   1935( ) اونون آدینی عبداهللا یازمیش، سونرا ایسه1927ایلک کیتابیندا (

ره بئله بیر آد وئریلمیشدیر. ب. بهجت ایسه اونون ؤگلمیشدیر. گویا اونا رنگی (دریسی) ساري اولدوغونا گ

 ده بئله دئییر:  زو بو بارهؤسیندا ا ییر. گویا عاشیق آشاغیداکی بایاتی یلهؤآدینی ساریجا نَبی اولدوغونو س

 نین ـ نئیلیرم نابود آدي.  زگهؤآدي ـ غم منی نه بودادي ـ آد منیم، یار ا دي عاشیغین نبی

ز آدالرینی، یـاخود تخلوصـلرینی   ؤلرینده اونو یارادان صنعتکارالر ا معلومدور کی، عاشیق پوئزییاسی نومونه

ئپیـک ـ لیریـک    آدالنیر. حتی داستان کیمی گئنـیش حجملـی ا  » تاپشیرما«اثرین سون بندینده وئریرلر. بو بند 

ز تخلوصونو وئریرلر. بونالر خوصوصیله محبت داستانالرینین ؤعنصرلرین بیرلشدییی بیر ژانردادا عاشیقالر ا

صـونو  وز تخلؤزلدن عاشیق اوقاپماالردا داستان د ستریر. همین دوواقؤزونو گؤآخیرینداکی دوواققاپماالردا ا

ر داستان قهرمانالرینین آدالرینا باغالنمیشـدیر. آذربایجـان   نکی داستان بویو اونون قوشدوغو شعرلووئریر چ

تـون بایـاتی   ودا دا یاشاتماغا چالیشمیشالر، یالنیز عاشیقالر یوخ ب نی بایاتی عاشیقالري عصرلر بویو بو عنعنه

پارچـادا   لیـق  رد میصـراع ؤز آدالرینی بو دؤتون بایاتی قوشانالر اولیکله، ب قوشانالر بئله حرکت ائتمیشلر. بئله

 ساخالماغا چالیشمیشالر. 

 زیاتام باشدان یارا ـ آرتیبدي باشدان، یارا ـ منی حسرت یاراتدي ـ یارادان باشدان یارا 

دیک فیرنگی ـ حاقدا بیزه فرض ائنـدي ـ مظلـوم دئـر: قـوچ ایییـدین ـ قوچـاق گـرك فارزنـدي             سئیر ائله

 (فرزندي) وس.  
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 چـوخ ونـدا عاشـیغین آدي چکیلیـر. بـو،     چوخچاتان بایـاتیالرین  رریک کی، گلیب بیزه ؤدیقّت وئرسک، گ

نمیشدیر.  شن، ووسروالن معناسیندا ایشلهوعومومیتله، عشقه د» عاشیق«زاماندا، شخصیت معناسینی داشیمیر، 

عصـرین الیازماالرینـدان     XIX – XVI – XVII – XVIIIدیقّتـه الییقـدیر کـی، آ. ممـدووانین      چـوخ 

وسو محض عاشیغین آدي ایله باغلیدیر. فولکلورشوناسـلیغیمیزدا  چوخدییی بایاتیالریندا توروب چاپ ائتؤگ

نبذینی تدقیق ائدن وزلرینده ساز حک اولونموش گوعصرده یاشادیغی قئید ائدیلیر. ا XVIIساري عاشیغین 

اشاییب ـ یاراتدیغی  دا بو عصرده ی لیکله ساري عاشیغین عصره عایید ائتمیش و بئله XVIIآرخئوالقالر اونو 

ره، ؤلیدیر. پروفسور م. ح. طهماسبه گ لشدیریلمه دن باخیلمالی دقیق تون بونالرا یئنیوقناعتینه گلمیشلر. البته ب

زه چیخاریلمـالی،  وچـون یـا بیـر الیازماسـی یازیلیـب ا     ولشـدیرمک ا  ورو معینؤساري عاشیغین یاشادیغی د

ره، سـاري عاشـیق اینـدي بیـز ظـن      ؤشلري آپاریلمالیدیر. عالیمه گـ نبذ، قبیر اطرافیندا قازینتی ایویاخوددا گ

زونده حقیقت واردیـر، بیـزده سـاري عاشـیغین     ؤین س وردن قاباق یاشامیشدیر. م. ح. طهماسبؤائتدیییمیز د

XVII الن روایت، افسانه و  عصردن اوللر یاشاماسی موالحیظهسینی مدافعه ائدیریک. اوالُّ، عاشیق حاقّیندا او

ده  یه ایمکان وئریـر. هـم   مه یلهؤنی و س انداکی بیر سیرا ائپیزودالرین مضمون و ماهیتی بئله بیر موالحیظهداست

لـی،   زو ایلـه باشـالییر، دئمـه   ؤعاشیق، سـ «، یاخود »عاشیق«الیازماالریندان تاپدیغیمیز ان قدیم بایاتی محض 

 رولموش بیر بایاتییا نظر ساالق: چوؤعصرین اوللرینده یازییا ک XVIعاشیغا مخصوص اولور. مثالُّ 

سـیز ـ یـوغ     سیز، یاسـمن  لشنوله حسرت ـ گ ولدوم گؤسیز ـ من ا  سیز ـ باغالرین یاسمن  من عاشیق یاسمن

 سیز.  یین یاسا من آغالیان دوست کویینده ـ گئتمه

ر کـی، هلـه   یوخـدو   بههوزگـون اوالر. شـ  وي قاریشدیرماق نه قدرجه د»عاشیق«و » عاشیق«دئیه بیلرلر کی، 

» عاشـیق «اول آذربایجان خالقی بایاتیالر قوشموش و اورادا  چوخـ   چوخسیندن  نیایا گلمهوساري عاشیغی د

تمیشدیر. بونا اعتراض ائتمیریک و بئلـه بایـاتیالر یازییـا سـونراالر      زونو ایشلهؤ(عومومیتله عاشیق اوالن) س

 XVIلیق بایاتیالر اولموش، بونالر اساساُّ  ده آلتی میصراعماراقلیدیر کی، بیز چوخچورولموشدور. آنجاق ؤک
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ده ساري عاشیغین یارادیجیلیغینـدا مشـاهیده ائدیلمیشـدیر. سـونراکی      نین، هم نین و م. امانی عصرده عزیزي

ورلرده ایسه بئله بایاتیالر دئمک اوالر کی، یارادیلمامیشدیر دئدیکلریمیزدن بئلـه نتیجـه چیخارمـاق اوالر    ؤد

عصـرده   XIII – XIVعصـرین اوللرینـده یاشامیشـدیر. قدیمـدن و      XVIکی، ساري عاشـیق الپ آزي  

زلریله باشالنان بایاتیالرا گلینجـه دئمـک اوالر کـی، بـونالر سـونراالر سـاري عاشـیغین آدینـا         ؤس» عاشیق«

لـر،   زالشـماالر، بیرلشـمه  باغالنمیشدیر. خالق ادبیاتی ژانرالرینین اینکیشـافی، اینتشـاري یولونـدا بئلـه چارپا    

 اولموشدور.  چوخقاریشماالر 

رکملی صنعتکارا و عومومیتله ؤلی پروبلئم بو گ دار ان چتین و مباحثه ساري عاشیغین یارادیجیلیغی ایله عالقه

یـوك صـنعتکاردیر، اوسـتاددیر، حـاق     ؤسـیدیر. سـاري عاشـیق ب    خالقا مخصوص بایاتیالرین طالعی مسـأله 

دیر. ساري عاشیغا قدر آذربایجان خلقی عصرلر بویو بایاتی قوشوب اوخوموشدور.  عاشیقوئرگیسی آلمیش 

یوك بیر بایاتی دنیزینین ایچریسیندن ساري عاشـیغین قلبینـدن   ؤبئله بیر سوأل اورتایا چیخا بیلر: بیز ایندي ب

ز. آنجـاق علمـی   نـی هـئچ کـیم الیمیـزدن آال بیلمـ      زولوب گلنلري سئچه بیلریـک مـی؟ بایـاتی ثروتـی    وس

دیر. دوغـرودور، عصـرلر بویـو شـیفاهی      لري آپارماق الزیم و ضروري لري، مقاییسه آختاریشالري، مشاهیده

ز ایشین داوام ؤچتیندیر. آنجاق علم ا چوخلري ایندي سئچیب آییرماق  لرده یاشایان بو نومونه دیلده، حافیظه

دیغی بایاتیالرین هئچ اولماسا، معین بیر قیسمینی سئچمک زله ساري عاشیغین چاغیرؤلیدیر. باشقا س ائتدیرمه

 ستردیییمیز جهتلره دیقّتی جلب ائتمک مصلحتدیر. ؤره آشاغیدا گؤچون، بیزه گومکوندور. بونون اوبیزجه م

 زه چیخاریلمالیدیر. ولی، ا یرنیلمهؤسلوبو آراشدیریلیب اوـ هر شئیدن اول عاشیغین ا1

 سلوبو واردیر: واز پوئتیک ؤساري عاشیغین ا

 یا گئده ـ یامان یامانا گله  عاشیق یامانا گله ـ دردین یامانا گله ـ یاخشی یاخشی

 لسم بو داغ ایلن ؤل سینمیش بوداق ایلن ـ سنه یاخشی دئمزلر ـ من اومن عاشیق بو داغ ایلن ـ گ
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قـاال بیلیـر. فیکریمیـزي     دت ثابیـت، دییشـمز  وو شعر پارچاسـی اولدوغونـدان اوزون مـ   ؤتوبایاتی بیتکین، ب

 ییریک.  چون ایکی میثال چکمک ایستهوآیدینالشدیرماق ا

 98کدون بو سداغی.ؤعاشیغام بوسه داغی ـ اغیارالر بوسه داغی ـ بیر اوخ بس کن عاشیقه ـ نه ت

 نمیشـدیر. ایکینجـی   پـوش معناسـیندا ایشـله   ؤبوراداکی جیناسالرا دیقّت یئتیرك: بیرینجی میصراعدا بوسـه ا 

چونجـو میصـراعدا   ونمیشدیر. ا مک، یولو کسیب گیزلیجه بوسماق معناسیندا ایشله زلهؤمیصراعدا بوسماق، گ

لدوره ؤنیلمیشدیر. بیر اوخ قابیغی ا دا دا ایشله داستانین» کیتابی دده قورقود«اوخ قابیدیر. سداق حتی » سداق«

دیلیـب،   لرینـه بنـزه   نین کیرپیک سئوگیلی» سداق«کدو. بورادا ؤنییه قاباغیما ت  بیلر، بو اوخ قابینی ـ تورباسینی 

یه نه احتیاج؟ بیزه بئله گلیر  کمهؤزه توتون کیرپیکلري اولدوره بیلر، بؤکو عاشغی اویینین بیر ت زلین کیرپیؤگ

دیـر.   رو قالمیشدیر. شاعیر قلمی نَفَسی حیس ائدیلمکـده وهؤسلوبو، موکی، بو بایاتیدا نه ایسه بیر صنعتکار ا

 یا نظر ساالق:  ایندي ایکینجی بیر بایاتی

 شدو سو دا یاندي. وکدوم ـ اود دؤعزیزیم سودا یاندي ـ سال گلدي سو دایاندي ـ عشق اودونا سو ت

دیـر.   تأثیرلی، ساده، صـمیمی و یئرلـی یئرینـده    چوخنمیش،  اوستالیقال ایشله چوخدا جیناسالري  بو بایاتینین

ستریر ؤلیک، بایاتینین عومومی ائموسیوناللیغینی عاشیغی سالمایان اوریژیناللیق گ یک، صمیمیل آنجاق بو ساده

میزه گتیریـب چیخاریـب. اوسـلوبو اعتباریلـه سـاده       کی، بونو نه واخت ایسه خالق یاردیب، یاشادیب، زمانه

 کولموشدور. ؤزولوب توسیندن س اوالن بو نومونه عومومیتله ائلین حافیظه

دار یـارادیلمیش بایـاتیالر. معلومـدور کـی، عاشـیق گزیـب ـ         یی ـ حـالی ایلـه عالقـه     شیغین ترجومهـ عا2

دوالنیشدیغی، مجلیسلر آپاردیغی یئرلرین آدالرینی بیر سیرا بایاتیالریندا ساخالنمیشـدیر. بیـرده آذربایجـان    

جـه   احـواالتالر حاقّینـدا یئرینـده   یو و باشینا گلـدییی  وردؤعاشیق صنعتینده بئله بیر عنعنه یاشاییر: عاشیق گ

 ده شرح ائتمیشدیر.  زاده نین جیناسالرین جبار افندي ـ همین بایاتی 98
                                                 



دار  ییـک. بـو احـواالتالرال عالقـه     رمکـده ؤماهنیالر قوشور. بئله بیر جهتی بیز ساري عاشیغین حیاتینـدا دا گ 

 یارانان بایاتیالریدا دیقّتله آراییب، سئچیب قروپالشدیرماق اوالر مثالُّ: 

 سینه ـ عاشیغی ترسینه قوي.  قیبلهعاشیغی تَرسینه قوي ـ تَر تَنی ترسینه قوي ـ یاخشینی 

دار یارانمیشدیر. گویا  لریله عالقه»معجزه«یوك بیر قیسمی، نئجه دئیرلر، ساري عاشیغین ؤبئله احواالتالرین ب

ییندن کئچنلري بیلیرمیش. بونالرین بیر قیسـمی داسـتاندا توپالنمیشـدیر.     رهوزونه باخارسا اوعاشیق کیمین ا

ر یئرینده عاشیق بیر دسته قیزا گلیر، بیر آز آرالی ایسه باشقا بیـر قیـز تـک ـ تنهـا فیکیرلـی       مثالُّ، داستانین بی

ییندن کئچنلري تاپماغی قیزالر عاشیقدان خـواهیش ائـدیرلر. عاشـیق     رهودا پئنجر ییغیرمیش، بو قیزین ا حال

 دئییر: 

 میش بوستاندان  من عاشیق درمه ـ درمه ـ درمه، درمه ـ اَکیلمه

 میش چارداقدان ـ دوغولمامیش بیر اوغالن ـ چاغیریر درمه ـ درمه یکیلمهت

نلومدن کئچیر کی، کاش بیر اوغلوم ؤقیزالرین آرزوسو ایله عاشیق بو بایاتینی بئله آچیر: پئنجر ییغان قیزین ک

ی قورویایـدي. بوسـتانا   یدي. چارداقدا اوتـوروب بوسـتان   اوالیدي، بوستانین قیراغیندا بیر قَلبی چارداق تیکه

یـدي: بوسـتانا گیـرن، ئمیشـلري درمـه ـ درمـه! داسـتاندا بئلـه روایتلـر            گیرن اوالندا اوغلوم چاغیریب دئیه

دور. یوخاریدا دئدیییمیز کیمی بونالرین هامیسـی سـاري عاشـیغین حـاق عاشـیغی کیمـی شـوهرت        چوخ

 ببلریندن بیریده ائله بودور. ستریر و بونالرین یاشاماسینین اساس سؤتاپدیغینی گ

لـرده،   رونـور، دئییشـمه  ؤزلدیلمیشدیر. گوـ ساري عاشیغین بیر سیرا بایاتیالري تاپماجا، باغالما شکلینده د3

بنـد، باغالمـا، تجنـیس وس. ایلـه یاناشـی، بایـاتی ـ         یاریشالردا یالنیز عاشیق شعرینین حربه ـ زوربا، قیفیـل  

قیسا و مکمل اولدوغوندان آچیلماسـی چتـین    چوخه ائدیلمیشدیر. بئله باغالماالر دا ایستیفاد باغالماالریندان

 اولموشدور. 

 ز سوروشوم ـ آراز نئجه سنکدي؟ ؤم بنک ـ بنکدي ـ سندن بیر س عاشیق بنک، بنکدي ـ سینه
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 نکدي. زون خالدي، بنکدي ـ سن چاغیر آرازي دورسون ـ ساییم نئجه سوعاشیق بنک، بنکدي ـ ی

زلرینین ؤزو، مثل، آفوریزم، حیکمتلـی سـ  ؤهوم بیر قیسمی خالق آتاالر سوـ ساري عاشیغین بایاتیالرینین م4

لییینـدن   لرینین عصرلرین درین یینی، سیناق و تجروبه اساسیندا یارادیلمیشدیر. خالقین عاغیل، ذکا، مودریکلی

ده عاشیغین  اق، داها تأثیرلی و ائموسینوآل بیر شکیلزلر سونرادان پوئتیک وسعت آالرؤگتیرن بو حیکمتلی س

ز ؤزلدرك بایـاتیالرا سـالیب ا  ولر د زلر، آفوریزمؤزو حیکمتلی سؤبایاتیالریندا یاشاماقدادیر. ساري عاشیق س

 لر ده وئرمیشدیر:  یود ـ نصیحتؤلرینه ا ییجی دینله

 مرو یاریدان کئچر. ؤاوالنین ـ ععاشیق یاریدان کئچر ـ گئجه یاریدان کئچر ـ نامرده دوستا 

 ز ایل منی. وسه ی رمهؤنی ـ وفالی دوست یاد اولماز ـ گ ز ایلمهوله، ی یمهونی، د  ز ایلمهوعاشیغام ی

سـی بایـاتیالردا جیناسـالردان     ده بیرینجـی  سلوبونون اسـاس عالمتلرینـدن بیریـده بلکـه    وـ ساري عاشیق ا 5

بیلریک کی، عاشیغین بایاتیالرینین اکثریتی جیناسلیدیر و بونو صـنعتکار   سیدیر. جسارتله دئیه ایستیفاده ائتمه

لر آپارماق و  زرینده دیقّتلی مشاهیدهوزلرینین اؤره ده جیناسلی بایاتیالرین اؤقصداُّ بیلرکدن ائتمیشدیر. اونا گ

دیلـن جیناسـالر    مکوندور. اوسـتالیقال ایشـله  ونین محصولو اوالنالري سئچیب آییرماق م ساري عاشیق قلمی

جونو آرتیریر، اونـدا مئلودیـک و ریتمیـک معنـا چـاالري      ولیغینی تاثیر گ لییینی، ائموسینوآل شعرین صمیمی

تدییی اوصولالردان  چون صنعتکارین ایشلهونین یاددا قالماسینی اانالشدیرماق ا ده بو همین نومونه یارادیر: هم

 بیریدیر: 

 99ایستاندي.  لوز یاشیندان ـ باغچادا گؤلبولون گودي ـ ب»لوستانوگ«دي ـ آچ اوخو  لو شانومن عاشیق گ

ردونجـو میصـراعالر حاضـیرلیق    ؤچونجـو، د وزلردیر. اساس معنا اؤبورادا جیناسالر فورما اعتباریله عینی س

 زرینده قورولموشدور. وزو اؤس» لوستانديوگ«رولونو اویناییر. بایاتی 
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ز یاشـالریندان باغچـادا   ؤلبولـون گـ  وب«دن، ایمتحانالردان قورویوب گتیرن کئشلرین بایاتینی عصرلرین کئشمه

نیر. اولینجـی ایکـی    دا مثل، آفوریزم کیمی ده ایشله میصراعالریدیر. بو ایکی میصراع آیریلیق» ل ایسالنديوگ

 ده بیلر. آنجاق بونالر یوخ.  میصراع دییشیله

زلري سـئچیب،  ؤلییینـدن قیـداالنماق، سـ    لییـی، صـمیمی   ینجـه نـین اوینـاقلیغی، ا   ساري عاشیغین خالق دیلی

 نی وجده گتیریر:  ییجی تمک مهارتی اوخوجونو، دینله ییب ایشله چئشیدله

 ندهویدي بودار گ نلوم ایستر یارینی ـ گلهؤنده ـ کونده ـ غم منی بودار گومن عاشیق بو دار گ

ائدیلمیشدیر. بورادا عاشیقین سئوگیسی، ایضطرابالري، عاشیغین بایاتیالري اساساُّ محبت موضوعسونا حصر 

 آمیز بیر دیلله تصویر ائدیلیر.  معشویه سونسوز محبتی حئیرت

 لولبول باغرینی ـ چیخمیش آغزي قانلی گول ـ یئمیش بول ـ قانلی سئویش، قانلی گومن عاشیق قانلی گ

 کدي، من یئریدیم ـ من چکدیم او دایاندي. بو عاشیق اودا یاندي ـ اود توتدو، او دا یاندي ـ یار چ

زللمـه و تجنیسـلریده   ؤساري عاشیغین یارادیجیلیغی یـالنیز بایـاتیالرال محدودالشـمیر. اونـون بیـر سـیرا گ      

لرینـی   کـی موفقیـت   ده لر عاشیغین بو ساحه لییی ایله سئچیلن بئله نومونه لییی،صمیمی ز بدیعیؤاولموشدور. ا

 نوماییش ائتدیریر: 

ده قالماز  زللیک، سنهؤیین آلماز ـ هارامدان اوخالسان، یارام ساغالماز ـ گئدر بو گ   قارا قاشین اوخودو، کپرپی

 سان، آییل، آ یاخشی! ـ اگر چی سرخوش

ییرسن خبـر تـوت گیـل سـارادان ـ       تورسون آرادان ـ ایسته ؤ) حاق گ(کریلمنی سنه عاشیق ائتدي یارادان ـ  

 ، آ یاخشی!یولالریندا منم سایل

 یاخود اونون هر بندي بئش میصراعدان عیبارت اوالن تجنیسین بیر یئرینده اوخویوروق: 
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ـ فلک قویماز کیمسه یئتسین کاماال  زوندن داغیدیر یاخشی وین ا رجک سنی، ایستر کام آال ـ بورقهؤزوم گؤگ

 100نا عیاندي غرض.(کماال) باخما بو گئج ـ روین داغیدیر یاخشی ـ عرضی ... حالین سا

ده  سی هـم قافیـه، هـم    چ میصراعورد بندین بیرینجی اؤتون دوبو تجنیس بئش بنددن عیبارتدیر. سونرا گلن ب

» یاخشـی «زو ؤسـ » داغیـدیر «نجو میصراعالري بیرینجی بندده اوالن وردؤتون بندلرین دودیر. قاالن ب جیناس

تـون بنـدلرین   وب» عینـدي غـرض  «میصراعسـیندا اوالن  ردیفی ایله معناالندیریلیر. بیرینجی بندین بئشـینجی  

 ماراقلی بیر قورولوشا مالیکدیر.  چوخروندویو کیمی، شعر ؤبئشینجی میصراعالریندا تکرار ائدیلیر. گ

 خسته قاسیم

XVIII   هـم    رکملی خـالق عاشـیقالریمیزدان بیریـده خسـته قاسـیم     ؤعصرده یاشاییب یـارادان گـ ،دیـر. او

کسـک  وستریر کـی، خسـته قاسـیم ی   ؤهرت قازانمیشدیر. شعرلري گؤلیریک شعرلریله شده  آمیز هم نصیحت

یوك یارادیجیلیق قابلیتینه، درین بیلییه مالیک بیر صنعتکار اولموشدور. خسته قاسـیمین حیـاتی   ؤایستعدادا، ب

لدوغو معلوم دئییلدیر. شعریندن معلوم اوجنـوبی   حاقّیندا معلوماتیمیز آزدیر. نه واخت آنادان او ،لور کـی، او

 دیر:  داش کندیدن آذربایجانین تیکمه

لدن چیخد، یاشـیل باشـلی ـ سـیلکیندي سـوناالر      ؤزو یاشلی ـ گ ؤخسته قاسیم تیکمه داشلی ـ اَلی قانلی، گ 

 کیمی.  

وم لؤبو، اونون ا 1779دیر:  ستونده چتین اوخونان تاریخ بئلهوداشدادیر. قبري داشینین ا عاشیغین قبري تیکمه

 دیر.  تاریخی

، عصرین سـونالریندا م. محمـودبی اوو توپالنیـب چـاپ ائتـدیرمیش،      XIXخسته قاسیمین شعرلرینی هله 

شعرلرینی آذربایجان دیلینده خوصوصی ترانسکریسپییا  چوخـ جو بوراخیلیش) عاشیغین بیر   19)دا (کریل(

» قاسـیم  مـولال «دان  ین تیرمان کندینده عاشـیق اوروج اوو شاماخین ایله وئرمیشدیر. بوندان سونرا م. محمودبی

 . 446، ص 1935متاز. ائل شاعیرلري، آذرنشر ـ س. م 100
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) چـاپ ائتدیرمیشـدیر. بـورادا    137، ن 1895دئر) داستانینی توپالییـب کاسـپی قزئتینـده (   »خسته قاسیم(«

لـر   سـی وئریلمیشـدیر. حادیثـه    داستانین قیسا مضمونو و بیـر سـیرا قوشـماالرین روسـجا حرفـی ترجومـه      

خانین قیزي ملـک   داشین حاکیمی آلی نین اوغلودور. او، تیکمه قاي شاهزاده نوراهللا داشدا جریان ائدیر. تیکمه

دیر. داستاندا خسته قاسیم صنعتی عاغلی (عقلی)، تـدبیري، حاضـیرجاوابلیغی ایلـه سـئچیلیر.      سیمایا عاشیق

شـیقالرال  ختلیـف عا ودا دیقّتینی جلـب ائـدیر. خسـته قاسـیمین م     کمداري نادیر شاهینؤورون حؤحتی او د

کی شیخ بابا پیریندن  لی کندینده زاده قَبله رایونونون حمزه لري حاقّیندادا معلومات واردیر. عدالت تقی دئییشمه

دا بیـر شـعري واردیـر.     لرلـه برابـر خسـته قاسـیمین     نگ تاپمیشدیر. بورادا دیگر مولیـف ولی بیر ج ورق 12

 عیبارت بو قوشما ماراق دوغورور: دك هئچ یئرده چاپ اولونمایان بئش بنددن  ایندییه

سـه ـ کـور     رمـه ؤسه ـ هر یانا باخاندا سـنی گ   سه ـ جانانی یولوندا جانین وئرمه  عاشیق اوالن معشوقونا ایرمه

 101زلر ضیاالنماسین:ؤاولسون، او گ

الرال لرده اوخومـوش، عاشـیق   شهرلري، کندلري گزمیش، مجلیس«زامان سفرده اولموش،  چوخخسته قاسیم 

 دئییشمیشدیر. 

 رمک اوالر: وده یاشاماسی احتیمالینی ایرَلی س عاشیغین شعرلرینه اساسالناراق اونون بیر مودت غربت

 باش آال قارلی داغالر قال ایندي  نیر  کلهواو باالریمیز صف ـ صف اولوب ی

 ل اینديسویوق سوالر، تَر بوالقالر قا  وثر سویوندان ؤدیک آبی ـ ک بیر ایچمه

 زلریم ؤعشق اوجوندان کاباب اولدو گ  زلریم ؤخسته قاسیم، تامام اولدو س

 وطن دئییب آغال، آغالر قال ایندي.   زلریم ؤده گ لکهؤغریب یئرده، یاد ا

» تَر«تون میصراعالري ودا واردیر. بئش بنددن عیبارت بو شعرین ب ماراقلی بر قوشماسی چوخخسته قاسیمین 

 دیر.  چ دفعه تکرار اولونور. بو، قوشمانین اَن چتین شکلیوتون میصراعالردا اوز بؤباشالییر و بو  زو ایلهؤس

 فئورال.  24، 1979قزئتی، » ادبیات و اینجه صنعت«ـ  101
                                                 



سـینده ـ تَـر آسـمیش، تَـر نـارین، تَـر         سینده ـ تَر آتمیش، تَر پیکان، تـر سـینه    تَر غمزن، تَر خدنگ، تر سینه

 لر صنم وسینده ـ تَر دیمز، تَر ساخالر، تَر گ سینه

 ستریلیر کی، او گزه ـ گزه گلیب داغیستانا چیخمیشدیر: ؤن آدي ایله باغلی بیر داستادا گخسته قاسیمی

یـین ـ    یین ـ کَکلیک، سیز قاسیمی حاالل ائیله  یین ـ شیرین نامه یازین، بیان ائیله  یلهؤنیز اولسا منه س نه دردي

 لر! نکی گئدیر داغیستانا، کَکلیکوچ

او «ده یـازیر:   آدلی مشهور بیر عاشیقال دئییشمیشدیر. ح. علیزاده بو بـاره  خسته قاسیم داغیستاندا لزگی احمد

زامان داغیستاندا لزگی احمد آدلی بیر عاشیق وارمیش، او، خسته قاسیمین داغیستانا کئچدییینی بیلیر. خسـته  

ینی قایتـاریر.  زونون جـاواب ؤقاسیمین بیر طوي مجلیسینده سوراغینی آلیر. سازینی چیینینه کئچیریب اونون س

زره اونـالر اول بیـر ـ    ولیق قایداسی ا سی اولورالر. عاشیق ز گلمیر. نهایت، دئییشمهوزلري، دانیشیقالري دؤس

تـون  وییرلر. خسته قاسیم لزگی احمدین ب یلهؤبند، دیوانی، تجنیس س بیرلرینه حربه ـ زوربا گلیر، سونرا قیفیل 

اسیمین بیر ـ ایکی باغالماسینی آچیر. آخیردا خسته قاسیم چتین بیر  باغالماالرینی آچیر. لزگی احمد خسته ق

 ». ستون گلیروییر کی، لزگی احمد اونو آچا بیلمیر. بونونالدا خسته قاسیم اونا ا یلهؤبند س قیفیل

لـري اینسـانالر دوغرولوغـا، عدالتـه،      ده مشـهوردور. اونـون اوسـتادنامه    لـري ایلـه   خسته قاسیم اوسـتادنامه 

لم وولتـه، قولونـون زورونـا آرخاالنـاراق یوخسـولالرا ظـ      ؤلیغا چاغیریر، ماال، پوال، د لیغا، خئییرخواه خشییا

 ائدنلري دوغرو یوال دعوت ائدیر: 

یمـه ـ   ؤجلـو ایسـن فقیـري د   ویمه ـ اگر گ ؤیه س یمه ـ شیطانا باج وئریب ـ کیمسه  ؤزونو اؤبیر یئره گئدنده ا

 یاخشیدیر.  دئمه وار قووتیم ، قولوم

زو چکسین اودونو ـ یاخشی ایگید یامان ائتمز آدینی  ؤخسته قاسیم کیمه قیلسین دادینی ـ جانی چیخسین، ا 

 لوم یاخشیدیر. ؤنکی یامان آددان اوـ چ
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لري، خالقـا،   پرست حاکیم هرتؤکی، ش وروندهؤآمیز شعرلري ایله د زل آفوریستیک، حیکمتؤخسته قاسیم گ

 مور سورن وارلیالري تنقید ائدیر: ؤین، معناسیز و بوش ع ري دیمهجماعته هئچ بیر خئی

ي ؤتورمز ـ قاباق طـاقی تَـر شـاماما بیتیرمـز ـ گـ       ؤیود گؤیا اَمک چکسن ایتیرمز ـ بداصیل نصیحت، ا  وفالی

 یودده هئیوا اولماز، نار اولماز. ؤس

 ز عکسینی تاپیر: ؤوي فیکیرلر ا ـ تربیه بعضاُّ خسته قاسیمین لیریک طرزده یازدیغی قوشماالردا دا اخالقی

یـه ـ اوالر    ییمـ یئنه یاخشی اوالر یار آشنالیغی ـ سن سئوسن یاري، سـنی سـئومه    آي آغاالر، سیزه بیان ائیله

 لبول ایلن خار آشنالیغی... بیر آدام کی، لوغما این دوست اولور ـ اولور یاغیش ایله قار آشنالیغی. وب

بندلري، هجـولري، تجنیسـلري، جیغـالی قوشـماالري، دئییشـمه و       زل باغالماالري، قیفیلؤخسته قاسیمین گ

 سینی یاراتمیشدیر:  دا واریر. عاشیق جیغالی تجنیسین تکرار اولونماز بیر نومونه گرایلیالري

ـ سـونام    زوزهـا ـ ا  وز ـ عاشیق دئیـر: ا  وز ها ـ ا وحقیقت بحرینده غواصام دئین ـ غواص ایسن گیر دریایا ا 

ز ـ بیر مردیله ایلقارینی وور باشا ـ   وز ها ـ ا وشمن دوست اولماز ـ یالوارسان ا وز ـ قاري د وزها ـ ا ولده اؤگ

 زوز ها ـ اولفتی اونامرد ایله کَس ا

 لریدیر:  کسک صنعت نومونهوالري دا ی خسته قاسیمین گرایلی

 وروب دوالنیم باشینا ـ شاما پرواناالر کیمی. زلوم ـ منه بیگاناالر کیمی؟! ـ دؤنه باخیرسان مارال گ

 زون ماچینا ـ آل منی قوینون ایچینه ـ ایستکلی باالالر کیمی. وگل گئدك چین و ماچینا ـ حسرتم ا

 یون ـ داغام ـ داغداکی الالالر کیمی. وشتاغام ـ یار، الیندن دوم چوخدوست قاپیسیندا دوستاغام ـ تئللرینه 

زونو ؤینجه، لیریک حیسلري صنعتکارلیقال، شعر ـ صنعت دیلی ایله وئره بیلمک باجاریغی ا خسته قاسیمین ا

 سترمیشدیر. ؤآشاغیداکی قوشمادا داها آیدین گ

ل اوزاتدین نارلی یارین اَلینه ـ جـانیم   وموش کمر باغالییبدیر بئلینه ـ دانیشدیقجا ماییل اولدوم دیلینه ـ گ  وگ

 لو مندن آلینجا. وچیخدي گ
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زونـو  ؤلیـق ا  ز اوستادینین باشقا شعرلرده اولدوغو کیمی تجنیسلرینده ده بیـر شـیکایت، ناراضـی   ؤیوك سؤب

 ستریر. ؤگ

مـوش قلـم، یـاز    وحنتیم، یاز غمیم ـ هیجران تاپداق ائتمیش یاییالن منی ـ آل دسـته گ   ؤپاییز دردیم، قیش م

 یالن منی.  ینن، یاي ینان، میم کاغیذ ـ قاف

لموندن شیکایت موتیـولري  ونیانین ظولیکدن، درد ـ غمدن، یوخسوللوقدان، د  ن شعرلرینده تکخسته قاسیمی

خسـته  «تورموشـدور. او  ؤتخلوصـونو گ » خسـته «زونـه  ؤفی دئییلدیر کی، عاشـیق ا واساس یئر توتور. تصاد

جیسـمانی  زو ؤسـ » خسـته «سـیز، بـورادا    بههودئیه داد چکیـر. شـ  » نلومؤخسته ک«، »خسته جانیم«، »جیسمیم

لـی جمعیتـین    نمیشـدیر. عاشـیق صـینیف    لیک، ناکاملیق، یوخسوللوق معناسیندا ایشـله  معناسیندا دئییل، تک

زونو عاجیز، خسته سایمیشدیر. بیر سـیرا عاشـیقالر   ؤفئودالیزم قارانلیقالرینین سرت قانونالري قارشیسیندا ا

ص سئچمیشـلر.  وزلرینه تخلؤدا ا تئرینه اویغونینین خاراک شدویو آغیز وضعیتین، کئچیردییی حیات شرایطود

دا محض یوخاریدا دئدیییمیز سـببه   مثالُّ: قول عباس، میسکین علی، دیلغم، قول آلاله قولو وب. خسته قاسیم

 ره خسته تخلوصونو قبول ائتمیشدیر. ؤگ

تکـرار اولونمـاز صـنعت     خسته قاسیمین شعرلري عاشیق پوئزییاسینین قیزیل فوندونا داخیل اولموشدور. بو

 لري طرفیندن سئویل هـ سئویله اوخونماقدادیر.  تلهولري عاشیقالر و خالق ک اینجی

 عاشیق واله 

XVIII ده عاشیق  رکملی عاشیقالریمیزدان بیريؤهرت (شهرت) تاپان گؤز لیریک شعرلري ایله شؤعصرده ا

 دیر.  واله

چرلی توپالییـب  ؤافندي قاییبوو، سـونراالر فریـدون بـی کـ    فتی وین بیر سیرا شعرلرینی حسین م عاشیق واله

لنـدن سـونراکی وضـعیتینی    ؤسی، یاشاماسی، حتی ا نیایا گلمهوچرلی اونون اینسانین دؤساخالمیشالر. ف. ک

ــدن ب ــاپ ائتدیرمیشــدیر. (س. ح)    ؤتصــویر ائ ــده چ ــده روس دیلین ــعرینی عصــرین اوللرین ــر ش ــوك بی ی
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چرلی ؤمیشلر. ف. ک یلهؤده مثبت رأي س ده او زامان مطبوعاتدا همین شعر باره سکیل.لوپاتینسکی، و. قوردلئو

سـینده   نـین ایکینجـی حیصـه    نین بیرینجی جیلـدي  ) کیتابی1925» (آذربایجان ادبیاتی تاریخی ماتئریالالري«

لـده اونـون   ـ جـی ای   1970لـر وئرمیشـدیر.    عاشیق حاقّیندا داها بیر سیرا معلوماتالر و شـعرلریندن نومونـه  

 شعرلري آیریجا کیتابچا حالیندا چاپ اولونموشدور. 

اوغلـو کربالیـی    ده ذیکر (ذکـر) اولونـدو کربالیـی صـفی (والـه) جـانی       نئجه کی، فوق«چرلی یازیر: ؤف. ک

نـین اصـلی    سـیدیر کـی، آتـا ـ باباسـی      البلی قَریهوین موعاصیري ایمیش. محلّی تولدو گ نین و بابا بی عبداهللا

اوو، واله حاقّیندا یازمیش، اونـون آنـادان اولمـا و     چرلی، اَ .آخوندوو، ف. مهدي، م. حکیمؤف. ک». دیر یوطن

 سینده بئله بیر بندي وار: »وجودنامه«یه چالیشمیشالر. عاشیغین مشهور  لشدیرمه لمه تاریخلرینی دقیقؤا

 ال یامان. له، گئدنله، قونشوی یوز یاشیندا اولدوم پیري ـ ناتوان ـ گلن

 یا. چم عقبیؤدیم فنادان ک ده دومان ـ ایسته نلومده آه و ـ زار چشمیمؤک

دیـر. بـاش داشـیندا     شوندهؤسی دئییلن یئرده داغین د البلی کندینده ساالم تپهوین قبري آبدال ـ گ   عاشیق واله

 یازیلیب: 

رن ؤبرم یول کناریندا ارضی آلاله ـ هـر گـ   دیر آدیم ـ آلالهی سئونلر بودور مورادیم ـ ق   دیر، صفی واله لَقبیم«

 » هوآلاله! دئسین بیر قل

ـ جـی ایلـده ایسـه وفـات ائتـدییی        1822ـ جی ایلده آنـادان اولـدوغو و     1722ین   لیکله عاشیق واله بئله

دا یاشامیش مشهور عاشـیق صـمدین شـاگیردي اولموشـدور. بونـو       قاراباغ  لشدیریلیشدیر. عاشیق واله معین

 رمک اوالر: ؤن شعرلریندن آیدین گعاشیغی

زونو نیطقیم اولور الل ـ دئییشینده وئرمیر حافیظه ماجـال   ورن تک یؤاوستادیم صمددیر، ساکینی ـ آبدال ـ گ  

 م، اونا غرّه سن نه سن؟  ـ من واله
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ر. والـه  سترمیشـدی ؤکمل دینی تحصیل آلمیشدیر. بودا عاشـیغین یارادیجیلیغنـا معـین تـاثیر گ    وم  عاشیق واله

یرنمیشدیر. او، تاریخدن ؤکالسیک شرق و آذربایجان ادبیاتینی، زنگین شیفاهی خالق یارادیجیلیغینی دیقّتله ا

 بو جهتدن خوصوصیله مارالیدیر. » سی  جاهان نامه«ده یاخش معلوماتی اوالن بیر صنعتکار اولموشدور. اونون 

الکو، چینگیـز،  وهوشنگ ـ دقیانوس، ه  و، نوشیرواننئچه پادشاهالر گلدي صاحیب ـ جنگ ـ جمشیدي، جم  

 سی بو زامان هانی؟  تیمورلنگ ـ اونالردان بیرجه

لردن دانیشان عاشـیق   ستم زال، ارسطو، افالطون، لوغمان (لقمان) کیمی فیلوسوف، قهرمان و حکیموسونرا ر

 دئییر: 

زل عشقینه گرفتار ایدي ـ  ؤایدي ـ بیر گ  هر بارؤنیا سنده عاشیق حمد وار ایدي ـ نظمی، شعري ـ لعلی گ  ود

 اونون کیمی پس تجري ـ عمان هانی؟ 

لریندن، مشهور شرق داستانالرینین  رکملی نومایندهؤهمین شعرده کالسیک شرق پوئزییاسینین گ  عاشیق واله

 حبت آچیر: ؤقهرمانالریندان ص

ا ـ شیخ صنعان سـئومیش ایـدي بیـر     لیخا ـ هانی اصلی، کرم، وامیق و عذر وهانی خسرو، حسن، یوسیف، ز

 سی بو زامان هانی؟  ترسا ـ اونالرین بیرجه

ییب تَمامی ـ   نیا سنده کئشت ائیلهونوایی، فضولی، جامی ـ شیخ سعدي، هیاللی، عرفی، نیظامی ـ د   وحافیظ 

 ر افشان هانی؟ وفردوسی تک نظمی د

میسن خاك ایلـه یکسـان ـ     رافشان ـ ایندي ایئله ودنظمی » واقیف«صی ووفا جاهان ـ تخل  پناه، بی مولالهانی 

 دا جان، هانی؟  تاپماق اولماز او کامال

دا وار. همین داستان چاپ اولونموشدور. داستاندا  آدلی بیر داستان» واله و زرنیگار«ین شعرلري اساسیندا  واله

نور کی، دربند ده زرینگار آدلی مشهور ستریلیر. اثرده تصویر اولوؤین اوستادینین عاشیق صمد اولدوغو گ واله

و حاضیرجاواب بیر عاشیق واردیر. نه قدر اوستاد عاشیقالر دربنده گلیب اونونال یاریشیرالرسـا، هـئچ کـس    
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سی ایلـه   غالیب گله بیلمیر، عکسینه مغلوب اولور و شیدتلی (شدتلی) جزا آلیرالر. اوستادي صمدین ایجازه

لـه   سینی والـه  یوك بیر حیصهؤه چالیر و اونونال بیرلیکده وطنه قاییدیر. داستانین بزرنیگارال یاریشان واله غلب

یوك بیر قیسمی قورونوب ؤسیله واله شعرلرینین ب سی تشکیل ائدیر. محض بو اثر واسیطه زرنیگارین دئییشمه

 موزه قدر گلیب چاتمیشدیر. وورؤساخالنمیش و د

حیـاتی و   چـوخ یاسی موتیولري قوشماالریندا فلسفی دویـومالر  نین ایجتیماعی ـ س  ز صرّافیؤرکمیلی سؤگ

 دیر.  منطیقی

دین جاندان  ستمی ائیلهولري کئچیردین یاندان ـ نوح طوفانی قوپدو، دویمادان قاندان ـ زال اوغلو ر   نئچه نبی

 نیا. وکدون سلیمانس فَرماشا، دوـ ب

لشدیرمیشـدیر.   نـی دقیـق   وو زرنیگارین دا شخصـیتی  ه مانحاقّیندا آختاریشالر آپاران محمد آلال  عاشیق واله

ن موعاصیري ایدي. او، دربندده دوغولوب بویا باشا چاتمیشـدیر. کیچیـک یاشـالریندان     زرنیگار عاشیق واله

یئددي یاشینا چاتاندا آرتیق بیر اوسـتاد کیمـی مشهورالشمیشـدي.     یرنمیشدیر. اونؤساز چالیب اوخوماغی ا

کسک اخالقی کیفیتلري، زنگـین معنـوي عـالمی،    وله قارشیالشمیشدیر. ی  انیم دربندده عاشیق والهزرنیگار خ

ین دیقّتینی جلب ائـدن زرنیگـار خـانیم اونـونال عاییلـه قورماغـا راضـیلیق          شخصی قابلیتی ایله عاشیق واله

شـدیر. حاضـیردا زرنیگـار    مرونـون سـونونا قـدرده اورادا یاشامی   ؤیـا گلمـیش و ع   البلیووئرمیش، ابدال ـ گ 

 دا حک ائدیلمیشدیر:  دا قبري اورادادیر. باش داشیندا اونون قوشدوغو بئله بیر شعر پارچاشی خانیمین

تـی والـه ـ سـوراغی      رهؤز ایقار منم ـ صادیقی ـ عاشیقه وفادار مـنم ـ مکـانی دربنـدم، عـ     ووفایی ـ عشقه د

 داستانلی زرنیگار منم. 

» واله و زرنیگار»  وجوددور. عاشیق والهؤآدلی داستاندا م» طالع و حقیقت«یاتی ایله باغلی زرنیگار خانیمین ح

لـري   مـاراقلی حربـه ـ زوربـا شـعر نومونـه       چـوخ داستانیندا قوشـما شـکلینده، حتـی گرایلـی فورماسـیندا      

 تمیشدیر. مثالُّ زرنیگار واله دئییر:  اشیله
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 زلریندن ـ قان قاریشیق باشین سنین. ؤجم گ رهوکدؤاشین سنین ـ تدان گلن عاشیق ـ غوغالیدیر ب  قاراباغ

 واله جاواب وئریر: 

 نوم خانیم ـ غوغالیدیر باشیم منیم ـ نامرد کیمی اصالن جانیم ـ قطره آخماز یاشیم منیم ؤباشینا من د

 ه هده ـ قورخو گلیر:  ستررك والهؤزونو مغلوب ائدیلمز بیر اوستاد کیمی گؤزرنیگار ا

 نه سرر لشین سنین. ومیشم یادا ـ سحر بویوررام جالّدا ـ گ زاده ـ ایلقار وئرمه رنیگارام، اصیلز

شن شفق کیمـی  وسیندن د زللیک پنجرهؤوندییندن، زرنیگارین بو هده ـ قورخوالري گ وزونه گؤا  عاشیق واله

 اونون قلبینی ایشیقالندیریب جوشا گتیریر. 

 له ـ یول یورغونو باشیم منیم.  سته دینجهون ا له ـ آغ سینهوله ـ گوگَل دانیشاق گلدورمه، هله ـ ؤي ا واله

ز موعاصـیرلرینین هـئچ بیـرینین قاباغینـدان قاچمـامیش، سـازینین       ؤتکجه زرنیگـارین دئییـل، ا    عاشیق واله

ه ائلده، ائالتـدا  ـ دئیرك نئچه ـ نئچ » بو عصرده عاشیق گلمز منه تاي«نون قدرتینه ایناناراق دئیشمیش. وزؤس

لیغــی،  ز صــنعتکارلیغی، آخیجــیؤیــن لیریــک شــعرلري ا  تــانینمیش صــنعتکارالرا غالیــب گلمیشــدیر. والــه

لـر، اوریژینـال مجـازالر عاشـیغین      لییی ایله دیقّتی جلب ائدیر. زنگین خالق دیلیندن گلـن آفـوریزم   صمیمی

 ونق (رونق) وئریر: ؤقوشماسینا خوصوصی ر

زونـدن ـ قونچـا    ؤا باغا چیخاندا ـ سرو قامتیندن خجالـت چکـر ـ اللـه یاناغینـدان، نرگیـز گ       سالالنا، سالالن

 لوشوندن نَدامت چکر.و(غنچه) گ

 ز ائستئتیک تاثیریله سئچیلیر: ؤالریندا لیریک حیسلرین تصویري ا ین گرایلی عاشیق واله

 ی ـ گئجه یوخوم کَسن دیلبر. ندوز صبر قراریموسی یارالیمی ـ گ ایتیرمیشم مارالیمی ـ بیر سینه

سـن، نـه سـن     دا ـ کـافیرمی   سـلمان ولم اولماز مودا ـ بو ظ  دا؟! ـ ایختیار قویمادین جان  بو نه عادتدیر اینسان

 دیلبر؟!
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سـی   ین آدي ایله باغلیدیر. قاراباغ شَریلی کیمی ساز هاواالري واله» سی قاراباغ شَریلی«، »سی قاراباغ قایتاغی«

 سینین آهنگینه اویغون یارادیلمیشدیر:   لوم گرایلیاو«عاشیغین 

نـا قوربـان    زگون باخیب جان آالنین ـ هانسی ونا قوربان من اولوم ـ س  ت سونانین ـ هانسی وآي آنا بو بیر ج

 من اولوم؟! 

XIX  ئزییاسیعصرده عاشیق پو 

XIX ي ایله باغلیدیر. قارابـاغ شَریلیسـی   ین آد عصرده شیفاهی خالق یارادیجیلیغیمیزین باشقا ژانرالري واله

لري یئتیشیر: عاشیق آلی، شمکیرلی عاشـیق حسـین، عاشـیق     رکملی نومایندهؤعاشیغین ضیاسینین بیر سیرا گ

مه، عاشیق محمود، وارخییانلی عاشیق محمد، عاشـیق احمـد، یحیـی بـی دیلغـم، عاشـیق       وج مولالموسی، 

ورده اولدوغو ؤقی و باشقاالري بئله صنعتکارالرداندیر. هر بیر دعلسگر، عاشیق حسن بوزآلقانلی، خالتانلی ت

نین اساس موضوعسونو محبت لیریکاسی تشکیل ائدیر. عاشیقالر  عصرده عاشیق یارادیجیلیغی XIXکیمی، 

کسـک اینسـانی کیفیتلـر    ولیق کیمـی ی  نمزلیک، معنوي صافؤز شعرلریندن علوي محبت، عشق یولوندا دؤا

نن رئال اینساندیر. شـعرده  ویؤ. اونالرین لیریک قهرمانی حقیقی سئون، قلبی حیات عشقیله دتبلیغ ائدیردیلر

جلـو  وسـتردي. عاشـیق شـعرینده گ   ؤزونـو گ ؤبو قهرمانین چکدییی ایضطرابالر، مشقّتلرده قاباریق شکیلده ا

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤازباشینالیق دا ؤلم و اومحبت موتیولري ایله یاناشی، ایجتیماعی برابرسیزلیک، میلّی ظ

عصر عاشیق صنعتی یئنی  XIXزرینده نشأت تاپان ولري ا لشمیش عنعنه کالسیک عاشیق پوئزییاسینین ثابیت

لشمیشدیر. هر شئیدن اول بورادا ایجتیماعی ـ سیاسی موتیولر، حیاتا فعال موناسیبت،   ـ یئنی کیفیتلرله زنگین

یـد، سـاتیرا عاشـیق پوئزییاسـیندا مشـاهیده ائتـدیییمیز بـو کیفیتلـر         زامان ایسه مداخیلـه، کسـگین تنق   چوخ

 XIXلنیـردي.   لرلـه شـرط   هوم حادیثـه وخالقیمیزین ایجتیماعی ـ ایقتیصادي ـ مدنیت حیاتیندا باش وئرن م  

یـد  ده خوصوصـیله قئ  سینی عصر یازیلی ادبیاتیمزدا یارانان ساتیرانین آذربایجان عاشیق پوئزییاسینا تأثیر دایره

سـترن اینیلتـی، شـیکایت، اینـدي     ؤزونـو گ ؤائتمک الزیمدیر. کالسیک عاشیق پوئزییامیزدا اساس اعتباریله ا
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ز توتموشـدو. بـو تنقیـد و سـاتیرا یـازیلی ادبیـاتیمزدا اولـدوغو کیمـی ایجتیمـاعی          وتنقیده، هجوه دوغرو ا

الرینا قارشی چئوریلمیشدي. آذربایجان عاشیق لمه، دین خادیملرینین فیریلداقوز باشینالیغا، ظؤبرابرسیزلییه، ا

ز یارادیجیلیغینـدا  ؤلرینه عاشـیقالریمیز ا  ورون اَن عمده حادیثهؤحساس و چئویکدیر. هر بیر د چوخصنعتی 

عصرده یاشایان بعضی عاشیقالر چار  XIXده  رهؤنی بیلدیرمیشلر. اونا گ ز موناسیبتیؤده ا بو و یا دیگر سویه

لی بی و خانالر طرفینـدن تعقیـب اولونموشـالر. مـثالُّ، عاشـیق محمـود آذربایجـان کنـدلی         مأمورالري، یئر

چـون  وسـتردییی ا ؤز شـعرلرینده گ ؤلردن تنگه گلدیکلرینی ا ینی، اونالرین وئرگی لرینین اغیر وضعیت تلهوک

فعلینـدن ـ نئچـه نفـر      )(کریلنین الییندن ـ باش تاپمادیق   لرله تعقیب ائدیلمیشدیر. هارا گئدك احمدلی دفعه

 ) 30و  130ن (ون به گومعافالرین الیندن ـ بیز فاغیرالر زاره گلدیک گ

ره آمانسـیز تعقیـب   ؤسی و یئرلی فئـودالالر علیهینـه شـعر یازدیغینـا گـ      چار اوصولی ـ ایداره «عاشیق احمد 

فنـگ  وز، بیر چیینینده تونو بیر چیینینده ساچوخمرونون ؤشموش، عواولونموش، قارداشی پاشا ایله قاچاق د

ســی طرفینــدن  دا ایســه قارداشــی ایلــه بیرلیکــده جــزا دســته لــرده کئچیــرمیش، ان ســون داغــالردا، مئشــه

 ). 2، 87» (لدورولموشدورؤا

XIX هورده قادین عاشیقالر یاشاییب ؤلنیر. بو د عصر آذربایجان عاشیق صنعتی داها بیر سیرا کیفیتلریله سجی

نـو  ومرؤتون عولرینین بیر نئچه ماهنیسی گلیب بیزه چاتمیش، بعضیلري ایسه ب دان بعضییاراتمیشالر. بونالر

ده ایلک صنعتکار سسینی آغا بییم آغـا اوجالتمیشـدیر. او، قارابـاغ     بو صنعته حصر ائتمیشلر. بو عصرده بلکه

انـا اَره وئریلمیشـدیر.   خ خانی ابراهیم خان جاوانشیرین قیزیدیر. شوشادا آنادن اولموشـدور. تهرانـا فتحعلـی   

ایمضاسـی ایلـه شـعرلر    » آغابـاجی «میشـدیر.   زونو سارایدا خوشبخت حساب ائتمهؤالکین او، هئچ واخت ا

 قوشموشدور. 

 نسه ـ یاددان چیخماز قاراباغ. ؤمن عاشیغام قارا باغ ـ قارا سالخیم، قارا باغ ـ تهران جنّته د
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تون آذربایجان ائللرینی وسینین موسیقی صداالري آلتیندا ب راباغ شیکستهین بو بایاتیسی او زاماندان قا آغا بییم

 دوالشماقدادیر. 

سـته (شـیروان) و باشـقا    وماهخانیم، ماهتاب خـانیم (شـکی)، هماییـل (شـمکیر)، فاطمـا، پرنـاز، زینـب، پ       

قیسمتینی، طالعینی، عاشیقالریمیزدا بو عصرده یاشامیشالر. بو عاشیقالرین شعرلرینین آذربایجان قادینالرینین 

یرنمک باخیمیندان ؤلرینه موناسیبتینی و نهایت شخصی ایضطرابالرینی ا ورون حادیثهؤروشونو، او دؤنیا گود

وي  هوم ایجتیمـاعی ائسـتئتیک اهمیتـی واردیـر. بـو عاشـیق ـ شـاعیرلریمیز خـالق پوئزییاسـینین عنعنـه           وم

یـونن  ؤنین بایاتیالري اونالریـن د  ستهونازین، زینبین، پلري یاراتمیشالر. پر زل صنعت نومونهؤشکیللرینده گ

 قلبلرینین بدیعی عکس صداسیدیر. 

 دي.  ستهودي ـ پرناز نه هاوا چالسا ـ هامیسی غم ا ستهودي ـ قیشالغی جم ا ستهوکم ا 102باغیرلی

 موال. سیز قیرغینا ـ حاییف دئین وار  داغدا بییان وارموال ـ سویوب یئین وار موال ـ بو عالج

عصر قادین عاشیقالریمیزین ایلهـام وئریجیسـی اولموشـدور. او، آراز قیراغینـدا      XIXعاشیق پري ائله بیل 

لـی،   زل، روان طبعؤاولدوقجا گ  عاشیق پري«دا دوغولموش، سونرا شوشایا گلیب اورادا یاشامیشدیر.  مارالیان

لیغی ایله او، آز بیر زاماندا قاراباغ  و حاضیرجاواب زل شعرلريؤز گؤلی و حاضیرجاواب اولموشدور. ا عاغیل

وو، جعفـر قولوخـان نَـوا، محمـد بـی       شاعیرلرینین نظرینی جلب ائتمیشدیر. عاشیق پري، میرزه جان مـدت 

 ». لردن غالیب چیخمیشدیر عاشیق، طفیلی و باشقا شاعیرلرله دئییشمیش و بو دئییشمه

زوم یاشـی اَلینـدن ـ    ؤاندي جیگري عشق آتشی الیندن ـ مـن نـه دئیـیم گـ     داد ائیلرم هاراي ناشی اَلیندن ـ ی 

 للر اویناشیر. وزوشر سوناالر، گوا

آتـی (شـاید: طلبلـري، معناسـیندا. ك.) کیمـی باخـان بـو عاشـیقالرین قلـب           محبته حیاتین قـانونی طلـب  

 و. نین سرت قانونالرینا توخونوب چیلیک ـ چیلیک اولورد چیرپینتیالري زامانه

 دا کنددیر.  ـ شاماخی رایونون 102
                                                 



لبولوم، الل اولوب بـاغالر ـ   ولوبدو بؤیونلر، داغالر ـ ا ومه د یه پري قان آغالر ـ چکیلیب سینه  بیر دیلبر پري

 للر، آغالرام. وسارالیب، ساویلیب گ

XIX ستیکلبـه  ؤنـین خوصوصـی مـ    عصر قادین عاشیقالریمیز ایچریسینده عاشیق ب ،جـر   وقعی واردیـر. او

زو ؤده ا سـه  لی عاشیقالرینین مجلیسلرینده ایشتیراك ائتمـیش، یـازي ـ پـوزو بیلمـه     (کلبجر) رایونون لئو سان

زه چیخارمیشدیر. اوزون وناس س. پاشایئو اونی فولکلورش بداهتاُّ شعرلر قوشماغا باشالمیشدیر. عاشیق بستی

بـورادا گرایلـی،    ) آدلـی کیتابچـادا نشـر ائتدیرمیشـدیر.    1970» گنجلیـک » («الله«ایللر توپالدیغی شعرلري 

آدلـی بیـر   » بسـتی و چوبـان  «قوشماالر، بستی حاقّیندا خالق ایچریسینده دوالشان افسانه دیقّتی جلب ائدیر. 

ستریلیر کی، او، گنج یاشـالریندا ایـوب آدلـی بیـر چوبـانی سئومیشـدیر. یانشـاق بئیـین ایوبـو          ؤده گ افسانه

مرو بویـو ایلـک   ؤمـیش، عـ   ده داها بیر باشقاسینی سـئومه  ستینی روحاُّ سارسیتمیشدیر. ب سی بستی لدورمهؤا

مرونـون  ؤز یاشالري ایله اوخودوغو ماهنیالري ایله خاطیرالمیشـدیر. ع ؤزوده گؤمحبتینی خاطیرالمیشدیر. ا

 آدي ایله تانینمیشدیر. » کور بستی«سونالرینا دوغرو کور اولموش و 

 ثیرلیدیر. نین شعرلري ساده، آخیجی و تا عاشیق بستی

 للر اینانمیر. ؤیم ـ چ سوز لیلی للر اینانمیر ـ مجنونولبولم ـ گوبیر غَملی ب

 للر اینانمیر ـ بیر قبیر یولچویام ـ یولالر اینانمیر ؤز یاشیم سول اولور ـ گؤگ

 عاشیق بستی منم ـ ائللر اینانمیر ـ سینّیم دوخسان اولوب ـ ایللر اینانمیر. 

بهه ائتمیرسن، بستی ونین طبیعی ایستعدادا مالیک بیر صنعتکار اولدوغونا ش عاشیق بستی شعرلري اوخودوقجا

دیـر. مـثالُّ، اللـه     ماراقلی، اوریژینال، جذب ائدیجی مقایسه، تشبیه، تضاد و تکریرلر ایشـله  چوخشعرلرینده 

نـی یـارین قـانلی     ق عاشیق بستی اللهقاییسه) ائدیلیر. آنجاوزامان یانار قلبله، یاناقال مقاییسه (م چوخادبیاتدا 

 وحه، منظره یاراتمیشدیر. ؤلی بیر ل تمکله غملی و فاجیعه یینه بنزه ینهؤک

 سته الله ـ خان چوبانی گتیردیله ـ بیر شیرین جان ایسته الله! ویی تک ـ قیزاریر یول ا ینهؤیارین قانلی ک
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 یاخود: 

 ن، داغالر! ده قانا بویا سیندن ـ سن قان دامیر داغ الله

دیـر. اونـالر خـالق     ختلیـف اولـدوغو کیمـی فورماجـادا رنگارنـگ     ونین شعرلري مضـمونجا م  عاشیق بستی

 یوك اهمیته مالیکدیر. ؤچون بویرنمک اؤلییینی ا شعریمیزین تاریخینی، فورما رنگارنگ

لـر ـ قـارالی     وشـه ؤلدان آشـدي بن لندي داغا، داشا ـ یو  لر ـ سپه  وشهؤاو یار گزن اویالقالردا ـ بیرده آچدي بن 

لر ـ بیر قوش کیمی   وشهؤلر ـ یاریب او توققو چایینی ـ نئجه کئچدي بن   وشهؤشدو بنوقوشالر کیمی ـ کوال د 

 لر.  وشهؤچدو بنؤسیز ک لر ـ بستی، خان چوبانیم کیمی ـ واخت وشهؤیوخا چیخدي ـ هارا اوچدو بن

XIX ستادالتقریباُّ  ردان بیریده خالتانلی تقیعصرده یاشاییب، یارادان او ـ جو ایلده   1800دیر (تاغیدیر). او

ده، زاقاالتـادا،   ـ جی ایلده وفات ائتمیشـدیر. شـکی    1906قوبا رایونونون خالتان کندینده آنادان اولموش و 

ـ » للـو وتقـی و گ «یاییلمیشدیر. عاشـیغین   چوخدا و داغیستاندا اونون شعرلري داها  شیروان دا  ی داسـتانی آدل

 واردیر. 

XIX      گویچـه ماحـالی    عصرین تـانینمیش عاشـیقالریندان بیریـده عاشـیق موسـی ،نـین آغ کیلسـه    دیـر. او

ورون ؤنمیشـدیر. آنجـاق سـون د    یلهؤلرلـه سـ   ختلیـف موالحیظـه  وکندیندندیر. عاشیغین حیـاتی حاقّینـدا م  

رکملی ؤجـی ایلـده وفـات ائتمیشـدیر. گـ      ـ  1912ـ جو ایلده آنادان اولموش،   1819ره ؤآختاریشالرینا گ

زل اثرلر یاراتمیشدیر. الکین اونون شـعرلرینین جزئـی بیـر    ؤتون فورماالریندا گوصنعتکار عاشیق شعرینین ب

 مشهوردور.  چوخآدلی گرایلیسی » ناهی تئللی سازینونه گ«قیسمی بیز هگلیب چاتمیشدیر. عاشیغین 

 ناهی تئللی سازین؟ونوللر شاد ائیلر ـ نه گؤلی سازین؟ ـ ملول کناهی تئلومجلیسلري آباد ائیلر ـ نه گ

 ناهی تئللی سازین؟وشوت یئمیر ـ نه گوییر، ر بیر آغاجدیر بیرده دمیر ـ آرا وورمور یاالن دئمیر ـ آند ایچمه

ختلیـف  وکی، داستانین شـعرلرینی م  رهؤنی ائل ایچینده کوراوغلو خوان آدالندیرمیشالر. اونا گ عاشیق موسی

یوك اوسستالیقال و زیل سسله اوخویارمیش. عاشیق موسـی بیـر صـنعتکار    ؤستونده بوکوراوغلو هاواالري ا
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لـري ایلـه ده    رکملی صـنعتکارالرال دئییشـمیش و بعضـی   ؤیه سفر ائتمیش گ رکیهولشندن سونرا ت کیمی پخته

، »آغـالر «، »قوشماالري» «آغ اوال«، »جک کینؤک«، »بیري یاز«، »لهوله ـ گ وگ«، »دیلبر«لوق ائتمیشدیر.  دوست

لـري خـالق    کیمـی مخمـس  » پري«، »قالمادي«، »سامووار«، »مارال«لري،  تجنیس» اَیر ـ اَیر «، »زوز به اوآي ا«

 ایچریسینده گئنیش یاییلمیشدیر. 

ن نیشـانی: ـ بیـري    زللریؤچ عالمت گولر دوالنیر ـ بیري پاییز، بیري باهار، بیري یاز ـ ا   نلوم، سنده نهؤدلی ک

 عیشوه، بیري غمزه، بیري ناز. 

دي کـی، بیـر اوطاغـا     چ شـئی وزونده قوشا خالی وئر نیشان ـ ا وغربت ائلده کیمدي حالیم سوروشان ـ آغ ا 

 یاراشان ـ بیري موسی، بیري صحبت، بیري ساز. 

XIX      اینـدیکی ،نونـون    عصرین ان تانینمیش صـنعتکارالریندان بیریـده عاشـیق محمـددیر. اوزاقاتـاال رایو

ز شعرلرینده و دیگر منبعلرده اونون آنادان اولـدوغو و  ؤوارخییان کندینده یاشاییب ـ یاراتمیشدیر. عاشیغین ا 

معلومات یوخدور. آنجاق ایندییه قدر بیر نئچه منبعده عاشیق محمدین یاشـادیغی    لدویو ایل حاقّیندا دقیقؤا

للی وسـینی گزیـب دوالشـان و کـ     عصرده زاقاتاال دایـره  XIXیر. مثالُّ، ستریلمیشدؤور تخمینی اوالراق گؤد

زو، مـاهنیالر توپالیـان، بـو    ؤلرینی ـ ناغیل، لطیفه، تمثیل، تاپماجا، آتـاالر سـ    میقداردا شیفاهی ادبیات نومونه

ریالالر یازییا آلیـب  ختلیف میلّتلرین حیات و یا معیشتی، ائتنوقرافیاسی حاقّیندا قیمتلی ماتئوده یاشایان م دایره

) تتون پلوچاپ ائدن آ. فوA. Fon. Plottoویزاتـور ـ عاشـیقدیر،    ؤستریر کی، محمد گؤ) گرکملی ایمپرو

ره) طـوي  ؤزللیی و محبتی ترنم ائتمیشدیر. ائتنوقراف عاشیق محمدین (اونون دئدییینه گؤاساس اعتباریله گ

یـن ـ    حبت آچمیشدیر. او، همین شـعرین (مخمـس  ؤفلی صماهنیسیندان اطرا» زومؤآال گ«چون قوشدوغو وا

سینی وئرمیشدیر. ف. پلوتتو عالوه ائدیر کی، عاشیق محمدین  پ. اَ) معین ایختصارال روسجا حرفی ترجومه

ختلیف میلّتلردن عیبارت مجلیسلرینده آذربایجان دیلینده اوخونور. قئیـدین  وسینین م ماهنیالري زاقاتاال دایره
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مان ائتمـک  وس. ح) بو قئیدلردن بئله گ0ا دئییلیر کی، عاشیق محمد بو یاخینالردا وفات ائتمیشدیر. د سونون

 ـ جی ایللرینده وفات ائتمیشدیر.  50ـ  60اوالر کی، عاشیق تخمیناُّ کئچن عصرین 

ده ـ جـی ایللـر    1930ـ   1938سووئت حاکیمیتی ایللرینده عاشیغین شـعرلرینی ح. علیـزاده تـوپالمیش و    

نـین   ـ آ قدر شعرینی چاپ ائتدیرمیشـدیر. ح. علیـزاده    40ختلیف نشرلرینده اونون ونین م کیتابی» عاشیقالر«

ـ   65ز ایـل بونـدان اول   وره، یؤمعتبر قوجا عاشیقالرین دئدیکلرینه گ«عاشیق حاقّینداکی قئیدلرینده دئییلیر: 

عصـرین سـونو،    XVIIIعاشیق محمـد  «ده یازیر: زا آکادئمیک ف. قاسیم». یاشالریندا وفات ائتمیشدیر 60

XIX للرینده یاشامیشدیر30و  127» (عصرین او .( 

ائلـداردا، آلـی کوخـانین    «ماراقلیدیر. او یازیر:  چوخدا  ده اَ. آخوندووون وئردییی معلومات عاشیق محمد باره

روشـور. او زامـان عاشـیق    ؤگ ) وئرخییانلی مشهور عاشیق محمدله1811ـ   1891طویوندا عاشیق حسین (

محمدین الپ قوجا واختی ایمیش. وارخییانلی عاشیق محمد اوندان خواهیش ائـدیر کـی، اورتایـا چخیـب     

آدلـی دیوانیسـینی   » قیـزي  عجم«اوف ـ اوف ـ ردیفلی شعرینی، سونرادا   «اوخوسون. حسین اورتایا چیخیب 

» معصـوم «زونو یئره سالمایاراق عاشیق حسین ؤعاشیغین س راضی قالیر. قوجا چوخاوخویور. عاشیق محمد 

اوسـتاد بیـر    چـوخ نیـر. ائـل ایچینـده     بیـه  چـوخ ییر. عاشیق محمد اونون صنعتکارلیغینی  یلهؤدا س داستانینی

). بو قئیدلردن و 9و  4» (نمزمیش نن عاشیق محمدهر عاشیغی بیه هرتلهؤزل بیر شاعیر کیمی شؤصنعتکار، گ

رکملی ؤگـ  چـوخ رونور کی، عاشیق محمد الینده سـازي ائـل ـ ائـل دوالنمـیش، بیـر       ؤندن ده گز شعرلریؤا

 رموش بیر صنعتکار کمی مشهورالشمیشدیر: ؤنیا گولی، د عاشیقالرال قارشیالشمیش، تجروبه

نی، شـیروانی گزیـب ـ خـوي      نی قاراباغی ـ شکی  مله جاهانی گزیب ـ گنجه ودیم ـ بو ج  محمدم گشت ائله

 اس، ماراغا ـ تبریز تهرانی گزیب...سالم

زه چیخاریلمامیشـدیر. آنجـاق اَلـده اوالن شـعرلریده اونـون      وتون شـعرلري توپالنیـب ا  وعاشیق محمدین ب

رونور کی، او، اینسانین معنـوي،  ؤیه ایمکان وئریر. شعرلریندن گ مه یلهؤیارادیجیلیغی حاقّیندا معین فیکیرلر س
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ستالیقال ایفاده ائتمهداخیلی عالمینی، لیریک حیسلیکلرینـدن،   نـین اینجـه   یی باجاران، آذربایجان دیلی لرینی او

 رکملی بیر صنعتکار اولموشدور. ؤلریندن یئرلی ـ یئرینده ایستیفاده ائدن گ زنگین بدیعی ایفاده واسیطه

 دیلبریمزلو ؤباغدا سحر قارشی گلیر، عیشوه نازلی دیلبریم ـ قلم قاشلی، آي قاباقلی، خومار گ

 زلو دیلبریم ـ هر طرفدن بیرجه بوسه وئر قاداسین آلدیغیم. ونش اول یاناقلی، گوآغ بوخاقلی، گ

لرینـده   تون شکیلولیقال کئچیرین محمد عاشیق شعرینین، دئمک اوالر کی، ب وسونو عاشیقچوخنون ومرؤع«

قوشما، تجنیس، دیـوانی، اوسـتادنامه،   ). اونون شعرلري ایچریسینده گرایلی، 30و  127» (اثرلر یاراتمیشدیر

لر واردیر. بو اثرلر عاشیق محمدین بیر صنعتکار کیمی شخصیتی حاقّیندادا معین تصـور   مخمس وس. نومونه

 یارادیر: 

نرسـن دمیـره،   ؤواخت اوالر، محمد تئز گلر جوشا ـ واخت اوالر، هئچ الیم گئتمز بیر ایشه ـ واخت اوالر، د  

نولؤشه تک سینارسان  کوالر، شداشا ـ واخت او 

 یاخود: 

ز اوخومـو بیـر منزلـه آتمـادیم ـ      ؤدیـم ـ ا   دان گئتمـه  توروب قالماقالؤدیم ـ باش گ  محمدم، بیر مورادا یئتمه

 لر اوخونا یاي اوالن جانیم.  زگهؤا

 لریدیر:  لریده کامیل صنعت نومونه عاشیغین تجنیس

لبـول  ومو ـ ب ووسؤن اوخویوب گلدیم یا داال ـ آچیالندا فصلی ـ باهار م  د ایبتیدا الیندن درسیم آالندي ـ الیف 

 مئیلیم اوچوب قونار یا داال. 

شـدو ـ   ونلـوم یئنـه دریایـا د   ؤشـدو ـ دلـی ک   وسینده دریایا د شدو ـ قیشین چیلّه وکاماندارین اوخود دریایا د

 ییر کی، غواص کیمی یا داال.  ایسته

ـ بایقوش تک یاسالنیب، آي یاري سئودیم ـ عشقه جنون اولدوم، آي یـاري     محمدم، یئنه آي یاري سئودیم

 دیر می ایندي اونو یاد آال.  سئودیم ـ الییق
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ردونجـو میصـراعدا بـوداق،    ؤزو بیرینجی بندین ایکینجی میصراعسیندا دال حرفـی، د ؤس» یا داال«کی  شعرده

ردونجـو میصراعسـیندا آلمـاق    ؤونجو بنـدین د چوزمک، اوردونجو میصراعسیندا دالماق، اؤایکنجی بندین د

 دیلمیشدیر.  معناسیندا ایشله

یـوك صـنعتکارین   ؤزلرینه اوستاد حساب ائتمیشـلر. بـو ب  ؤشکی، قازاتاال زورناسینین عاشیقالري محمدي، ا

 ده اینکیشاف ائتمیشدیر.  لریله سیخ عالقه نین عنعنه عصر آذربایجان عاشیق صنعتی XIXیارادیجیلیغی 

 ق حسین شمکیرلی عاشی

ده  ) عصرین مشهور عاشیقالرینداندیر. اونون ترجومۀ حـالی و اثرلـري بـاره   XIXعاشیق حسین شمکیرلی (

ـ   ) کیتابینـدا معلومـات وئریلیـر. او      1927» (ائل عاشیقالري«ایلک دفعه ولی خولوفلونون ترتیب ائتدییی 

 یازیرك 

ده  چـوب قاراجـا ایرلـی   ؤزو کؤنادان اولوبـدور. سـونراالر ا  عاشیق حسین گنجه قضاسینین قاپانلی کندینده آ

زونـدن سـونرا اوغلـو عاشـیق     ؤ) عصرین آخیرالریندا وفات ائتمیشدیر. اXIXیاشامیشدیر. عاشیق حسین (

نین عاشیقالري آراسـیندا برینجـی عاشـیقالردان سـاییلیردي.      ز واختیؤچوبان آتاسی قدر مشهور اولماسادا ا

 نین شعرلرینی توپالییب چاپ ائتدیرمیشلر.  لیزاده اَ. آخوندوف دا عاشیق حسین شمکیرلیسونراالر همت ع

 یه چالیشمیشدیر. او یازیر:  لشدیرمه اَ. آخوندوف عاشیق حسینین آنادان اولما، وفات ائتمه ایللرینی دقیق

پناه واقفین  مولالمشهور شاعر ره او ؤنجی ایلده آنادان اولموشدور. دئییلدیینه گ 1811عاشیق حسین تقریباُّ 

لیغینداکی آال باشـلی کندینـده یاشـایان مجنـون      نی گنجه یاخین لیق صنعتی باجیسی اوغلودور. حسین عاشیق

نجی ایلده گده بی رایونونداکی قـاال کنـدده    1891یرنمیشدیر. عاشیق ؤتخلوصلو شاعیر کربالیی باغیردان ا

 وفات ائتمیشدیر. 
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لر گزمیش  لکهؤسینده کندلر ـ شهرلر، ا  علوم اولور کی شکمیرلی عاشیق حسین سازي سینهیارادیجیلیغیندان م

رکملی صنعتکارالرال قارشیالشمیش صنعت میدانیندان همیشه غالب چیخمیشدیر. اونون عاشیق علسگرله ؤگ

 ر. لندیرمیشدی سی معلومدور. وارخیانلی عاشیق محمد اونون صنعتکارلیغینی یوکسک قیمت دئییشمه

ز باشینالیغینی کسگین تنقید آتشینه توتموشدور. عاشـیق  ؤلرین مأمورالرین ا ز شعرلرینده بیؤعاشیق حسین ا

وئرگیسی حاقّینـدا بیـر شـعر دئمیشـدیر. ولـی      » دینمه وئر«نین آذربایجاندا قویدوغو  کومتیؤاو زامان چار ح

ردسـوز آلینـان آغیـر بیـر نـالوقون      ویئرسـیز ـ ی   کومتی طرفیندنؤده یازیر: دینمه وئر چار ح خولوفلو بو باره

آدیدیر. بو نالوق ییغیالن زامان کندلیلرین مالالرینی ـ حیوانالرینی زور ایله ساتدیرمیشـالر. باجاریـب وئـره     

 ي بیلن آدام تاپمادیم. »دینمه وئر«ییرلرمیش.  ینلري دوستاق ائله بیلمه

سی و تاریخی سنده  آمیز صنعت نومونه عیبرت چوخخاریلمیشدیر. زه چیوشعر اوزون آختاریشالردان سونرا ا

 ده وئریریک:  ره اونو تام شکیلؤتأثیر باغیشالدیغینا گ

نـده وورار  وــ عاصـی اولسـان ک   » دینمه وئر«دور  وئرگی دئییل بیر قانون پادشاهین بویروغودور سیزلره 

 نج بوجاغدا سینمه وئرودیزلره ـ دالداالنیب ک

چوندور جانین ذیلتی ـ پیادا خلق ائتمیش خـالیق رعیتـی ـ آتـین      وستر خیدمتی ـ آخیرت ا ؤغایا گکرسن آؤن

 وارسا چک بازارا مینمه وئر

زلریمی گوشینده سیرغا ـ کنـدخودا پریسـتاو ناچالینـک دارغـا ـ       ؤحسین دئییر بئله بویورموش آغا ـ ائیله س 

 103سه دینمه وئر. دیر جان ایسته وئرگی نه

لر قوشموشـدور.   آمی شعرلر و اوستادنامه یق حین دیگر اوستاد عاشیق کیمی بیر سیرا نصیحتشمکیرلی عاش

ده اوالن نقصانالرین اینسانالرین طبیعتینده اوالن پیس ـ منفی یاراماز  لرینده عاییله و معیشت اونون اوستادنامه

 ـ شعري فیلولوگیا علملري نامزدي قیاس بکیلوف یازییا آلمیشدیر.  103
                                                 



پرورلیــک، هومــانیزم،  وطــن خاصــیتلرین تنقیــدي ایلــه برابــر مردلیــک، قورخمــازلیق ـ معنــوي صــافلیق،  

 خیرخواهلیق، دوستلوق، و باشقا کیفیتلر تبلیغ ائدیلیر. 

 وردن شیکایتینی بیلدیرن شعرلریده واردیر: ؤعاشیغین د

ظالیم فلک سندن شیکایتیم وار ـ آمان فلک نه گتیردین باشیما ـ منی جدا سالدین سن تاي توشومدان ـ نییه    

 زهر قاتدین شیرین آشیما. 

لیغی ایله دیقتی جلب ائدیر. بو باخیمدان  لیگی و آخیجی اشیق حسینین لیریک شعرلري بدیعی دیري، سادهع

قوشماسـی  » لول بیـرده سـاري گـ   ول ـ قیرمیزي گ وآغ گ«رك دیللر ازبري اولموش  یا چئوریله اونون ماهنی

 خوصوصی ایله سئچیلیر: 

لـی ـ آغ    یمـه ؤچوده بیر بیرینـدن ا ول ـ هر ا وده ساري گل بیرول آچیلمیش ـ آغ گ وچ گویارین باغچاسیندا ا

 ل. ول بیرده ساري گول قیرمیزي گوگ

 لریدیر:   زل نومونهؤلري، محبت لیریکاسینین گ مه، مخمس، گرایلی و دئییشمه زللـهؤنین گ ز صرافیؤاولو س

 دي ـ بیر قیز منی، بیر قیز منی.  لهدي ـ بیر قیز منی، بیر قیز منی ـ اولوسدان ائلدن ائی گئدیردیم یولدان ائیله

 سر ـ ساچالریینان داردان آسار ـ بیر قیز منی، بیر قیز منی. ودا ک قارا قاشالر باغریم کسر ـ گاه عزیزلر گاه

لرینـدن اوسـتالیقال    لیکلریندن اونون الوان بدیعی تصویر واسـیطه  نین زنگین ز شعرلرینده خالق دیلیؤعاشیق ا

 ردیفلی مخمس دیقته الییقدیر. » رونؤگ«یر. بو جهتدن ایستیفاده ائتمیشد

» عاشیق حسـین » «سی مه زللـهؤشکمیر گ» «ساریی» «زینال عابدینی» «زارینجی«ره ؤاَ. آخوندوفون یازدیغینا گ

 دا عاشیق حسن یاراتمیشدیر.  وس. کیمی ساز هاواالرینی

 داستانی » ریحان«

» عاشـیقالر «نجـی ایللـرده همـت علیـزاده      1930تدیرمیشـدیر.  بو داستانی ایلک دفعه و. خولوفلو چـاپ ائ 

لر وئرمیشدیر. بونالر اساسـاُّ داسـتاندا اوالن شـعرلردیر. سـونراالر عاشـیق       کیتابیندا اونون شعرلریندن نومونه
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دا بیر پارچا وئرمیشدیر.  داستانیندان» ریحان«) اَ. آخوندوف 1970حسن شمکیرلینین شعرلرینی چاپ ائدن (

کیتابینــدا داســتان چــاپ » آذربایجــان داســتانالري«نجــی ایلــده یــازیچی نشــریاتینین بوراخــدیغی  1980

لیدیر کی بو نشرلرین هئچ بیریسی و. خولوفلونون واریانتیندان ایرَلی گئـده   ائدیلمیشدیر. آنجاق قئید ائدیلمه

 میشدیر.  بیلمه

عاشیغی باغالمیش. سازینی آلمیش  17یزي ریحان لی آغ کشیشین ق داستانیندا دئییلیر کی، ناخچیوان» ریحان«

دا گلیـب چیخیـر. بونـدان خبـر      و بنده سالمیشدیر. بو زامان عاشیق حسینین شاگیردلریندن بیري نـاخچیوان 

 نونال اور. بونودا باغالیینا چاغیرتدیریر. دئییشلر ریحان اونو یانیسـتاق ائـدیر.    18توتان ریحان اوعاشیقی دو

یـه حاضـی اولـدوغونو     ده دئییشمه له یندن بو عاشیقالري یالنیز حسین قورتارا بیلردي. عاشیق حسیناونون ال

 ریحان بیلدیریر. اونون عاشیق حسینه یازدیغی مکتوبوندا دئییلیر: 

یـام ـ    یام ـ ناخچیوانـدا آغ کشیشـین قیـزي     یم سازي سحر سحر دوغاندان اولدوزویام ـ عاشیقالرین صحبتی 

 ده گلسین  سن ریحانهآدیم بیل

باغالنـان   چـوخ تون ناخچیوان خبري ائشیدیر هامیدان وعاشیق حسین یوال دوشور ناخچیوانا گلیب چاتیر. ب

زلیر. ناخچیوانین معتبر آدامالري اورایا توپالشیر. ویوك بیر مجلیس دؤییردیلر. ب زلهؤعاشیقالر اونون یولونو گ

ییشیب مختار بمجلیسده ایشتیراك ائدیر. عاشیق حسینریحان پالتارینی د دن خواهیش ائدیرلر  ی آدي ایله او

میش اونـو تعریـف    رمهؤکی ایندي ریحانا بیر تعریف دئسین. عاشیق حسین جواب وئریر کی من ریحانی گ

 چـوخ بویـو بوخونـو مختـاربی کیمیـدیر امـا ریحـان       » «سی اوغلودور مختار بی ریحانین عمی«ائده بیلمرم. 

رور و تـانییر او سـاعت جوشـه    ؤدئییرلر. ائله بو آرا عاشیق پاپاغین آلتیندان ریحانین ساچالرینی گ» لدیرزؤگ

 گلیب دئییر: 

لرین پریشان اولموش  مور بیر ایل یاشار هئی؟ ـ آشفته زلف ؤدیر کی ع دیر، بدنین بلور ـ او نه  بویون صراحی

 ـ آل شانه دستینه دارا آ ریحان. 
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تون ناخچیوان جماعتی بیر مئیدانا توپالشیر. وسی اولور. سحریسی ب له اونون ایلک دئییشمه»تار بیمخ«بورادا 

سگیز عاشیغین یانینا زینـدانا سـالیناجاق، غالیـب گلسـه      شرط قویولور کی عاشیق حسین مغلوب اولسا اون

 ه ـ زوربا گلیرلر. سونرا ریحان دئییر: جکدیر. اونالر اولجه بیر ـ بیرینه حرب ریحان اونون ایختیارینا وئریله

ز ـ  ؤمور بیر ایـل یاشـار هئـی ـ نئجـه قلمـدر ا      ؤدیر کی ع ریحان: مندن سالم اولسون عاشیق حسینه ـ او نه 

 دیر کی گوندن ـ گونه جوشار هئی.   زونه یازیالر ـ او نهؤا

بیر باغالما دئییر. ریحان باغالمـانی آچـا   تون باغالماالرینی آچیر. آخیردا او ریحانا وعاشیق حسین ریحانین ب

سـن  «ز آراسی حسینه مراجعتله ؤتون عاشیقالري آزاد ائدیر. ریحان سوبیلمیر. عاشیق حسین غلبه چالیر و ب

دئییر. اوندان عاشیق حسینین تکلیفی ایله ریحان اونون شـاگیردي، ائرمنـی شـهریارا اره    » مسلمان من ائرمنی

ده ایروانـدا ایکـن عاشـیق      ره عاشیق حسین هم ریحانـا و هـم  ؤاشیقالرین دئدیینه گیه راضی اولور. ع گئتمه

دن آیدین  زرینده آپاریالن دیقتلی مشاهدهوبند دئییب اونالري باغالمیشدیر. بو قئیددن و داستان ا حیدره قیفیل

 شدیر. ده یازییا آلینمامی اولور کی دوغروداندا الیمیزده اوالن ریحان داستانی تام شکیل

چوسو عاشیق طبلی جهان  بورادا خاساي بی اونون قیزي خاسو خانیم ایوانلی عاشیق حیدر، ریحانین قوللوق

 قاري و باشقا صورتلرده واردیر. بونالر ریحان داستانینین ماراقلی و تامامالییجی صورتلریدیر. 

نـین فیکرینجـه بـو     . هــ . علیـزاده  عصر عاشیق یارادیجیلیغین ان یاخشی اثرلریندندیر XIXریحان داستانی 

زو ؤستریر کی داستان عاشیق حسینین اؤلی تدقیقات گ داستانی سونراکی عاشیقالر یاراتمیشالر. آنجاق دیقت

تـون  وطرفیندن دوزلدیلمیشدیر. سونرا عاشیقالر اونو اوخوموش و یاشاتمیشالر. عاشـیقالرین داسـتانداکی ب  

 کریمیزي ثبوت ائدیر. سی ده فی مه بندلري بیلمه قیفیل

ره ناخچیوانـدان  ؤدیر. عاشیقالرین دئدیکلرینـه گـ   ماراقلی چوخده  سی عاشیق حسینین بی چوبانال دئییمشمه

قاییدارکن عاشیق حسین بی چوبانین قوناغی اولور. بی چوبانین شـاعیرلیک طبعـی وار ایمـیش. دئییلدیینـه     
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رنـده او  ؤرکملی صنعتکاري گؤده عاشیق حسین کیمی گ رهؤنا گره او بیر سیرا عاشیقالرال دئییمیشدیر. اوؤگ

 رمت ائدیر. چادیردا اونا خوصوصی یئر آییریر وس. ؤر حوسئوینیر. باشقا هر ج چوخ

نـین قارانلیغینـدا قویـون     جلـو یـاغیش یـاغیر ـ گئجـه     وي گورولداییر شیمشـک چـالیر گ  ؤگئجه یاریسی گ

ییر. اونالرین هامیسینی یوخودان  چوبان قویون ـ قوزو اوتارانالري سسله رولرینه جاناوارالر سوخولور. بیوس

تـون بـو   وچو آیاغا قالـدیریر. ب ؤتون کوزله هاي ـ هاراي سالیب ب ؤندریر. بیر سؤرولرین یانینا گواویادیب س

ین سحر تئزدن لر آنی بیر واختین ایچریسینده باش وئریر. بونالري چادیردان مشاهده ائدن عاشیق حس حادیثه

مخمسینی اوخویـور مخمـس بـی    » یوروی«زونو بی چوبانا توتوب وستونده ایکن اویوال دوشرکن ائله آتین ا

 رچوبانین دیلیندن دئییلیر: 

 دي... لدوردي یئددي قویونو ـ قانینا غلطان ائلهؤدي ـ ا رون نه طوفان ائلهؤقودوز دیمیش جاناوارالر ـ گ

 یاخود: 

 ي تپه یوخاري گئدیب...ؤالیین ـ آال شیشک خاري گئدیب ـ آغ سئیینر، قارا سئیینر ـ گلري یوخ ائرکج

دا بئلــه قناعتــه گلیرســن کــی حســین شــمکیرلی  لــري اوخویــان ال دئییشــمه همــین مخمســین بــی چوبــان

نالرین چولوغو چوبـا  ستریر کی حسین قویونؤدار بیر داستان یاراتمیشدیر. بو شعرلر گ ال عالقه چولوق قویون

ال  چولـوق  زوده قویـون ؤلـی عاشـیق ا   یاخشی بیلیرمیش. دئمه چوخحیاتینی ـ معیشتینی و پسیخولوگیاسینین  

دا چوبان قویموشدور. معلومـدور کـی چوبـان سـونراالر مشـهور       مشغول اولموشدور. حتّی اوغلونون آدینی

مـال جمعـه، حسـین بوزآلقـانلی اکیـنچ،      گر،  لودیر کی علسگر د ماراقلی چوخعاشیق کیمی ده تانینمیشدیر. 

رکملی عاشیقالریمیز عینـی زامانـدا   ؤروندویو کیمی گؤخیاط میرزه درزي، افغان چوبان وس. اولموشالر. گ

یرنـرکن بـو جهتـی    ؤمعین بیر صنعت صاحیبی ایدیلر. عاشیقالریمیزین ترجومۀ حال بدیعی یارادیجیلیغینی ا

 نظره آلماق الزیمدیر. 
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کسـک  ورونور کـی عاشـیق حسـین خـالقین حیـات و معیشـتنه درینـدن بلـد اوالن ی        ؤین گشعرلریندن آید

 ایمپروویزاسییا مهارتینه مالیک بیر صنعتکار اولموشدور. 

 عاشیق آلی 

XIX زین گدیـر. عاشـیق آلـی،     لریندن بیریده عاشیق آلـی  رکملی و بنزرسیز نومایندهؤعصر عاشیق پوئزییامی

خینده معین مکتب یاراتمیش، عاشیق علسگرین اوستاد اولموشـدور. ندنسـه اوزون   عاشیق پوئزییامیزین تاری

ایللر عاشیقین زنگی پوئتیک ارثی ائلین آغزیندان ییغیلمامیش قالمیشدیر. هـ . علیزاده یازدیردي: عاشیق آلی 

 چوخ 104قالمیشدیر.یچه ماحالینداندیر. علعسگرین اوستادي اولموشدور. فقط ندنسه اثرلریندن آز نومونه ؤگ

، 1935، 1937چ دفعـه ( ودتینده عاشـیق علعسـگرین شـعرلرینی ا   وماراقلیدیر هـ . علیزاده بیر نئچه ایلین م

یـوك  ؤمیشـدیر. هـر ایکیسـی ب    نین شعرلرینی ایسه اله گتیـره بیلمـه   ) چاپ ائتدیرمیشدیر. عاشیق آلی1934

یـه یاتـان، آخیجـی، ریتمیــک و     رهو، اسـاده، طبیعـی   چـوخ صـنعتکاردیر. بیزجـه علعسـگر شـعرلري داهـا      

ره ده یـاددا  ؤکامیـل و سـیغاللی چیخمیشـدیر. اونـا گـ      چوخیوك اوستادین دیلیندن ؤدیر. اونالر ب مئلودیک

قالماسی داها آسـان اولموشـدور. بیـر آزدا اونـالري ائـل سیغالالمیشـدیر. عاشـیق آلـی شـعرینین اکثریتـی           

 چاتمیشدیر.  سی ایله بیزه الیازماالري واسیطه

شوندورموشـدور.  ومیـزي د  نین صنعتی زامان ـ زامان ادبی ـ ایجتیمـاعتی    دن سونرا دا عاشیق آلی هـ . علیزاده

زونه ؤنجی ایلده عاشیق آلی آذربایجانین خالق شاعیري فولکلورشوناس ح. عاریفین دیقّتینی ا 1960نهایت 

سـی ایلـه    ) واسیطه2نومره  1968ژورنالی (» م و حیاتعل«نی آختاریرامـ دئیه  عاشیق آلی« جلب ائتمیشدر. 

زو ؤیوك عکس صدایا سبب اولموشدور. شـاعیر ا ؤائلیمیزه مراجعت ائتمیشدیر. بو مراجعت خالق آراسیندا ب

یچـه،  ؤده گ جه جر رایونالریندا ائله من کئچن ایللرده آذربایجانین قاراباغ، گنجه، قازاق، کلبه«ده یازیر:  بو باره

یجه عاشیقالرینین شـعرلرینی توپالمـاقال یاناشـی، عاشـیق     ؤعصر گ XVIII – XIXلی ماحالالریندا بورچا

  263ص  1930جیلد؛  Iـ آذربایجان عاشیقالري،  104
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ختلیف آدامـالرال  وختلیف یئرلرده مونین اثرلرینین توپالنماسی ایله ده خوصوصی مشغول اولدوم. البته م آلی

 روشدویوم ده بعضی اثرلرین بیر نئچه واریانتینی الده ائتمیشم. ؤگ

سیندن ماراقلی مکتوبالر آلیرام. بو مکتـوبالرال   تلهوده گئنیش اوخوجو ک بو حاقدا چیخیش ائتدییممطبوعاتدا 

نین، علعسگرین، نجفین،  نین اونون موعاصیرلریندن آغ عاشیغین، ممدحسینین، محرمین، موسی بیرگه منه آلی

 106»نـدریرلر ؤمامیش اثرلرینی تاپیـب گ وب. چاپ اولون 105لرین، عاقیلین، آیدینین نین، میرزه بی زودلو عبداله

سـی   نین شعرلرینین مشایعت ائدن داهـا بیـر نئچـه مقالـه     بو ایللرده قزئتو ژورنالالردا ح. عاریفین عاشیق آلی

نجی ایلده آذر نشر شاعیرین او زامانا قدر توپالدیغی شعرلري آیریجا کیتابچـا   1975چاپ اولوندو. نهایت 

 حالینا بوراخدي. 

نین صنعتی ایله پروفسور م. حکیموف مشغول اولموشدور. او عاشیغین ترجومۀ حالینا  للر عاشیق آلیسون ای

داستانینی یازییا آلیـب معـارف نشـریاتیندا    » تورکیه سفري«نین  عایید ماتئریالالري الده ائتمیش و عاشیق آلی

 چاپ ائتدیرمیشدیر. 

ایللییی موناسیبتی خوصوصـی بیـر قـرار قبـول      180ینین نین آنادان اولماس کومتی عاشیق آلیؤآذربایجان ح

لـر   لـو مقالـه  چوخرعتلنمیش یارادیجیلیغینا عایید وائتمیشدیر. بو موناسیبتله عاشیغین ایرثینین توپالنماسی س

عاشـیق  « لرینین بیریسینده یازیر کی بو قراردان سونرا حسین عـاریفین   درج ائدیلمیشدیر. م. حکیموف مقاله

شـما،         رمهؤزو گوولوغونا ایشیق اآلی، قوققوز مین میصراعدان آرتیـق تصـنیف ـ بایـاتی ـ گرایلـی، قوین دو

للــو قافیــه ـ دیــوانی ـ مخمــس، و بیــر نئچــه آد دا داســتان داخیــل     وبنــد، تجنــیس، گ اوســتادنامه، قیفیــل

شـعرلریندن عیبـارت    زرینده گـرگین آپاریلـدي و عاشـیغین   وتون بو توپالنان ماتریالالر اوب 107».اولموشدور

 لري ین گورکملی نومایندهن ـ گویچه عاشیق مکتبی 105
 9نومره  1969ژورنالی » آذربایجان«زاده، عاشیق آلی  ـ ح. حسین 106
 4نومره  1981» مدنی معاریف ایشی«سی.  دریک سوز چشمهونین م ـ م. حکیموف. عاشیق آلی 107
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رکملی صنعتکارین ؤسینده گ سون ایللرده آپاریالن اختاریشالر نتیجه 108».ردوؤزو گوایکینجی کیتاب ایشیق ا

 ترجومۀ حالی حاقّیندا معین معلوماتالر الده ائدیلمیشدیر. 

لموشدور. بـو  یچه ماحالینین قیزیل ونگ کندینده دوغوؤاینجی ایللرده گ 1800ـ   1801عاشیق آلی تخمیناُّ 

 ده اونون شعرلرینین بیرینده دئییلیر:  باره

 دیر، کندیم قیزیل ونگ... یچهؤماحالیم گ

مرونـون آخیرینـا قـدر    ؤآتاسینین آدي میرزه، آناسینین آدي فاطمادیر. او بسدي آدلی بیر قیـزال ائـولنمیش ع  

 اونونال یاشامیشدیر. 

نادان اوخوموشدور. بونونال بئله کیچیک یاشالریندان شعره سازا ده مالخا ره عاشیق آلی نوراشئنؤدئییلدیینه گ

سـیندن جاغالییـب    سترمیشدیر. بو ماراق اونا حـاق طرفینـدن وئـریلن شـاعیرلیک وئرگـی     ؤیوك ماراق گؤب

نـین بانیلرینـدن بیـري اوالن آغ عاشـیغا (آلالهـوئردي) اون ایکـی        یچه ـ عاشـیق مکتبـی   ؤجوشوردو. آلی گ

نین سیرلرینی دئییل هم ده اونون ادب ـ ارکـان    میشدیر. او آغ عاشیقدان یالنیز عاشیق صنعتی ئلهشاگیردلیک ا

لیق وئرگیسی، آغ عاشیقین اوزون ایللر زحمتی  نین حاقدان گلن عاشیق یرنمیشدیر. آلیؤقایداالرینی دریندن ا

وتـون زاقافقازییـادا، ایرانـدا، کیچیـک     سینی وئرمیشدیر. سونراالر، آلـی ب  ز بهرهؤسینده پروازالنمیش و ا سایه

 نیانی دوالشمیشدیر: وهرتلی صنعتکاري الینده ساز، دؤهرت قازانمیشدیر. ائلین شؤآسیادا ش

رلو یاران وار ـ آراز کیمی  ورلو ـ د وده د ییم رهورموشم ـ ا ؤدیر گزدیم دیار به دیار ـ ازل الده ایروانی گ  غریبه

 رموشمؤر عوممانی گوک

نی من باشدان باشـا ـ    وز توتدوم ساري قامیشا ـ ارزرومدان کئچدیم داغ آشا آشا ـ گزدیم تورکیه  مریدن اؤگ

 رموشم. ؤهم یاخشینی هم یامانی گ

 1982ـ عاشیق آلی ـ توپالییب ترتیب ائدنلر. علی امیروف ـ شامیل عسگروف، مورسل  حیکموف باکی  108
                                                 



نـین قلبینـده    آد تیتواالرال دوغمـا خـالقی  » دده آلی» «لوقمان آلی» «شیخ آلی» «تجنیسی آلی«یوك صنعتکار ؤب

لـرین   نین عنعنـه  یچه عاشیق مکتبیؤیه قدر شاگیرد یئتیشدیرمیش، گـ  20میشدیر. عاشیق آلی  زونه یئر ائلهؤا

نیــا ایشــیغیندان محــروم واینجــی ایللــرده د 1894ـ   1895اینکیشــاف ائتــدیریب یاشاتمیشــدیر. تقریبــاُّ 

 ده اونون شعرلرینده ده معین معلوماتا راست گلیریک:  اولموشدور. بو باره

 زلریمه، زاي اولدو گئتدي ـ ؤگزدیم ائللري سربست گزیردیم ـ حاییف گ

 یاخود: 

 شن ـ ایندي آیاقالردا کور عاشیق آلی.  ل) باشدا ایلهکریبیر زامان (

یچه ماحالینین قیزیل ؤیاشیندا وفات ائتمیشدیر. قبري گ 110نجی ایلده تخمیناُّ  1911ز صرّافی ؤبنزرسیز س

لرین ائلـین آغزینـدان آلیـب یـازدیقالري      صرونوشو حاقّیندا متخصؤدیر. عاشیغین خاریجی گ ونگ کندینده

 دیر.  زلر اهمیتلیؤآشاغیداکی س

لی عاشیغین سازي، هاوادا میصري قیلینج کیمـی   ر پاپاق قویان، داغ جثهواوجا بویلو، ساري یاغیز، باشینا س«

یان قوجـاالر  ده یاشـا  یچـه ؤنو بو گون ده آذربایجانـدا گ »جنگی کوراوغلو»ر سسلر اوخودوغو ؤاویناداراق گ

 اونوتمامیشالر. (حسین عاریف) 

لـی نفسـلی، لمسـی     رکلی، سـس ویچه قوجاالري خاطیرالییرالر کی آلی اوجا بویلو، ائنلی کـ ؤرن گؤاونو گ«

دن دئـدییینی و او ایشـین اونـا بیـان اولـدوغونو       ده اونون بیـر ایشـی ایرَلیجـه    یچهؤشیرین عاشیق اولوب. گ

 (م. حکیموف.)» روایتلر ایندیده دیلده آغیزدا دوالشماقدادیرلو چوخخاطیرالدان 

یـوك  ؤجهتلیدیر. او عاشـیق پوئزییـامیزین اکثـر شـکیللریندن ب     چوخنین یارادیجیلیغی گئنیش و  عاشیق آلی

رن بـو  ومـور سـ  ؤایلـدن آرتیـق ع   100زو ده یئنـی فورمـاالر یاراتمیشـدیر.    ؤاوستالیقال ایستیفاده ائتمـیش ا 

 سی گلیب بیزه چاتمیش.  نین جزئی بیر حیصه ین البته ادبی ایرثینیصنعتکار

 نلوم شهري تاالن اولدو. ؤزوم یاالن اولدو ـ یئریش ائتدي غم لشگري ـ کؤیار یانیندا گوناهکارام ـ دوغرو س
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والن زه ـ کـئچن کئچـدي، ا   وزو توتـام ا ؤزه ـ کئچن س ؤندو گؤزه ـ یاندي باغریم، د ؤباخ بو قاشا، باخ بو گ

 اولدو. 

 لک طرالن ـ سار ده ککلیک آالن اولدو. ومه باغریمی قان ـ الدن اوچدو ت عاشیق آلی سنه قوربان ـ گل ائیله

زونه مخصـوص  ؤمو اویوك اوستادین لیریک قوشماالرینین بیر قیسمینده سئوگی ـ محبت حیسلرینین ترنّ ؤب

شـودورن ناراحـات   وچون اینسانالري دون عوموماُّ زمانه اچووور اؤیئر توتور. عاشیغین یارادیجیلیغیندا او د

نـه  «ائدن ان عمده مطلبلري حقیقی صنعت دیلی ایله عکس ائتدیرمیشدیر بـو جهتـدن دیللـر ازبـري اوالن     

 ویدیر:  ردیفلی قوشما داها سجیه» قالدي

ئتدي، ال گتیردي دیش یئـدي  نیانی دوالندیم ـ اللینی کئچیردیم یوزه نه قالدي ـ آیاق گ  ودیم بو د گشت ائیله

 زه نه قالدي. ؤـ باخماقدان سئواي گ

دیـر، گونـدور گلیـب کئچیـر      لوم حاقدي چیخماق اولماز امریندن ـ ایپک تورا حلقه سالما دیمـردن ـ آي   ؤا

 رن یازا نه قالدي!ؤسک گ موردن ـ تلهؤع

چـدي ـ   ؤدا ک بیر گون ائشیدیرسن آلـی  شدو ـ وهایانا باخیرام هاوا مخشوشدور ـ گزدیییم اویالقالر یادیما د 

 سیندي سیملی سازي تزه نه قالدي. 

مرو بویـو ائلـین دردینـی چکمیشـلر.     ؤکارالر عـ  اوستاد عاشیقالر ـ ائلین قلبیندن قوپوب پرورش تاپان نغمه 

دایـیم  سیزلیکلر غیربرابر ایجتیماعی حیات ائل عاشـیقالرینی   تون حاقسیزلیقالر، عدالتواطرافدا باش وئرن ب

زون حقیقـی معناسـیندا ائلـین دردي    ؤدن سـ  کـه ومرونـو ت ؤشوندورموش. ناراحات ائتیشدیر. اونالریـن ع ود

ز باشـینالیق، احتیـاج   ؤلم، اورك ظـ  دئیـه » حـاقّن درگاهینـدا بـدبخت قـول اولـدوم     «اولموشدور. مال جمعه 

زامانـدا   چوخآغالییردي، » اري ـ زاري ز«چون ودییی ا مک ائده بیلمهؤایچریسینده چاباالیان دوغما خالقینا ک

 قارغیشالر یاغدیرماقال تسلّی تاپیردي. 
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  الن بو خوصوصیتی، کیفیتی بیز طبیعی، عاشیق آلی یارادیجیلیغینـدا اوئزییاسینا خاص اوآذربایجان عاشیق پو

 روروك. ؤورن دیگر دیگر خالق صنعتکارالرینا نیسبت ده داها آیدین و قاباریق گؤد

 ندن آز اولدو...ونوم یامان گونیادا ـ یاخشی گودي د ه جور ائیلهفلک من

 یاخود.

 رموشم...ؤلن گوزو گورموشم ـ دیلی دئییب اؤنیایا گلنی آغالر گود

 چون آیدین بیر میثالدیر. وکی بیر سیرا شعرلر بونون ا ائله شخص حیاتی کیمی تصویر ائدیلن تورکیه سفرینده

نی تجنیسلر تشکیل ائدیر. بو تجنیسلر فلسفی درینلییـی پوئتیـک    یوك بیر قیسمیؤعاشیق آلی پوئزییاسینین ب

معنا توتومـو، اوریژینـال، خاراکتئریـک جیناسـالري، خلقـی چیزگیلـري و شخصـی خوصوصـیتلري ایلـه          

 باشقاالریندان سئچیلیر: 

 سی نه؟! زو سئیر ائلییه زیبانی، ـ نادان اصال بیلمز، آي بئلهؤصراف گ

 سینه بئله109سینه، آي  نش بئلهون خوف ائده ـ گوشوقوندان آي ـ گجامالین 

ـ قول   110قاالم» آ«دي آغ آالم ـ ابجد ایله قوللوغوندا   سین ایچینده اوخوموشام آغا، الم ـ چارصدرینه مقابیله 

 111سینه نن آي بئله اوالم ایلی

ـ اولماز تایی زلیخاالر، نرگیزلر ـ اصلی  لشنه نرگیز در ـ صراف مایا آغوشوندا نرگیز در   وعاشیق آلی چیخ گ

 112سینه ده آي بئله یوخ کیمسه

زلدیلمیشدیر. بو داستان عومومیتله آذربایجان داستان ونین تورکیه سفري حاقّیندا آیریجا داستان د عاشیق آلی

یق عصرده عاشیق حسین شـمکیرلی ـ عاشـ    XIXسیدیر.  زل صنعت نومونهؤلري اساسیندا یارانمیش گ عنعنه

 ـ سینمک ـ گئتمک معناسیندا 109
 زدیک دایانمیش دئمکدیر. وکیمی د» امیر«بیرینجی حرف ـ قوللوغوندا » 1«ایندا الف  ـابجد حسابی 110
 ـ بئله گوزله 111
 ـ سینه معناسیندا 112

                                                 



زلتمیشلر. بـو داسـتانالر معـین    وده داستانالر د مه و باشقا صنعتکارالریمیز بو تیپوج مولاللی،  سین سیف ال

دان باشـالییب گلـن    عصرده یارانمیش بئله داستانالر قوربانی  XIXمعنادا ترجومۀ حال خاراکتئري داشییر. 

لـري   عنعنـه » واله و زرنگـار » «هللا و جهانعبدا» «خسته قاسیم» «ساري عاشیق و یاخشی» «عابباس و گولگز«

جه همـین عاشـیقالرین شـعرلرینین ییغنـاغی،      اساسیندا دوام و اینکیشاف ائتدیریلمیشدیر. بو داستانالر ساده

عاشیق «لریدیر.  زرینده ایللرله ایش آپاریلمیش کامیل صنعت نومونهوشونولموش اودن د توپلوسو دئییل اولجه

چـون  ویرنمـک ا ؤروشـونو، صـنعتکارلیق قـدرتینی ا   ؤنیا گونن د ونون پوئتیک عالمیا» نین تورکیه سفري آلی

 زل بیر منبعدیر. ؤگ

لشـدیییینی عیـان صـنعتده نومـاییش      رکملی صنعتکار کیمی نئجـه پختـه  ؤنین گ داستان عینی زاماندا گنج آلی

دا قالیـب   دئییشـیب ـ یاریشـی    ال یوك صنعتکاري عاشیق ییغوالؤورون بؤده او د ائتدیریر. عاشیق آلی تورکیه

 رمتله یاناشمیش سازینی آلمامیشدیر. ؤچیخیب. بونا باخمایاراق او عاشیق ییغوالین صنعتکارلیق لیاقتینه ح

زو آغ وزه گلمـیش بـو امتحانـدان دا ا   وز ـ ا وهرت قـازانمیش عاشـیق اسـمرله ا   ؤده شـ   سـونرا آلـی تورکیـه   

داسـتانیندا ایکـی   » سـفري   نـین تورکیـه   عاشیق آلی«نموشدور. ؤدچیخمیشدیر. وطنینه غالیب سرکرده کیمی 

یه مجبور اولور.  جهتی نظره چاتدیرماق واجیبدیر. اوال عاشیق بوتاسینا چاتماق احتیاج اوجوندان غربته گئتمه

کـی  مـان قـالمیر. آز قـالیر    ودت کئچیر. اونون ساغلیغینا گودن ده اوزون م سینه وئردییی وعده حتی سئوگیلی

» باسی بئیـرك «یوموز بو ائپیزودالرال ورودؤاونون سئوگیلیسی بستینی باشقا بیر آداما اره وئرسینلر. داستاندا گ

 لري آراسیندا بیر اوخشارلیق واردیر.  عنعنه» عاشیق غریب«

وآرینـدا  سینه موهوم یئر آییریلمیشدیر. بعضی عاشیقالرین رئپئرت نین اسمرله دئییشمه ایکینجیسی داستاندا آلی

عاشـیغی   18لر، آیریجا بیر داستان کیمی دانیشیلیر. اسـمر گـنج عاشـیقدیر.     لر، دئییشمه اسمرله باغلی حادیثه

یـوك مئیدانـدا خـالق قارشیسـیندا،     ؤدیـر. ب  یاریشدا باغالییب اسیر ائتمیشدیر. اون دوققوزونجو عاشیق آلـی 
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لـري   لـه رئیحـانین، دئییشـمه    له زرنیگـارین، حسـین   ود والهده آلی غلبه چالیر. داستاندا اوالن بو ائپیز دئییشمه

 زرینده قورولموشدور. ولر ا دیر. یعنی بو عنعنه سینده سبکی

 اسمر خانیم: 

رلو حال اولور ـ نه جهانا، جهان اونا دوالنیر ـ نه   ودیر کی، اوندا د مندن سالم اولسون آي عاشیق آلی ـ او نه 

 لور. زولوب دالبادال اووسته دوا

 عاشیق آلی: 

دیـر، نـامین    ن حسـابی ورلـو حـال اولـور ـ او گـ     وآل جاوابین دئییم آي اسمر خانیم ـ او ایلدیر کی اونـدا د  

 زولوب دالبادال اولور. ولر د دیر ـ هفته ستهوا

 شونون، حاضیر جـاوابلیغینی عکـس ائتـدیرن   ورؤنیا گولر عاشیغین صنعتکارلیق قدرتینی، د ر دئییشمهوبو ج

 لریدیر.  لمز صنعت نومونهؤا

 مه وج مولال

روشونه مالیک بیر صنعتکار اولموشـدور. اونـون یـارادیجیلیغی او زامـانین بیـر      ؤنیا گومه گئنیش دوج مولال

نین زنگین ادبـی ارثـی یـالنیز آذربایجانـدا      مهوج مولالچون بیر مکتب ایدي. وآذربایجان عاشیقالري ا چوخ

قورولماسیندان سونرا توپالنماغا باشالنمیشدیر. بو ایشله س. ممتاز ـ علیزاده مشـغول   نین  سووئت حاکیمیتی

ده ائوینـده اوالن ال   نـین شـعرلرینی هـم عاشـیقالردان تـوپالمیش هـم       مـه واولموشالر. هــ . علیـزاده. م. ج  

امیسی هله تام چاپ یازماالریندان سئچیب چاپا حاضیرالمیشدیر. الکین عاشیغین الیازماالرینداکی شعرلرین ه

نین شعرلري آیریجا کیتابچا حالینـدا بوراخیلمیشـدیر. همـین کیتـابین       مهوج مولالمیشدیر. سون ایللر  ائدیلمه

اولمامیشـدیر.   مولال  مهوج مولالنشریندن سونرا عاشیغین شخصیتینه، یارادیجیلیغینا ماراق داها دا آرتمیشدر. 

 دئمیشلر.  مولالچون اونا ودوغو اساوادلی، علملی، بیلیکلی، اول
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نین آنادان اولما تاریخینی گاه تخمینی،   مهوج مولالشوناسالر  چیالر، ادبیات فولکلور توپالییجیالري، تدقیقات

یـه   سترمیشلر. او اثریمیزین اوللرینده الده اوالن شعرلرینی سـلیقه ایلـه بیـر دفترچـه    ؤگاه دا اثرلرینه اساساُّ گ

 وش و اوغلو حسنه یادگار وئرمیشدیر. عاشیغین اوغلونا اتحاف ائتدیی بیر شعرینده دئییلیر: چورولمؤک

دیر ایندي سنه ـ آلتمیشا چاتمیش یاشیم ـ سـئودا سـروه دوزور یئنـه...       چ یوثز اوتوز ایکی ـ تاریخده ومین ا

 رجوبدن واوزولوب ب

ز ؤنن یاخشی توتوب ـ گ نه ـ صیدقؤنه دؤغلو سنه دـ او  مهوج مولالنه ـ تاپشیریر وندن گوستدن گئدیر گوا

 یئتیر دفتره حسن یازدیغیم بو دفتري ـ ساخال یادگارا حسن. 

نجو ایلده  1914لی  نجی ایل اولور ـ دئمه  1914ده  ستریلن هجري تاریخینی میالدییه چئویردیکؤبورادا گ

نجـو ایلـده دوغولـدوغو معلـوم      1854ن تخمیناُّ میش. بورادان عاشیغی نین یاشی آلتمیشا چاتیب  مهوج مولال

اولور ـ باشقا بیر شعریده عاشیق آنادان اولـدوغو یئـري بیلـدیریر. صـنعتی، آد و فامیلیاسـی حاقّینـدا دقیـق         

 معلومات واردیر: 

ر شـهریم شـکی ـ الییقـی     ود ینوكؤنیادا دیوانه تکی ـ ماحالیم ک وکو ـ گزرم د ؤیام، شاعیرلر ک عاشیق آناسی

 یام من  ندینین بیناسیک

دیـر، اخـیم سـلیمان ـ      دیر مادریم ریحـان ـ ولـدیم حسـن     شوبدور مهمان ـ پدریم صالح ویه د الییقسی بنیم

 یام من  اوروج اَدناسی مولالفامیلیم 

دت ایچریسـینده عـرب ـ فـارس دیللرینـی مکمـل       وده آلمیشدیر. آز مـ  ایلک تحصیلینی مدرسه  مهوج مولال

زل طبعـه، شـاعیرلیک اسـتعدادینا مالیـک گنجـی      ؤدن تئز اوزاقالشمیشدیر. گ آنجاق او مدرسهیرنمیشدیر. ؤا

سـی ایلـه کالسـیک آذربایجـان      ز شخصـی مطالعـه  ؤا  مـه وج مـولال جلب ائتمیشدیر.  چوخز داها ؤشعر، س

فولکلورومـوزو   نین، اثرلرینی، عاشیق یـارادیجیلیغی و عومومـاُّ   ادبیاتینی، خوصوصیله واقفین، ذاکرین، نباتی
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یرنمیشدیر. او عینی زاماندا کالسیک پوئزییانی یاخشی بیلیکله یاناشی عرب و فـارس دیللرینـه ده   ؤدریندن ا

 یاخیندان بلد اولموشدور: 

ییـر عرشـینن    قانارام اوستاددان آلمیشام درسی ـ اوخوموشام عرب، تورکی اینن فارسی ـ فیکیریم سئیر ایئله  

 یام من  رین معناسیرسو ـ درین کیتابالوک

ده  نـی  له مشغول اولموشدور. صاالح کیشـی یگانـه اوغلـو جومـه     لیک نین آتاسی صاالح کیشی اکینچی جومه

کیچیک یاشالریندان ترفات ایشلرینه آلیشدیرمیشدیر. جوم شعر قوشماغا کیچیک یاشالریندان باشالمیشدیر. 

ده  سـی  لیک اولمودورـ او عاییله سی اکینچی س صنعتی، پئشهنین اسا  مهوج مولالمرو بویو ؤتون عوسونراالر ب

زاقاتـاال، بـاالکن رایـونالرینین کندلرینـده وارلـیالرین یانیصـندا بیچـین         چـوخ بونونال ساخالمیشدیر. او ان 

بیچمیش و بوندان اوالن زحمت حاقّی ایله ائوینی دوالندیرمیشدیر. قیش واخالریندا بـو یئرلـرده مجلیسـلر    

شـعرلرینین،  » آي آرواد» «لـر  سرچه«دار بیر سیرا شعرلرده واردیر.  چیلیکله عالقه میشدیر. عاشیغین بیچینآپار

ــریم« ــاري» «حــاجی ک ــال گ » ق ــا میث ــک. ؤهجــولرینی بون ــتره بیلری ــولالس ــهوج م ــده  1920  م نجــی ایل

جـان سـووئت حـاکیمیتی    لومو ایندیـده بیـر سـیرّ اوالراق قالماقـدادیر. آذربای    ؤلدورولموشدور. عاشیغین اؤا

نجی ایلین ماي آیینین آخیرالریندا آخشا اوستو کنـدین   1920اوغروندا موباریزه گئتدییی واختالردا تخمیناُّ 

ده بیر  میشدیر. مئیدي نمهؤرمتلی آدامالري ایله ائویندن چیخاریب آپارمیشالر. او بیر داها ائوینه دؤبیر نئچه ح

ون کنارینـدان تـاپیلمیش و اورادا دا دفـن ائدیلمیشـدیر. قبـري ده ابنـدي       نئچه گون سونرا کنددن آرالی یول

نـین اکثـر شـعرلرینده اسـم       مـه وج مـولال نجو ایل).  1989اوکتبر  7لري، قزئتی،  اورادادیر. (آذربایجان گنج

ن قیـزا محبـت   دن اوال  ده دینـدار بیـر عاییلـه    ره او گنج یاشالریندا والی هـم ؤپنهانین آدي چکیلیر، دئییلنه گ

مـیش، اسـمی    ده اونون آدینی چکه بیلمـه   مهوج مولالمیشلر.  باغالمیش. آنجاق قیزي یوخسول عاشیغا وئرمه

 نیر:  یلهؤو روایتلر سچوخده  پنهان دئیه وصف ائتمیشدیر. بو باره
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ر توتوبـدور.  غم هیجرانا باتیبدیر ـ آهـی و غمـی آسـمانا چاتیبـدیر ـ اسـمی پنهـان سـنده قـرا            مهوج مولال

 اوخشاییرسان الپ جنته الییقی 

چدویونـه آجیییـر. ناکـام    ؤنیادان ناکـام ک وسینین د ز سئوگیلیؤردیفلی قوشماسیندا ایسه او ا» حاییف اولدو«

حبت عاشیقی سارسیتمیش، آدینی گیزلی ساخالدیغی سئوگیلیسی حاقّیندا یازدیغی قوشماالردا اسمی پنهـان  

 ک پوئتیک شکلینده ترنوم ائتمیشدیر: کسواوالن محبتینی ی

لسـم هـامی دئیـر    ؤن اوسن ـ دوست مهربان یـا بیـر اوالر یـا ایکـی ـ بیـر گـ         سوبواسم پنهان نییه مندن ک

 دیر ـ جانی یانان یا بیر اوالر یا ایکی  حاییف

یـوك  ؤیـی، ب  ایسـته  آلی، آرزو و عاشیغین یارادیجیلیغیندا اسم پنهان مووجود معنا داشیمیر، اونون حیات ایده

وردن، ایجتیمـاعی  ؤزله، اسم پنهان حاقّینداکی شعرلرده عینی زاماندا دؤمحبتی کیمی وصف اولونور. باشقا س

رکلـی  ویـن گئنـیش ا   ز یومـا بیلمـه  ؤز باشینالیغا، حاقسـیزلیغا گـ  ؤاوالن ا  نن ناراضی برابرسیزلیکدن شیکایتله

 اعتراض سببی اوجالیر.  دریک خالق صنعتکارینوهومانیت بیر عاشیقین م

یـه   لرله ایفـاده ائتمـه   زله، تأثیرله ایفادهؤلرینی گ اینجه ذوق مالیک اینسانین داخیلی، روحی حیس  مهوج مولال

رونمز مفهـومالرال بـاغلی   ؤزه گـ ؤیلر عـالمی، گـ  ؤده گـ  باجاران لیریک بیر شاعیردیر اونون لیریکاسی هـئچ 

زللر مجلیسـلرده راسـت گلنـین ائـل     ؤکادیر. اونون ترنوم ائتدییی گـ اولماییب، رئال بیر کئرچک حیاتی لیری

زللردیر. اونـالر  ؤزل اولدوغو کیمی ظاهیراُّ ده جاذبـدیر. عـاغیللی، کامـاللی گـ    ؤقیزالریدیر. اونالر داخیلن گ

 لنمیشدیر.  ز آدي ایله تعریفؤیارادیجیلیغیندا ا  مهوج مولال

 زللیکلریندي ده وصف ائتمیشدیر: ؤطبیعت گیوك اوستاد بیر سیرا شعرلرینده ؤب

لبولون جانینا قهر ایلیشیر ـ آچیلیـب   ونیر ـ ب  گئدیبن زمستان باهار یئتیشدي ـ آبی ـ لئیسان یاغیب داغالر بزه  

 نیر.  قونچاالر باغالر بزه
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یـاتی ایلـه اونـون    ز حؤلیله آلیشیب یانان، فریاد ائدن بولبوله توتـاراق ا  ل عشقیواوزون گ  مهوج مولالبعضاُّ 

 نول آچماغا چاغیریر: ؤلبول اوخوماغا گومقایسه ائدیر، ب

ل اوسـتونه خـوش هوسـین وار ـ نـه پئشـمان دورورسـان        وروم نئجه سسین وار ـ قیزیل گ ؤبیرجه اوخو گ

 لبول وسنه ب  می گلیب ایل  یوخسا یاسین وار ـ مشقت

ده سن تک یارادان جیدایام ـ دردیمه   زومؤه، کمتر گدایام ـ من ا یم، اوزو قارا بند زاده صاالح  مهوج مولالآدیم 

 لبولودرد قاتما، گول سنه، ب

نیـر،   یوك بیـر قیسـمینده یوخسـوللوغوندان، احتیاجینـدان شـیکایتله     ؤرکملی شعر اوستادین شعرلرینین بؤگ

 لیغینی بیلدیریر:  ورونون حاقسیزلیغیندان ناراضیؤد

 لی یوخدور.  ییم ـ او قدر دردیم وار، قره نئیلهعاریف اوالن، هئچ بیلمیرم 

 عاشیغین باشقا بیر قوشماسیندا اونون آغیر گذرانی بئله ایفاده ائدیلمیشدیر: 

دیم  رمهؤن گونیادا یاخشی بیر گودیم ـ بو د  رمهودیم ـ هاکی جفا چکدیم، صفا س  یم بیر مرادا ایرمه من جومه

 مادیم ـ حاقّین درگاهیندا بدبخت قول اول

ادبی ارثی ایچریسینده هجولرده مهم یئر توتـور ـ بـو هجـولرین خوصوصـوندا بـو و یـا دیگـر          مهوج مولال

» جـاواد آغـا  » «حاجی کریمی هجـوي «دار و آل ـ وئرچیلر کسکین تنقید آتشینه توتموشالر.   وارلیالر، مولکه

 لدیر. وس. بونا میثا» آلمالی عیسی دللک» «دللک ساالم» «آخساق الچین«

ده دیقتی جلـب ائـدیر. بـونالر عاشـیغین      نی ایفاده ائدن شعیرلري نین اینسانالرا، حیاتا موناسیبتی  مهوج مولال

حیاتا، محیطه و   مهوج مولالستریر کی ؤدا ماراقلیدیر. بو شعرلر گ لشدیرمک باخیمیندان روشونو معینؤنیا گود

شـونن، آختـاران بیـر    ویـین، د  نالریـن سـببلرینه مـاراق ایسـته    زله باخان، اوؤلره آچیق گ اوندا اوالن ضدیت

ردویو بو ضیدیتلرین اصیل سـببینی آختاریـب تاپماقـدا چتینلیـک     ؤصنعتکاردیر. دوغرودور عاشیق حیاتدا گ

ــته  وچکســه ده ب ــالقین آرزو و ایس ــو امکچــی خ ــارادیجیلیغی بوی ــون ی ــدییی   ت ــاهیده ائت ــوم مش ــی ترن یین
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سترمیشـدیر. بـو   ؤزونـه گ ؤدریک بیر ائیـل صـنعتکاري کیمـی ا   ولریندن م یمتزگون قوسیزلیکلري د عدالت

وس. شعرلري ماراقلیدیر. عاشـیغین  » دوالنا ـ دوالنا » «نیاودین د نئیله» «نیاواي د» «نیادیرود«جهتدن عاشیقین 

وم ردیفلی قوشماسیندا اینسانین هر شئیه قادیر قدرتی حیـات عشـقی صـنعت دیلـی ایلـه تجسـ      » نیادیرود«

 ائتدیریلیر: 

نیـا وفاسـیز ـ البـت     ودیر، د آلتون صفالیدیر، معدن صفاسیز ـ طبیب شفالیدیر، خسته شفاسیز ـ اینسان وفالی  

 نیادیر. وخبره د باخشی بی

دور. بونالردان بعضیلري بیالواسیطه عاشـیغین مشـغولیتی،   چوخایجتیماعی موضوعدا شعرلري   مهوج مولال

یجولر آلتیندا عذاب چکـدیینی  ؤاردیر. عاشیق بو شعرینده خالقین آغیر وئرگیلر، تد امک و زحمتی ایله عالقه

 ده عکس ائتدیریر. آیدین شکیل

دور آي چوخـ ستوموره بورجو وار ـ سالدات پولو، بیـرده میـرزه خرجـی وار ـ آز دئمیـرم هلـه        ولرین ا مشه

 آرواد. 

میشلر. بئله قهرمانالر  ري همیشه رغبت بسلهخالق ایچریسیندن چیخمیش عصیان باشچیالرینا ائل صنعتکارال

ده بئلـه ایگیـدلردن اوالن جـاواد اوغلونـون       مـه وج مـولال یئتیمیشـدیلر.   چـوخ عصرده  XIXخوصوصیله 

 25ده و اونون اطراف یئرلربنـده   ردیفلی تاریخی مخمس قوشموشدور. جاواد اوغلو شکی» دئییم«شجاعتینه 

 نه قارشی موباریزه آپارمیشدیر.  کومتیؤچار ح ایله یاخین قاچاقچیلیق ائتمیش

ختلیف شکیللرینده چوخ زنگین بیر ارث قویوب ومه آذربایجان عاشیق و خالق شعرینین مومولال ج

ره شعرلرینین اکثریتینی یازیب ساخالمیشدیر. ایندي اونون ؤگتیرمیشدیر. او ساوادلی بیر عاشیق اولدوغونا گ

سالالما «لري واردیر. کالسیک عاشیق شعرینده  شعریمیزین فورماجا ماراقلی نومونهالیازماالریندا عاشیق 

 لیک یالنیز اونون یارادیجیلیغیندا آشکار ائدیلمیشدیر:  گرایلیز شکیلی هله

 425 



عاشیق معشوقدان آیریلسا ـ جانی یانار ـ تزه نه وورار ـ سیمین قیرار ـ ساز واي ائیلر ـ یاري یادال گزن 

 ز واي ائیلرؤکر ـ گؤکر یاشین تویر آه چکر ـ قدین برسه ـ بؤگ

نین  یا بیز موعاصیر عاشیقالردان حسین جاوانین، میکاییل آزافلی ماراقلیدیر کی همین فورمادا گرایلی

ختلیف نوعلریندن ولرین چوخ م ز یارادیجیلیغیندا تجنیسؤمه اویارادیجیلیغیندا دا راست گلیریک. مولال ج

 اول آخیر) تجنیسینده دیقت ائدك:» ز(«ستده ویشدیر. مثالُّ  حرف اایستیفاده ائتم

نوبدور، آواز ـ ؤردك، سنه قاز ـ زامان کئچیر یار حوضوندا یوز ـ زنبور آوازینا دؤز اول یوخدور سنه ا

 ز ها یوزوزیانیم وار چک بوغازین ی

تون ومه بوتصادوف ائدیلیر. مولال جبو نوع تجنیس باشقا عاشیقالرین یارادیجیلیغیندا چوخ آز حالالردا 

لرینه باغلی بیر صنعتکار  یارادیجیلیغی اعتباري ایله کالسیک آذربایجان ادبیاتیندا، عاشیق پوئزییاسی عنعنه

ردیفلی » دوالنا ـ دوالنا«اولموشدور. اونون الیازماالریندا ایندي ماراقلی شعرلر ساخالنیر. اونالردان بیریده 

 . قدیمدن بري خالق ایچریسینده دوالشان بیر ماهنیدا دئییلیر: گرایلیسیدیر

 زون آلدي بولود ـ ماهی دوالنا دوالنا ـ ظالیمالردان چکدیم آمان ـ راهی دوالنا ـ دوالنا وي اؤگ

بنددن عیبارت ماراقلی بیر شعر قوشموشدور. بورادا ان مشهور  21همین ردیفدن ایستیفاده ائدرك عاشیق 

 الري قهرمانالرینین آدالري چکیلر:  ییلرینین محبت داستانعشق فدا

 مرون وئردي بادا ـ آخیبان گئتدي دریادا ـ اَلی دوالنا ـ دوالناؤنیادا ـ طاهیر عوهره دئدیم بو دؤز

 جاوان ایکن قددیم اییب ـ گیزلی سیرّین خالقا یاییب ـ کرم یاندي اصلی دئییب ـ دیلی دوالنا دوالنا 

 زونو دا بو عاشیقلرین سیراسینا داخیل ائدیر و شعرینی بئله تامامالییر: ؤمه اومولال ج

 خانا سینی ـ قالی (قالیر) دوالنا دوالنا  مه بیناسینی ـ بیلیر عشقه یاناسینی ـ اسمی پنهانومولال ج

آذربایجان ده  نیاسینی هموروشونو، حیاتا باخیشینی، عومومیتله پوئتیک دؤنیا گورکملی صنعتکارین دؤگ

چون بئله شعرلرین مهم اهمیتی واردیر. مولال ویرنمک اؤلرینی ا عاشیق پوئزییاسینین شکیلی خوصوصیت
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نین محبت موضوعسوندا اوالن مخمسلري آذربایجان عاشیق پوئزییاسیندا بو ژانریت ان یاخشی  مهوج

و باشقا مخمسلرینی بونا » کاغیذ» «دئمیشم» «اویناییر» «گلین» «پري» «آماندي«لریندن حساب ائدیلیر.  نومونه

جومه و «ره عاشیغین ؤنین شاگیردي عاشیق محمد حسرتوون دئدیینه گ مهوسترمک اوالر. مولال جؤمیثال گ

لرینین  نول ایله اوالن دئییشمهؤنین عاشیق ک مهوالریدا واردیر. مولال ج آدلی داستان» صیاد و سالی» «نولؤک

الرینی شیفاهی  باخشی بی و لیلی خانیم، آدلی داستان«زاده ایشه عاشیغین  شدیر. ر. رستماکثریتی الده ائدیلمی

 مه دئییر. وسینین بیر یئرینده مولال ج نول ایله دئییشمهؤدیلدن توپالییب چاپا حاضیرالمیشدیر. ک

 نول: سؤعاشیق ک

مله اذانی ـ بیري وایکیسی دوالندي ج ستونه؟ ـ دانیشاندا بیري باشدا دایاندي ـوچ نه ایدي گلدیم آدام اوـ ا

 شده دایانديؤزده، بیري دوا

 مه:ومولال ج

زده وچو گلدیلر ـ دانیشاندا عقیل باشدا دایاندي ـ ایکیسی دوالندي جمله اذانی ـ حیا اوعقیل ـ حیا، ایمان ا

 شده دایانديؤایمان د

جهتدن خوصوصی تدقیقاتا احتیاجی واردیر. بو  ده واردیر کی اونالرین فورما نین ائله شعرلري مهومولال ج

لر آذربایجان عاشیق پوئزییاسینین شکلی خوصوصیتلرینین بیر سیرا یئنی جهتلرینی  نومونه

 آیدینالشدیریلماسینا زنگین ماتئریال وئریر. 

 عاشیق علسگر

واردیر. علسگر خالقیمیزین یئتیشدیردییی ائل صنعتکارالري ایچریسینده عاشیق علسگرین خوصوصی یئري 

عاشیق پوئزییاسی تاریخینده معین بیر مکتب یاراتمیش صنعتکاردیر. هله گنج یاشالریندان بیر سیرا 

نجی ایلده  1851رکملی شخصلرین صنعتکارالرین دیقتینی جلب ائتمیشدیر. مثالُّ ي.ن پولونسکی هله ؤگ

علسگردن دانیشمیش اونون سسینه، سازینا لرینین بیرینده گنج  قزئتینده چاپ ائتدیردییی مقاله» کاوکاز«
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سی  یرنیلمهؤنین توپالنماسی، نشري و ا سینا حئیران اولدوغونو بیلدیرمیشدیر. عاشیق علسگر ارثی ماهنی

و » یئنی کند» «دان اولدوز«نین قورولماسیندان سونرا باشالنیر. بو ایشده  آذربایجان سووئت حاکیمیتی

نی آردیجیل شکیلده توپالییب ایکی  ین خیدمتی دیقته الییقدیر. علسگر ارثین»ادبیات قزئتی«خوصوصیله 

 دفعه نشر ائتدیرن هـ . علیزاده اولموشدور. 

نی  له بیرلیکده علسگر ارثی سی فیلولوژیا علملر نامزدي اسالم علسگروف آتاسی عاشیق طالب عاشیغین نوه

 نجی ایلده نشر ائتدیرمیشدیر.  1956ک بیر حیسینی لشدیرمیش و کیچی مکون قدر دقیقویئنیدن توپالمیش م

سی اوزون ایللر بویو علسگرین شعرلرینی  عبهؤنیظامی آدینا ادبیات انیستوتوتونون شیفاهی خالق ادبیاتی ش

نجی ایلده مکمل آکادئمیک نشرینی چاپ ائتمیشدیر. کیتابدا اولکی نشرلردن فرقلی  1963توپالییب، نهایت 

ده نیسبتاُّ گئنیش  ر ایضاحالر، بعضی نسخه فرقلري، عاشیغین حیات و یارادیجیلیغی بارهاوالراق قئیدل

دار بیر چوخ احواالت، خاطیره و  معلومات وس. واردیر. عاشیق علسگرین حیات و فعالیتی ایله عالقه

نین موناسیبتی ایله لییی ایل 150ائپیزودالردا بورایا داخیل ائدیلمیشدیر. عاشیق علسگرین آنادان اولماسینین 

 )1972عاشیغین ایکی جیلددن عیبارت اثرلري چاپ ائدیلمیشدیر (

رولموشدور. فولکلورشوناس اَ. آخوندوف ؤسینده ده خیلی ایش گ نین تدقیقی ساحه عاشیق علسگر ارثی

زاده،  یاسی یازمیش ح. آراسلی ـ ف. قاسیم سئرتی حاقّیندا نامزدلیک دیس» علسگرین حیات و یارادیجیلیغی«

م. ابراهیموف، م.ح. طهماسب، م. حمیدوف، اي علسگروف، او ساري وللی و باشقاالري مونوقرافییا و 

میشلر. یازیچی و شاعیرلریمیزدن ص.  یلهؤلرینده عاشیغین بدیعی ارثی حاقّیندا قیمتلی فیکیرلر س مقاله

کی یئري،  فولکلوروموز تاریخیندهنین ادبیاتیمیز،   وورغون، ح. مهدي و باشقاالري علسگر یارادیجیلیغی

 رموشلر. ولر ایرَلی س ده ماراقلی موالحیظه موقعی، اهمیتی باره

عاشیق علسگرین حیاتی حاقّینداکی ایلک دفعه م. شمسی جدیل سونرادا عاشیغین شعرلرینی توپالییب 

رادیجیلیغی حاقّینداکی چاپ ائدن ح. علیزاده قیسا معلومات وئرمیشدیر. اونالر عاشیق علسگرین حیات و یا
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ژورنالیندا » دان اولدوز«یرنمیشلر. م. شمسی جدیل ؤمعلوماتالري آیري ـ آیري آدامالردان سوروشوب ا

خالق آراسیندان چیخان شاعیرلریمیزین اوستادي و مورشید «عاشیق علسگردن بحث ائدرك یازیردي: 

ي چاي ماحالیندا ؤده ارمنیستانین گ گر بو دمقوجامان عاشیق علسگریمیزي ده اونوتمالیییق. عاشیق علس

رجوستان و آذربایجان وتون ارمنیستان، گوزلري و قوشماالري بؤیاشاییر. اونون شعرلري، شیرین ـ شیرین س

سون ایللرده عاشیق ». رمت قازانمیشدیرؤیوك حؤرعتله یاییلیب خالق آراسیندا بوقضاالریندا چوخ س

ده داها  ورو بارهؤزره چیخاریلمیش، اونون حیاتی، فعالیتی، دور بعضی فاکتالر اعلسگرین ترجومۀ حالینا دایی

 اطرافلی معلومات الده ائدیلمیشدیر. 

نجی ایلده باسار کئچر رایونون آغ کیلسه کندینده آنادان اولموشدور. آتاسی  1821عاشیق علسگر تخمیناُّ 

ده  رك، شانا، قاییرار ـ ساتارمیش. ساز چاال بیلمسهوا کلریندن اودون داشییار، یاد جر مئشه ممد کلبه علی

رد اوغلو و ایکی ؤنین د  ممد کیشی عاشیق شعرینی یاخشی بیلن ـ شاعیر طبعلی بیر آدام اولموشدور. علی

ره او علسگرله مالیم رفتار ؤیوکلویو اونون وضعیاتینی آغیرالشدیرمیش بونا گؤنین ب   قیزي اولموشدور. عاییله

ده چوخ شاد اولموش اونو  ایله اونون آراسیندا محبت یاراندیغینی بیلدیک» صحنه بانی«ئتمیش حتی قیزي ا

شموشدو. الکین کربالیی قوربانین قارداشی پوللو محرم بو ایشی وز ائوینده ساخالماق فیکرینه دؤهمیشه ا

 یا آلمیشدیر.  ز اوغلو مصطفیؤجله اونی گ پوزموش، صحنه بانی

یاشالریندا آرتیق مستقیل  16ـ  15یه، سازا قوالق آسماغی سئون علسگر  ک یاشالریندان شعر دئمهکیچی

ممدوف کیشی اونو ماحالدا اوستاد عاشیق  ره ده آتاسی علیؤز قوشماغا باشالییر. اونا گؤساز چالماغا س

نین سیربینی  لیق صنعتی عاشیق نین یانینا شاگیرد قویموشدور. علسگر کیمی تانینان قیزیل ونگیل عاشیق آلی

یرنمیشدیر. عاشیق علسگرین یارادیجیلیغی دورمادان اینکیشاف ائدیر، هر طرفدن اونو ؤدان ا اوستادي آلی

جر ـ شامخور ـ  مجلیسلر دعوت ائدیرلر. عاشیق گنجه، قازاق، قاراباغ کردستان، ایروان ـ ناخچیوان، کلبه
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ده  گزیب دوالشیر مجلیسلر یوال سالیر، عاشیقالرال دئییشیر همیشهشرور ـ داغیستان و باشقا ماحالالري 

 غالیب چیخیر. 

جر رایونونون یانشاق  یاشینا قدر قالمیش، نهایت کلبه 40جلو آیریالن علسگر ودان گ بانی سئوگیلیسی صحنه

یله قورموشدور. الکین ال ائولنمیش و چوخ صمیمی بیر عای کندینده یاشایان کالوایی زینالین باجیسی آنا خانیم

نی یادا سالمیشدیر. عاشیق علسگر آذربایجان خالق  نه ایلک محبتیؤنه ـ دؤده د بیر سیرا قوشماالریندا یئنه

تون عاشیق هاواالرینی سازدا ولرینی داستان و قوشماالرینی ازبر بیلیر، ب پوئزییاسینین ان یاخشی نومونه

 چالیردي. 

حسین آلی، عاشیق مصطفی، عاشیق نجف، عاشیق اسد و باشقا بیر سیرا ز اوستادي عاشیق ؤبنزرسیز س

ایکی شاگیرد اولدوغونو  ز شعرلرینین بیرینده ایفتیخارال اونؤرکملی عاشیقالر یئتیشمیشدیر. عاشیق سؤگ

 ییر:  یلهؤس

ا ـ داناسان ایکی شاگیردیم ایشلر ـ تولکوسن، آصالنال گیرمه مئیدان آدیم علسگردي، مرد و مردانه ـ اون

 رتونوب کالدان دانیشماوس

رتمیشدیلر. بو ؤنجو ایللرده داشناکالر ارمنی و آذربایجان خالقالري آراسیندا میلّی قیرغین ت 1919ـ  1918

یه مجبور اولموشدور. عاشیق  چوب گئتمهؤچایین وار ـ یوخو تاالنمیش، اهالی باشقا یئرلره ک يؤزامان گ

یه مجبور اولموشدور.  چمهؤجر رایونونون یانشاق کندینه ک یرلیکده ایندیکی کلبهسی ایله ب علسگر ده عاییله

جرده حسین آري قالی اوغلو آدلی بیر آدامین دییرمانچیسی اولموشدور. آشاغیدا عاشیغین  علسگر کلبه

 :ورده دئییلمیشدیرؤردیفلی قوشماسیندان گتیردییمیز بیر بند فیکیریمیزجه همین د» دوالنسین«

ز درمانسیز یارام وار ـ عاشیق دییرمانچی، آغا چاروادار ـ وده ی رییمودیر ـ ا داد سنین الیندن، چرخی ـ کئچمه

 طرف گلسین بو بازارا دوالنسین 
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زلري، قالین ـ قارا ؤرك، بدنجه چوخ ساغالم و قوتلی بیر آدام ایمیش، قارا گوعلسگر اوجا بوي، ائنلی ک

ستوندن چوخا، آیاغینا مست گئیر، وصیفتی وارمیش. اینیینه اوزون اتکلی آرخالیق، ا چاتما قاشالري، دولو

ره، عاشیق ؤزونده خط ساخالرمیش دئییلنه گوباشینا بوخارا پاپاق قویارمیش، همیشه باشینی قیرخدیرار، ا

یه قاییتمیش  کیلسه نجی ایلده علسگر آغ 1921دت اوارادا یاشامیشدیر. وچوب بیر مؤعلسگر سونرا ترتره ک

یه  یلهؤز سؤده یئنی س لیق ائده بیلمیشدي، نه لییی و قوجالیغی اوجوندان آرتیق نه عاشیق الکین خسته«

یاشالریندا ایکن وفات ائتمیشدیر. قبري آغ  106ـ  100ده تقریباُّ  7نجی ایل مارتین  1962او ». بیلمیشدیر

 دیر.  ده کیلسه

ز شعرلرینی ؤره او ساغلیغیندا اؤنین یازدیغینا گ قویوب گئتمیشدیر. هـ علیزادهعاشیق علسگر طنگین بیر ارث 

ردویو، مشاهده ائتدییی حادیثه و ؤمیشدیر. عاشیق گ ده بونا موفق اوال بیلمه سه میش بیر یئره توپالماق ایسته

نون سایسیز ـ حسابسیز شعرلري جه، بداهتاُّ شعرلر دئمک قابلینه مالیک ایمیش. او احواالتالر حاقّیندا یئرینده

چون ایتیب باتمیشدیر. عاشیق ودییی ا اولموشدور. الکین بونالرین چوخو یازیلمادیغی ـ قئید ائدیلمه

 دریک صنعت سئورلرین دیلیندن توپالنمیشدیر. وعلسگرین اثرلري خالقین، عاشیقالرین، ائل شاعیرلرینین م

چیسی، ائلینین دردینی، غمینی  ائل صنعتکاري، ائل مصلحت رونور کی، عاشیق علسگر بیرؤشعرلریندن گ

زلري ایله یاخشی و پیس ؤسینه نظر سالمیش ایتی گ ساققال کیمی ایجتیماعی حیاتین هر بیر ساحه چکن آغ

ز موناسیبتینه بیلدیرمیشدیر. علسگر ؤده ا رموش، مشاهده ائتمیش هامیسینادا بو و یا دیگر درجهؤجهتلري گ

ز اثرلرینده خالقین آغیر حیاتینی ؤیدي. او داییم خالقین سئوینجی و کدرینه شریک اولور. اخالق عاشیقی ا

 کسک پوئتیک دیلده ترنم ائدیردي. وی

نیاسینا قارشی اعتراض ائتمیش، شعرلرینده یئري گلدیکجه، ایجتیماعی ولم و استثمار دوعاشیق علسگر ظ

ده، اونون  رهؤز باشینالیغینی قامچیالمیشدیر. محض بونا گؤا برابرسیزلییی، یئرلی حاکیم و چار مأمورالرینین

 ز باشینالیغینا اعتراض موتیولري قوتلیدیر: ؤلرین ا وراندان شیکایت، حاکیم طبقهؤده د یارادیجیلیغیندا زمانه
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ره کلک ـ وده آچیرسان مین ج شاما چکیرسن ـ لحظه ومروت فلک ـ شامی صبحه، صبح مخنّث زمانه، بی

 ان اَییب، گاه نیظاما چکیرسن. گاهد

نیانی ایداره ائدن ولرده اینسانلیق، اینصاف، غیرت، سخاوت قالمامیشدیر. د ره، حاکیم طبقهؤعلسگره گ

 آدامالر ایسه یاالنچی و نامرددیر: 

نیادا چوخ چکدیم ودیم ـ نامردین د رمهؤز ایلقارین گوزون، دؤین، ناکسین ـ دوغرو س وطنین،مخنث بی

 دیم رمهؤـ ناموسون، غیرتین، عارین گبحثین 

لیکدن شیکایتله باغلی بیر کدر واردیر.  ك، تکوسکونلووراندان کؤعاشیغین محبت لیریکاسیندا حیاتدان، د

» نیاداوعلسگرم شاد اولمادیم د» یازیق علسگر» «علسگر تک بینوا » «قول علسگر«او، شعرلرینده تئز ـ تئز 

اَزل قارا گلدي » «نلومؤخسته ک» «رك دردلی، ورملیونول غمگین، اؤک» «رمن فاغیري غم آتشی یاندیری«

دیر. ایلک باخیشدان بونالر عاشیغین شخصی کدري، دردي کیمی تأثیر  لر ایشله وس. ایفاده» ایقبالیم منیم

ز ؤن، ارؤزباشینالیق، فیریلداق گؤسیزلیک، احتیاج، ا باغیشالیا بیلر. الکین بو کدر یوخ، هر طرفده عدالت

 سسینی خالقین سسینه قاتیب، ائلین دردینی چکن عاشیغین ایجتیماعی برابرسیزلیکدن دوغان کدریدیر: 

ـ قالیدیر ـ  وز کامالیدیر ـ من چکدیییم خالقین قیل ؤوالم باراتیدیر، اؤعلسگر ده هر علمدن،حالیدیر ـ م

 شرمی؟ ومنیم کیمی بینوایا د

 یینی ترنم ائدن بیر صنعتکاردیر:  ، خالقین آرزو و ایستهعاشیق علسگر دایم خالقا آرخاالنان

لیک اوالن مجلیسده ـ  ك، سیول يؤلیک، ک ده ـ بی ده، ناکس علسگر، مطبین ائلیندن ایسته ـ کرم اولماز مخنث

 قاچ کی، اوردا خئییر، برکت اولماز. 

ز ؤده ا ر، تحقیرلره تاب گتیریر. یئنهوزؤلملره دوعاشیق محض ائلی، خالقی، وطنی یولوندا اونا ائدیلن ظ

 نموردو: ؤمقصدیندن د
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دان ـ هر چاییدان، مخنثدن، ناداندان  لدورسن زنبورو ال چکمز شانؤعلسگر، عصیانین چیخیبدي ساندان ـ ا

 میش؟  ز قالدي صنعتکارا دیمهؤـ نه س

تیردییی مصیبتلردن بحث چیخیبدیرز ردیفلی شعرینده ایستثمارچی صینیفلرین، خالقین باشینا گ«علسگر 

 ستریر کی، پرستاوالر. ؤائدیر و گ

لر، خانالر آغالیق ائدیر، خالقی سویوب تاالییر، اونون مادي و معنوي ثروتلرینی داغیدیر، حیثیتینی تحقیر  بی

 ائدیرلر: 

لر ووروب یاخیرالر  هس قوچوالر، قولدورالر قاطار تاخیرالر ـ فاغیر ـ فقرایا یان ـ یان باخیرالر ـ کیمی ایسته

 ـ بئشاتانین چاتا ـ چاتی چیخیبدیر. 

شده کمنده ـ ؤسته چوخالري دوپرستاو، ناچالنیک گلنده کنده ـ اوبانی، اویماغی ووروالر بنده ـ خرج ا

 نین قاتی چیخیبدیر.  قامچیدا بئلی

ز موناسیبتینی ؤکجه اونالرادا اده بیگانه قالمامیش، یئري گلدی لرینه ورون بیر سیرا حادیثهؤعاشیق علسگر د

 بیلدیرمیشدیر. 

لري عاشیق علسگري داها چوخ تاثیرلندیرمیش، بو موضوع عاشیغین  ـ نجی ایل حادیثه 1905

 یارادیجیلیغیندا عکس اولونموشدور. 

  چمک الزیمدیر. اول عقبایا دالبادال. ـؤلر آتقاز قاییتسا، شاهدان ایمداد اولماسا ـ فنادان ک عرضه

للـه باران ولرین قیش سارایی قاباغیندا گ ـ جی ایلده فَهله 1905ده عاشیق  میصراعالري ایله بیتن دیوانیسینی

ده چوخ اولموشدور.  دا علسگرین شعرلري بلکه بو موضوع 113ائدیلدیکلرینی ائشیتدیکدن سونرا دئمیشدیر.

لره دوالییسی  هوم سیاسی حادیثهوعضاُّ عاشیق مده ب الکین اونالر گلیب بیزه چاتمامیشدیر. لیریک شعرلرینده

 . 450، ص 1963ـ باخ: عاشیق علسگر،  113
                                                 



حبت آچان ؤردیفلی قوشماالرینین بیرینده ائلدار آدلی ایگید قهرماندان ص» داغالر«ایله توخونموشدور. مثالُّ، 

 عاشیق آچان عاشیق دئییر: 

د اینقیالبی ـ شدو پونوپرستله د وثر شرابی ـ خاچؤتورمور آبی ـ داد وئره دهاندا کؤدن گ زللر چشمهؤگ

 اونونچون باغالندي یولالرین، داغالر؟ 

 دیلن میلّی قیرغینا ایشاره ائتمیشدیر.  رهؤکومتی و یرئلی ایستثمارچیالر طرفیندن تؤبورادا علسگر چار ح

 XIX ی و  لرله چاریزمین مستملکه عصرده آذربایجان کندلیلري دفعهچیلیک سیاستینه، آغیر وئرگیلره، ب

زل، یارعلی، قاندال ناغی (نقی)، قارا ؤلیینه قارشی عصیان ائتمیشلر. مولال نور، آدي گ رج ـ مرجخانالرین ه

تانري وئردي، دلی آلی، قاچاق نبی و باشقاالري بئله کندلی عصیانالرینین رهبرلري اولموشالر. عاشیق 

ئتمیشدیر. قوشماالرین بیرینده لیغیندان روحالناراق اونا بیر نئچه شعر حصر ا نین قهرمان علسگر دلی آلی

 اوخویوروق: 

ییر داشا ـ تک  سی ایشله للـهوفنگین گوز یاشا ـ تولو ایگیدسن، سنی ی نامردلر الیندن چکیرلر حاشا ـ ناموس

 شمنی دلی آلی! وز دوقایتاریر ی

 ده واردیر.  یا حصر ائتدییی ایکی مخمسی بوندان باشقا علسگرین دلی آلی

ده واردیر. شاعیرین بو سپکیده اوالن اثرلرینده  وي فیکیرلر تبلیغ ائدن شعرلري اخالقی ـ تَربیهعاشیق علسگر 

لیک، خیانت،  اَن چوخ دوستلوق خئییرخواهلیق، وفا، صداقت وس. کیمی اینسانی صیفتلر تبلیغ اولونور: پیس

 نامردلیک، اوغورلوق و سایره تنقید آتشینه توتولور: 

نجه دوستا یاالن ساتماسین ـ بیر باش کی، ایلقارا قوربان ولؤاموسونو آتماسین ـ دوست اایگید اودور ن

 سین ـ اونو بیر قارپیزا دییشمک اوالر.  گئتمه

رفتار همیشه اینسانالري بیر ـ بیرینه یاخینالشدیریر،  ره مهربانلیق، دوستلوق، خوشؤعاشیق علسگره گ

 ز ایسه آدامی پریشان ائدیر: ؤ، آجی سنی یاخشیالشدیریر احوالی ـ روحیه
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نیادا ویین نفی نَدیر د دئمه» چور«دئمکله جاندان جان اسکیک اولماز ـ دوستالري دایما مهربان ائیلر ـ » جان«

 نول ییخار، پریشان ائیلر. ؤـ آباد ک

ر. عاشیق علسگر لییی ایله سئچیلی لیغی، تاثیرلی لییی، آخیجی ز صمیمیؤعاشیق علسگرین محبت لیریکاسی ا

زللییی و عاشیغی واله ؤگ» قدرتدن یارانان«هر شئیدن اول طبیعت ووروغونو وطن وورغونودور. طبیعتین 

لی یاماجالردان ایلهام  زلر، بوالقالر، الوان چیچکلر، طبیعتین اثري اوالن اللهوائتمیشدیر. عاشیق داغالر، د

دییی ظریف، اینجه  قوینوندا عادي اینسانالرین سئچه بیلمه آلمیش، جوشه گلمیشدیر. عاشیق علسگر طبیعتین

 زون قدرتی ایله اونالري ترنم ائتمیشدیر: ؤرموش و بدیعی سؤزللیکلري گؤگ

لی داغالر ـ یوخسولو، اربابی، شاهی، گَدانی ـ  نبوللو، اللهولی، س باهار فصلی، یاز آیالري گلنده ـ سوسن

 غالر توتماز بیر ـ بیریندن آرالی دا

سیندن آبی ـ حیات چار  زار اولور ـ چشمه ر چیچک آچیر، اللهوسینده قار اولور ـ هر ج چون تپهوخسته ا

 اولور ـ داغیدیر محنتی، ماللی داغالر. 

یینده دوروب خَیاال دالیر،باشقا بیر عالمه گئدیرسن.  قوشمانی اوخودوقجا ائله بیل بو مغرور داغالرین اَته

نین بابک، کوراوغلو، نبی کیمی  نوندا اوجاالن بو قدرتدن سنگرلی داغالردا آذربایجان خالقیین قوی وطن

 یونور، فخر ائدیرسن. ؤرور، اونالرین قهرمانلیغی ایله اؤاوغولالرینین ایزلرینین گ

قّتی جلب ده دی زل قیزالرینین ترنّمیؤنین ناموسلو، عاغیللی، ساده و گ عاشیق علسگرین لیریکاسیندا ائلی

ل خانیم وناز، گ شکواندام، خورشود (خورشید)، هجر، ملَک، شکر خانیم، بیستان، تئللی، م لوائدیر. بونالر گ

زللرین شخصینده آذربایجان ؤکیمی ساده، عادي کند، ائل، اوبا قیزالریدیر. آنجاق علسگر بو کیمی گ

زللیکلرینی ؤکامالینی، خاریجی و داخیلی گنین ان نجیب دویغوالرینی، عاغیلینی (عقلینی)،  قادینی

 یه موفق اوموشدور.  لشدیرمه عومومی
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زمرم ـ وز ایل کئچسه الیم سندن اوزله تعریف یازمارام ـ یؤعلسگرم، دوغرو یولدان آزمارام ـ هرجایی گ

 یستان!  لر دیلیمدن دارا، بی چکسه

 یاخود: 

رسه تئز گلر دینه ـ ؤزون گونه ـ تَرسا اویسؤزوب کوجاندان دعلسگر قورباندي، آي بوینومینه ـ اینجیدن، مر

 للو. ورسه، گئدر ساز آلی، گؤعالیم گ

لی  زل، عاغیللی، کامالؤزللر معناُّ ده گؤزللیک دئییلدیر. گؤزللیک هله تام، اصل گؤره، خاریجی گؤعلسگره گ

زلرین ـ ؤسته عشقین گوم ا وي سینهز درین ـ قؤدرین، س  و صداقتلی اولمالیدیرالر. اوستاد درین، کامال

 زو بیر دردمند دول اوال بیلمز! وسیز قیزالرین ـ ی سیز، معرفت قابلیت

تون سئونلرین بیر ـ بیرینه قوووشماسینی ونیادا بوسیدیر. او، د علسگر تمیز، صاف محبتین تبلیغاتچی

 لییه، شَره قارشی چیخیر:  آرزوالییر، پیس

لبوله ـ ولو بوله یاز، گولبولو گوشگوله ـ اهلی ـ دیلی یئتیرسن اهلی دیله ـ بوا مفلک، دردین ایشین سالم

 ستونده خار اویناماسین ونین ا وچهؤن

لر علسگر پوئزییاسینین زیرولی حساب اولونور. آکادمیک  یوك تجنیس اوستاسیدیر. تجنیسؤعاشیق علسگر ب

علسگرین یاراتدیغی جیناسالرین برابري یوخدور.  «م. عاریف عاشیغین تجنیسلریندن بحث ائدرك یازیر: 

بو باخیمدان عاشیغین بیر ». لیغیندادیر لییینده و آیدین لییینده ساده ستونلویو اونالرین طبیعیوبو جیناسالرین ا

 تجنیسینه دیقّت ائدك: 

سنی یاغینا  ز ـ دوستوشدون عشقین بحرینه ـ نارین چالخان، نارین سیلکین، نارین اونول، سن کی دؤک

 ز! ولون اییله، نارین اوسه ـ آلماسین در، گ مهمان ائیله

کرین، او سئودییین او دا سن ـ قییا باخدین، سنی سالدین اودا سن ؤتیکدیریبسن قصر، ایوان، اودا سن ـ او ن

 ز!ونلومون نارین اؤـ اینصاف ائیله، گل ک
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یه قیسمت اولسون تَرسینه ـ  ادان گئدر تَرسینه ـ تَرسینهنیوزون دئمز تَرسینه ـ تَر گزن دؤعاشیق اوالن س

 ز. ونسین نارین ا کهؤزه قوي سونارین ا

کر قاییم آغا ـ لذت وئرر بال قاتاندا قایماغا ـ وزوم دئییم، قاییم آغا ـ یویار غسال قدیم بؤخصت وئر،سور

 ز. ودا لذیذ اوالر نارین ا اونالردان

نلومو ساري، دور گئدك! ـ علسگرم، بیزه ساري دور ؤاري، دور گئدك ـ بو سینیق کسان، اولوالتما س طرالن

 114ز!وسن، نارین، ا ییب گئدك ـ بیر دردیمی ائیله

ر. بو جیناس بیرینجی بندده یاواش ـ یاواش ود»زونارین ا«نن جیناسی  تون بندلرینده ایشلهوتجنیسین ب

نمیشدیر.  چونجوده یومشاق معناسیندا ایشلهوده اود، آتش، ا ایکینجیال) و میوه (نار)،  (خیردا ـ خیردا، احتیاط

ردونجو ؤییر. د یلهؤزه چاتدیغینی سوکی نارین ایسه، آددیر. نارینا مراجعتله عاشیق دردینین ی بندده  آخیرینجی

علسگر همین داردیر. عاشیق  ره بئله بیر احواالتال عالقهؤندییینه گ یلهؤز ایسه سونن نارین ا بندده ایشله

ن وه جیناس تاپا بیلمیر، هئی فیکیرلشیرمیش. بیر گ»زونارین ا«چون گویا وردونجو بند اؤتجنیسی قوشور، د

ده  روب سئوینجینی گیزلهؤعاشیغی یایالغا قوناق چاغیریرالر. او، داغا چیخاندا قوجا چوبان عاشیغی گ

ییر و عالوه ائدیر کی،  رورلر. چوبان قیزینی سسلهؤگ چون یئمک تداركوییر. عاشیق ا بیلمیر، قوناغی عزیزله

ز ندیر؟ وز گتیرسین. علسگر ماراقال سوروشور کی، نارین اوچون ان لذیذ طعام ـ نارین اوعزیز قوناق ا

زودور. ودون هله قایماق کیمی توتوشمامیش، ظریف، اینجه، نازیک اوز سوچوبان جاواب وئریر کی، نارین ا

ده  ردونجو بندینیؤین د دا دادلیدیر. بونو ائشیدنده علسگر سئوینیر، گویا ائله اوراداجا تجنیس او، قایماقدان

 قوشور. 

آالچیق، ایکینجی » اودا«ره جیناس واردیر. ایکینجی بندین میصراعسیندا ؤزونه گؤده هر بیر بندین ا بو تجنیس

چونجو بندده تَرسینه ـ یاالن، ونیب. ا ندا ایشلهچونجو میصراعدا او (آتش) معناالریومیصراعدا باغالییجی، ا

 زوـ ی 114
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ز، برك، قایماق، آخیرینجی بندده ایسه ساري ـ قوش، اوووندور وردونجو بندده قاییم آغا ـ دؤقبیر، بدن د

 دیلمیشدیر.  (آل)، طرف معناالریندا ایشله

سلرینه خوصوصی بیر آهنگ و عاشیق علسگر صامیت سسلردن مهارتله ایستیفاده ائدیر کی، بودا اونون تجنی

 لیق گتیریر. مثالُّ:  آخیجی

یر، یاز قارا ـ داشار  دا داغالر آغ گئیینر، یاز قارا ـ ساغ الینله آغ کاغیذا یاز قارا ـ اَسر یئللر، قهر ائیله قیش

 چایالر، داشالر گلر چاتا ـ چات. 

سئچیلمیشدیر کی، فیکره، معنا قطعاُّ خَلَل  الر، ائله اوستالیقال»چ«کی  ده لر، ایکینجی»ر«کی  بیرینجی بندده

میش، شعرده آهنگدارلیغی ائموسیوناللیغی آرتیرمیش، میصراعالر آراسیندا هارمونیک منطقی وحدت،   گلمه

 یاراتمیشدیر. 

» کَلّه«یئرینه » باش«زلر تاپمیش ؤطلبلرینه رعایت ائتمکله سینونیم س» جیناس«عاشیق علسگر دوداق دیمز و 

»داقالري بیرلشدیرن  ایشله» چال«یئرینه » روونراکی » چ«ده  ـ دن قاچمیش، هم» ب«تمیش، دوسسی ایله سو

بیز » چال جنگلین، چک جییرین (جیگرین) چاتا ـ چات!«نین آهنگینی آرتیرماغا موفق اولموشدور.  میصراع

نکی عاشیق وریک می؟ البته، یوخ! چزلري ادبی اَلنجه (اگلنجه) و یا فورمالیزم ادالندیرا بیلؤزل سؤبو گ

نکی عاشیق یالنیز قورو تأثیره و بدیعی ائففئکته اهمیت ومیشدیر، چ فیکري فورمایا ائففئکته وئرمه

 115میشدیر. وئرمه

سترمیشدیر. بیر چوخ ؤزوندن سونراکی آذربایجان عاشیق پوئزییاسینین قوتلی تأثیر گؤعاشیق علسگر ا

نی، عاشیق حسین  لر یامشیالر. بونالردان شاعیر ولی یقالري علسگره نظیرهرکملی آذربایجان عاشؤگ

نی، عاشیق حسنی و باشقاالرینی  نی، عاشیق تیمورو، عاشیق موسی لري، اوستا عبداهللا بوزآلقانلینی، میرزه بی

 . 227، ص 1958لر، باکی  ـ باخ: م. عاریف. ادبی ـ تنقیدي مقاله 115
                                                 



ده فایداالنمیشالر.  ريل سترمک اوالر. عاشیق علسگر یارادیجیلیغیندان یازیلی ادبیاتیمیزین بیر سیرا نومایندهؤگ

 رنکدیر. ؤچون علسگر شعرینین پوئتیکاسی، صنعتکارلیق اعجازي بیر اویئنیجه یازماغا باشالیان هر بیر گنج ا

XIX دحسین عصر صنعتکارالرینین ـ آغ عاشیغین، عاشیق آلیین،  ین، شمکیرلی عاشیق حسین نین، مم

نین یارادیجیلیغی  مهوین، مولال ج لقانلی عاشیق حسینعاشیق علسگرین آغدابانلی عاشیق قوربانین، بوزآ

وو آراشدیرمیش، تحلیل ائتمیش، چتین آنالشیالن دینی  ده ایلک دفعه قییاس (عجایب) وکیل سیستملی شکیل

ده فولکلورشوناسلیغیمیزدا  وو هم زلرین معناسینی آیدینالشدیرمیشدیر. قییاس وکیلؤلرین، س ـ فلسفی ایفاده

سترمیش، تقدیر ؤینی آچیب گ وي ـ اخالقی ماهیت دینی خاراکتئرلی عاشیق شعرلرینین تربیه ایلک دفعه

 ائتمیش و فیکرینی حیاتی فاکتالرال اساسالندیرمیشدیر. 

 ادبیات: 

 . 1960، 1957ـ عاشیقالر، باکی، 1

 . 1964ـ تئللی ساز اوستادالري، باکی، 2

 . 1974رتیب ائدنی اَ. جعفرزاده، باکی ـ آذربایجانین عاشیق و شاعیر قادینالري، ت3

 . 1972زاده، باکی  شعر، ترتیب ائدنی آ. داداش 55ـ قوربانی، 4

 . 1973زاده، باکی  شعر، ترتیب ائدنی آ. داداش 72ـ عباس توفارقانلی، 5

 . 1966ـ ساري عاشیق، ترتیب ائدنی اَ. آخوندوو 6

 . 1975ـ خسته قاسیم، ترتیب ائدنی س. پاشایئو، 7

 . 1970یئو. باکی  ـ عاشیق واله. آلچاقلی، اوجالی داغالر، ترتیب ائدنلري ف. مهدي، خ. میرزه8

 . 1971ـ عاشیق حسین شمکیرلی، ترتیب ائدنی اَ. آخوندوو، باکی 9

 . 1966یئو، باکی  ـ مولال جومه، شعرلر، توپالیانی، ترتیب ائدنی پ. افندي10

 . 1975زاده، باکی  ینـ عاشیق آلی، توپالیانی ح. حس11
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 1972زاده، باکی  ـ عاشیق قوربان آغدابانلی، محنت، توپالیانی ح. حسین12

 . 1972نشریاتی،  EAجیلدلر،   I - IIـ عاشیق علسگر. 13

 . 1980ـ امیرعلی و ائهراکلی رجب. شعرلر، 14

 1978زوم، باکی ؤـ سازیم، س15

 . 1984و  1983جیلدلر، علم،  I – IIـ آذربایجان عاشیقالري و ائل شاعیرلري. 16

 . 1985مه، سئچیلمیش اثرلري، یازیچی وـ مولال ج17

 . 1982سل، ترتیب ائدنی م. آصالن، یازیچی،  ـ ایکی زیروه، یونیس ایمره و عاشیق وئی18

 . 1984وو، گنجلیک  لر، ترتیب ائدنلر ح. عاریف، م. حکیم ـ عاشیق شعریندن سئچمه19

 . 1983اوو، م. ممدووا، گنجلیک  یئو، م. حکیم ر، ترتیب ائدنلر پ. افنديـ اوستاد عاشیقال20

 . 1987م، ترتیب ائدنی م. خودییئو. یازیچی  یچهؤـ خسته بایرامعلی. منیم گ21

 . 1988» گنجلیک«ـ عاشیق روایتلري، 22

 . 1986ـ تجنیسلر، ترتیب ائدنی ائـ . ممدووا، یازیچی 2

 . 1965جیلد باکی  IIثرلري، وو. ا بی . حاجیوـ ا24

 . 1968لري، باکی،  ـ ب. ممدوو. سئچیلمیش مقاله و معروضه25

 . 1960ـ ح. آراسلی. عاشیق یارادیجیلیغی، باکی 26

 . 1965وو. عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم، باکی،  ـ م. ابراهیم27

 . 1971ـ او ساري وللی. قدرتلی شاعیر، اوستاد صنعتکار، باکی، 28

 1956) نشریاتی، (کریلعصر آذربایجان ادبیاتی تاریخی.  XIXزاده.  ـ ف. قاسیم29

 . 1972الري (اورتا عصرلر) باکی  ـ م. ح. طهماسب. آذربایجان خالق داستان30

 . 199لی. موسیقی لغتی، باکی،  بی ـ اَ. بدل31
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 . 1978شوناسلیق تئرمینلري لغتی، باکی،  ـ اَ. میراحمدوو. ادبیات32

 ـ س. ح. 33

 . 1958سینه گیریش، باکی  ـ م. رفیعلی. ادبیات نظریه34

 .یوخدوـ 35

 . 1مره ون 1970» قوبوستان«ـ م. سیدوو. وارساق، اوزان، عاشیق... 36

 . 1954ـ م. سیدوو، صایات نووا، 37

 . VIII ،1962 ـ اَ. ائلدارووا. عاشیق صنعتی حاقّیندا تاریخی اوچئرك، آذربایجان اینجه صنعتی،38

 ـ س. ح. 39

 . 1981ي، یازیچی  ز چشمهؤیئو. قاینا س ـ و. ولی40

 . 1985» معاریف«یئو. آذربایجان فولکلورو،  ـ و. ولی41

 . 1975وو. آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندان خوصوصی کورس،  ـ م. حکیم42

 . 1987وو. عاشیق شعرینین نوعلري، باکی،  ـ م. حکیم43

 . 1983وو. آذربایجان عاشیق ادبیاتی، یازیچی،  حکیم ـ م.44

 . 1989ـ س. پاشایئو، آذربایجان فولکلورو و عاشیق یارادیجیلیغی، باکی، 45

 . 1989عصر عاشیق یارادیجیلیغی، باکی  XIXـ س. پاشایئو. 46

 . 1983یئو. عاشیق پوئزییاسینین ائستئتیک پروبلئملري، باکی،  ـ او. افندي47

 . 1984رجو منبعلریندن، یازیچی، ویئو. آذربایجان فولکلورو و ادبیاتی گ ح. ولی ـ48

، 1989» علم و حیات«لییی و ائستئتیک چاالرالري،  وو. عاشیق شعرینین خلقی  ـ قییاس عجایب وکیل49

 . 9نومره 

 . 1980زو. باکی، ؤـ ق. نامازوو. عاشیغین سازي و س50
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 . 1983) ـ نون نشري. (کریلعرینین وزنلري. یئو. آذربایجان ش ـ م. علی51

 . 4مره و، ن1989» علم و حیات«وو. قاراباغ ادبی محیطی و عاشیق واله.  مان ـ م. آلاله52

 الر  داستان

 عومومی معلومات. 

زو ادبیات ؤس» داستان«داستان آذربایجان فولکلورونون چوخ یاییلمیش و ایري حجملی ژانرالرینداندیر. 

زده حادیثه احواالت، تصویر، تعریف ترجومۀ حال حتی تاریخ وس. کیمی بیر نئچه معنادا تاریخیمی

آدالنیر. سونراالر اونا » بوي«دا بو »کیتاب دده قورقود«) مثالُّ معلومدور کی 20و  57ـ  60ایشلنمیشدیر. (

 و باشقا آدالردا وئریلمیشدیر. » ناغیل» «قصه» «حیکایت«

سی عاشیقالر طرفیندن ناغیل ائدیلیب، نظم  لریندن عیبارت اولور. نثر حیصه هداستان نثر و نظم حیص

ده بیر بیرینه  ستونده اوخونور. هر ایکی حیصه عضوي شکیلوختلیف عاشیق هاواالري اوسی ایسه م حیصه

ن لریدیر. بونالردا داها چوخ قهرمانالری زل شعر نومونهؤسی لیریک، تأثیرلی، گ باغلیدیر. نظم حیصه

 دار داخیلی حیس و هیجانالر اضطرابالر، ترنوم ائدیلیر. دوشدوکلري وضعیتله عالقه

یه  گئجه 3ـ  2الر عادتاُّ شأنلیکلرده، طوي مجلیسلرده ایفا ائدیلیر. بعضاُّ عاشیقالر بیر داستانی  داستان

دا  نیر. عاشیقالر داستان یلهؤده س لر یولرولماسین دییه آرادا قارا وللی ییجی دانیشیرالر. داستان اولدوقدا دینله

چون ماراقلی اوصولالردان ایستیفاده ائدیرلر. ویه کئچمک ا دن باشقا بیر حادیثه تصویر اولونان بیر حادیثه

ییجی اینتیظاردا قالیر:  لیکله دینله چوخ زامان دانیشیالن حادیثه ائپیزود تامامالنمیر. یاریمچیق ساخالنیلیر بئله

دلیلر «یاخود » دن یندي زیادخان طوي تدارکونده اولسون سیزه کیمدن خبر وئریم قارا کئشیشا«عاشیق ایسه 

 وس. دئیه باشقا احواالتا کئچیر. » زینداندا قالسین کیمدن دانیشم، چنلی بئلده قوچ کوراوغلودان

م. ح. طهماسب ایسه  الري کیمی تصنیف ائدیلیر. الري اساساُّ قهرمانلیق و محبت داستان آذربایجان داستان

) اونالردا اخالقی ـ 20و  108ـ  112لگولرینی وئرمیش (ؤختلیف بوالرینین م قهرمانلیق و محبت داستان
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لگو ؤالري کیمی قوروپالشدیریلمیشدیر. بو ب ژئتلري عاییله ـ اخالق داستانووي موضوعدا اوالن س تربییه

لشدیریر. عینی زاماندا اونالرین  یلماسینی دقیقره قوروپالشدیرؤالرین مووضوع و مضمونونا گ داستان

 ره قوروپالشدیریلماسینی اینکار ائتمیر. ؤقرمانلیق و محبت موضوعسونا گ

 الري.  قهرمانلیق داستان

سی،  ورلرده ازادلیق اوغروندا، وطن اوغروندا آپاردیغی موباریزهؤختلیف دوالري خالقین م قهرمانلیق داستان

 وگی اوغرونداکی عذابالري ایله باغلی یارانیب فورماالشمیشدیر. قهرمانلیغی آزاد سئ

لري اولموشدور. هله ایسالمدان قاباق  نین قدیم و زنگین عنعنه رك دیللی خالقالردا داستان یارادیجیلیغیوت

ز بو» «اوغوز قاغان«اویغونالرین » گوي تورك» «هون» «شو» «افراسیاب«رك دیللی خالقالر وورلرده تؤکی د

الریندان آلپ ـ  الر یاراتمیشالر. بو قدیم بهادیرلیق داستان و سایره کیمی داستان» چؤک» «تورییش» «قورد

آلپ ار «ستردییی رشادتی وصف اولونموشدور. افراسیابین تورك آدي ؤلرده ایشتیراکی گ  ارنلرین موحاریبه

یوك خاقانیدیر. او ایران ـ توران ؤنین (توران) بیئدي یوز اول، ساقا تورکلری«دیر. آلپ ارتونقا میالددان »تونقا

لرك  لرله مغلوب ائتمیش سونراالر کیخسرووا یئنی ساواشالریندا ایشتیراك ائدرك ایرانلیالري دفعه

). او زامانالر بو قهرمان حاقّیندا چوخلو روایتلر شعرلر یارادیلمیشدیر. 44ـ  41». (لدورولموشدور.ؤا

دیوان لغات «نی محمود کاشغرلی  لومونه حصر اولونان مرثیهؤخوصوصیله اونون ابونالردان بیر قیسمینی 

الري  اثرلرینده یازیب ساخالمیشالر. آذربایجان قهرمانلیق داستان» قوتادقو بیلیگ«یوسف باالساغونلی » ترك

 لریندن ایستیفاده ایله یارادیلمیشدیر.  بو اثرلرین عنعنه

چون وستردییی ایگیدلیک و شجاعت دوغما وطنین قوروماق اؤالرین گخالق ایچریسیندن چیخمیش قهرمان

الرینین باشلیجا ایدئیاسینی  چیالرا قارشی موباریزه قهرمانلیق داستان چیالرا یئرلی استثمار یاد ائللی ایشغال

وس. » نستارخا» «قاچاق کرم» «قاچاق نبی» «مولال نور» «کوراوغلو» «کیتاب دده قورقود«تشکیل ائدیر. 

نین بو و یا  نین تاریخی الرین هر بیرینده آذربایجان خالقی دیر. بو داستان الریمیز بونا یاخشی نومونه داستان
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  X - XIدا » کیتاب دده قورقود«زونه مخصوص شکیلده بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. مثالُّ ؤورو اؤدیگر د

عصرین اوللرینده  XXالریندا ایسه  داستان» دقاطر مم» «ستارخان« XVI – XVIIدا »کوراوغلو«عصرلرین 

لرینه اویغون شکیلده تصویر ائدیلمیشدیر.  لیق عنعنه چی لر داستان خالقیمیزین تاریخینده باش وئرن حادیثه

لرده  الریندا خالقین حیاتی، عاییله معیشتی، سئوگیسی، محبتی وس. گئنیش بدیعی لوحه قهرمانلیق داستان

الري دیرلی تاریخی، علمی ائتنوگرافیک  داستان» کوراوغلو«و » کیتاب دده قورقود«تدن عکس اولونور. بو جه

 اهمیته مالیکدیر. 

 الري.  داستان» کیتاب دده قورقود«

 عومومی معلومات. 

الرینداندیر. ایندییه قدر داستانین فورماالشما  بویالري خالقیمیزین ان قدیم قهرمانلیق داستان» دده قورقود«

کی حادیثه و احواالتالر  عصرلر قبول ائدیلمیشدي. یعنی اساس اعتباریله بو عصرلرده X – XIورو ؤد

الرین اساس مضمونونو تشکیل ائدیر. بونونال بئله سون ایللر دده قورقود، اوغوزالر، داستانینین دیگر  داستان

و حاقّدا م. ح. طهماسب، م. سیدوف، ش. قهرمانالري حاقّیندا بیر سیرا یئنی تدقیقاتالرمئیدانا گلمیشلر. ب

زاده کیمی عالیملرین آختاریشالري دیقته الییقدیر. اولغوزالرین  بیگ جمشیدوف، خ. کوراوغلو، ا. علی

یه  الرین گلدییی نتیجه یه باشالدیغی معلوم ایدي حاضیردا تدقیقاتچی عصرلردن گلمه VI , VIIآذربایجانا 

ده  ین بو باره ربایجان تورپاغیندا اوغوزالر یاشامیشالر. م. ح. طهماسباوللرینده آذ 116نئرامیزیره اؤگ

 دیر:  سی بئله موالحیظه

لردن چوخ چوخ قاباق بو یئرلرین  دیر کی اوغوزالر سلجوقی ـ آکاد. و. ل. قودلئوسکی بو فیکیرده1«

 ساکینلري ایمیشلر. 

 ـ دقّت ـ ائرامیز یانلشدیر ـ ائرابیزیمکی دگیلدیر ـ ائرادان اول داها دوغرودور؟ 116
                                                 



رمانالرینین فعالیتینی ایسالمیتین بیرینجی عصرینه عایید دا کی اوغوز قه»کیتاب دده قورقود«ـ و. و. بارتولد 2

 ائدیر. 

ره ؤسی محمدابن واقیدییه اساسالناراق وئردییی معلوماتا گ ـ عبدالخالق کوراوغلونون عرب تاریخچی3

 لردن بیر نئچه عصر اول گلمیشدیر.  اوغوزالر قافقازا و آنادولویا سلجوقی

 عصردن قافقازدا یاشاییرالر.  VIIره اوغوزالر ؤیه گ انیلیفی ابوبکر طهرؤـ دیاربکریه م4

ولتی زامانیندان ؤالینده یازیر کی اوغوزالر هله هون د» رسملی تورك ادبیاتی تاریخی«ـ نهاد تامی بانارلی 5

زوندن گتریلن میثال و فاکتالرال ؤلیکله تاریخدن داستانین ا ). بئله3و  VIو  5ـ 6» (بورادا یاشامیشالر

غوزالرین محض عصریمیزین اوللریندن قافقازدا دئملی آذربایجاندا یاشاماسی فیکري ثبوتا یئتیریلیر. او 

عصرلرین محصولو اولدوغونو   VII – VIIIالرینین  داستان» کیتاب دده قورقود«آراشدیریجیالر 

رسول «سینده دئییلر:  مهچون داها بیر چوخ فاکتالردا گتیریرلر. مثالُّ، داستانین مقدوآیدینالشدیرماق ا

 ایونینیقازان خانین «یاخود » قورقود آتا دئرلر بیر ار قوپدو«السالم زامانینا یاخین بایات بویوندان  علیه

سی اوالن...  رن، کلوبن اوغوزدا صحابهؤواروبن پیغمبرین اوزون گ«بویوندا اوخویوردوق: » یاغماالنماسی

 ورونده بایات ائلیندن قوپموشدور. ؤمحمد پیغمبرین د» ه قورقوددد«دئملی ». بکدوز امن چاپار یئتدي

 رموشدور. ؤایسه پیغمبرین اوزونو گ» بکدوز امن«داستانین مشهور آلپ قهرمانالریندان بیري 

لیییک اوالُّ داستاندا قورقود کئچمیش اولوب کئچن  ده عالوه ائتمه بو دئدیکلریمیزه بعضی جهتلري

نیا گئنه ونیا منیم دئینلر؟ اجل آلدي یئر گیزلردي خانی دوقانی دئدیکیم بگ ارنلر؟ د: «احواالتالري دانیشیر

، اساطیر،  دا ائله افسانه بوندان باشقا داستان». نیاولوملو دؤنیا آخیر سون اوجو اولی د لی گئدیم قالدي. گلیم

لري ایله باغلی اوالراق  کئچمیش عنعنه دا خالقیمیزین قدیم و لر وار کی بونالر دوغرودان مه یلهؤاحواالت و س

زله باغلی ؤبویودور. یالنیز تپه گ» زؤتپه گ«ز یئرینی توتموشدور. بونالردان بیري ؤدا ا یارانمیش و داستان
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دا  لري داستان دئییل خالقیمیزین چوخ قدیملردن بري یاراتدیغی افسانه، اساطیر و قهرمانلیق خاطیره

 توپالنمیشدیر. 

قهرمانالري دده قورقود وس. حاقّیندا تورك دیللی خالقالر ایچریسینده چوخلو روایتلر یاییلمیشدیر. اوغوز 

آدالنیر. کیتاب دده قورقودون هر بیر بویونون سونوندا قورقود گلیب » اوغوزنامه«بونالر گئنیش معنادا 

دیر. سونراالر هر بیر خالق  دیجیلیغیتورك دیللی خالق قدیم مشترك یارا» اوغوزنامه«اوغوزنامه قوشور. 

لري میلّی، یئرلی، ائتنیک خوصوصیتلري  شدوکدن سونرا بو مشترك نومونهومستقیل اینکیشاف یولونا د

 الرینی یاراتمیشدیر. ز مستقیل داستانؤیش ا اساسیندا ایشله

ت کئچیریر مالدارلیقال مشغول چري حیاؤداستانی دیقتله اوخویاندا آیدین اولور کی بورادا اهالی ان چوخ ک

سی، معیشتی،  چري پاتري آرخال، حیات سورن اینسانالرین حیاتی، موباریزهؤده ک  رهؤاولورموش. اونا گ

پرورلیک،  روشو داستاندا اساس یئر توتماقدادیر. بونونال یاناشی بورادا وطنؤنیا گوسی و د عادت و عنعنه

لیک، دوشمنلره نیفرت قهرمانلیق وس. کیمی  رمت، موباریزهؤنالرا حالد محبتی قادیؤپرورلیک، آنا و ا قوناق

 لرده ایفا ائدیلمیشدیر.  زل بشري حیسؤگ

گلدي بوي » ددم قورقود«لریندن عیبارتدیر. داستاندا دئییلر:  داستانالري نظم و نثر حیصه» کیتاب دده قورقود«

سینه  داستانین نثر حیصه» بوي«بورادا ». و بئله دئديیی دوزدو، قوشد دي بو اوغوزنامه یلهؤي سؤبویالري، س

» يؤس«دیر کی  سیدیر. ماراقلی ایسه داستانین نظم حیصه» يؤس«نیر.  دئییلیر. همده داستان معناسیندا ایشله

سیز  شوناس ا. روسی ده شعر، ماهنی کیمی ترجومه ائتمیشلر. شوبهه زونو آکادئمیک و بارتولد شرقؤس

سی ایسهاوزانالر قوپوز چالیب معین هاوا ایله  سی ناغیل ائدیلمیش نظم حیصه یصهداستانین نثر ح

ره ده داستاندا نثر و نظم عضوي صورتده بیر بیر ایله باغلیدیر، بیري دیگرینی ؤاوخوموشالر. اونا گ

کیتاب «ره ؤدیغینا گنیلیر. م. ح طهماسبین یاز یلهؤسی چوخ اوبرازلی، بدیعی بیر دیلله س تامامالییر. نثر حیصه

ره کامیل، یوکسک ؤورونه گؤسی یوخ د لیغین ایلک نومونه ده داستانچی ستریر کی بو هئچؤگ» دده قورقود
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کیمی قدیم داستانالرین اوزه » قارا اوغلو» «قارا ملیک«سیدیر. سون زامانالر فولکلورشوناسلیغیمیزدا  زیروه

 . نی تصدیق ائدیر چیخاریلماسی دا بو موالحیظه

 داستانین تدقیقی تاریخی. 

نیا مشغول اولور. چوخ دیقته الییقدیر کی ایللر کئچدیکجه وتون دوکیتاب دده قورقوددا دئمک اوالر کی ب

تون دوثنیا وداستانین بدیعی ائستئتیک ایدئیا و تاریخی اهمیتی داها چوخ آرتیر. معلومدور کی سون ایللرده ب

لري بئله بیر قناعته گلمیشلر  نیا عالیمودیر. د کلور بشریتین عوضسیز معنوي ثروتیفولکلورا اوز چئویریر. فول

روشلرینین تدقیقی، ؤکی بو و یا دیگر بیر خالقین فلسفی، دینی، پئداقوژي، ائتیک، ائستئتیک وس. گ

ي. بیر د فولکلورسوز کئچینه بیلمز. بو باخیمدان کیتاب دده قورقود ایکی طرفلی اعتبارلی، معنوي آبیده

تون معنوي، ائستئتیک ایدئالالري اوز بدیعی وطرفدن او فولکلوردور،شیفاهی یارادیجیلیقدیر. خالقین ب

چورولموش ؤلمز آبیده ـ قاموس معنوي خزینه واختیله یازییا کؤاینعکاسینی تاپیب ایکینجی بیر طرفدن بو ا

نیادا بو وره ده دؤیریلمیشدیر. اونا گچورولموش و نئجه دئیرلر سندلشدؤزوده چوخ قدیملرده یازییا کؤا

 یه عوضسیز ائتنیک بیر سووئنیر کیمی باخیرالر.  لمز آبیدهؤا

کیتاب دده قورقود داستانینین ال یازماسی ایلک دفعه آلمانییانین درزدئن کیتابخاناسیندان تاپیلمیشدیر. مشهور 

ا راست گلمیش الکین اونون دیلینی عصرده داستانین الیازماسین XVIIIشوناسی ي. رئیسکی  آلمان شرق

دییندن اوزرینده علمی ایش آپارمیشدیر. سونراالر الیازماسی همین کیتابخانانین کاتالوگونو  الزیمینجا بیلمه

) 1585لوم تاریخی (ؤنین اوزرینده عثمان پاشانین ا ترتیب ائدن فلیئشئرین دیقتینی جلب ائتمیدیر. نسخه

 عصر الیازماالري کاتالوگونا داخیل ائتمیشدیر.   XVIنو ره فلیئسئیراوؤاولدوغونا گ

شوناس ف. دیتس الیازماسینین اوزونو چیخاراراق برلین کیتابخاناسینا گتیرمیش و  نجی ایلده شرق 1815

سی ایله بیرلیکده نشر ائتدیرمیشدیر. ف. دیتس همین نشره یازدیغی  بویونو آلمان دیلینه ترجومه» زؤتپه گ«
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اودئسیازنینیارادیلماسیندا بو «سی ایله مقایسه ائتمیش حتی »اودئسیا«بویونو هومئرین » زؤپه گت«ده  مقدمه

 117رموشدور.وسینی ایرَلی س مکله اثرین چوخ قدیم اولماسی موالحیظه یلهؤبویدان ایستیفاده اولدوغونو س

ه چالیشمیش الکین یاخشی ی شوناسی ت. نیولدئکه داستانی ترجومه ائتمه اینجی ایلده آلمان شرق 1859

سی و.و.  ز طلبهؤتون ماتریالالري اوچون ایشی تامامالمیشدیر. یاریمچیق قالمیش بودییی ا اوخویا بیلمه

 بارتولدا تقدیم ائتمیشدیر. 

داستان اوزرینده اینقیالبدان اول ان چوخ ایش آپاراندا روس آکادئمیکی و. و. بارتولد اولموشدور. و. و. 

سی ایله  نین اوزرینده چالیشمیش اونو تدقیقی و ترجومه مور بویور آبیدهؤک اوالر کی بوتون عبارتولد دئم

 1950لوموندن سونرا ؤمشغول اولموشدور. و. و. بارتولدون حاضیرالدیغی ترجومه تام شکیلده اونون ا

 اینجی ایلده نیظامی ادبیات انیستیتوسو طرفیندن نشر ائدیلمیشدیر. 

دیر. او اوزون  سینده لرینده دیقتی جلب ائدن جهتلردن بیري داستانین یارانما یئري باره  دون مقالهو.و. بارتول

یه گلمیشدیر کی بو داستان چوخ چتین کی قافقاز محیطیندن کناردا فورماالشا  تدقیقاتدان سونرا بئله بیر نتیجه

 بیلردي. (سند حذف)

دا جریان ائدیر. بورادا گنجه، بردع، ناخچیوان،  اریله آذربایجانلر اساس اعتب کی حادیثه دا اشرده دوغرودان

لو، دره شام، درنبد وس. یئر آدالري قئید اولونور. امین عابید بورایا مردین ؤیچه گؤشرور ال اینجه قاالسی، گ

نیز وس. یچه دؤداغ، آنجازییا، گورجوستان آغزي، گ  قاالسی بایبورد حاصاري، طرابوزون، قارا دنیز، قادلیق

هئچ «دا عالوه ائدیر. او یازیر کی اوغوزالر دربنددن گورجوستانا گئدرکن آخار سوالردان کئچیرلر  آدالري

ستریرلر ؤقهرمانالر ان چوخ بو یئرلرده فعالیت گ». سیز بونالر آراز و کور نهرلري و قولالریدیر شوبهه

 . دا، گورجولر، ارمنی و آنجازالردیر اونالرینقونشوالري

 مارت 26ـ 1957» کومونیست«زاده، م. عارف، م.ح. طهماسب، دده قورقود داستانالري،  ـ ح. آراسلی. اَ. دمیرچی 117
                                                 



ز اثرلرینده قئید ؤواختیله آذربایجانا گلمیش بیر چوخ عالیم و سیاحالردا دده قورقود حاقّیندا ائشیتدیکلرینی ا

اینجی ایلده آدام اولئاري دربندده اولدوغو زامان،  1638چون وائدیب ساخالمیشالر. میثال ا

ده دده  جه انین و آوادي بورال خاتونون ائلهلرینی ائشیتدیینی قازان خ آذربایجانلیالردان دده قورقود حیکایه

یا گلمیش سیاح  قورقودون بورادا قبیرلري اولدوغونو قئید ائتمیشدیر. همین عصرین اورتاالریندا شاماخی

لیالرین بو قبره  سینده دربندده دده قورقودون قبري اولدوغونو و شیروان»سیاحتنامه«ز ؤاولیا چلبی ایسه ا

 دیکلرینی حتبی اعتقاد ائتدیکلرینی یازیر.  یوك احترام بسلهؤب

سی اساسیندا عرب الیفباسی ایله ایلک  ده کیلیسلی روفعت داستانی برلین نسخه اینجی ایلده تورکیه 1916

اینجی ایلده ایسه تورك عالیمی اورخان شایق طرفیندن اثر التین ایفباسی  1938دفعه نشر ائتدیرمیشدیر. 

وندان سونرا،م. جودت، م. ف کوپرولوزاده، ابوالقدیر اینان، پئرقو نایلی، م. گیرزي ایله چاپ ائدیلمیشدیر. ب

) و باشقاالري داستانی چاپ ائتدیرمیش و اوزرینده تدقیقات ایشلري آپارمیشالر. مشهور 1952اوغلو (

ستانین دیلی، و اوچ جیلدده چاپ ائتدیرمیشدیر. بورادا دا» کیتاب دده قورقود«تورك عالیمی محرم ائرکین 

دیري، گئنیش تدقیق اولونوب و اطرافلی شرحلرده وئریلیر. اورخان شایق داستان اوزرینده   بدیعی

نیا میقیاسیندا آپاریالن ایشلره نظر سالمیش و داستانی متنله وده د لشدیرمیش بو ساحه تدقیقاتالري عومومی

 ر. انجی ایلده چاپ ائتدیرمیشدی 1973بیرلیکده گئنیش شکیلده 

شوناسی پروفسور ائتتورئ روسی ده داستانین یئنی بیر الیازماسینی واتیکان کیتابخاناسیندان تاپیب  ایتالیا شرق

عایید ائدیلیر. بورادا بیر مقدمه و داستانین  XVIدا اوالن الیازماسی  علم عالمینه تقدیم ائتمیشدیر. واتیکان

اوروزون » «بامسی بئیرك بویو» «سی زانین ائوینین یاغما ائدیلمهقا» «بوغاجین بویو«آلتی بویو وئریلمیشدیر: 

 ». ایچ اوغوزالر داش اوغوزون ووروشماسی«یئیرَك بویوز و «اسیر اولماسیز 

روس سووئت عالیملریندن و. م ژیرمونسکی، آ. اي شئرباك، آ. ق. تومانسکی، آ. ي یاکوبووسکی، ك. آ. 

سینه قیمتلی  نین تدقیق تاریخچه ویرساالدزه، آ. آ. دیوایئو و باشقاالري بو آبیدهانیوسترانتسئو، آ. کونونوو، ي. 
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لر ائتمیشلر. فیولولوگییا علملري دوکتورو خ. کوراوقلی داستان حاقبیندا ایندییه قدر آپاردیغی  عالوه

 لشدیرمیشدیر.  تدقیقاتالري بیر مونوگرافییادا عومومی

ده بو داستان اوزرینده جیدي علمی تدقیقات ایشلري  جان عالیملريسووئت حاکیمیتی ایللرینده آذربای

آپارمیشالر اَ. سولطانلی، م. ح طهماسب، اَ. عابید، م. رفیعلی، م. سیدوف، ش. جمشید و باشقا عالیملریمیزین 

اپ ) چ1939ـ  1962ـ  1978علمی مقاله و کیتابالري بونا آیدین میثالدیر. ح. آراسلی داستانی اوچ دفعه (

دا اوالن بیر سیرا احواالت و قولالرین قدیم یونان فولکلورو ایله سسلشن  ائتدیرمیش، ا. سولطانلی داستان

 جهتلرینی آشکارا چیخارمیشدیر. 

ون »کیتاب دده قورقود«لر آپارمیشدیر. م. ح. طهماسب  نین دیلی اوزرینده مشاهیده زاده بو عابیده اَ. دمیرچی

لشدیرمیش بویالرین ایدئیا و بدیعی خوصوصیتلرینی تحلیل  یقاتالرینی عومومیسون ایللره قدر کی تدق

 ائتمیش اثرین سونراکی آذربایجان داستانالرینا تأثیري گئنیش صورتده آیدینالشدیرمیشدیر. 

میشدیر. او  یلهؤلرده ماراقلی علمی فیکیرلر س م. سیدوف داستانین بویالرینین منشأیینی حصر ائتدییی مقاله

لرینی گئنیش شکیلده شرح  سی پروبلئم ون آذربایجان میفولوگییاسی ایله عالقه»کیتاب دده قورقود«سونرا 

ائتمیشدیر. سون ایللرده س. جمشیدین داستانین اوزرینده آپاردیغی تدقیقاتالر خوصوصیله قئید 

ستریلن عثمان پاشانین ؤندا گلیف داستانا ایکی مونوگرافییا حصر ائتمیش درزدئن الیازماسیؤلیدیر. م ائدیلمه

سینی ایرَل  لشدیرمیش بونونالدا الیازماسینین بیالواسیطه آذربایجانال باغلیلیغی موالحیظه شخصیتینی معین

 سورموشدور. 

اینجی ایلده  1980لشدیرمیش و  ییب، ساده چون ایشلهوش، جمشید داستانین بوتون بویالرینی اوشاقالر ا

 چاپ ائتدیرمیشدیر. 

آدالنیر. بو اثر عالیمین » کیتاب دده قورقودون تئکستولوژي تحلیلی«شیدین دوکتورلوق دئسئرتئیاسی ش، جم

لر  یرنمیش مقایسهؤسیدیر. او داستانین هر ایکی الیازماسینی دیقتله ا اوتوز ایللیک آختاریشارینین بهره
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مونوگرافییاسی » کیتاب دده قورقود«لشدیرمیشدیر. اونون  زلرین یازیلیشینی دقیقؤآپارمیش کلی میقداردا س

 )1990آنکارادا چاپ اولونموشدور (

ده دیقت یئتیریلمیشدیر.  ین تاریخه سون ایللر درئزدمن الیازماسیندا اوالن آنجاق ایندییه قدر اهمیت وئریلمه

چئوریلنده یه  اولدوغونو آیدینالشدیرمیشالر. همین هیجري تاریخ میالدي 466آراشدیریجیالر بو تاریخین 

 ون ایلک الیازماسینین تاریخی بیر آز دا قدیملره آپاریلیر. »کیتاب دده قورقود«اونجو ایل آلینیر. دئملی  1074

شمور. خوصوصیله سون ونین دیلیندن د نیا فولکلورشوناسلیغیود» کیتاب دده قورقود«ایکی یوز ایلدیر کی 

سی  ده داستانین تدقیقات خریطه لیکله جومه ائدیر و بئلهز دیللرینه ترؤنیا خالقالري اوایللر داستانی د

دا،  کیتاب دده قورقودز انگلیس، آلمان، دیللرینه ترجومه اولونموش آمریکادا ـ تئخاسدا، لوندون«نیر.  گئنیشله

سوریخ، چاپ ائدیلمیشدیر. داستانی فارس دیلینده ایسه تبریزده ابن سینا نشریاتی بوراخمیشدیر. خاریجی 

 ده چیخان بیر سیرا لغت و انسیکلوپدئیاالردا دا داستان حاقّیندا ماراقلی قئیدلر وئریلمیشدیر.  لکهؤا

دا داستانی انگلیس دیلینه چئویرن لوئیس جئفري مشهور تاریخچی رشیدالدینه اساسالناراق دده  تئخاس

کمرانی ؤیاشامیش و اوغوز ح )295دده قورقود ایکی یوز دوخسان بئش ایل («قورقود حاقّیندا بئله یازیر: 

زو ایسالم دینینی قبول ؤندریلمیش اؤخان زامانیندا ائلچی صیفتی ایله پیغمبرین یانینا گ اینال سیریا و گوي

 ». سلمان ائتمیشدیرودا م  ائتمیش اوغوزون خانینی

ساسیندا داستانی ین کیتابی ا»گوگ یاي«بلگراد اونیورسیتئتین پروفسورو سالوولییوب جیندیچ اورخان شایق 

 ده وار:  ین بئله قئیدلري ده جیندیچ ) مقدمه1981صرب ـ خوروات دیلینه ترجومه ائتمیشدیر. (

لرین و فولکلورشوناسالرین خوصوصیله ماراقینا سبب اولموشدور. بودا تصادوفی  کیتاب تاریخچی«

یماعی موناسیبتلري، ایسالما قدر کی رك طایفاالرینین حیاتی، اونالرین ایجتودئییلدیر. داستان بیزه قدیم ت

زونو قدر ؤلري ایسه بو گونون ا لري فئودالیزم ائپوخاسینا بعضی دووره مخصوص عقیده و اینامالري بعضی

دیر. بو کیتاب  قورونوب ساخالنان خوصوصیتلري حاقّیندا گئنیش معلومات وئرن نادیر یازیلی ادبی آبیده
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لري خالق صنعتکارالرینین بیر  ژئتولیق س سب ائدیر. بورادا قهرمانیوك اهمیت کؤبدیعی اثر کیمی داها ب

زونده تجسم ولري یارادانالرین و قورویوب ساخالیانالرین ماهیر صنعتین ا نئچه عصر عرضینده ائپیک عنعنه

 ». ائتدیریر

قجا تدقیقاتی، کیتاب دده قورقود تدقیق اولوندوقجا بیزه یاخینالشیر. کیتاب دده قورقود تدقیق اولوندو

ره ده بیر طرفدن داستان علمی جهتدن ؤیرَنیریک. اونا گؤزموزو داها یاخشی تانیییر، اؤدرینلشدیکجه بیز ا

تون ویرَنیلیر، قدیم اعتقاد عادت و عنعنه، میفولوگییا تاپیلیر آیدین اولور کی کیتاب دده قورقود بیزیم بؤا

بیر قدیم الیازماسیندا یاشاییر بیرده بیزیم » تاب دده قورقودکی«ستریب. ؤز تأثیرینی گؤمعنوي عالمیمیزه ا

 فولکلوروموزدا یازیلی و شیفاهی ادبیاتیمیزدا. 

ز ؤرکملی صنعتکارالر آختاریشالر آپاریب اؤزاده، نبی خزري، آنار کیمی گ داستان حاقّیندا ب. واهاب

ده یازمیشدیر.  نی پیسی» سیریلمیش قیلینج«دا ییرلر. ن. خزري داستان موتیولري اساسین یلهؤلرینی س موالحیظه

کینو فیلمینی چکمیشدیر. » دده قورقود«یرنمکله مشغول اولموشدور. ایکی سریالی ؤآنار آلتی ایل داستانی ا

زل علمی بیر اثر یازمیشدیر. یازیچیالریمیزین داستانا مراجعتی ؤآدلی گ» نیاسیودده قورقود د«نهایت 

ییی ـ داغ  رهوآنا ا«نین  زاده دیر. م. رضاقولی دن مووجود اوالن بیر عنعنه دا اولجه وتصادوفی دئییلدیر. ب

بیزیم حیات کیتابیمیز، » کیتاب دده قورقود«اثرلرینی یادا ساالق » قاراجا چوبان«نین  زاده ، اَ. دمیرچی»یی چیچه

وفی دئییلدیر کی آذربایجان بیزیم فخریمیز، غروروموزدور. تصاد» کیتاب دده قورقود«قاموسوموزدور. 

 رئسپوبلیکاسی کیتاب دده قورقود انیسیکلوپئدییاسی یاراتماق حاقّیندا قرار قبول ائتمیشدیر. 

 داستانین بویالري. 

ده اساس اعتباریله دده قورقود  دن عیبارتدیر. مقدمه کیتاب دده قورقود اون ایکی بویدان و بیر مقدمه

لري وئریلیر. ماراقلیدیر کی بو آفوریزملرین  لري و مدریک خالق ایفاده آمیز توصیه نیر اونون نصیحت تعریفله

زو و مثل کیمی خالق ایچریسینده دوالشماقدادیر. کیتاب دده قورقودداکی ؤچوخوسو حال حاضیردا آتاالر س
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یلن قبیله ـ طایفانین اون ایکی بویون هر بیرینده بیر قهرمانین ایگیدلییی ناغیل ائدیلر. داستاندا تصویر ائد

الرینا  لر قوردورور، اوغوز قهرمان ستریشلر وئریلر مجلیسؤباشیندا خانالر خانی، باییندیرخان دورور. او گ

لیق ائدیر وس. آنجاق داستانین اساس قهرمانی قازان خان و باشقا ایگیدلردیر. اونالر خاریجی  باشچی

 ندا موباریزه آپاریرالر. چیالرا قارشی ووروشور وطن، ائل اوغرو باسقین

لرینی احاطه ائدیر. بورادا یالنیز وطن یولوندا  ختلیف ساحهودده قورقود داستانین بویالري خالق حیاتینین م

دار موهوم  لري وس. عالقه موباریزه، موحاریبه دئییل خالقین معیشتی، سئوگیسی آرزوسو عادت ـ عنعنه

 ر. ز بدیعی عکسینی تاپمیشدیؤلرده ا مسأله

نیایا گلیر. بویدا تصویر ائدیلر کی وندا قهرمان نذیر ـ نیازدان سونرا د»اوغلو بوغاجین بویو خان دیرسه«

یئنه باییندیر خان بیر ». خانالر خانی خان باییندیر ایلده بیر کره طوي ائدیب اوغوز بیلرینی قوناقالردي«

اوغلو اوالنی آغ اوطاغا، قیزي اوالنی قیرمیزي اوطاغا، تون بیلري اورایا چاغیریر. ومجلیس تشکیل ائدیر ب

ده قارا اوطاغا آپاریرالر. بوندان  خان آدلی بیر نفري اووالدي اولمایانی ایسه قارا اوطاغا یئرلشدیریرلر. دیرسه

رسه ؤرو کی آج گؤییر. خاتون بئله مصلحت گ یلهؤخان چوخ مأیوس اولور، احواالتی خاتوتونا س

ل کیمی ؤرسه دوناتسین، بورجلونو بورجوندان قورتارسین، تپه کیمی ات ییغیب گؤرسن، یالینچیق گدویو

 ». سین... قیمیز ساغدیرسین اولوو طوي ائله

خانین بیر اوغلو اولور اون بئش یاشینا چاتارکن بو ایگید، باییندیر خانین جاماعاتا هوجوم  لیکله دیرسه بئله

لدورور. دده قورقود ایگیده بوغاج آدینی قویور. بوغاجین ؤیوشور اونو اؤیله دچکن قیزمیش بوغاسی ا

قهرمانلیغی دیرسه خانین قیرخ ایگیدینین خوشونا گلمیر. اونا حسد آپاریرالر. نهایت اونالرین خیانتی 

لی قیزال گئدیب اینجه بئل 40ز اوغلونو آغیر یاراالییر. بوغاجین آناسی ؤخان اوودا ا سینده دیرسه نتیجه

زونو ؤخانین ا ده قیرخ نامرد دیرسه والدینی تاپیر. خیضیرین مصلحتی ایله آناسی بوغاجی ساغالدیر. بو دفعهؤا

 ییر الکین بوغاج آتاسینی خیالص ائدیر.  محو ائتمک ایسته
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چوخ تأثیرلر تصویر سی  سی سونرادا گلیب اونو خیالص ائتمه مه زلهؤز اوغلونون یولونو گؤبو بویدا آنانین ا

والدینا اوالن سونسوز محبتی اونون کئچیردییی هیجانالر، اضطرابالر بو بویدا چوخ ؤائدیلمیشدیر.آنانین ا

زل وئریلمیشدیر. بوغاجین قهرمانلیغینا، اونون آتا و آناسینا اوالن محبتینه حصر ائدیلن تصویرلرده ماراقال ؤگ

 اوخونور. 

ستریلیر کی قازان خانین اوودا اولدوغونو جاسوسالر ؤنین یاغماالنماسیز بویوندا گسالور قازانین ائوی«

لرینی آپاریر آناسینی،  نی ـ مال قاراسینی، آت و دوه ولتیؤشمنه خبر وئریر. اونالر گلیب قازان خانین وار دود

خبر توتان قازان خان قاراجا آروادي ـ ساچی اوزون بورال خاتونو و اوغلو اوروزو اسیر ائدیرلر. بوندان 

ز طرفداالري ایله غلبه چالیب ؤیوك ساواش اولور. قازان خان اؤشمنلري تاپیر بوچوبانین کمکی ایله د

زنصیحتلري ایله ؤدوزلدیر ا» اوغوزنامه«نور. دده قورقود گلیب شأنلیک کئچیریر بو احواالتالردان ؤگئري د

 لره خئیر دعا وئریر.  ییجی دینله

نین  شمنلرین قفیل باسقینیوز یوردونو قورویور دؤپرورلیکدیر. قازان خان ا داکی اساس ایدئیا وطنبوی

تون اوغوز باهادیرالري آیاغا قالخیر. قازان خانین آناسی ـ آروادي، اوغلو و باشقا آدامالر وائشیدن ب

سیندن، خوصوصی  مت مدافیعهوالد اهمیتیندن ناموس عصؤاسیرلیکدن خیالص ائدیلیر. همین بویدا آنا ـ ا

چون اونون اسیر آلینمیش آروادینی ودان انتقام آلماق ا ن شمنلر قازان خاواحتراسال بحث اولونور. مثالُّ د

زلرینین ؤییرلر. الکین قیرخ اینجه بئللی قیز هامیسی بیر آغیزدان ا مجلیسه گتیریب شراب پایالتماق ایسته

کلو ملیک تاپشیریر کی قازانین اوغلو اوروزو دوغراییب ؤبئله اولدوقدا ش بورال خاتون اولدوغونو دئییرلر.

والدینی چوخ سئویر اونون ؤدیر. آنا ا لی او اوروزون آناسی سه دئمه اتیندن قووورما حاضیرالسینالر کیم یئمه

وز آناسینا مصلحت دیر. اونا گوره ده اور لومونه هئچ وجهه ایله راضی اوال بیلمیر. آنجاق ناموس مقدسؤا

شمنه باش اَیمک اونا تسلیم ورور کی باشقاالري اونون اتیندن بیر تیکه یئسه او ایکی تیکه یئسین، دؤگ

 اولماق ناموسو ساتماق اولماز. 
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شمنه وتون اسیرلردن عزیز ساییر دوولتدن بؤز آناسینی وار ـ دؤدیر. قازان خان ا ده الییق بورادا بیر جهت

سن ـ  ام بول آغچامی گتیریب کلوملیک! آغیز خزینهؤمره ش«بیرچکلی آناسینی طلب ائدیر.  غچاتان کیمی آ

له  ـ سنه یئسیر اولسون. قیرخ ایییه سن  سنه خرجلیک اولسون. قیرخ اینجه بئللی قیزال بورال خاتونو گتیریب

سن سنه مین اَت اولسون  می گتیریبسن ـ قولون اولسون. تووال تووال شاهباز آتالری اوغلوم اوروزو گتیریب

ییم،  نهؤسن مره کافیر! آنامی وئرگیل مانا، ساواشمادان، ووروشمادان قایدایییم، گئري د قاریجیق آنامی گتیریب

 ». ییم گئده

 پرورلییی حاقّیندا دا جانلی تصور یارادیر.  روشو، وطنؤنیا گولري د تون بونالر خالقین قدیم عادت ـ عنعنهوب

دور. بویون اولینده یئنه باییندیر »ین بویو بامسی بئیرك«ده  دا ان شیرین و ماراقلی بویالردان بیري»قورقوددده «

بئجان خانین  کی باي بوراخانین و باي یوك بیر مجلیس تصویر اولونور مجلیسدهؤخانین تشکیل ائتدییی ب

ره اونالر ؤاونا گ». لقیش، قارغیشی قارغیش ایدينین آلقیشی آ او زامان اوغوز بیلري«والدي یوخدور. گویا ؤا

بئجان خانین ایسه قیزي اولور.  بوراخانین اوغلو باي دتدن سونرا بايووالد آرزوالییرالر بیر مؤهر ایکی خانا ا

ه ن یویهؤندریر کی اوغلو بؤز بزیرگانالرینی روم ائلینه گؤیویورلر. باي بوراخان اؤاوشاقالر بیریندن خبرسیز ب

یوموشدور. ؤایلدن سونرا قاییدیرالر. آرتیق بئیرك ب 16چون اورادا ارمغان گتیرسینلر. بزیرگانالروقدر اونون ا

لري آلیرالر. بو زمان بئیرك  نرکن دوشمنلر هوجوم ائدیب اونالرین گتیردییی هدیهؤبزیرگانالر گئري د

بورا چوخ  دن حالی اوالن باي تاریر. بو حادیثهزلرینه قایؤدوشمنلري مغلوب ائدیب بزیرگانالرین مالالرینی ا

سئوینیر. دده قورقودو چاغیریرالر. او گلیب خئیردعا وئریر و اوغالنی بامسی بئیرك آدالندیریر. بوندان سونرا 

سی تصویر ائدیلیر. اونالر بیر بیرینی  روش صحنهؤبئجان قیزي بانو چیچکین ایلک گ دا بئیرکله باي داستان

ییی قیرخ ایگید ایله بیرلیکده اسیر ائدیب قاالیا  لر بامسی بئیره شمنوعهد پیمان باغالییرالر الکین د تانییر

 ایل قوربتده قالیر. 16سالیرالر. بئیرَك 

 455 



چون وییی آلماق ا لوم خبرینی گتیریر و بانو چیچهؤیاالنچی اوغلو یالینجیق دئییلن بیر نفر بئیرَیین ا

زلري کور اولور. یئدي باجیسی آغ چیخاریر قارا گئییر قوربت ؤئیرَیین آتاسینین گحاضیرالشیر. آغالماقدان ب

نور. اونون ؤشمن قیزینین کمکی ایله زینداندان قورتاریب وطنینه دونی ائشیدن بئیرك د ائلده بو حادیثه

و ماراقلی ردویو ایشلر بو بویون ان تصویرلی ؤحبتی اوزان پالتاریندا گؤسی، باجیالري ایله ص گلمه

لردندیر. نهایت بئیرَك بانو چیچکین طوي مجلیسینه گلیب چیخیر. اونو بورادا دلی اوزان  صحنه

سه چالیب اوخوسون بئیرك قادینالرین  آدالندیریرالر. قازان خان ایجازه وئریر کی دلی اوزان هارادا ایسته

غوز بیلري قازان خان هامی دلی اوزانین بئیرَك سینی تانییر و مجلیس اهلی او ز نیشانلیؤمجلیسینی سئچیر. ا

اولدوغونو بیلیرلر. حقیقت آیدینالشیر. بئیرَك یاالنچی اوغلو یالینچیغین تقصیریندن کئچیر گئدیب اسیرلیکده 

ن قیرخ گئجه طوي ائدیب بانو چیچکله خوشبخت ویولداشینی آزاد ائدیب گتیریر. قیرخ گ 40اوالن 

 یاشاییرالر. 

مضمونونو دانیشدیغیمیز بو بوي بیر چوخ آذربایجان ناغیل داستانالریمیزین یارانماسینا اونالرین بعضی قیسا 

سینین طویونا گلیب  ز سئوگیلیؤنین ا سترمیشدیر. بویون اساسینا نیشانلیؤز تأثیرینی گؤائپیزودالرینا ا

ردویوموز ؤالقالرینین ائپوسالریندا گژئتی قویولموشدور. معلومدور کی بو بیر چوخ دونیا خوچیخماسی س

ایلدن سونرا قاییدیر. بئیرك کیمی اونودا تانیمیرالر  20ده  اثرینده اودیسئی» اودئسییا«ییر. مثالُّ  ژئته بنزهوس

 وس. 

 لر اثرین حقیقتاُّ قدیم تاریخه مالیک اولدوغونو بورادا قدیم خالق ژئتودا اوالن بئله قدیم ائپیزود و س داستان

لرین حیاتینین  دیر. ماراقلیدیر کی بو بوي بی افسانه و اساطیرلریندن ایستیفاده ائدیلدیینی ثبوت ائتمکده

لر عومومیتله صیرف اینسانی حیس و هیجانالرین اضطرابالرین  تصویري ایله باشالییر. الکین سونرا حادیثه

نیر. یاالن، خیانت،  یقت، هومانیزم، تعریفلهلرینین تصویري ایله قورتاریر. عدالت، حق عاییله و معیشت مسأله
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کیمی » عاشیق قریب«نیر. تصادوفی دئییلدیر کی همین بویون تأثیري ایله سونراالر  قولدورلوق ایسه پیسله

 زل داستانیمیز فورماالشمیشدیر. ؤگ

 8-4797997 5 – 4777404دوخا قوجا اوغلو دلی «

زرینده وستریلیر کی دلی دومرول بیر قورو چایین اؤنداندیر. بویدا گدا داستانین ماراقلی بویالری»دومرول

ین سوروشاندا  یه قیرخ آقچا آلیر. سببؤیه دؤیندن ایسه د رپودن کئچندن اوتوز آقچا کئچمهؤرپو سالیر، کؤک

 جلو وارمی کی چیخسین قاباغا منیم باهادیرلیغیم روما، شاماوجاواب وئریر کی ائلده مندن دلی، گ

زل بیر ایگید جان وئریر. قوهومالري آغالشاندا دلی ؤرپونون یانیندا یاخشی، گؤیاییلمیشدیر. بیر گون ک

دئیه جاواب وئریرلر. دلی » آل قانادلی عزراییل«لدوردو ؤدومرول  شور و شور کی بس ایگیدي کیم ا

زلري ؤواریر کی عزراییلی اونون گدومرول عزراییل حاقّیندا ایلک دفعه ایدي کی ائشیدیردي. او آلالها یال

 سین.  له ساواشسین بیرده او یاخشی اییدین جانینی آال بیلمه نونه گتیرسین مقصدي اودور کی عزراییلؤا

زو آلالها هئچ خوش گئتمیر. عزرائیله امر ائدیر کی گئدیب ایگیدي قورخوتسون سونرادا ؤدومرولون بو س

خ یولداشی ایله شأنلیک ائدرکن غفلتدن عزرائیل گلیر اونو قورخودور. جانینی آلسین. بیر گون دومرول قیر

له  ییردین گلمیشم سنن جانینی آالم جانینی وئریرسن یوخسا منیم عزرائیل اونا دئییر منله ساواشماق ایسته

 جنگه گیریرسن؟ 

لدوروم ؤالیین من اونو الري باغ روردو یولداشالرینا دئییر کی قاپی پنجرهؤدومرول عزرائیلی ایلک دفعه گ

دن اوچوب گئدیر. دلی  نوب پنجرهؤیرچینه دؤبیرده یاخشی ایگیدلرین جانینی آلماسین. عزرائیل بیر گ

 لور.وگ» قاس ـ قاس«دومرول الینی الینه ووروب 

یر. رونور. آت هورکور اونو یئره آتؤزونه گؤن اوودان قاییدارکن عزراییل دلی دومرولون آتینین گوبیر گ

کور. او عزرائیله یالوارماقا باشالییر. باغیشالنماسینی خواهیش ائدیر. ؤسینه چ عزرائیل دلی دومرولون سینه

 عزرائیل ایسه اونا دئییر کی منه یوخ آلالها یالوار. 
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اوجا شیر اونو اوجاالردان  یرَنیر کی جانی وئریب آالن آلاله تعاالدیر. او آلالهال خبرلهؤدلی دومرول ا

زلري آلالها خوش ؤزو آلسین. دلی دومرولون سؤآدالندیریر و یالواریر کی آلیرسا اونون جانینی ائله آلاله ا

گلیر. عزرائیله دئییر کی دومرول منیم بیرلییمی بیلدیسه اوندا قوي جان عوضینه جان وئرسین. دلی دومرول 

نیا عزیز ـ جان ود«نی اونالرا دانیشیر. آتا ـ آناسی ایله اولجه آتاسینین سونرا آناسینین یانینا گلیر. دردی

ستونو کسیر. او ایسه عزرائیله یالواریر ودئیه امتناع ائدیرلر. بو زامان عزراییل یئنه دومرولون باشینین ا» شیرین

تون ولون باونالرال حالالشیم جانیمی سونرا آل. دومرو» یاد قیزي حااللیم وار، ایکی اوغالنجیغیم وار«کی 

 زو بو اولور:ؤاحواالتالري حااللینا دانیشیر و سون س

کسوز ؤا جیغی  ایکی اوغالن سن اونا وارغیل  نلون کیمی سئورسه ؤک زون کیمی توتارسا ؤگ

 قویماغیل 

 نینده ییر. دومرول آلالها یالواریر کی اونالرین ایکیسی یلهؤدیینی س مه عورت ایسه اونسوز یاشاماق ایسته

جانینی بیرگه آلسین. بونالرین حرکتی آلالهین خوشونا گلیر. عزرائیله امر ائدیر قوجاالرین جانینی آلسین 

ییر و بو  یلهؤي سؤمور وئریر. بوندان دده قورقود گلیر بوي بویالییر، سؤجاوانالر ایسه یوز قیرخ ایل ع

 داستانی دلی دومروال اتحاف ائدیر. 

لري ایچریسینده گئنیش یاییلمامیشدیر. آلالهدان،  تون طبقهوایسالم دینی هله خالقین ب رونور کیؤبو بویدا گ

ده ائل آراسیندا دوالشماقدادیرالر. بئله آدامالرا کاهینلر، آلالهین  عزرائیلدن خبري اولمایان ایگیدلر هله

 یه چاغیریردیالر.  ی قبول ائتمهلري حاقّیندا ائپیزودالر دانیشیب سون آندا اونالري دا ایسالم دینین معجزه

ژئت واردیر. اونالردان بیریسی قهرمانینین عزرائیلله ونیا خالقالري ایچریسینده یاییلمیش ایکی سوبو بویدا د

ژئت ایسه وسیدیر. معلومدور کی بو خوصوصیله یونان اساطیرینده گئنیش یاییلمیشدیر. ایکینجی س موباریزه

تورولموش و ؤده قدیم یونان اساطیریندن گ ژئتوسیدیر کی بو س قوربان وئرمهز جانینی ارینه ؤآروادینین ا

 اثرینده ایشلنمیشدیر. » آلکئستا«پیدین  عصرده یاشامیش یونان دراماتورقو ائوري IVائرامیزدان اول 
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رینی من لوب یئؤآتان ا«ندا قوجا آتا اوغلونا مراجعتله دئییر: »نین بویو قانلی قوجا اوغلو قان تورالی«

قان تورالی ایسه جاوابیندا دئییر کی » سن چون گرك ائولنهولنده ده یئریمی سن توتماق اؤتوتموشام. من ا

من «سوألینا جاواب اوالرق او دئییر: » ییرسن نئجه قیز ایسته«اوغوزدان منه الییق قیز یوخدور. آتاسینین 

دن، اول مینمیش اوال، من قانلی کافیر ائلینه  یما مینمهیئریمدن دورمادان اول دورموش اوال من قارا قوچ آت

رمک سندن مال ـ ریضا ؤآتا جاواب وئریر کی اوغول قیز گ». وارمادان اول وارمیش منه باش گتیرمیش اوال

وزانا دییی کیمی قیز تاپا بیلمیر. اورادان طراب سندن. قانلی قوجا بیرده ایچ و داش اوغوزو آختاریر. اوغلو ایسته

کمدارینین ـ رئد) سئل جان خاتون آدلی بیر قیزي واریدي. او ؤشور. طرابوزون تکورونون (حویوال ت

ین اولجه بوغا ایله سونرا آصالنال نهایت ایسه بوغرا (دده)  جونو سیناییردي. اونو آلماق ایستهوایگیدلرین گ

لیکله اوتوز ایکی ایگیدین باشی بورجودن  بئلهایله ووروشمالی ایدي. مغلوب اوالنالرین باشی کسیلیردي. 

یه هئچ نوبه بئله  یوشده مغلوب اولموشدوالر. آصالن و دوهؤآسیلمیشدي. بونالر هله یالنیز بوغا ایله د

یه  روب واهیمهؤلی ایدي. بونالري قانلی قوجا گ یوشمهؤدا بونالرال د چاتمامیشدي. ایندي قان تورالی

نمور. آتاسینین، آناسینین ؤیه چالیشیر. الکین قان تورالی مقصدیندن د ندرمهؤویدان ددوشور. اوغلونو بو ب

لی ایدي. سئل جان خاتون مئیدانین کناریندا  یوشمهؤشور. قان تورالی آچیق مئیداندا دوپوب یوال دؤالینی ا

اري گئیینمیشدي. قارا شک تیکدیرمیشدي. یانیندا اوالن قیزالر آل گئییندیکلري حالدا سئل جان خاتون سؤک

نین پالتارینی تامام سویوندورورالر. او بئلینه  شاپکالی تکور ایسه ایلیشمیشدي. تکورون امرایله قان تورالی

رن کیمی سئل جان خاتون اونا عاشیق اولور. قان تورالی دمیر ؤنی گ بوز باغالییب. مئیدانا گیریر. قان تورالی

دئییر. آنجاق تکورون قارداشی اوغلو » قیزي وئرین آپارسین«رن تکور ؤونو گلدورور. بؤزنجیرلی بوغانی ا

واله «ده قالیب گلیر. اوندا تکور دئییر:  یه راضی اولمور. آخیرا قدر ووروشسون دئییر. قان تورالی آصالنا، دوه

 ». نلوم سئوديؤردو، کؤزوم گؤبو ییگیدي گ

 459 



ن، یئدي گئجه یول گلیب اوغوزون سرحدینه ونالر یئدي گیا وئریرلر. او سئل جان خاتونو قان تورالی

الیین. اونالر اوغوزون  چاتیرالر. قان تورالی قیرخ یولداشینا دئییر کی: گئدین آتامی ـ آنامی موشتولوق

ی ن لیرلر. قان تورالی دینجه» لی سویوق بوالقلی، چاییر ـ چمنلی بیر یئرده دورنالی، توراجلی، ککلیک«کناریندا 

جان خاتون ایسه آتالري  سئل». او زامان اوغوز ییگیدلرینه نه قضا گلسه یوخودان گلیردي«یوخو توتور. 

چون پئشمان اولور. وییر سیالحالنیر هوندور یئره چیخیب کئشیک چکیر. تکور قیزینی وئردییی ا یهرله

شمنله ونی اویادیر. د خاتون قانتورالی زن سئل جانؤندریر. قوشونو گؤاونالرین دالینجا آلتی یوز قوشون گ

ائله ساندي کی یاغی » دي لدورمهؤنی ا سئل جان خاتون قاچانی قوومادي آمان دئیه «وورشماقا باشالییرالر. 

نین آتاسی ـ آناسی گلیب اوغلونو آختاریرالر. سئل جان  دا ایتیردي. بو زامان قانتورالی نی تورالی باسیلدي. قان

زونو ؤرور کی اونون آتینی اوخالمیشالر اؤنی آختارماغا گئدیر. گ تورالی تانییر. قان خاتون اونالري

تورالی اولجه اونو تانیمیر. سونرا ایکیسی  یوشور. قانؤیاراالمیشالر. سئل جان خاتون یاغیالرال یئنیدن د

لومدن خیالص ؤاونو ا شونور کی سئل جان خاتونوتورالی د شمنله ووروشور قالیب گلیرلر. قانوبیرلیکده د

ییر. اونالر  لدورمک ایستهؤجک. بو ایسه اونا عار گلیر، و سئل جان خاتونو ا یونهوائتدیینی دانیشیب اوغوزدا ا

نی قورخودور. بوندان سونرا اونالر باریشیر و  لی اولورالر سئل جان خاتون اوخ آتیب، قان تورالی یوشمهؤد

 ود قوپوز چالیب اونالرا خئیر دعا وئریر. اوغوزا گلیرلر. دده قورق

ژئت ساخالنمیشدیر. اونالردان بیري نیشانالنمادیر ودار بیر نئچه س الرال عالقه بو بویدا قدیم ناغیل و داستان

چون ودیر. بورادا آتا اوغلو ا لرده ایشلنمیش ختلیف واریانت و شکیلوزو ده مؤژئتین اومعلومدور کی بو س

. نیشانالمادا معین مانعلري دفع ائتمک شکلینده تصویر اولونموشدور. قیزین بو یولال ایگید، قیز آختاریر

ده بئله  جسور، نیشانلی آختارماسی بیر سیرا ناغیل و داستانالرمیزدا تصویر اولونموشدور. حتی ن. گنجوي

ژئتلر ایسه محض قهرمانال قیز ویرا سز یارادیجیلیغیندا ایستیفاده ائتمیشدیر. بونا اوخشار بیر سؤناغیلالردان ا

داستانیندا » شاه اسماعیل«ده  جه زرینده قورولور. بامسی بئیرك بویوندا ائلهوآراسیندا اوالن یاریشی، مسابیقه ا
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زرینده وز یاریشی اؤژئتلره راست گلیریک. بئله یاریشالر داها سونراکی داستانالریمیزدا ساز و سوبو س

 وس. داستانالر بونا میثال اوال بیلر. » ریحان» «نیگارواله و زر«قورولور. 

بوغا بوینوزو ایله بیر «ده دیقت ائدك. بویدا تصویر ائدیلیر کی دمیر زنجیردن بوغانی بورا خیرالر  بیر جهته

رن قیرخ ایگید آغالییر. قان تورالی ایسه اونالرا ؤبونو گ». پئندیر کیمی دیدري». «مرمر داشی یوغوردو

ال و دوه  دئییر. بوندان سونرا قان تورالی آصالن» تورون اویون منیؤنییه آغالرسیز قولچا قوپوزو گ«راجعتله: م

لیک  ز مقدسؤروندویو کیمی بورادا قوپوز، سؤزلرله ایگیدلره مراجعت ائدیر. گؤیوشدن اول عینی سؤایله د

یوشدن قاباق قوپوز چاالر قهرمانلیق ؤالري درونور اوغوز قهرمانؤستریلیر. همده گؤاوغوز رمزي کیمی گ

لر  نین صداالري آلتیندا اونالر غلبه چاالرمیش، سونراالر بو عنعنه ماهنیالري اوخویارمیشالر. قوپوز و ماهنی

زل سسله اوخویان ؤاوزو ساز چاالن گ» کوراوغلو«سترمیشدیر. ؤداستانیندا داها آیدین گ» کوراوغلو«زونو ؤا

یوشه گیرر غلبه ؤساز چالیب اوخویار سونرا ایسه میصري قیلینجی چیخاریب د  یر. او اولجهعاشیقد

 چاالردي. 

قولونداکی کیمی اینکیشاف ائتدیریلمیشدیر. کوراوغلو » کوراوغلونون ارضروم سفري«لر  بو بویداکی حادیثه

شیر، چوخ  لهونی قارا پهلوانال مئیداندا گداستانیندا دمیرچی اوغلو ارضروما گئدیر. جعفر پاشانین پهلوا

نور چنلی بئلین سرحدینده دینجینی آلیر یوخویا ؤلیکله اونا غلبه چالیر. تئللی خانیمی آلیب گئري د چتین

گئدیر. تئللی خانیم اونو اویاتمادان جعفر پاشانین قوشونالري ایله ووروشور. نهایت دمیرچی اوغلودا 

کیتاب دده «نو بارالییرالر. کوراوغلو گلیب اونالري خیالص ائدیر. بو خوصوصیتلر یوشه گیریشیر. اوؤد

 ستریر. ؤبویالرینین آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین باشقا ژانرالرینا موهوم تأثیر ائتدیینی گ» قورقود

ز ؤزوده دیگر بویالردان اؤدا داستانین موهوم قولالریندان بیریدي. ا»سی بویو لدورمهؤزو اؤباساطین تپه گ«

لیغی باخیمیندان سئچیلیر: بوي ایکی بیر بیر ایله باغلی  لییی بیر سیرا قدیم افسانه و اساطیرلرله باغلی قدیم

داردیر. نتیجه اعتباري ایله هر  زله عالقهؤگ ژئتله باشالییر: بونالردان بیري باساطال او بیریسی ایسه تپهوس
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سییاسی مضمونو  ز کومپوزيؤده ا لیکله احواالتالر عومومی آخینا قوووشور و بئله ایکی صورت حاقّیندا اوالن

نو اوغوز ائلینه ونلرین بیر گودیر: گ اعتبار ایله چوخ ماراقلی بر بوي آلینمیش اولور. بویون قیسا مضمونو بئله

شور. اونو بیر آصالن وچدن دؤکرپه اوغلو ؤدا آروزون ک چور قاچا قاچؤز یئریندن کؤیاغی هوجوم ائدر ائل ا

ییر. اوغوز بیر مودتدن سونرا یئنه یاتاغینا قاییدیر. ایلخیچی خبر گتیریر کی  د وئریب بسلهوتورور سؤگ

قامیشلیقدان بیر آصالن چیخیر آداما اوخشاییر. آنجاق حیوان کیمی یئرییر. آت باسیر، قان سومورور. آروز 

اوالجاقدیر. اوغالنی آصالندان آلیب آروزا وئریرلر. آنجاق او اینسانالر دئییر کی جو منیم اوغالنجیغیم 

سان، اینسانالر  یه قاچیر. دده قورقود گلیر اونون باشا سالیر کی سن اینسان آراسیندا یاشایا بیلمیر یئنه مئشه

 سون. آراسیندا یاشامالیسان اولو قارداشینین آدي قییان سلجوقدور. سنین آدیندا باساط اول

دار باش وئریر. قویون اوتاراندا چوبان پري  ایکینجی بیر احواالت ایسه اوغوزون ساري چوبانی ایله عالقه

چوبان ایل تامام اوالجاق منده امانتین وار گل «روب بیرینی توتور. پري قیزي گئدرکن دئییر: ؤقیزالرینی گ

چنده چوبان بیر ییغناغا راست ؤدا بیر ایلدن سونرا یایالغا کدوغرودان». آل. آما اوغوزون باشینا زاوال گتیردین

لري  یویور او قورخوب قاچیر. سونرا باییندیر خان اوغوز بیؤگلیر. ساپانینین داشی ایله ووردوقجا ییغناق ب

ایله  ز ماهمیزيؤیویور آروز قوجا اؤلر ووردوقجا ییغناق ب ایله سئیره چیخاندا همین ییغناقا راست گلیر. بی

زو وار آروزون ؤسینده تکجه بیر گ رورلر کی اونون ایچیندن بیر اوغالن چیخدي. آنجاق تپهؤییغناقی دئشیر گ

زه بیر سوردو ـ ؤتپه گ» یوتسون دایه گتیریرلر.ؤزو ده اونا وئریرلر کی باساطال بیرلیکده بؤآرزوسو ایله تپه گ

لري هالك  ز بوتون دایهؤگ تپه» چ سوردو جانین آلدي.اوالنجا سودون آلدي، ایکی سوردو قانین آلدي او

یویور. اوغالنجیقالرال اوینایاندا ؤز بؤگ لیکله تپه د وئریرلر بئلهون قازانالردا سوائدیر. سونرا اونا هر گ

آروزون نصیحتلري هئچ بیر نتیجه وئرمیر. او مجبور ». یه باشالییر کیمینین بورنون، کیمینین قوالغین یئمه«

اوغول «زوك تاخیر و دئییر: وزون بارماغینا بیر اؤگ ز ائودن قووور. ائله بو زامان اناسی گلیب تپهؤگ ولوب تپها
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ز اوغوزدان چیخیب قارا داغدا مسکن سالیر. حرامی اولور ؤگ تپه». سین سنه اوخ باتماسین، تنین قیلینج کسمه

 ده توتوب یئییر.  کئچنلري هم سویور هم

کوندن چیخاریب آتیر و اللی ـ آلتمیش آدامی هالك ؤییر. بیر آغاجی ک ز اوغوزا هوجوم ائلهؤگ هسونرا تپ

زن ؤلدورور. بونالرین ایچریسینده قازانین قارداشی قارا گونه دؤدا ا ائدیر. حتی آدلی ـ سانلی بهادورالري

زون ؤگ وخ باشقاالري واریدي. تپهاوغلو آلپ رستم دمیر دونلو موماق، بیغی قانلی بی دوز اَمن و بیر چ

نیا وآلپالر باشی قازانا ضرب اوردو د«دو یاریلیر. ؤالیندن آروز قوجا قان قوسور اوغلو قییان سلجوقون ا

ز ؤگ ییر. هر دفعه تپه زون الیندن قورتارماق ایستهؤوس. اوغوز بئدي دفعه قاچیب تپه گ» باشینا دار اولدو.

سینی خواهیش  ز یئرینه قایتاریر. نهایت دده قورقودو چاغیریرالر کسیم کسمهؤگئري اائلین قاباغینی کسیب 

چون وز قویون آلیر. اونون آشینی بیشیرمک اوز گونده اوغوزدان ایکی آدام و بئش یؤگ لیکله تپه ائدیرلر. بئله

چونو وئریر اوچ وغلو اوالن ارد اوؤد«ندریر. ؤکلو قوجا و پایاقلی قوجانی قارا داغا گوایسه دده قورقود ی

 ». اوغلو اوالن ایکیسینی وئریر،

زو یاشلی آختاریب باساطی تاپیر دردینی اونا ؤبیر گون بیر قوجا قارینین یگانه اوغلونا نوبه چاتیر. قاري گ

یلینجین حمائیل دن بیر توتام اوخ چیخاردي بئلینه بئلینه سوخدو، ق ییم یئله«نور. ؤییر. باساط ائوینه د یلهؤس

پدو، حااللالشدي: خوش ؤقوشاندي یایین قاریسینا بوراخدي. اَتحلري قیورادي باباسینین، آناسینین الین ا

ز قاس ـ ؤگ ررکن تپهؤخانا قایاسینا گلیر. باساطی گ زون اولدوغو سالالخؤگ سونرا باساط تپه». قالین ـ دئدي

 ». زه بیر تورفنده قوزو گلدياوغوزدان یئنه بی«لور و دئییر کی: وقاس گ

زو اتدندي. او شیشی اوجاغا قویوب قیزدیریر و یوخودا ؤزون یالنیز گؤگ یرَنیر کی تپهؤباساط قوجاالردان ا

زله باساطین ووروشماسی باشالنیر. ؤگ زونه باسیب اونو کور ائدیر. بوندان سونرا تپهؤزون گؤگ ایکن تپه

سی اله اونا هئچ  جو ـ قووهوز گؤز قارشیسیندا چوخ عاجیز ایدي. اؤگ ط تپهنن باسا دو ایله بسلهوآصالن س

ز ماغارانین آغزینی ؤگ لی اولور. تپه ره ده بورادا باساط فند ایشلتمهؤدي اونا گ وجهه ایله غلبه چاال بیلمه
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زون ؤگ یر و تپهکسیب قویونالري بیر بیر یوخالییب بوراخماقدا ایکن باساط بیر قوچو کسیب دریسینه گیر

 الیندن قاچیب قورتاریر. 

ز باساطی ؤگ ییر بیر شئی حاصیل اولمور. تپه زوکله آلداتماق ایستهوز باساطی آناسینین وئردییی اؤگ سونرا تپه

ز قاپیالري ؤگ نبذه آپاریر اورادا اونون آلتون آقچاسی توپالنمیشدي. باساط آنبارا گیرن کیمی تپهوبیر گ

لی او  ز دئییر کی اورادا ایکی قیلینج وار بیر قینؤگ داندا باساط بیر تهر قورتاریر. نهایت تپهباغالییر بورا

رور کی قیلینجا یاخینالشماق ؤسیز قیلینج منیم باشیمی کسر. باساط گ سیزدیر. یالنیز او قین بیریسی ایسه قین

تورور بیر یئره قدر ؤي قیریر. قیلینجی گنیر. باساط اوخالر زنجیر ممکن دئییل او زنجیردن آسیلی حالدا ترپه

ز باساطا ؤگ رمور. تپهؤره اونو گؤزلري کور اولدوغونا گؤشمنین باساط اولدوغونو بیلمیر. گوز دؤگ تپه

تورن خانیمیز ؤقابا علم گ« مراجعت ائدرك اونون کیم اولدوغونو سوروشور. باساط ایسه جاوابیندا دئییر: 

 ن آلپیمیز سالور اوغلو قازان  ندن تپهؤنو اوش گباییندیر خان    قیری

منیم آدیم سورارسان آروز اوغلو  آتا آدین دئییرن قوغان آصالن  آنام آدن سورا اولسان قابا آغاج 

 دیر.  باساط

تون وزون بؤگ دئییر. باساط ایسه تپه» قارداش منه قییما«ییر  ز باساطی تانیییر. اوندان آمان ایستهؤگ تپه

لومه الییق اولدوقونو دئییر. ؤلیغینی ائله گتیردییی فالکتلري بیر داها یادا سالیر اونون ا لرینی آزغین لیک حشیو

رویوب ماغارانین قاپیسی آغزینا گتیریر. اوغوز ائلینه ولدورور سؤز قیلینجی ایله اؤزو اؤگ سونرا باساط تپه

 ». شادلیق چالیر«خبر چاتیر، دده قورقود گلیب 

دن و. و. بارتولد، و. م. ژیرمونسکی و باشقاالري بو  یتاب دده قورقودون بیر چوخ تدقیقاتچیالري او جوملهک

نیا وبو بوي باشقاالریندان فرقلی اوالراق د«میشلر.  یلهؤژئتین قدیم اساطیرلرله باغلی یاراندیغی سوس

ژئتین اوغوزالرال گئنئتیک جهتدن قوهوم وو سیه مالیکدیر. ب خالقالرینین فولکلورو ایله چوخ گئنیش عالقه

لري خالقالري فولکلوروندان باشقا  لکهؤاوالن همده قونشو اوالن اورتا آسیا قافقاز، یاخین و اورتا شرق ا

 464 



جه ده یونان، فین،  سی اولمایان فرانسیز ـ ایتالییان آلمان، اسکاندیناوییا خالقالریندا ائله اوغوزالرال هئچ عالقه

 )19ـ  134». (دن آرتیق وئرسییا و واریانتی واردیر 200اسالوییان خالقالریندان 

ناسی ف. دتیس اولموشدور. او وش ین آلمان شرق یلهؤمعلومدور کی بو بوي حاقّیندا ایلک موالحیظه س

ز ؤگ راداکی تپهبو«ز بویونو آلمان دیلینه ترجومه ائتمیش و دئیشدیر: ؤگ توردویو تپهؤدرئزدئن الیازماسیندان گ

ییر. آنجاق اوغوز سیکلوپو یونانلیالرین  تون جهتلر ایله بنزهوباشقا سیکلوپالرا همده هومئرین سیکلوپونا ب

چون دیتس بیر نئچه دلیل گتیریر. و) بونون ا14ـ  63» (کیندان الینما دئییل، یونانالرین کی بونون تقلیدیدیر.

لرین تصدیقی  البته بو تیپلی موالحیظه». ن شعریتینی تانیمامیشدیرشرق یونا«اونالردان بیري بودور کی 

چون گرگین آختاریش و آراشدیرماالر الزیمدیر. آنجاق مسله بوراسیندادیر کی دیتس کیمی تانینمیش بیر وا

زو قدیم و ؤگ دا اوغوز تپه ز حاقّیندا بئله بیر فیکري ثبوت ائدیر کی دوغرودانؤگ شوناسین تپه شرق

 ینالدیر. اوریژ

پروفسور اَ. سولطانلی کیتاب دده قورقودا حصر ائتدییی قیمتلی تدقیقاتیندا هومئرین اودیسیاسیندا اوالن 

ستریر ؤلر گ لره گلمیشدیر. مقایسه زو نیسبتاُّ تفصیالتی ایله مقایسه ائتمیش چوخ ماراقلی نتیجهؤگ له تپه پولیفئم

زون دوغولماسی، ؤگ ده فرقلی جهتلر واردیر. مثالُّ تپه هم اوخشارلیق همز بویو آراسیندا ؤگ کی اودئسیا و تپه

اوشاقلیقی معلوم اولدوغو حالدا پولیفئمین دوغولماسی اوشاقلیقی حاقّیندا هئچ بیر معلومات یوخدور. 

چون ویقام آلماق از آدام یئیندیر. پولیفئم ایسه اینسان کیمی اَت، میوه یئییر. او یالنیز بیر دفعه اینتؤگ تپه

زلرین ایچریسینده اشاییر. ؤدیر پولیفئم ایسه چوخلو تک گ زتکؤگ اودیسئیین آلتی یولداشینی یئمیشدیر. تپه

زون حقیقی معناسیندا زحمتکشدیر، چوباندیر قویون ؤمیر، یئییب یاتیر. پولیفئم ایسه س ز ایشلهؤگ تپه

زله پولیفئمین اوخشار جهتلرینی عالوه ائتمک اودئیسی ؤگ یا تپهنی آرتیرماق بورا ساخالییر وس. بو موقاییسه

یه گئدیر. او  لدورمهؤزو اؤگ و باساط صورتلري حاقّیندا دا دانیشماق اوالر. بورادا باساط شعورلو اوالراق تپه

شور وشا دیوك فالکتین آغیرلیغینی چوخ یاخشی باؤنین اینتیقامینی آلماغا گئدیر. ائله گلن ب خالقین قبیله
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لیکله  زله آلپالر آلپی قازان خان باجارا بیلمیر. بئلهؤگ نکی تپهولومه گئدیر چؤآتاسی آناسی بیلیر کی باساط ا

لیینه، ایدئیا و  کاري کیمی چیخیش ائدیر، بئله جهتلر آذربایجان داستانینین مستقیل باساط خالقین خیالص

 لیینه داللت ائدیر.  فورما کامیل

ستریر کی ؤژئتینین اورتا آسیا خالقالري ایچریسینده یاییلماسیندان دانیشاراق گوز سؤگ کی تپهو. م. ژیرمونس

چو قیرقیزالردا بیري وایکیدن آرتیق وارییانتی یازییا آلینیب اونالردان سگگیزي قازاقالردا ا اورادا بونون اون

ز آدالنیر. مثالُّ قازاقالر بیر ؤز دئییل تک گؤگ ز کلهؤگ دیر. ماراقلیدیر کی همین خالقالردا تپه ایسه تورکمنلرده

ز دئییرلر. اورتا آسیا خالقالریندا ؤز، تورکمنلر ایسه یئکه گؤزلو دئو، قیرغیزالر یالقیز گؤزلو، یالقیز گؤگ

لوم قورخوسو قارشیسیندا ؤشور اوزون ماغاراسینا دؤاساس قهرمان اووچودور. اووا گئدن قهرمان تک گ

 )18و  218و  222لدورور. (ؤاونو کور ائدیر سونرا دا اشیشی قیزدیریب 

دار اوالن  زله عالقهؤگ ژئتینه خوصوصی بیر مقاله حصر ائتمیش و بورادا او تپهوز سؤگ م. ح طهماسب تپه

ژئت و واریانتالرینی تدقیقاتا ودا اوالن س»اودئسییا» گئجه 1001«لی تحلیلینی وئریش  ژئتلرین مقایسهوس

ژئتین شیمالی قافقاز خالقالري خوصوصیله اوسئتینلر وسی بو س نین اساس حیصه له میشدیر. مقاله جلب ائله

ژئت اساس و باش قهرمانالردان وایچریسینده یاییلماسینا حصر ائدیلمیشدیر. معلومدور کی اوسئتینلرده بو س

ویون اوتاران آزمان بیر چوبانا یینده ق ن اوروزماق اووا چیخیر. داغین اتهوبیري اوروزماقال باغلیدیر. بیر گ

زلو چوبانین الینه کئچیر یوخودا اوالر کن اونون ؤراست گلیر. قویون آرخاسینجا قاچان اوروزماق تک گ

چون سئویملی کئچیسی اوالن بودزونو کسیر اونون دریسینه ولومدن قورتارماق اؤزونو کور ائدیر و اؤگ

لوشدورور. پروفسور م. ح. طهماسب ؤولري گتیریب نارتالر آراسیندا بتون سوروگیریب ماغارادان چیخیب ب

 ده یازیر:  بو باره

دن آرتیق واریانت ایچریسینده 200تون شرقده و غربده مشهور اوالن وداستانیمیز ب» زؤگ باساط ـ تپه«بیزین «

ز قورولوشونا ؤاستان ادیر. بو د زونه مخصوص خوصوصیتلره مالیک اوریژینال اساطیري بهادیرلیق داستانیؤا
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جونه نهایت ولیک دیرینه، ائموسیونال گ ژئت و موتیولرینه، شعرلرینه بدیعیوسیاسینا، س کومپوزیسی

نیر. سایدیغیمیز آخیرینجی  تون واریانتالردان فرقلهوره بؤمفکوروي ایستیقامتینه مقصد و آمالینه گ

یه وئرمیش اولدوغو یئنی ذیروه، یئنی  ناغیال افسانه ژئتوهنه ـ قدیم سؤخوصوصت آذربایجان اوزانینین بو ک

 )13و ج و  2و  28». (معنا، یئنی ایدئیادیر

) 1938ك یایین دده قورقود (ؤنین قیسا مضمونو اورخان شایق گ ژئتینین آنادولو وارییانتیوز سؤگ تپه

توز شیر اووالماغا گئدیر بئله او دیر. او چوخ تئز ـ  چوخ ایگید بیر گنج» پوساط«کیتابیندا وئریلمیشدیر. 

دن بیرینین  سینه چیخیر. بورا اون سگگیز قبیله لکهؤزلر اؤگ سفرلرینین بیریسینده او گزه گزه گلیب تپه

زلردن بیر باالجیسینی پوساط اوغورلییر ائوینه گتیریر ؤگ دیر. بو یئر قاف داغینین آرخاسیندادیر. بو تپه مسکنی

نین آذربایجان  ره تورك واریانتیؤ) م. ح طهماسبه گ18و  215» (یه چالیشیر یه ائتمهاونو اینسان کیمی ترب

 زونو اوخشار جهتلري واردیر. ؤگ تپه

زون آذربایجان ناغیلالرینداکی دیولره اوخشار جهتلري چوخدور. دیولرده آزماندیر، قورخونجدور. ؤگ تپه

» آدام مادام اییسی گلیر، قایسی بادام اییسی گلیر«گیرنده اونالر اینسانین اولدوغو یئره  بعضاُّ آدام یئییر. بنی

یوك ؤدئییر. دیولرده خوصوصی ماغارادا یاشاییر بعضاُّ یئرین آلتیندا اولور چوخلو داش ـ قاش ییغیب ب

 ده اولور. نین کئشیینی چکیرلر. دیولره ده هئچ نه باتمیر اونالرین جانی شوشه خزینه دوزلدیرلر. خزینه

کولورلر. مثالُّ ؤلدوردوکده دیولر داغ کیمی اوچوب تؤك قوشو توتوب ا نی سیندیریب ایچینده شوشه

آیاغیمی میلچم «ستونده دوران قیزا وممد ناغیلیندا قهرمان دیوین آیاغینا قیلینج وورور او ایسه باشینین ا ملیک

زونه ؤدا باش وئریر. باساط قاراداغا چاتاندا از آراسیندا ؤگ دئییر. بونا اوخشار احواالت باساطال تپه» یئدي

 شور. وزه اوخ آتیر. اوخ پاراالنیب یئره دؤگ نه وئرن تپهوگ

لرین  ز پريؤگ سیدیر. تپه نیایا گلمهولی بیر صورتده د زون معجزهؤگ ماراق دوغوران جهتلردن بیریده تپه

الري حاقّیندا دا آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی لري قوش ده سو پري جه لر و ائله والدیدیر. عومومیتله پريؤا
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یرچین شکلینده پیدا اولورالر. ؤده تصویرلره تئز ـ تئز راست گلیریک. مثالُّ بونالر چوخ زامان گ لرین نومونه

ز آراالریندا ؤلر ا یرچینؤناغیلیندا گ» خیر و شر«نین ایستیفده ائتدییی  هله واختی ایله نیظامی گنجوي

حبت ؤدئیه ص» باجیلی ـ باجیلی«داستانیندادا » شاه اسماعیل«ستریرلر. ؤدیر و خئیره نجات یولو گحبت ائؤص

ستریرلر. آنجاق ؤمک گؤائدن بئله قوشالر واردیر. دیقت ائدیلسه بونالر خیرخواه قوشالردیر قهرمانا ک

ایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندا آزمان ندریر. آذربؤچون اوغوز ائلینه بئله بال گوزون آناسی انتقام آلماق اؤگ تپه

دار تصویر  زوده منفی قوه کیمی تصویر ائدیلن اژدهاالردا دیقت ائدیلسه محض سو ایله عالقهؤـ نهنگ، ا

لدوردوکدن ؤاولونورالر. اونالر سویو کسیر و بونونالدا ائله فالکت گتیریرلر. نهایت ائلین قهرمانی اونو ا

دا پري  شور. حوضوزل بیر باغا دؤالردا قهرمان تصادوفدن گ ضی داستانسونرا فالکت سوووشور. بع

زونه رام ائدیر. چوخ ؤزلینین پالتارینی اوغورالییر زورال اؤقیزالري چیمیر. قهرمان گیزلیجه اونالردان ان گ

روندویو ؤلور. گز پالتارینی الده ائدن کیمی گئیینیر، اوچور و یوخ اوؤحالالردا پري قیزي بیر مودتدن سونرا ا

لردن بیر قیسمی سو ایله حووضال باغلی تصویر ائدیلیر. عومومیتله اوغوزال  کیمی شیفاهی ادبیاتیمیزدا پري

والدالریندان بیر ؤره اوغوز خانین اؤده پري صورتلرینه راست گلیریک. اساطیره گ دار اساطیرلردن عالقه

ز بویو ـ عینی زاماندا آذربایجان شیفاهی خالق ؤگ پهلی ت داردیر. دئمه لرله عالقه ده محض پري قیسمی

دیر. همده عومومیتله تورك دیللی خالقالرین فولکلورو ایله  ده باغلی ادبیاتینین دیگر ژانرالري ایله

 داردیر.  عالقه

نیا خالقالرینین فولکلوروندا شیرین (آصالنین) وباساط بویدا ماراقلی و مکمل صورتدیر. دوغرودور د

ژئتلر چوخدور. باساطال وده س سی باره یوتمهؤسی ب د وئرمهورپه اوشاغی آپاریب سؤدون مارالین، کقور

رونور چوخ قدیم ؤلر ایچریسینده خوصوصی بیر یئر توتماقدادیر. گ ژئتودار اساطیر ایندیده همین س عالقه

لر اولموشدور. بونالردان  ر ـ افسانهز حاقّیندا آذربایجاندا چوخلو اساطیؤگ ورلردن باشالیاراق باساط ـ تپهؤد

سی ابوبکر بن عبداهللا بن آیبک  عصرین تاریخچیXIVده  ره ان قدیمی بارهؤلیک بیزه معلوم اولدوغونا گ هله
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عصره قدر آذربایجان تاریخینده باش  Xالدوواداري معلومات وئریر. اصالُّ سلجوق اوغوزو اوالن دواداري 

نین آدینی چکیر. تأسوف کی اونون حاقّیندا »اوغوزنامه«یازدیغی کیتابیندا ایلک  لر حاقّیندا وئرمیش حادیثه

دا  رونوشونو حجمینی کاغیذینیؤلیک تاپیلمامیشدیر. او حتّی کیتابین خاریجی گ بحث ائتدییی کیتاب هله

 تصویر ائتمیشدیر. 

دار چوخ ماراقلی بیر ائپیزود  یله عالقهز احواالتی اؤگ ز اثرینده کیتاب دده قورقوددا اوالن تپهؤاَ. دواداري ا

سینده بحث ائتمیشدیر. بیزه گلیب  گتیریر. بو حاقدا امین ـ عابید ده دده قورقود داستانینا حصر ائتدییی مقاله

ده یازیلمیشدیر: اوغوزنامه آدالنان بو کیتابدا اونالرین (یعنی اوغوزالرین ـ  ز بارهؤگ چاتمایان همین کیتابدا تپه

ز اونالرین مملکتلرینی ییخیب داغیتمیش و ؤگ ز دئدیکلري بیر آدامین سرگذشتی وار. تپهؤگ ) تپهپ اَ

سینده تک  ز عجایب بیر آدام ایمیش. تپهؤگ ره تپهؤهنه اعتقادالرینا گؤلدورموش. اوغوزالرین کؤیوکلرینی اؤب

دا قوجامان  نیزین جینلریندن آتاسییوك دؤزمیش آناسی ب زو واریمیش اونا نه قیلینج نه نیزه ایشلمهؤبیر گ

چ قویون دریسیندن بیر پاپاق گئییرمیش... نهایت تورکلرین وا نهنگ بیر آدام ایمیش. او قدر کی باشینا اون

ده بئله  لدورموشدور. بو وقایعهؤزو اؤگ ایچیندن یئتیشن اَرس (آروز) اوغلو پوساط آدیندا بیر قهرمان او تپه

میش. ارس اوغلو بوساط قیزي  یلهؤیینی س جه واریمیش اونو یئتن (باسان) آداما گئدهاولموشدور بیر قیز 

دا جاواب  یئندي و قیزالر برابر آتاسی ارسین یانینا گلدي و آتاسینا قیزي یئندییینی خبر وئردي. آتاسی

 اوالراق: 

زو ؤگ زرینه همن گیتدي و تپهوزون اؤلدورموشسون ـ دئدي. بوساط بو سؤزو اؤگ ساندیم کی تپه  ـ منده ائیله

 118». لدوردوؤیی خوارزمی بیر شکیلده ا جه یه عقلین قبول ائتمه

بو معلوماتین بیر نئچه جهتدن اهمیتی وار اوالُّ ا. عابید بیر سیرا خاریجی منبعلردن ایستیفاده ائدرك و اَ. 

عصرلرده  V – VIکجه متنی نین تور دوادارینین بو معلوماتیندان نتیجه چیخاراق یازیر کی اوغوزنامه

 . 50ص  3نومره  1930یولو   یرنمهوي ا»آذربایجان«لر  کی آذربایجان ادبیاتینا عایید وثیقه وروندهوـ ا. عابید عیشرت د 118
                                                 



دا عرب دیلینه ترجومه ائدیلمیشدیر  یازیلمیش اولمالیدیر. بوندان سونرا همین متن فارسجایا، فارسجادان

زله ؤگ رونور آذربایجان شرایطینده عومومیتله اوغوزنامه حقینده و خوصوصیله تپهؤ). سونرا گ28ـ  62(

داستانینداکی » قارا اوغلو«زه چیخاریالن ووالشمیشدیر. سون ایللر اختلیف واریانتالردا دوژئتلر مودار س عالقه

 نی بیر داها تصدیق ائدیر.  ده بو موالحیظه ژئتیوز سؤگ تپه

ز ؤي بویو ا»لدورولمهؤباساطین ا«ستریر کی کیتاب دده قورقود داستانیندا ؤتون بو دئدیکلریمیز گوب

لیغی باخیمیندان  لییی، قدیم افسانه و اساطیرلرله باغلی عی کامیللیییی ایدئیا و بدی  لییی، گئنیش شاخه قدیم

 یه مالیکدیر.  خوصوصی بیر موقعه

ژئتلر، وزو قدیم سؤدیر. داستان ا سترمکدهؤزونو گؤده تأثیري ا نین کیتاب دده قورقود داستانیندا ایسالم دینی

نیاسیندا مئیدانا ولوسودور. بو جهتدن تورك دژئتلر توپوروایتلر، باهادیرلیق ماهنیالري، میفلر و میفولوژي س

مه (دلی دومرولون بویو) ارین قاییتماسی (بامسی بئیرك  ژئتی جان عوضینه جان ایستهوز سؤگ گلمیش تپه

نیا وژئتلر (بکیل اوغلو ایمرانین بویو) و ساییره ایسالمدان اول دودار س له عالقه بویو) اووچو آلالهی بکیل

لشدیکجه خالق  ژئتلردیر. بونالر سونرا شیفاهی دیلده دوالشدیقجا ـ کامیلوسینده گزن سخالقالري ایچری

دار اعتقادالري داستانا عالوه ائتمیشدیر. اونودا اونوتمامامالی کی پراکنده حالیندا اوالن بویالر  اسالمال عالقه

یزه گلیب چاتان ال یازماسی ایله بویالرین لی شکیلده یازییا آلینماسی گومان ائدیلیر. ب بیر نئچه دفعه سیستم

ستریلیر. ؤده دده قورقودون محمد پیغمبرین زامانیندا آنادان اولدوغو گ داها سونراکی واریانتیدیر. مقدمه

 جلودور. وده داها گ نین تأثیري مقدمه ایسالم دینی

میشدیر. آنجاق سونرا آلالهین و عزرائیلین  اوغوز قهرمانالریندان دلی دومرول آلاله، عزرائیل حاقّیندا ائشیدمه

 رور و ایناناراق دئییر: ؤجونو گوگ

یده آرار یئرده ؤنئچه جاهیللر سنی گ رکولو تانري ؤگ سن  کیمسه بیلمز نئجه اوجاالردان اوجاسان 

 ایستر
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 باقی قاالن ستّار تانري.   داییم دوران جاببار تانري   سن  نلومدهؤلر ک منؤسون خوب م

مک ؤجلو، قوتلی اولسادا یئنه ده آلالهین، تانرینین کولدوردویو بویدا باساط نه قدر گؤزو اؤگ اساطین تپهب

 شمنه غلبه چالیر. وز کیمی آزغین دؤگ ایله تپه

 ـ اوغالن قورتاردین؟ « 

ال اله «اساطین دیلیندن لرله تکرار اولونور. نهایت ب سی دفعه زله باساطین بو مکالیمهؤگ تپه». ـ تانریم قورتاردي

 کالمینی ائشیدیریک. » اال اهللا، محمد رسول اهللا

والدادا ؤییرلر ا والد ایستهؤآمیزدیر کی داستاندا هئچ بیر چتین ایش آلالهسیز کئچمیر. آلالها یالواریب ا عیبرت

سیر دوشنده قازان خان شمنلره اودئییرلر. اوغلو اوروز د» آدینی من وئردیم یاشینی آلاله وئرسین«آد قویاندا 

نین  شمن تورپاقالریندا کیمسهودئییر. اوغوز باهادیرالري غالیب گلدییی د» تانري وئرمیشدیر، تانریدا آلدي«

آنا حاقّی، تانري «لریده وار.  سلمان دینینی قبول ائدن دیگر دین نومایندهودا م یئرینه مسجید تیکیرلر، داستان

 ». محمد دینی عشق ایله قیلینج ووردوم«تانین بیر یئرینده دئییر: دئییرلر. قازان خان داس» حاقّی

آمان آلالهین «لر ائشیدیلیر:  یوکدور. داستاندا تئز ـ تئز بئله ایفادهؤزوده بؤره آلاله بیردیر اؤایسالم تعلیمینه گ

» اولوو تانري» «حاقّ تعاال«ر: دیرل لر ایشله (تانرینین) بیرلیینه یوخدور گومان آلاله حاقّیندا قهرمانالر بئله ایفاده

لیتلی ؤیوك و مسؤ، اوغوز بهادیرالري همیشه ب»عزیز تانري» «قادیر تانري» «اوجا تانري» «غنی تانري«

لري هپ یئتدیلر. آري سودان آبدست آلدیالر، آغ آلیمالرینی یئره  اوغوز بی«یوشدن قاباق ناماز قیلیرالر: ؤد

 ». رکولو محمده صاالوات گتیردیلرؤدیالر، آدي گقویدوالر، اکی روکعت ناماز قیل

لییی،  نین سونوندا آلقیشالر واردیر. بو آلیقیشالردا داستانین هم قدیم کیتاب دده قورقود بویالرینین هامیسی

دار اعتقادالر چوخ اوستالیقال چارپازالشدیریلمیشدیر.  ده ایسالمال عالقه روشلر و همؤایسالمدان اولکی گ

یئرلی قارا » «قانلی ـ قانلی سوالردان کئچید وئرسین» «قارا داغا یئتدیینده آنشیت وئرسین«یشالر: قدیم آلق

» رکولو سویون قوروماسینؤقامن آخان گ» «سین لیجه قابا آغاجین کسیلمه گولگه» «داغالرین ییخیلماسین
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دورتوشرکن آال » «سین کوتَلمهچالیشیندا قارا پوالد اوز قیلینجین «، »قاناتالرین اوجالري قیریلماسین«

 »ندرین اوفانماسینؤگ

 ایسالمال باغلی آلقیشالر: 

آغ بیرچکلی آنان یئري بهشت » «آغ ساققالی بابان یئري جنت اولسون» «سین آلاله وئرین اومیدین اوزولمه«

ن گوناهینیزي ورسو ییغیشدیرسین، دوروشه» «دا بئش کلمه دوعا قیلدیق قبول اولونسون آغ آلنین» «اولسون

 ». رکلو محمده باغالنسینؤقادیر تانري، آدي گ

 دده قورقود صورتی

تون بویالریندا ایشتیراك ائدیر. دده قورقود ودده قورقود داستانینین اساس صورتلریندندیر. او داستانین ب

ه اوغوز عصرد XI«صورتی حاقّیندا آز یازیلمیشدیر. تاریخده قورقود آدیندا شخصتلر یاشامیشدیر. 

 11» (عصرده تورکیه سولطانی بایزیدین اوغالنالریندان بیرینین قورقود ایدي. XVIلریندن بیرینین  سرکرده

ختلیف و)آنجاق داستاندا او ائپیک صورت کیمی دده قورقوددور. ائله دده قورقود صورتی حاقّیندا م28ـ 

سترمیشلر. تاریخچی رشیدالدین اونون ؤدوغونو گلر واردیر. بعضیلري اونودا تاریخی شخصیت اول موالحیظه

VII ورونده یاشادیغینی قئید ائدیر. یاخود ؤعصرده محمد پیغمبرین دXVII  لموشعصرده آذربایجاندا او

قورقود حاقّیندا دئییلیر کی او محمدین دوستو ایمیش. همیشه اونون یانیندا «سیاح آدام اولئاري یازیر: 

) 28ـ  18» (ایل یاشامیشدیر. 300ده اونون یانیندا آلمیشدیر. الکین او محمددن سونرا  یاوالرمیش. تحصیلین

دده قورقود «عصرلرینده یاشامیش و  VII – VIIIدده قورقود ان اسکی تورك شاعیري اولوب میالدین «

یندییه قدر دده قورقود تاریخین بئله قئیدلر اولسادا البته ا 119».آدیندا ماثالالردان عیبارت اثر یازمیشدیر» کیتابی

حبت آچماق گرکدیر. بونون ؤره ده اوندان بیر ائپیک صورت کیمی صؤلریندن تاپیلمامیشدیر. اونا گ صحیفه

 زودور. ؤده اساس منبع ائله داستانین ا چونوا

 99ـ ص  1944ـ تورك مشهورالري ائسیکلو پئدییاسی استانبول  119
                                                 



لر واردیر.   ظهزونون ائتیمولوگییاسی حاقّیندا فولکلورشوناسلیغیمیزدا موالحیؤاولجه قئید ائدك کی قورقود س

لیک  ره قور ـ قوت ایسه خوشبختؤعالیمه گ». قوت«و » قور«لور: ؤزو ایکی یئره بؤم. سیدوف بو س

کونو آچمیشدیر. ؤده گئنیش تدقیقاتی واردیر. او قورقودون میفولوژي ک معناسیندادیر. م. سیدوفون بو باره

اسی، بخت مایاسی، جان ـ روح مایاسی... قورقوت خوشبختلیک مای««دیر:  گلدیینی نتیجه ایسه بئله

 )27ـ  143» (دئمکدیر.

السالم زامانینا یاخین بایات بویوندان قورقوت آتا دئرلر بیر اَر  رسول علیه«سینده اوخویوروق:  داستانین مقدمه

زوده ؤدیر. االرین فورماالشماسیندا اساس رول اوینامیش لریندندیر. آذربایجانلی بایات اوغوز قبیله» قوپدو

موسیقی، مغنّی و صنعتکارالري ایله سئچیلیردي. آذربایجاندا اونالرجا بایات آدلی یئر، کند مووجوددور. 

ییرلر. م.  یلهؤسینده چوخلو روایتلر س زونون و آتاسینین بارهؤنین ا دا بایات کندینین جاماعاتی فیضولی قاراباغ

ال باغلیدیر.  دا همین سوي وصدورالر. بایاتی شعر فورماسییه مخص دا همین قبیله پ واقف، م. ف آخوندوف

ز قاباغیندادیر. ؤسینین مدنیت تاریخیمیزده اوینادیغی موهوم رول گ تون بونالردان سونرا بایات قبیلهوب

ه بایاتدان قوپموش دده قورقود داستانین ان مرکب و کامیل صورتلریندندیر. هر شئیدن اول او اوزاندیر. الیند

ستریلیر کی ؤدن مجلیسلرده ایشتیراك ائدیر. هر بیر بویون آخیریندا گ لر گزیب، شادلیقالردا شوله قوپوز، منقبه

دده قورقود دوزوب قوشان بوي، داستان یارادان اوستاددیر. او داستانالري حاضیرالییب اوزانالرا وئریر. 

پوزون صداالري آلتیندا اونالردا مجلیسلرده قوخویورالر. او 

دیر. دده مودریک، آغ ساققال، بیلیجی، پیرانی آدامالرا وئریلن آددیر. یئنه  ال برابر همده دده لیق قورقود اوزان

قورقود آتا اوغوز قومونون موشکولونو حل ائدردي، هر نه ایش اولسا  «سینه مراجعت ائدك:  داستانین مقدمه

». زون توتوب تامام ائدرلرديؤي. هر نه کی بویورسا قبول ائدرلردي. سمزلرد قورقود آتایا دانیشمایینجا ایشله

بیلنی اولماسینا داییر داستاندان چوخلو میثالالر چکمک اوالر. بامسی بئیرك  دده قورقودون اوغوزون باش

زون ؤگ هبویوندا بانی چیچکین قارداشی دلی قارجارین یایینا یالنیز دده قورقود گئده بیلیر. باساطین تپ
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زون مسکنینه یالنیز دده قورقود گئدیب ایشی یولونا ؤگ لدوردویو بویدا دا اوغوز ائلینین قنیمی اوالن تپهؤا

یه گئدن قهرمانین بئلینه قیلینجی  قویا بیلیر. بکیل اوغلو ایمرانین بویوندا وطن سرحدلرینین کئشیینی چکمه

 دده قورقود باغالییر وس. 

چون ودیر. توخونولمازدیر. دلی قارجار اونو وورماق ا ان باشقا دده قورقود مقدس شخصیتتون بونالردوب

 یده قالیر. ؤقیلینجی قالدیراندا الی قورویور گ

سی ایدي، نه  اوغوزون اول کیشی تامام بیلیجی«جکدن خبر وئرن بیر اولیادیر، پیغمبردیر.  دده قورقود گله

اوغوزالرین مقدس ». نلونه ایلهام ائدرديؤیلردي، حاق تعاال اونون کؤخبر س دئرسه اوالردي. غیبدن دورلو

). دده قورقود اولیاء ـ مقدس 20ـ  38قورقود قاییرمیشدیر. ( سایدیغی قوپوزو داها مئیدان قاباق دده

لدیرمامیشالر. ده اوغوز بهادیرالري سیالح قا شمنهوچون قوپوزا مقدسدیر. الینده قوپوز اوالن دواولدوغو ا

اوشون «مکینه چاتمیشدیر. بو جهتدن ؤیوشلرده قهرمانالرین کؤقوپوز ـ دده قورقود یادگاري ان چتین د

شور ویوك قارداش اکرك اسیر دؤآمیز بیر صحنه واردیر. ب اوندا چوخ عیبرت»  یین بویو سکره» قوجا اوغلو

تون ومیش ب ندریلمهؤین اونا قارشی گشمنویویوب قارداشینی آختاریر دؤکیچیک قارداش سکرك ب

ندریرلر کی ؤقوشونالرینی قیریب محو ائدیر. آخیردا یورولوب یاتیر. کافیرلر اکرگی زینداندان چیخاریب گ

لدورسون (قارداشی اولدوغونو بیلمیرلر قارداشالردا بیر بیرینی تانیمیرالر). یوخودا اوالن اکرکین ؤاونو ا

رمتینه چالمادیم. اگر الینده ؤم قورقود قوپوزو ح ـ مره کافیر! دده« رك اونا دیمیرك رن سکؤبئلینده قوپوزو گ

 ». چون سنی ایکی پارا قیالردیم ـ دئییروقوپوز اولماسایدي آغام باشی ا

تون یوخاریدا یازیالنالرا یئکون ووراراق دئیه بیلریک کی دده قورقود داستاندا اوزان ـ دده ـ آغ ساققال، وب

دار تورك دیللی خالقالر  قورقودال عالقه لیا وس. کیمی تصویر اولونموشدور. ددهؤحکیم، لوقمان، سرکرده، ا

لر خوصوصیله  لومو حاقّیندا اوالن افسانهؤلر دوالشماقدادیر. دده قورقودون ا آراسیندا چوخلو افسانه

قبیري کیمین چوخ قازیرسیز ـ دئییر. جاواب  رور بوؤماراقلیدیر دده قورقود یوخودا بیر نئچه قبیر قازان گ
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نیانین او بیري اوجونا قاچیر. اورادا دا همین ولومدن قورخاراق دؤچون. او اووئریرلر کی دده قورقود ا

رور. دده ؤرد طرفینه قاچیردا دا اورادادا همین یوخونو گؤنیانین دولیکله د نین شاهیدي اولور. بئله حادیثه

ایل اورادا یاشاییر. نهایت یورولوب یوخویا  100ستونده یاشاماق قرارینا گلیر. ویب سویون اقورقود قاچ

لدورور. اورتا آسیادان توپالنمیش باشقا بیر ؤلوم ایالن جیلدینه گیریب یوخودا ایکن اونو چالیب اؤگئدیر. ا

ز ؤستونده اوتوروب اودییی خالچانین ازرینه سرونین سونوندا تصویر ائدیلیر کی گویا قورقود سو ا افسانه

زونو یوممور ؤلوم اونا یاخینالشا بیلمیر، بیر هفته گؤچون اوقوپوزونو چالیر، او خویور، قوپوز چالیندیغی ا

لوم ایالن شکلینه ؤسینین سوسماسیندان ایستیفاده ائدن ا نهایت یورولوب یاتیر. قورقودون ماهنی و موسیقی

ده دفن  ره گویا قورقود و اوراداجا ساحیلؤیه گ لدورور. افسانهؤونه چیخیر اونو استوشرك خالچانین اود

نو خوز ـ خور، خور ـ خوت وستونه قویورالر. گویا قوپوز ایندیده هر جومه گوائدیرلر قوپوزونودا قبرینین ا

 ). 20ـ  35کارین یاسینی ساخالییر. ( یوك نغمهؤدئیه سسلنیر، آغالییر، ب

لال نصرالدینله مقایسه ائدیرلر. بئله گ رقود خیضرال عینیدده قورقود دا ابدي ؤلشدیریرلر. مورنور کی دده قو

لشمیش بیر قهرماندیر. بیر سیرا منبعلرده  وي حیات اوغروندا چالیشان تانریدیر. دده قورقود آرتیق افسانه

تون وره حتی بؤا آسیادا، قبیرلري واردیر. روایته گده،اورت دا ـ درنبدده، تورکیه ستریلیر کی اونون آذربایجانؤگ

 میشدیر:  رد اشیانی او دوغرو آدالندیرا بیلمهؤده آدینی دده قورقود قویموشدور.آنجاق د شئیلرین

 دي او دده قورقود آیرانا دویوران دئمه دي او دده قورقود  گلینه آیران دئمه

 120دي او دده قورقود. کن دئمهؤنه س هتیک دي او دده قورقود  ایندیه تیکن دئمه

زو و آفوریزملر وئریلمیشدیر. بورادا خالق ؤسینده دده قورقودون دیلی ایله بیر چوخ آتاالر س اثرین مقدمه

 میش:  یلهؤدار وئریلیر. دده قورقود س دده قورقودون آدي ایله عالقه  سی عاغلی یئنه  تجروبه

دیر کی بورادا ماهنی بیالواسیطه  نی یازیب ساخالمیشدیر. ماراقلی زلتدییی یئنی الیفبا ایله خالق آراسیندا مشهور اوالن بو ماهنیوـ م. ف. آخوندوف د 120
شکلینده ایشلنمیشدیر. اوزوده دده خورت ـ خورت » من دده قورقود«دئییل » او دده قورقود«قودون اوز دیلیندن دئییلمیشدیر. یعنی قوردده 

 یازیلمیشدیر. یادیمیزا ساالق کی دده قورقودا دده خورت ـ خورت  

                                                 



 جیک اولماز  کول تپه شمن دوست اولماز وقاري د ماز یاپا یاپا قارالر یاغسا یازا قال

 یود آلماز ؤیینجه ا رمهؤقیز آنادان گ ار مالینا قییمایینجا آدي چیخماز 

 ولت اولماز ؤنلون اوجا توتان ارده دؤک  یینجه سفره آچماز  رمهؤاوغول آتادان گ

 ولت اولماسا وس. ؤن نه فایدا باشدا دبابا مالیندا لوب مال قالماسا ؤسین بابا ا اوغول داها نئیله

یه بیردن بیره  ده داستانین یارادیجیسیدیر. البته بو موالحیظه بئله بیر موالحیظه واردیر کی دده قورقود هم

نین توپالندیغی بئله بیر  لرین ور حادیثهؤختلیف دوزوده مؤیوك بیر داستانین اؤجاواب وئرمک چتیندیر. بئله ب

تون بویالرنین وزدور داستانین بومک چتیندیر. د یلهؤصنعتکار طرفیندن یارادیلدیغینی سمرکب اثرین بیر 

آخیرالریندا دده قورقود اوغوزنامه یارادیجیسی کیمی قئید ائدیلیر. آنجاق دیقت ائدیلسه دده قورقود بو 

یمی خاطیرالنیر. لشمیش اوستادي ک ده دوزوب قوشموش اوزانالرین عومومی سا کئچمیش بویالري نه واخت

دیر گویا کوراوغلودا عاشیق ـ شاعیر اولموش و  نمکده یلهؤلر کوراوغلو داستانی حاقّیندا دا س بئله موالحیظه

دا بیر کاروانی  ره ایسه گویا کوراوغلو گنج یاشالرینؤیه گ دا او یاراتمیشدیر. باشقا بیر موالحیظه داستانی

بئله گتیرمیشدیر. جنون کوراوغلونون عاشیقی  نونون چیخاریب چنلیساخالمیش و صاندیقدان عاشیق ج

 اولموش اونون ایگیدلیکلري حاقّیندا داستان قوشموشدور کی بودا کوراوغلو داستانیدیر. 

چون گلین بو گوندن کئچمیشه کیچیک بیر سیاحت ائدك. ائله سونراکی ولري آراشدیرماق ا بو موالحیظه

یوك وطن ؤب» قاطیر ممد» «ستارخان«عصرین اوللرینده  XIXتورك. ؤریمیزي گقهرمانلیق داستانال

دا قهرمانالري عاشیقالر کیمی  نی یادا ساالق. بو داستانالرین»کامالین داستانی«سی ایللرینده یارانان  موحاریبه

یلمز کی قاچاق ز آدالریندان ماهنیالر اوخویورالر. آنجاق هئچ کس دئیه بؤچیخیش ائدیر و داستان بویو ا

یه گتیرن  تون بو داستانالرین اریه ـ عرصهونبی، قاچاق کرم یاخود کامال قاسیموف عاشیق اولموشدور. ب

 ییرلر.  یلهؤعاشیقالر قهرمانالرین آدیندان شعرلر س
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داستانالریندا عوصیانچیالر ایچریسینده عاشیقالردا » قاطیر ممد» «قاچاق نبی«زدور بیز بیلیریک کی ود

نالر بو احواالتالري ماهنیالرین مشایعتی ایله ایفا ائتمیشلر. دئمهاولی نتیجه بودور کی کیتاب  لموشدور. او

دده قورقود اوزانالر کوراوغلونو و سونراکی داستانالریمیزي ایسه عاشیقالر کوللئکتیوي یاراتمیشدیر. دده 

لشدیریلمیش  زان و عاشیقالرین عومومیدا همین داستانالري دوزوب قوشان او قورقود، عاشیق جنون

 صورتلریدیر. 

 قاراچا چوبان صورتی. 

جو وسیدیر. اوندا خالق گ داستانین ان ماراقلی صورتلریندن اوالن قاراجا چوبان امکچی خالقین نوماینده

دئمیشدیر  آتاالر«ز عاغلی باجاریقی، تدبیري، سخاوتی ایله مشهوردور. ؤقوتی واردیر. چوبان بیزده همده ا

کیمی خالق مثلی داستانالردا تئز ـ تئز تکرار ائدیلیر. چوبان عینی » کی یورولدون ساربانا ـ آجدین چوبانا

زاماندا برکت سخاوت، بوللوق ـ خئیرخواهلیق رمزیدیر. داستان و ناغیلالردا همیشه او آج و یورغون 

 ستریر. ؤیول گ مک ائدیر. مصلحت وئریرؤقهرمانالري دویدورور اونالرا ک

ده کیتاب دده قورقود دا وئریلن قاراجا چوباندیر.  جلو، سخاوتلی چوبانالرین تیپیک بیر صورتیوبئله گ

 له دئییلر:  داستاندا اونا مراجعت

 قارال یاغمور یاغاندا چاخماقلی چوبان  قارانقو آخشام اوالندا قایغیلی چوبان 

  دو پئندیري بول قایماقلی چوبان.وس

مین  شور کی قازانین دمیر قاپی دربند ده اونوشمنلردن بیرینین یادینا دوقازان خانین ائوینی یاغماالیان د

شمن قویونالري اله وآلتی یوز د». قازانا اولوو حئیف ائدریک«تورسک ؤقویونو وار. اونالري دخی گ

ایکی ». رورؤایغولو بیر واقعه گق«ندریلیر. قاراجا چوبان هدله گئجه ایکن ؤچون دربنده گوکئچیرمک ا

شمنلرین نه ویه حاضیرالشیر. د قارداشینی اویادیر آغیلین آغزینی برکیدیر. تپه کیمی داش ییغیب مدافعه

شمنلرله سونا قدر وسینی صرف ائدیر د ده هده ـ قورخوسو قاراجا چوبانی آلدادا بیلمیر او قوه یاغلی دیلی نه
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ده قویوب آتیر. ایکی قارداشی  قورتاردیقدان سونرا ساپاندینا قویون ـ کئچی ووروشور حتّی ییغدیغی داشالر

 شمنلر قاچیب داغیلماغا مجبور اولورالر. ویوشده شهید اولور. آنجاق قاراجا چوبان تسلیم اولمور دؤبو د

دیر.  نگ بیر اینسانلرله تصویر ائدیر. قاراجا چوبان نه اوزان قاراجا چوبانی چوخ ماراقلی و شیرین ایفاده

نین توثکوندن توخونموشدور. هر  چ کئچیوچ یاشار دانا دریسیندندیر. قولالري اواونون ساپاندینین ایچی ا

شنده توز کیمی سوورولور اوجاق کیمی وشمور. دوایکی باتمان داش آتیر. آتدیغی داش یئرده د آتاندا اون

 یر. چ ایل اوت بیتموشن یئرده اواویولور داش د

خانا اولوب  روندویو کیمی قازان خانی قاراجا چوبانین ایتی اونون یانینا گتیریر. چوبان قازانؤبویدان گ

ییر چوبانال  زو تک گئتمک ایستهوچون اوشمندن اینتیقام آلماق اوکئچنلري ناغیل ائدیر. الکین قازان خان د

شور. وزو تک یوال دؤیوك بیر آغاجا باغالییر اؤانی بره ده قاراجا چوبؤیی شأنینه سیغیشدیرمیر. اونا گ گئتمه

آغاجی هارا «شور، قازن خان: وکوندن قوپاریب قازان خانین آرخاسینجا یوال دؤقاراجا چوبان ایسه آغاجی ک

دا من بو آغاجال سنه  یوشدن آجانؤشمنله دوآپاریرسان؟ دئیه خبر آلدیقدا چوبان جاواب وئریر کی سن د

لیق  زو ایله آپارماغا راضیؤزلر قازان خانین خوشونا گلیر او قاراجا چوبانی اؤبو س» می جه رك بیشرهؤخ

 وئریر. 

دن  زرینده غلبه چالیب خالقی تهلیکهوشمنلر اوسیز خالقین منافعینی قورویوب د بههوبئله قوولی قهرمانالر ش

آمیز بیر دیلله تصویر  زلیینی حیرتز قهرمانالرینین مغلوب ائدیلمؤره ده خالق اؤقورتاریب. محض اونا گ

 ائدیر. 

 کیتاب دده  قورقود داستانالریندا قادین صورتلري. 

یی،  آصالنین ائرکه«عومومیتله شیفاهی خالق ادبیاتیمیزدا قادین صورتینی تصویرینه گئنیش یئر وئریلیر. خالق 

ستریر کی ؤحاضیر جاواب ناغیلالریندا گده بیر سیرا  زلرینؤآتاالر س» لودوروآرواد ائوین گ» «دیشیسی اولماز

سی،حتی فیزیکی قوسی اعتبارایله کیشیلرده بیر سیرادا دورور. کیتاب دده قورقود  قادینالردا آغلی، دوشونجه
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رونوشجه ؤبویالریندا دا ماراقلی قادین صورتلري واردیر. بوراداکی قادینالر عاغیللی، تدبیرلی، خاریجی گ

دئییلیر. آنا نسیل » آنا حاقّی ـ تانري حاقّی«دا  قهرمان کیمی تصویر ائدیلمیشدیر. داستانپرور و  زل، اینسانؤگ

 نیر:  نیر و تعیرفله یودن ـ مقدس بیر وارلیق کیمی عزیزلهؤوالد بؤآرتیران ا

 ده سلوي بویلوم  ائودن چیخدي یوروین  گیل باشیم باختی ائویم تاختی  بري گل

 قورولو یایا بنذر چاتما قاشلیم   را ساچلیم دا قا دا سارماشان توپوغوم

 ز آلماسینا بنذر آل یاناقلیم ؤک   قوشا بادام سیغمایان دار آغیزلیم 

 ییم.  لهؤییم د قادینیم دیله

سالور قازانین «خان اوغلو بوغاجین بویوز  دیرسه«کش آنادیرالر.  زل و قایغیؤقادینالر هر شئیدن اول گ

سی عکس  آمیز نومونه نین عیبرت بویالریندا آتاالرین باالالرینا اوالن محبتی« »ائوینین یاغماالنماسی

 اولونموشدور: 

بویالري » دلی دومرول«، »بامسی بئیرك«مور یولداشیدیرالر. ؤزل دوست، صادق و وفالی عؤقادینالر همده گ

انا حیات یولداشی باغیشالییر. بو داستاندا دا والدینین قییمادیغی جانی قهرم بونا آیدین میثالدیر. دلی دومرول

قادینالر همده مغلوب ائدیلمز شجاعتی قهرمان کیمی تصویر ائدیلمیشدیر. اوروزون اسیر اولدوغو بویدا 

زلرینه محض بئله ایگید قیزالر ؤبورال خاتون یاغیالرا قارشی ووروشور. ماراقلیدیر کی داستاندا قهرمانالر ا

 آختاریرالر. 

نمز، رشادتلی بیر نیشانلی آختاریر. بو نیشانلی الزیم گلنده ؤزو کیمی ایگید، دؤورالی بویوندا قهرمان ات قان

لی و حتی غلبه بئله قازانمالیدیر. دوغروداندا اونون  یوشه گیرمهؤالشمالی د شمن قوشونو ایله قارشیود

سی  غالیب چیخیر. بامسی بئیرکین نیشانلیزه گلیر و وز ـ اویوك بیر قوشونال اؤسئوگیلیسی سئلجان خاتون ب

یعنی قادینالرین کیشلر کیمی   آور کیمی آت چاپیر، قیلینج وورور گولشیر وس. بو عنعنه بانو چیچک جنگ
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عقلی و فیزیکی جهتدن قوتلی اولماسی سونراکی ناغیل و داستانالریمیزدا دا قاباریق شکیلده تصویر 

 ائدیلمیشدیر. 

ده قادینالرا موناسیبته داییر ماراقلی معلوماتا راست گلیریک.  ده، جمعیت دا او زامان عاییلهکیتاب دده قورقود 

پرور، ایش گوزار، سخاوتلی،  لونور. بورادا ائودار، قوناقؤرد یئره بؤده قادینالر د داستانداکی مقدمه

دو ایله مشغول اوالن قادینالر ین، پینتی، اسرافچی، دئدي ـ قو نیر عکسینه گزه رفتار قادینالر تعریفله خوش

 نیر.  پیسله

 رد دورلودور: ؤالر) د قاریالر، (قادین

بیریسی نئجه      بیریسی ائوین دایاغیدیر  دو.  دو    بیریسی دولدوران طوي بیریسی سولدوران سوي

 سویلرسن بایاغیدیر. 

دور کی یازیدان ـ یاباندان ائوه بیر قوزان ائوین دایاغی اونو یئدیررر، اول اولماسا اوناق گلسه ار آدام او

ندرر. اول عاییشه، فاطیمه، سویودور. خانیم اوجاغینا بونجیالیین، عورت ؤایچیرر، آغیرالر، عزیزلر، گ

 گلسین. 

دانجا یئریندن اوزو دورار، الین ـ اوزون یوسمادان دوققوز  گلدین اول کیمی سولدوران سویدور. صاباح

یرونه اورار، آییدار: ـ بو ائوي ؤاج ایلن بیر گوولَک، یوغورو گوورلر دویونجا تیخا ـ باسا یئیر، الین ببازالم

زوم یاشماق ودي، آیاغیم باشماق، ا لمهوزوم گوخاراب اوالسی اره وارالیدان بري دخی قارنیم دویمادي ا

 دي دئیر.  رمهؤگ

 یم ـ دئیر. یدي بیرینه دخی واراید لهؤآه نوالیدي بو ا

 سین اوجاغینا خانیم بونجیالیین عورت گلمه

دور،... یئریندن اورو دورار الین اوزون یومادان، اوبانین اول اوجوندان بو  گلدین اول کیم دولدوران طوي

کیم  زدوؤدن سونرا ائوینه گلدي گ یلهؤاوجوندان بو اوجونا، بو اوجوندان اول اوجونا چارپیشدیرار. گزدي، ا
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نموش... اوجاغینا بونون ؤپک یئکه دانا ائوینی بیر بیرینه قاتمیش طویوق کوماسینا، صیغیر دامینا دؤاوغرو ک

 سین.  کیمی عورت گلمه

یلرسن بایاغیدیر. ائوینه یازیدان ـ یاباندان بیر اودلو (آبیرلی) قوناق گلسه اَر آدام ؤگلدین اول کیمی نئجه س

 لیم یودا یئسین... مک گتیر یئیه دئسه کی دور اتائوده اولسا اونا 

دي... الین اورار،  ییم؟ بو ییخیالجاق ائوده اون یوخ ـ الک یوخ. دوه دییرماندان گلمه عرت آیدیر: ـ نئیله

 ». ندرر. اوندان دخی سیزي خانیم الـله ساخالسینؤنون آنارو صاغریسین الینه دؤی

 ی خالق داستانالریمیز. کیتاب دده قورقود و سونراک

سترمیشدیر. سونراکی قهرمانلیق داستانالریمیزدا ؤدده قورقود بویالري سونراکی داستانالریمیزا قوتلی تأثیر گ

فورما اعتباري ایله کیتاب دده قورقود کیمی قورولموشدور. بونا ان یاخشی ثبوت کوراوغلو داستانیدیر. 

تون وتون بویالردا ایشتیراك ائتدییی کیمی، کوراوغلودا، کوراوغلونون بوود بکیتاب دده قورقوددا دده قورق

شنده کوراوغلو اونالرین هارایینا چاتیر. بویالردا دا کیم چتین ولییه د ستریر. دلیلر چتینؤقولالریندا فعالیت گ

اساساُّ قهرمان دده قورقود ایسه چون دده قورقودون یانینا گلیر. آنجاق کوراوغلو وشسه مصلحت اووضعیته د

 دده بیلیجی، مصلحتچی اوزاندیر. 

لریندن عیبارتدیر. بونالردان باشقا  تون خالق داستانالریمیز کیتاب دده قورقود کیمی نثر و نظم حیصهوب

وراوغلو کیتاب دده قورقود دا آیري ـ آیري ائپیزود و احواالتالردا واردیر کی اونالر بو و یا دیگر شکیلده ک

 داستانیندا ایستیفاده ائدیلمیشدیر. 

نین  حمزه«آدالنیرالر. » دلی«اوالُّ قئید ائدك کی دده قورقود بویالریندا اولدوقو کیمی کوراوغلودادا قهرمانالر 

سی بامسی  قولوندا کوراوغلونون عاشیق پالتاریندا حسن پاشانین مجلیسینه گئتمه» قیرآتی قاچیرماسی

ییر. حسن پاشا کوراوغلویا ایجازه وئریر کی  سینه چوخ بنزه یین اوزان پالتاریندا طوي مجلیسینه گئتمه بئیره

سی ایله یئییر. ایچیر سونرا مجلیسه  گئدیب یئسین دویسون سونرا مجلیسه گلسین. بئیرك قازان خانین ایجازه
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غلونونگلیر وس. بامسی بئیرَیه روم ائلیندن دنیز قولونون دان اوراوز آیغیر گتیریرلر. کونیز  الن بودا قیرآتی د

 ییر.  آیغیریندان اولموشدور. بئیرَك حبسدن قورتاران کیمی آتینین یانینا گلیر بوز آیغیز اونو تانییب کیشنه

ر کی چالیب لییه ووراندا حسن پاشا عاشیق لیباسیندا اوالن کوراوغلونو قیرآتین یانینا سالی زونو دلیؤقیرآت ا

 زونو یاالییر. ؤلشدیرسین. وفالی قیرآت کوراوغلونو تانییب اونون اوز گ ـ چاغیرسین. قیرآتی ساکیت

لر چیخیر. مثالُّ دده قورقود بویالریندا  هر ایکی داستانی دیقتله اوخویاندا قارشیمیزا چوخ ماراقلی مسأله

چون آد وستردییی، ائل آراسیندا مشهورالشدیغی اؤیک گلدوردویو، ایگیدلؤشمن اوقهرمانالرا چوخ زامان د

دار اولور. بوغاج، بامسی  زونو ایلک دفعه قهرمان کیمی تانیتدیغی حادیثه ایله عالقهؤقویورالر. بودا اونون ا

غزیندا قارا دره آ«دییلر:  لر ایشله بئیرك، دلی دومرول وس. یاخود اوغوز بهادیرالریندان دانیشاندا بئله ایفاده

سینده  ین بیغین انسه ل ائلهوقادیر وئرن قارا بوغا دریسیندن بئشیینین یاپیغی اوالن آجیغی توتاندا قارداشی ک

نین  ندرهؤکی دمیر قاپییی تَپیب آالن آلتمیش توتام آال گ دمیر قاپی دربندده» «نه...وین قارا گؤیئددي یئرده د

سه توپوقالرینی  آلتمیش ارکج دریسیندن کورك ائله» «و دلی دوندار...یوردن قییان سلجوق اوغلؤاوجوندا ار ب

وس. بونالري » ین دائیسی آغ آغیزلی آروز قوجا ین قولو بودو اوزون بالدیرالري اینجه قازان بی رتمهؤا

  زونوزون قارشیسینداجانالنیر.ؤلري حاقّینداکی تصویرلري گ اوخویارکن خالقین کوراوغلو و دلی

ستردییی قهرمانلیغا ایگیدلیینین خاراکتئرینه اویغون آدالنیرالر. دمیرچی اوغلو دلی ؤلریده گ کوراوغلونون دلی

ستریر کی قهرمانلیق ؤتون بونالر گوحسن تانري تانیماز یوال سیغماز هاالي پوزان توپ داغیدان وس. ب

لریندن  لردن اوالن دده قورقود داستانالرینین عنعنه دهداستانالریمیزدا خوصوصیله کوراوغلودا ان قدیم آبی

گئنیش شکیلده ایستیفاده ائدیلمیشدیر. بودا کوراوغلونو یارادان عاشیقالر کولئکتیوینین دوغرودان دا 

 اوزانالرین خلیفه اولدوغونو بیر داها تصدیق ائدیر. 

مک ائتمیشدیر. بورادا دا هم فورما هم ده ؤماسینا کدا فورماالش دده قورقود بویالري خالق رومانالرینین

ژئت خطی وز سؤعاشیق قریبز داستانی، ا«مضمون جهتدن اوخشارلیق چوخدور. یوخاریدا دئدییمیز کیمی 

 482 



 483 

زرینده قورولموشدور. الکین اونو قئید وقهرمانالرینین لعینین تصویري نوقطه نظریندن بامسی بئیرك بویو ا

شمنلر اسیر ائدیب آپارمیشالر. وعاشیق قریبی وطندن دیدرگین ساالن احتیاج ایدیسه بئیرَیی دلییک کی  ائتمه

 ز قهرمانلیقی ایله سئچیلیر قریب ایسه صنعتکار عاشیقدیر. ؤبئیرَك ا

سینین طویونا گلیب  چون باشقا بیر مقایسه آپاراق. بامسی بئیرك اوزون آیریلیقدان سونرا نیشانلیوثبوت ا

مقصودم اول دور کی اره واران قیز قالخا «لیکله قادینالرین مجلیسینه داخیل اوال بیلیر.  وخ چتینچیخیر. چ

لشیرلرکی دلی اوزان نه تانییر کیمی ایسه قالدیرین اویناسین.  دئییر. قادینالر هیم» اوینایا من قوپوز چاالم

ایکیسی نه تانییر. قوپوزون صداالري آلتیندا اوینادیرالر. بئیرك » بوغازجا فاطمانی«و » قیصرجا یئنگه«

ییر. نهایت بانی چیچک اویناییر. بئیرك قوپوز چالیب اوخوماق  ائله» بئی آبیر«اوخودوغو ماهنیالرال اونالري 

سینین  ندا دا بئله بیر صحنه وار عاشیق قریب نیشانلی زاده واریانتی دا داوام ائدیر. عاشیق قریبین همت علی

 ا گلیر، ساز چالیر، قیزالر بیر بیر اویناییر. اودا سئوگیلیسی صنمی آختاریر: طویون

سن دئییلسن       االسالمین قیزي  آي شیخ اَینینه گئییب قیرمیزي  دستینده توتوب نرگیزي   

 یاریم منیم 

یلسن سن دئی      وزیر قیزي مارال خانیم  سانا قوربان شیرین جانیم سن منیم سولطانیم خانیم  

 یاریم منیم

سن دئییلسن       یاالما دوداق کئچل خوبان ز دئییم سنده اینان ؤبیر س  آستا ـ آستا یئري دایان 

 یاریم منیم

سن وفاداریم  ز یئري صنم خانیم     سنودور س سانا قوربان شرین خانیم   سن منیم سولطانیم خانیم
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یین   ون اووا گئدیر، جئیرانا راست گلیر. اونون دالینجا بانو چیچهیاخود، باشقا بیر ائپیزود بامسی بئیرك بیر گ

سی  یاشادیغی چادرا گلیب چیخیر. اونالر بیر بیرینی تانییرالر، سئویشیرلر. شاه اسماعیلین اوو دالینجا گئتمه

ر. بانو قارشیسینا گولذارین چیخیب اونو قارشیالماسی بیر بیرینه وورولماالري وس. ده اوخشار جهتلردی

 لري شاه اسماعیلال عرب زنگی احواالتینی خاطیرالدیر.  لشمهوچیچکله بئیرَیین اوخ آتیب آت چاپماسی گ

ز قهرمانینا ؤگ داستانیندادا کلّه» نووروز«سی بویو واردیر.  لدورمهؤزو اؤگ کیتاب دده قورقود دا باساطین تپه

نی سویو غارت ائدیر. نوروز اونونال ووروشور و اونو راست گلیریک. اودا یول کناریندا دورور گلن گئد

 لدورور. ؤا

لیا ساییلیر. حتی الینده قوپوز (ساز) اوالن ؤدیر. بیلیجی ا بیلدییمیز کیمی دده قورقود داستانیندا اوزان مقدس

ر بئله حاقّ کمدارالؤف ائدیریک. قدار حودا دا تصاد لدورولمور، بو جهته مجبت داستانالرینؤشمن بئله اود

» اصلی و کرم«داستانیندا اولدوقو کیمی). » لگزوعباس و گ(«عاشیقالرینا ال قالدیرماقدان چیکینیرلر. 

لو ؤچون تابوتا آدام قویوب دیري یاخود اوداستانیندا کرمین دوغروداندا حاق عاشیقی اولدوغونو یوخالماق ا

رورلر کی ؤآچیب گ». لموشدورؤیري ایدي ایندي اد«اولدوغونو اوندان خبر آلیرالر. کرم دئییر کی 

 ره ده عاشیغی بیلیجی، مقدس ساییر اونا توخونمورالر. ؤدیر. بونا گ دا بئله دوغرودان

زونو آغالییر. داغدان وچون ارضروما سونراداحلبه گئدیر. یول اونی آختارماق ا اصلی و کرم داستانیندا اصلی

بر آلیر. بونا بنزر بیر صحنه قازان خانین ائوینین یاغماالنماسی بویوندا دا چایدان خارابالیقدان اصلینی خ

ولتی اوغورالندیقدان سونرا تاالنمیش یوردونا مراجعت ائدیر خبرلشیر مالینی، ؤواردیر. قازان خان دا مال ـ د

سو حاقّی دیداري « سینی اوندان سوروشور. سونرا قاباغینا سو چیخیر. ولتینی اسیر آپاریلمیش عایلهؤد

 دئییر. سونرا قوردا توش اولور. اوندان خبر توتور وس. » رموشدور. من سویال خبرلشیمؤگ
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دیر. مثالُّ کیتاب دده قورقوددا  رونمکدهؤلري گ محبت داستانالریمیزدا فورما جهتدن ده دده قورقود عنعنه

قورقودون عاغیللی، حیکمتلی، اخالقی نصیحتلري  مقدمه واردیر. یوخاریدا دئییلدییی کیمی بورادا دده

 آفوریزملري وئریلمیشدیر: 

 یاد اوغلو ساخالماقال اوغول اولماز...  نن تانري سئومز  یه تکبورلوك ائیله

لر سونراالر خالق اومانالري اوللینده  آمیز فیکیرلر تبلیغ ائدن اوستادنامه بونا بنزر اخالقی نصیحت

  اوخونموشدور.

دده قورقود گلیب قوپوز چالیر یا آد قویور یاخود دا بیر «دده قورقود داستانالرینین هر بیرینین سونوندا 

لیجه قارا آغاجین  لگهؤیئرلی قارا داغالرین ییخیلماسین، ک». «خئیوخواه مصلحتچی کیمی خئیردوعا وئریر

 وس. » سین... تلمهوا پوالد اوز قیلینجین کسین، چالیشیندا قار سین چاپارکن بوز آتین بودرمه کسیلمه

ز ؤبئله سونلوقالر سونرا یارانان خالق دومانالریمیزدا دا واردیر. قهرمانالر اوزاق سفردن قاییدیب ا

یوك شادلیق اولور. بو زامان عاشیق گلیب اونالرین سویونو ائدیب و دوواق قاپما ؤده گتیریر. ب سئوگیلیسینی

 ییر.  یلهؤس

سینیده بوریا  سی مسأله نیایا گلمهویوك نذیر ـ نیازدان سونرا دؤوالدالرین بؤخود داستانالرین اوللرینده ایا

 و باشقا داستانالریمیزدا بئله باشالییر. » شاه اسماعیل» «لیلی و مجنون» «اصلی و کرم«عالوه ائتمک اوالر. 

ده محبت داستانالریمیزین  بیزیم هم قهرمانلیق هم ستریر کی دده قورقود بویالري حقیقتاُّؤتون بونالر گوب

 یارانیب فورماالشماسیندا موهوم رول اوینامیشدیر. 

یه گلمیشلر کی بو داستان ایلکین  لرین اکثریتی بئله نتیجه کیتاب دده قورقود داستانینی تدقیق ائدن متخصص

ورون دیگر ؤجک آختاریشالر البته بو د گله لر اساسیندا فورماالشمیشدیر. دئییل. او معین و ثابیت عنعنه

اینجی ایلده نشر  1977زه چیخاراجاقدیر. فولکلورشوناس آزاد نبی یئوین توپالدیغی و ولرینی ده ا آبیده

یئف،  نی بیر داها تصدیق ائتدي. م. ح طهماسب، ت. حاجی داستانی همین موالحیظه» قارا اوغلو«ائتدیردییی 
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لیغینی و اهمیتینی قئید ائتمیش بو اثرین بیر سیرا  الري داستانین اوریژینالمیرزایوف و باشقا خ علی

دا دده »قارا اوغلو«سترمیشلر. ؤلشدیینی گ ورلرلع سسؤائپیزودالرینین حتی کیتاب دده قورقوددان اولکی د

غیدیر. قارا اوغلو زون حقیقی معناسیندا اوزان یارادیجیلیؤقورقود اوسلوبو آیدین ـ آشکاردیر. بو داستاندا س

ژئتلر واردیر بونالرین ان ماراقلیسی سئحیرلی سو ودا عینی زاماندا کوراوغلو ایله باغلی چوخلو ائپیزود س

یئوین کوراوغلوداکی قوشا  رونور آ. نبیؤاحواالتی و آتالرین منشأییی ـ تعلیمی ایله باغلی تصویرلردیر. گ

 الشماق الزیمدیر.  سی ایله داضی شیر موالحیظه لري ایله سسله تان عنعنهبوالق احواالتی بیزیم چوخ قدیم داس

زو ؤداستان قاباغیز ایله باشالییر. ورادا دده س«قارااوغلو کیتاب دده قورقود داراست گلدییمیز مقدمه یئرینده 

 نصیحتی، وصیتی واردیر: 

ز ؤم دئدي س دده ولماز حالل م دئدي سودو حرام ا دده لم ائدنی اودار تورپاق وم دئدي ظ دده

 )6ـ  30دیر ( قیلینج

لرینه  قارالی بیز باشلیغی آلتینا بیر حیصه وئریلیر. بو ایسه عومومیتله داستانین اساس حادیثه«دن سونرا  مقدمه

 ورو تصویر ائدیلیر. ؤگیریش اولور اویناییر. بورادا مادر شاهلیق د

کم ؤباشچیدیر. توران خاتونون زامانیندا صلح ـ امین آمانلیق حزل ؤخانالر خانی توران خاتون مالیم گ

زه خاتون قریبه بیر ون اونا خبر وئریرلر کی طایفا ایچینده کورور. بوللوق وار، هامی برابر یاشاییر. بیر گوس

وئریر زو وار. ائلین اونونال نئجه رفتار ائتمک سوألینا توران خاتون جاواب ؤوارلیق دوغوب باشیندا تک گ

یویور طایفا ایچینده مشهور آغ ـ ساققال دده چالماقان ایگیدلره بیر بیر آد قویور ؤکی ساخالیین. بو وارلیق ب

ز ؤزدورز دئییر. بونونالدا اونون آدي طایفا ایچینده کله گؤبو کی کله گ«زه چاتاندا او ؤبه تک گؤآنجاق ن

 قالیر. 

شور. بونون گوناهینی خالق کله وائتدییی طایفا ایچینه نفاق د لیق یویور توران خاتونون باشچیؤز بؤگ کله

ز توران خاتونو اوغوراالییب داغا آپاریر اتینی شیشه چکیر. طایفایا فالکت ؤن کله گورور. بیر گؤزده گؤگ
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وخویور. یه سالیر ا لري نغمه شور. ائله بوراداجا طایفا آغ ساققالی اوزان مئیدانا چیخیر. بو حادیثهوگلیر، قان د

ائله داستاندا اساس اعتبار ایله بوندان سونرا باشالییر. توران خاتونون وصیتی ایله طایفایا باشچی ایگیدلردن 

دو کیمی قبول ئدیر عینی بیر ودیر. او توران خاتونون وصیتلرینی آنا س لی ایدي. بو ایگید قارالی بی سئچیلمه

نین ـ اوزانین مصلحتی ایله آغ قویونلو و قارا قویونلو  ق ایگیدلر ددهطایفایا منسوب اوالن آغ پاپاق و قارا پاپا

اوماقال ایکی یئره آیریلیرالر. بو زامان قریب بیر سس ائشیدیلیر بو قویونلو طایفاسینین آلالهی مقدسدیر، 

 دردینین چوخلوغوندان شیکایت ائدیر: 

 نون آلالهییام دردیم چوخدور. دئدي: قویونالر اولوسو دیر  سن دردین نه دئدیم کیم

ییم، قوپوز سسین... قوپوز ایله  مه چال دینله دیر. قوپوزونو اسیرگه بنی انسان منیم اوغلوم سون نفسیم

 ). 6و  34ـ  35نیادا (وییم بو د چ ائیلهؤقوپوز ایله ک ییرم  دوغولموشام ایسته

ناوارین ـ قوردون دیلیندن اوخونور ـ قورد ـ قویونالر قوپوز یئنه دیله گلیر، اوزان اوخویور. بو ماهنی جا

یینی ایسه  رهودونو ایچیریب اوطایفاسینین آلالهی اولوب ایندي اونا خیانت ائدیبلر، ایگیدلره اونون س

یئدیریبلر. بونونالدا عهد ـ پیمان پوزموش قوردون سیرلرینی بیان ائتمیشلر. بونا جاواب اوالراقدا قورد ـ 

زو گتیریب کی اینسانالردان اینتیقام آلسین. بورادا قورد طایفا ـ اولوس ؤگ نیایا تپهوجاناوار آلالهی د

چولوقال  دیر. بو تصویرلرده خالقیمیزین قدیم توتئم اولماسی حیواندارلیقال خوصوصیله قویون توتئمی

قورد نه بیلیر قاطیر » «باالسی قورد اوالر قورد» «رییی یئییبوقورد ا«داردیر. مثالُّ خالق آراسیندا  عالقه

قوردان » «لم ائتمک دئمکدیروقوردا رحم ائتمک، قویونا ظ» «قوردال قوزو بیر یئرده اوتالییر» «باهادیر

لر واردیر. آنجاق قورد  زو و مثلؤوس. کیمی آتاالر س» قورددان چوبان اولماز» «قورخان، قویون ساخالماز

 میشدیر. قورد کولتونون ایزلري، کوراوغلو داستانیندا دا قالمیشدیر.  لهکولتو بورادا ضعیف

لشدیریلیر. قوردون قدیملرده توتئم اولماسی بئله  قارا اوغلو داستانین اولینده قورد مقدس ساییلیر، فئتیش

 بال گلیر. لیکدن چیخیر ائله  اثرلرده بیر داها تصدیق اولونور. قوردون سیرّي آچیالن کیمی او مقدس

 487 



اووچویا دئمیشدیلر کی ایالنین ـ توتئمین سنه وئردییی سیرّي «اووچی پریم ناغیلیندا دا بئله بیر اعتقاد وار. 

ره ده ؤییر. بونا گ یلهؤدت ساخالیا بیلمیر نهایت آروادینا سوهئچ کیمه آچما. پریم بو سیرّي اوزون م

داستانداکی و ناغیلداکی اعتقادالرین بیر ـ بیرینه ». ردور نهایت توتوب پاچاالییرالوجاناوارالر اونو گ

 ز قاباغیندادیر. ؤاوخشارلیغی گ

داستاندا اوالن بیر ائپیزودا دا دیقت یئرَك: توران خاتونون ـ قادینین عوضینه قارالی بی طایفا باشچیسی 

تین اینکیشافی تاریخینده سئچیلیر. چوخ ماراقلیدیر کی مادر شاهلیق قورتاریر پدر شاهلیق باشالییر. جمعی

لري مئیدانا  لر عینی زاماندا موافق خالق صنعتی نومونه ره موهوم رول اوینایان بو مرحلهؤزونه گؤا

ورونون ؤرونون ائپوس ایسه پدرشاهلیق دؤره میفولوگییا مادرشاهلیق دؤگتیرمیشدیر. ف. ائنگئلسه گ

ز یئرینی ؤک بیر داستاندا مادرشاهلیقین ا(سند حذف) چوخ دیقته الییقدیر کی کیچی» محصولودور.

لر: طایفا یکرنگلییی،  دار حادیثه سی ایزلري ساخالنمیشدیر. بورادا مادرشاهلیقال عالقه پدرشاهلیقا وئرمه

ین باشچی اولماسی ایله  شیر. قارالی بی ورلرله سسلهؤاساطیري تصویرلر، قورد، سو کولتو وس. چوخ قدیم د

ده اختیاري اوغلو سدرکه وئریر و بوندان سونرا  یر داستان، ائپوس باشالییر. قارالی بیاحواالتالر دییشیل

ستریر اوزان گلیب اونا قارااوغلو ؤیوك ایگیدلیکلر گؤلر اساساُّ سدرکین اطرافیندا جریان ائدیر. او ب حادیثه

 آدینی قویور. 

شیر و عومومیتله اوزان  له بهؤیر. داستاندا نثرله شعر نقارااوغلو فورما اعتباري ایله دده قورقودا یاخیند

ستریر. آنجاق قارااوغلو داستانینین نشر کیمی وئریلمیش ؤزونو گؤورونون اوسلوبو اؤیارادیجیلیغی د

قور آتینی «لیدیر. بیزجه بو حیسلرین چوخو ائله شعرله دئییلمیشدیر.  سینه خوصوصیله دیقت یئتیریلمه حیصه

سن آغ بوالغی  لی دان ایچمه سن، آینالی لی سین کئچمه د چشمهوسن، س لی اونلره سئیمه سن لی مئیمه

سوندا بیر نئچه آبزاسی «ده  سی وس. عومومیتله داستانین نثر حیصه» سن لی ستو کسمهوسان، باشین ا اویمالی
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قارا اوغلو ائله بیل  خوصوصی بیر ریتم، تاکت، موسیقی ایله اوخونور ایفا ائدیلیر.» چیخماق شرطی ایله

 سیدیر.  لریدیر. بعضاُّ ایسه خیالصه لی بیر داستانین قَلپه یوك گئنیش احاطهؤب

ز، قارا اوغلو، سرَك قورد، سئحرلی سو ؤبیزجه داستاندا اوللر توران خاتون، دده چالماغین، قارالی بی کلبه گ

لرده یاشاماسی بو  دور. اوزون عصرلر حافیظهو ساییره ایله باغلی آیري ـ آیري قولالر و بویالر اولموش

داستانین بیر چوخ فصیل و بویالرینین یاددان چیخماسینا همده دیگر قهرمانلیق داستانالرینین حادیثه و 

 ائپیزودالري ایله قایناییب قاریشماسینا سبب اولموشدور. 

سیستیمنه دیل ـ اوسلوب خوصوصیتلرینه قارا اوغلو داستانی اونو ماستیک «یئف یازیر:  پروفسور ت. حاجی

 122»ره دده قورقودا اویغون گلیر.ؤشعر فورماالرینا عومومیتله پوئتیکاسینا بدیعی نورمالالرینا گ

لیییک کی قارااوغلو داستانی فولکلورشوناسلیغیمیزدا قیمتلی بیر تاپینتی حساب ائدیله بیلر  نتیجه اوالراق دئمه

لی جهتلري همده دیل  الریمیزال عالقه ضمون و فورما خوصوصیتلري دیگر داستانداستانین هم ایدئیا، م

 ییر.  زلهؤز هر طرفلی تدقیقینی گؤخوصوصیتلري ا

عصرده جریان ائدیر اساس اعتبار  XIIلر  داستانی قهرمانلیق داستانالرین سیراسیندادیر. حادیثه» قاراملیک«

ی انعکاسیدیر. ایندییه قدر بیزه داستانین ایکی واریانتی معلومدور. لرین بدیع کی تاریخ حادیثه وردهؤایله بو د

ـ  7ـ  8ن  1941ژورنالی » وطن اوغروندا(«میشدیر.  بیرینجی واریانتی م. س اردوبادي قلمه آلیب چاپ ائله

ی اوزون ره داستانؤیئو یازییا آلمیشدیر اونون دئدیینه گ ) ایکینجی بیر واریانتی ایسه موعلیم سیدعلی نوري6

دان توپالمیشدیر. اودا واختیله  وف مودت تبریزده یاشامیش ایندي سومقاییت ساکینی اوالن محمدعلی عزیز

زله بورادا ؤیئو واریانتی قیسادیر. باشقا س چیدن ائشیدمیشدیر. سیدعلی نوري بونو تبریزلی کاظیم آدلی بیر پینه

) م. س اردوبادي ایسه نیسبتاُّ گئنیش 20ـ  105ـ  108سی وئریلمیشدیر ( لرینین خوالصه داستان حادیثه

یوك هوسله دانیشیرالر. ؤنه قئید ائدیر کی عاشیقالر ایندیده بو داستانی بؤنه ـ دؤشکیلده قلمه آلمیشدیر. او د
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شمک وم. س. اردوبادي عاشیقالردان یازییا آلدیغی متنلرده کیچیک بیر ایضاحاتدا وئرمیشدیر. داستانی باشا د

سینین  البته بو قئیدلرین معین اهمیتی واردیر. قاراملیک حاضیردا تبریز شهرینین مشهور بیر محلهچون وا

عصر) قاراملیک آدینی آذربایجانین گنج  XIIورونده (ؤیی، قیزیل آرسالن د آدیدیر. الکین آذربایجان آتا بی

ق آذربایجان پایتختی اوالن تبریزده وروندن باشالیاراؤو قهرمان بیر اوغلو داشییردي. آتابی ائلده گیزلین د

نو ونین ایکینجی گ لیق یاریشی اعالن اولونوردو. نوروز بایرامی ایلده بیر دفعه ایگیدلیک قهرمانلیق و پهلوان

کمدارالرین ؤدا ح ستریردي. بو یاریشؤسی گ یوك دوزه ییغیشار و هر کس اورادا ایگیدلیک نومونهؤخالق ب

 الندیراردیالر.  لیک قازانانالري مکافات و بیرینجیده ایشتیراك ائدر  زلريؤا

نیادا آتابی ائلده گیزین اوغلو محمددن ایگید و قهرمان بیر آدام وره او زامان دؤخالق آراسینداکی روایتلره گ

 ره آتابی محمد اَلینیؤدئییرلرمیش. دئییلدیینه گ» جهان پهلوان«ره ده تاریخده اونون آدینا ؤیوخویمیش. بونا گ

نین بئلینه قویدوغو زامان دوه نه قدر قوتلی اولورسا اولسون یئریندن قالخا بیلمزمیش گویا او  یاتمیش دوه

ستونه قویوب خمیر کیمی بوکر بیر دسته آت نالینی اوووجونون وـ بیرینی ا نی بیر  رد میس مجمعهؤد

کوزو الینه ؤییخارمیش. حتی ایروندن یومروق ایله ووروب ؤندرر و آتین بؤایچریسینده سیخیب موما د

 توروب آلتی ـ یئددي آرشین اوجالیغیندا اوالن دیوارین او بیري طرفینه آتارمیش...ؤگ

ده آتاسی کیمی پهلوان  الدین الدین آدینا بیر اوغلو واریمیش. نصرت ره اونون نصرتؤعاشیقالرین دئدیینه گ

سی  ز عمیؤالدین تبریزده ا رن اولمامیشدیر. نصرتمورونده اونون آرخاسینی یئره گتیؤو ایگید ایمیش. ع

لیک  قیزیل ارسالنین یانیندا قالدیغی زامانالر ایگیدلیک و قهرمانلیق یاریشالریندا ایشتیراك ائدیب بیرینجی

بوندان » الدین هزره ده قارداشیمین واریثیدیر ـ دئیه فخر ائدیردي. نصرت«زوده ؤقازانیردي. قیزیل آرسالنین ا

سی  ا م. س. اردوبادي عاشیقالرین دیلیندن یازدیغی روایتلري وئرمیشدیر. بونالر بیر بیر ایله عالقهسونر

یوك بیر داستانین چارپاناالریدیر. داستان قاراملیکین آدینا ؤچون روایتدیر. ائله بیل کی بواوالن ا

لر تبریزده، گئدیر. یوخاریداکی قئید ده  لرده اونون اطرافیندا جریان ائدیر. حادیثه تون حادیثهوباغالنمیشدیر. ب
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دا بو یاریشا تاماشا ائدیرلر  کمدارالريؤورون حؤیوك بیر یاریش تصویر اولونور او دؤستردییمیز بؤگ

سینه منصوبدورالر... بونالرین  زوده بونالرین هامیسی زادگان زومرهؤپهلوانالر گزیشیر یاریشیرالر. ا

دا واریدي. پالتارالري یاماقلی ایدي. آیاغینا چاریق  نیز، آریق بیر اوغالنیاشلی، قارا ب 18ایچریسینده 

لیدي اونو هئچ سایا  موش داش ـ قاش یوخویدي. بو قاراملیکونین قینیندا قیزیل گ گئیمیشدي. قیلینجی

رن ؤنیر. بونو گمیردیلر. قوجا آناسینین خواهیشی ایله اودا یاریشیر و غلبه قازا سالمیر یاریشا بوراخماق ایسته

شمنلري وشور اونون دوز کامانینی اونا باغیشالییر. ائله بو گوندن قاراملیک دیله ـ دیشه دؤالدین ا نصرت

نی داوام ائتدیریر. ائله  ییرلر آنجاق او اوجان داغینا چکیلیر قاچاق اولور موباریزه آرتیر. اونو محو ائتمک ایسته

 زونه چیخماغا قویمور. ؤائدیر ا زو قاراملیکلی تعقیبؤالدین ا نصرت

سینین  یه محبتی تصویر اولونور. رخساره ده سئوگیلی روایتلردن بیرینده قاراملیکین سئوگیلیسی رخساره

 اذیتلر چکیر.  چوخدان  اوجباتین

ساالم آپار سحر   لر رخساراما  اسن مه  داشالرین ککلیک اویالغی      اوجان داغی اوجان داغی 

 چاغی

نی قوهوم اقرباسی ایله بیرلیکده حبس ائتدیریر کبینینی باشقا آداما کسدیریر. آنجاق  الدین رخسارنه نصرت

 سینی آزاد ائدیب داغالرا آپاریر.  سی قاراملیک سئوگیلی طوي گئجه

لدورولدوکدن سونرا ؤزرینده قورولموشدور. قیزیل ارسالن اولر ا چونجو روایت صیرف تاریخی حادیثهوا

لجوق طوغرول حبسدن قاچیر و تبریزه هوجوم ائدیر. آنجاق سلجوق طوغرولونون قوشونالرینا تاب سا

الدین مکتوب یازیب  نی خسته، قوجا وزیري شمس گتیرمک اولمور او شهره گیریر. بو زامان قیزیل ارسالن

دین فخرالدین و قاراملیک ال مکه چاغیریر. نصرتؤسی فخرالدینی ک شیمالی آذربایجانین قوشونونون سرکرده

الدین تبریز اوغروندا شهید  یه آلیب طوغرول قوشونالرینی قیریرالر و تبریزي آزاد ائدیرلر. نصرت موحاصیره

 کور و دئییر: ؤاوالنالر ایچریسینده قاراملیکی تانییر دیز چ
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ن محله قاراملیکین آدینی ندن تبریزده همیواو گ 123».نیانین لعنتی منه گلسین سنی یاشاماغا قویمادیمود«

داشییر. یوخسول بیر دول قادینین اوغلو قاراملیک آذربایجانین جوانشیر، بابک، اوغوز بهادرالرینین واریثی 

رکلی، صمیمی، صداقتلی بیر گنج کیمی سئویلیر. داستانین ودا گئنیش ا کیمی چیخیش ائدیر. قاراملیک داستان

 ده واردیر:  لري دا شعر نومونه نحبت آچدیغیمیز هر ایکی واریانتیؤص

قیل باشینا چارا  یارین یادالرا یاد اولور    حسرت قالدیم یارا ملیک   قاراملیک قاراملیک  

 ملیک.   قاراملیک قاراملیک 

قاراملیک ـ قاراملیک  زو یولدا ؤآنان قالیب گ لر ساغدا سولدا  سئیرقیب قیزیل قولباق شمشاد قولدا 

 چارا ملیک.   قیل باشینا  

ستریر کی ؤلیق گ دا اولسا گلیب بیزه چاتان مضمونو ایله تانیش چیق نین یاریم داستانین هر ایکی واریانتی

تورولوب بیر سیرا صورتلرین: قیزیل آرسالن ـ محمد جهان ؤلر قدیم تاریخیمیزدن گ بوراداکی حادیثه

ستردییی عصر اولموشدور آنجاق شعر ؤگپهلوان، نصرت ـ طوغرول ابوبکر و باشقاالرینین فعالیت 

نیر اورادا  شور داغالردا گیزلهوورلرین محصولودور: بورادا قاراملیک قاچاق دؤپارچاالري سونراکی د

 لرینی خاطیرالدیر.  نغمه» قاچاق«عصرین  XIXسینی داوام ائتدیریر. ماراقلیدیر کی شعر پارچاالري  موباریزه

 داستانی» کوراوغلو«

 ورو: ؤین یارانما دداستان

لر  عصرلرین تاریخی حادیثه XVII – XVIIIتون تدقیقاتچیالري اونون وکوراوغلونون ایندیه قدر اوالن ب

زولونو تشکیل ولر داستانین ا دیر. بو دورده آذربایجاندا باش وئرن تاریخی حادیثه ایله سسلشدییی قناعتینده

 XIXارچیالرا پاشا ـ بی و خانالرا قارشی کسگین نفرت واردیر. زونده استثمؤائدیر. کوراوغلو داستانین ا
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نه شاها «دیر:  زلریندن بیري بئلهؤعصرده م. محمود بی اوفون توپالدیغی و کوراوغلویا عاید ائتدیییی آتاالر س

 »باخیر نه خودکارا

 دییی قوشماالردان بیر نئچه میثال:  یلهؤیاخود قهرمانین داستان بویو س

تاالیاق مالینی آالق جانینی  خودکاري تختیندن ائندیرك هویدو  لریم  لی آت بئلینه قوچ دده دولون

 ندورك هویدوؤشاهین چیراغینی س 

نین آدي چکیلیر. تورکیه سولطانی و ایران شاهی. بیر سیرا قدیم  شمنیویوك دؤبورادا کوراوغلونون ایکی ب

دار دئییلر کی بونالر ایران شاهی، شاه عابباس و  ي ایله عالقهلر یازیلی منبعلرده داستانین اساس حادیثه

 ورونده اولموشدور. ؤتورکیه سولطانی سلطان مرادین د

 میشم یارین تهرینده  رمهؤزل گؤگ   میشم قهرینده  من قیرآتی بسله

 خودکاري تختیندن سالالم انشاءاهللا   جومه گونو استانبولون شهرینده 

 یاخود 

 کوراوغلو هر یانا ایشلر فرمانین    ز قانین ؤزو اؤالیار اقوچ ایگید یا

 دریسینی سامان تپیلسین گرك.   ایندي بی پاشانین خودکارین خانین 

لر  لندیریلیر. جاللی لر حرکاتی ایله ده عالقه عصرلرده باش وئرن جاللی XVI, XVIIکوراوغلو داستانی 

اینجی ایلده شیخ جاللی ایلک  1518دا  حرکاتدیر. توقاتاساساُّ تورك پاشاالرینا قارشی چئوریلمیش 

دا  داردیر. سونراالر زاقافقازییانی لر اونون آدي ایله عالقه  یوك عصیان قالدیرمیشدیر. گومان کی جاللیؤب

عصرلر  XVI -  XVIIتون وبورموش بورادا باش وئرن ـ کندلی عصیانالري ایله قایناییب قاریشمیشدیر. ب

ورودور. خوصوصیله ؤلره قارشی چئوریلمیش ـ کندلی حرکاتی د لچویه گلمز وئرگیؤرتینه افئودال اسا

عصرین تاریخچیلري ح.  XVIIنیردي.  له عصیانالري ایله سجیه چوختون رئگی اونالردان داها وآذربایجان ب
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ماتئریالالر لري حاقّیندا قیمتلی  ورون حادیثهؤروملو، م. منشی، اولیاچلبی و بو اثرلرین ده بو د

 ساخالنمیشدیر. 

ولتی ؤلیق ائتدییی قدرتلی صفوي د نین باشچی عصرین اوللرینده ش. اي. خطایی XVIآذربایجاندا 

ولتی ایله عثمانلی ؤعصرین اوللرینده صفوي د XVIIعصرین ایکنجی یاریسی  XVIیارانمیشدي. 

زامان آذربایجان  چوخشدور. بونالر لر اولمو ین موباریزه ائمپرییاسی آراسیندا آردي ـ آراسی کسیلمه

یه باشالییر. شاه  مه له ولتی ضعیفؤلوموندن سونرا صفوي دؤنین ا تورپاغیندا گئدیردي. ش. اي خطایی

تون وسولطان مراد آراسیندا موحاریبه اولور عثمانلی سولطانی غالیب گلیر. تبریزله بیرلیکده ب IIIله  طهماسب

لییی خالق هئچ بیر واخت  و سولطانین واختینداکی قدر بال و بدبختب«آذربایجان ایشغال ائدیر. 

عصرین سونالریندا آذربایجاندا پاشالیقالر مئیدانا گلمیشدیر. دربند، شیروان، گنجه،  XVI». میشدي رمهؤگ

ي. آ. ییرد الرال برابر خالق آغیر وئرگیلر آلتیندا اینله لر داغینتی ایروان، پاشالیقالري بو زامان موحاریبه

کمرانلیق ائتمیشدیر. س.ْنرا حسن ؤپاشا ح دا عثمان ده یازیر کی دربند و شیروان»گلستان ـ ارم«خانوف  باکی

خانوف یازیر کی جعفر پاشا روم  دا آغالیق ائتمیشدیر. یئنه آ. باکی پاشا، محمود پاشا، احمد پاشا، شیروان

باشالرال موحاریبه آپارمیش داغیستاندا کوره (عوثمانلی) قوشونالر ایله دربنده هوجوم ائتمیش قیزیل 

 میشدیر.  قاالسینی آلمیش و اهالینی غارت ائله

یوك بیر عصیان اولموشدور. ؤنین ب انجو ایللرده تبریزده صنعتکارالر و شهر یوخسولالرینی 1571ـ  1573

خویان، شالوار دوز، چی، ماهوت تو الري شهر یوخسولالري و صنعتکارالري ایدي. چکمه عصیان اشتراکچی

چی) سبزه فروش، پهلوانالر، قهرمانالر وس. عصیان شاه طرفیندن آمانسیزجاسینا یاتیریلمیشدیر.  شتربان (دوه

دا قصابالر سیلکده موهوم رول اوینامیشدیر. ح. روملو  ره عصیانؤنین یازدیغینا گ ح. روملو، اي. منشی

ین آدینین عوض اولدوغونو یازیر. (سند حذف) پروفسور اي. تی الریندان بیرین پهلوانالر حرکاتینین باشچی

 رور. وسینی ایرَلی س ییی فرضیه جه پطروشفسکی بونون ائیواز اوال بیله

 494 



 495 

سینه داخیل اولموشدور.  بیزه بئله گلیر کی تبریزده باش وئرن بو عصیان کوراوغلو داستانینین تاریخی زمینه

الریندان بیري عوض ـ ائیوازدیر.  اساس رول اوینادیغی بو عصیان باشچی ماراقلیدیر کی قصابالریندا چوخ

نین اوغلودور. بئله  سیز بیر پهلوان، همده قصاب آلی دیر: ائیواز عوض دیقت ائدیلسه بو داستاندا دا بئله

 میر. یئري قال  بههواولدوقدا داستانداکی ائیوازین تاریخی عوض ـ ائیوازین پروتو تیپی اولماسینا ش

اینجی ایللرده شیرواندا یئنی بیر خالق عصیان اولموشدور. تاریخچی ح. روملونون تصویر  1577ـ  1578

نفرینین باشی کسیلیب شاهین  400الریندان  ره عصان قدارجاسینا یاتیریلمیش و اونون اشتراچیؤائتدییینه گ

دا نامعلوم بیر درویشین رهبرلییی  الشایلده ط 1508ندریلمیشدیر. (سندحذف) اسکندر منشی ؤسارایینا گ

آلتیندا باش وئرمیش خالق عصیانیندان بحث ائدیر عصیان باشچیسی توتولموش یاندیریلمیشدیر. بونا 

 124باخمایاراق عصیان یئنه داوام ائتدیریلمیش. اردبیله حرکت ائدن عصیانچیالر اورادا مغلوب ائدیلمیشدي.

XVII ربایجانا ایشغالچی کیمی گلیر. ایندي پاشالیقالر عوضینه آذربایجاندا عصرین اوللرینده شاه عابباس آذ

لونموشدور. بونالرین باشیندادا شاه عابباسین قوهومالري دایانمیشدیر. شاه عابباسین ؤلره ب لیک بیگلر بیگ

عصرین اوللرینده باش وئرن  XVIIعصرین بیرینجی یاریسینی احاطه ائدیر.  XVIIتون ولري ب موحاریبه

لره ـ تاالنالرا، خاریجی ایشغالچی و یئرلی استثمارچیالرین آغیر  لیکلره موحاریبه تون بو کشمکشوب

 ده عالوه ائدك.  لرینی وئرگی

 35ورده آذربایجان کندلرینده ؤره بو دؤنین یازدیغینا گ مشهور سووئت تاریخچیسی اي. پ. پطروشفسکی

ر، تفاوت، کسیم، باغ باشی، چوبان بگی، جوت باشی، نوع وئرگی و ملکفیت تطبیق ائدیلیردي. جهاد ـ عش

اذیت  چوخلیکله ان  یار... بئله دستک باشی افراجات، آت آرپاسی، اوالق، سورسات، پیشکش، بایراملیق، بی

ورده ؤتون بو دولر یوخسولالر ایدي. ب لري کندلی چکن محو ائدیلن وار ـ یوخدان چیخان خالق کوتله

 دن کندلی حرکاتالري باش وئرمیشدیر.  آراسی کسیلمه ـ آذربایجاندا آردي
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لري،  تلهوخوصوصیله شیروان، اردبیل، ماراغا، قاراباغ، تبریز کوردوستان و باشقا رایونالردا، ایالتلرده کندلی ک

لیکله حرکت  لر یکدیل تلهوالر داغینیق ایدي. ک دارالرا قارشی موباریزه آپاریرالر. دوغرودور بو عصیان غصب

الرین اوردوالري  زامان ایشغالچی چوخره ده ؤیی باجارمیر، بیر ـ بیریندن برسیز ووروشور اونا گ ئتمها

نی  ز وطنیؤدت دایانا بیلمیردیلر. الکین بونا باخمایاراق خالقین قهرمان اوغولالري اوقارشیسیندا اوزون م

داستانی آذربایجانین » کوراوغلو«ر. الرا قارشی آمانسیز اولموشال دك قوروموش ایشغالچی سون نفسه

شمنلره قارشی آلووالنان کندلی عصیانالرینین عوموم خالق وختلیف رایونالریندا خاریجی و یئرلی دوم

 سینین بدیعی انعکاسی کیمی مئیدانا چیخمیشدیر.  موباریزه

شیفاهی دیلینده عاشیقالرین  دت خالقینوییق کی کوراوغلو خالق داستانیدیر. او اوزون م الکین اونوتمامالی

 – XVIره ده خالق داستاندا هم ؤمیزه قدر گلیب چیخمیشدیر. اونا گ سیملی سازالریندا یاشایاراق زمانه

XVII نراکی موباریزه لریندن هم عصردن اولکی بیر سیرا قهرمانلیق حادیثهلریندن  صحیفه  ده سو

دیر. کوراوغلو داستانیندا خالقیمیزین قهرمانلیق کوراوغلونون فورماالشدیرارکن ایستیفاده ائتمیش

 سینی تاپمیشدیر.  ز بدیعی ایستیفادهؤکسک صنعتکارلیقال اوورو یؤیوك بیر دؤسینین ب موباریزه

 کوراوغلونون توپالنماسی و نشري

  ده ساخالنمیشدیر. لرین عصرلرین جنگ XVII – XVIIIکوراوغلونون آیري ـ آیري قوشماالري هله 

 مثالُّ: 

نسون قیشین ؤیازا د   نبولون سولماسین   دیدن یاشی ایله دولماسین  نرگیزین اسگیک اولماسین وسوسن س

 داغالر
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دیر  اولسون یوز مین یاشیم  چونکی ایوازیم سنده         دیر  دردیندن پراکنده      دیر.  کوراوغلو سانا بنده

 125داغالر

ی ایله آذربایجان دیلینده یازیلمیش بیر سیرا کوراوغلو قوشماالرینا راست همین عصرلرده گورجی الیفباس

 گلیریک: 

 زؤآال گ  قوجدوم یارین بئللرینی  من قوربان  دیم ائللرینی  سئیر ائیله

ناز ایلن اي ناز ایلن شاه   م ناز ایلن ناز ایلن  درره من قوربان  دوست باغین گوللرینی 

 126بیزیلن.

صرلره عایید ائدیلن باشقا بیر الیازماسیندا قاالن قوشماالردان وئردییمیز آشاغیداکی نومونه یاخود اورتا ع

 دیر.  سترمکدهؤدار ایفا ائدیلدیینی گ ده کوراوغلو داستانی ماهنیالرینین موسیقی ایله عالقه یئنه

اولموش سئل  زوم یاشی عوممانؤگ یئري هاي معلوم چکرم بروي  ین چکرم  ایللر ایلن آرزومانی

 سونام!

 سئل بروي ـ بروي

زارا گلمیش  یئري هاي یئري هاي معلوم اولمادیم بروي  ناهکار اولمادیم وعاشیق اولورم من گ

 ائل سونام بروي ـ بروي. افغانیمدان 

ا لریندن عیبارت الیازماسین اینجی ایلده شاعیر عندلیب قاراجاداغی خالق یارادیجیلیغی نومونه 1804

 دا بیر سیرا شعرلر داخیل ائتمیشدیر.  کوراوغلودان

 618ـ رئسپوبلیکا الیازماالري انیستیتونو جونگ نمره  125
 یله آذربایجان دیلینده یازیلمیشدیر. ـ گورجو الیفباسی ا 126

                                                 



سیندن  یایا بیرلشدیریلمه عصرین اوللریندن خوصوصیله آذربایجانین روسی XIXقئید ائتمک الزیمدیر کی 

ده چیخان بیر سیرا  دا، مسکووادا، تیبلیس نیر. او زامان پطرزبورگ رعتلهوسونرا داستانین توپالنماسی ایشی س

 رنالالردا کوراوغلو داستانیندان پارچاالرا حتّی تنقیدي قئیدلره تصادوف ائدیریک. غزئت و ژو

 اي. شوپئتین متنی

) غزئتینده راست 1930ن  68» (تفلیس ورقلري«کوراوغلو داستانینین حاقّیندا ایلک مطبوع معلوماتا 

رادا قاال حاقّیندا معلومات وئریلیر و داستانین بیرینجی قولوندان کیچیک بیر ائپیزود نقل ائدیلیر. گلیریک. بو

روس مطبوعاتیندا داستانین حقیقی متنی اي. شوپئن طرفیندن نشر ائدیلمیشدیر. (سند حذف). اي. شوپئن 

میشدیر. ائله بو زامان آراز  دت زاقافقازییادا ایشلهوکومتین مأمورو کیمی بیر مؤمیلّیتجه پولیاکدیر. چار ح

وغلو داستانینا عایید ماتئریالالر توپالمیشدیر. او زاقافقازییانین سیاحت زامانی چایی ساحیللریندن کورا

کوراوغلو قاالسینا راست گلمیش، قاال حاقّیندا معلوماتالري و داستانی بیر آذربایجانلی عاشیقدان 

عاشیق او «ن یازیر: مر یا خوددا امیردیر. اي. شوپئؤیازیر. بو یا ع» اومیر«توپالمیشدیر. او عاشیقین آدینی 

سینی  نین معین بیر حیصه اوزون بیر حیکایه باشالدي. حیکایه چوخییب  مکلهؤچونقورونو (سازینی ـ پ اَ) ک

ناهالندیرا بیلمیرم. آنجاق وده گ سین ده اوخویوردو. من شاعیر دئییلم ترجومه سینی نقل ائدیر، بیر حیصه

متندن آیدین ». ر ساخالییم عاشیقین اساس فیکیرلرینی قورویومل لر آراسیندا عالقه چالیشمیشام کی حادیثه

یاخشی بیلیرمیش. متندن اولجه  چوخاولور کی عاشیق (اي شوپئن اونو بارد آدالندیریر) کوراوغلو داستانینی 

ي نقل نین ـ کوراوغلونون ماجراالر قاالنین رومانتیک شکیلده تصویري وئریلیر. بوندان سونرا قاال صاحیبی

 لمک اوالر. ؤیه ب اولونور. متنین ایکی حیصه

نین قیرآتی  حمزه» «آلی کیشی«دیر:  بیرینجی حیصه داستانین قیزیل فوندونا داخیل اوالن قولالرین نقلی

سفریندن بیر حیصه بورادا همین قولالرین مضمونونو دانیشماغا احتیاج » بایازید سفري«و » آپارماسی

سینی  لیکلرینه قدر بیلمه بیر ایکی تفرعات وئرمکله عاشیقین داستانی نه قدر اینجهدویموروق آنجاق 
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لیکله نقل اولونور.  دقیق چوخقولو اولدن آخیرا قدر » آلی کیی«ییریک وس.  نوماییش ائتدیرمک ایسته

ن آدامالري تعقیب نندن اونالري پاشانیؤداستاندا بئله بیر یئر وار. آتا ایله اوغول اینتیقام آلیب گئري د

رسون. وائدیرلر. روشن دئییر کس آتا کهر آتالر گلیر آتا مصلحت بیلیر کی آتالري سوالنمیش شوملوغا س

نین مصلحتی ایله قارا تیکانلیقا و داشلیغا گیریر و خیالص  سونرا قارا و آغ آتالر گلنده ده آلی کیشی

وپئنین متنینده وئریلمیشدیر آنجاق ترجومه خطاالري لیی ایله اي. ش تون دقیقواولورالر. همین ائپیزود ب

داشالر توپالییر.  ستریلیر کی کوراوغلو اطرافینا سیالحؤواردیر. اي. شوپئنین متنینده همین قولون سونوندا گ

ده، استانبول سولطانینین تورپاغیندا حتی گئنیش پرات  گورجوستاندا تیفلیسین یاخینلیغیندا دره ـ چیچک

زونه قاالالر تیکیر. نهایت اونون سوراغی ؤنی بئله یازیر) ساحیللرینده ا ین (اي شوپئن فرات چایین چایی

نین قیراتی قاچیرماسی قولو  گئدیب کونکییارا (خودکارا ـ پ ـ اَ) چاتیر. ائله بورادان دا داستانین حمزه

یوك مکافات وعده ائدیر. ؤالیانا بقیسا نقل اولونور. خودکار قیرآتی اوغور چوخباشالییر. بو قول 

کوراوغلو الینده عصا چینینده ساز پایی ـ «بئله گلیب قیرآتی قاچیریرالر.  ال قوناق صیفتی ایله چنلی لیق ساتقین

لیقی ایله هامینی حئیران قویور. کوراوغلو سولطانی اونون  عاشیق» الرین مرکزینه گلیب چیخیر. پیادا عوثمانلی

 زونو سالیر آت اونو تانییر. ؤآلدادیر، آتین یانینا امهترلرینی 

رور آنجاق ؤلییندن اوزاقدان کروان گلدیینی گ بئل دوزن ستریلیر کی کوراوغلو چنلیؤچونجو ائپیزود دا گوا

ییر. کوراوغلو کاروانی آلالدیر. اولجه  نمک ایستهؤروب دایانیر و گئري دؤنی گ کروان باشی قارالتی

ی و اونون دالینجادا بیر سرینج قاتیغی قایادان آتیر گویا اوراداکی قارالتی قارا قوش ایمیش اودا سین یاپینجی

تونلوکده داستانین بایزید سفرینده نقل وبئله طرف یان آلیر بو احواالت ب اوچوب گئدیر. کاروان چنلی

 اولونور. اي. شوپئنین متنیندن او قدر ده فرقلنمیر. 

را اي شوپئن متنده سون ائپیزودي نقل ائدیر کی بو آذربایجان داستانینین هئچ بیر آنجاق بوندان سون

وارییانتیندا یوخدور. گویا کرواندا راس سولدانا آدلی بیر گورجو قیزي اولور. کوراوغلو اونا وورولور چنلی 

 499 



سان، بوندان سونرا  سلمانوده مزونؤسان ا بئله گتیریر قیز اونا اره گئتمکدن امتناع ائدیر دئییر کی سن قاچاق

ین کوراوغلو  زه بیلمهؤلردن سویویور. بونا د یه گئدیر موباریزه دان گیزلی کیلسه کوراوغلو سیالح داشالرین

لدوروب غیب اولور. دیقت ائدین اي. شوپئنین بو سون ؤسینی ا میصري قیلینجی ایله دلیلرین بیر نئچه

نین اساس دوغما ائپیزودي ایله باشالییر و سونرا تامامیله یابانچی بیر مجرایا حیکایتنی کوراوغلو داستانی

ره ده ؤلدیلیر بو احواالت کوراوغلو کیمی قهرمانا افترادان باشقا بیر شئی دئییلدیر. همین بو ائپیزودا گ نهؤی

تونلوکده یارارسیز وده ب آذربایجان کوراوغلوشوناسالري اي شوپئنی کسگین تنقید ائتمیش و اونون متنینی

بیز بونو بئله باشا » مدیر سون احواالت منیم اختراع«سایمیشالر. اي شوپئن بو ائپیزود حاقّیندا دئییر کی 

رجو ومیش نه واخت ایسه گ مردن ائشیدمهؤشک کی او بو احواالتی آذربایجان عاشیغی عود

 XIXشدیر. کوراوغلو کیمی خالق قهرمانینین آدینا دان یازییا آلمیش و بو متنه داخیل ائتمی چیالرین ناغیل

عصردن توپالنیب چاپ ائدیلن بعضی متنلرده یاد ائپیزودالر داخیل ائدیلمیشدیر. مثالُّ آ. واسکازکا او کارا 

 )9ن  1846کاوکاز «اوقلی) 

لی صورتده بیتیر. اونا  جیعه... سون مقاله اي شوپئنین ائپیزودونا یاخیندیر. کوراوغلونون عاقیبتی بورادا دا فا

ره ده اي شوپئنین راس سودانا احواالتینی آذربایجان داستانینا افترا کیمی قبول ائدیب علمی قیمتی ؤگ

ده داستانین  سیدیر. بورادا هم وئرمک الزیمدیر. اي شوپئنین متنی کوراوغلونون ان قدیم مطبوع حیصه

ره ده بو متنه ؤلرده وار. اونا گ ماراقلی و ضیدیتلی موالحیظه تاریخی قهرمانالري فورماالشماسی حاقّیندا

تنقیدي یاناشماق یارارسیز یئرلرینه کسیب آتماق موعاصیر فولکلورشوناسلیغیمیزین اینکیشافی فوقوندن 

 حقیقی قیمتتی وئرمک و نهایت کوراوغلونون تدقیقاتی تاریخینده اوندان ایستیفاده ائتمک گرکدیر. 

 کونون نشري. و. خودز

اینجی ایلده چاپ ائدیلمیشدیر. بونو توپالیان او  1842کوراوغلو داستانی کیتابچا شکلینده ایلک دفعه 

دا (ایران) روسییا کونسولو اوالن پولیاك یازیچیسی و ائتنوگرافی الکساندیر خودزکو ایدي. آ.  زامانالر گیالن
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ایل ایراندا یاشامیش  13لر اوخوموش  نیورسیتئسینده موحاضیرهخ.ْدزکو پولییاك یازیچیسیدیر. پطرزبورگ او

دا اینگیلیس دیلینده  مجلیسدن عیبارت بو داستان لوندون 13جنوبی آذربایجاندان کوراوغلونو توپالمیشدیر. 

ریسین نین الیازماسینین اوریژینالی (فارس و آذربایجان دیللرینده) پا نشر اولونموشدور. آ. خودزکو واریانتی

اینجی ایلده س. س. پئنن داستانی روس دیلینه ترجومه ائدرك اولجه  1856میلّی کیتابخاناسیندا قورونور. 

 ـ حیصه سونرا ایسه آیریجا کیتابچا شکلینده چاپ ائتدیریلمیشدیر. (سند حذف)  کاوکاز قزئتینده حیصه 

ی کیتابخاناسیندا ساخالنیلیر. الیازماسینین آ. خودزکونون کیتابینین اوریژینالی ـ الیازماسی پاریسین میلّ

سی فارسجا و قوشماالري ایسه  صورتی بو یاخینالردا رئسپوبلیکامیزا گتیریلمیشدیر. ال یازماسینین نثر حیصه

لیکله  دیر. دئملی بئله قناعت حاصیل اولور کی آ. خودزکو الیازماسینی الده ائتمیش و بئله آذربایجان دیلینده

زونو توپالییجی ؤو نشر ائدنی اولموشدور. دوغرودان دا آ. خودزکو کیتابین هئچ بیر یئرینده ا چیسی ترجومه

الرین آدالري واردیر. حاضیردا همین الیازماسی  کیمی تقدیم ائتمیر. الیازماسینین آخیریندا توپالییجی

 تون حقیقتلر اوزه چیخمالیدیر. واوزرینده ایش آپاریلیر و یاخین گلجلده ب

دییی واخت گونلرله اوخوسان خوصوصی صنعتکارالر ـ  تون قولالرینی بیلن و ایستهو. خودوزکو داستانین بآ

دن قاباق زاقافقازییادا بیر نئچه کوراوغلو  الر اولدوغونو یازیر. حتی س. س. پئنن ترجومه کوراوغلو خوان

ینین بیر داها شاهیدي اولموشدور. او شام، قیرآت، خوان تاپیب اونالرا قوالق آسمیش و داستانین اوریژیناللیغ

 میشدیر.  مه زلري ترجومه ائلهؤچونقور، عاشیق وس. س

او زامان کوراوغلونو توپالییب چاپ ائدن اي شوپئن، آ. خودزکو، آ. هاکست ها اوزئن و باشقا بورژووا 

میش اونو خالقین حیات و  مت وئره بیلمهعالم، سیاح و ائتنوگرافالري اثره و اونون قهرمانینا دوزگون قی

لر و واریانتالر  یه چالیشمیشالر. بونا باخمایاراق اونالرین توپالدیقالري نومونه سیندن تجرید ائتمه موباریزه

 ستریر. ؤمک گؤیوك کؤسی ایشینه ب یرنیلمهؤمهم علمی اهمیته مالیکدیر و داستانین ا
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یه سبب اولور.  یوك موباحیثهؤدیلینده نشري مطبوعاتدا باینجی ایلده کوراوغلونون روس  1856

)، ژورنالیندا داستان حاقّیندا ایمضاسیز رأي درج ائدیلیر. ایندییه قدر 10نیک رن  سوورئمون«

نین یازدیغی گومان ائدیلیردي. سونراکی  زییانین ن. ق. چئرنئشئوسکی فولکلورشوناسلیقدا بو رئسئن

ییانین مشهور روس فولکلوشوناسی آ. ن. پیپین طرفیندن یازیلدیغینی ز تدقیقاتالر ایسه رئسئن

چري حیات سورن ؤایرانین شیمالینداکی ک«زییادان دئییلر:  ). رئسئن26و  76ـ  79لشدیرمیشدیر. ( معین

لري  طیرهلري اونون (کوراوغلونو) (رئد ـ ) رومانتیک حیاتی حاقّیندا اوالن خا تاتار (آذربایجان ـ رئد) قبیله

خوصوصی بیر محبتله قورویوب ساخالییرالر کوراوغلو اونالرین میلّی قهرمانی عینی زاماندا میلّی 

 ». شاعیریدیر

زاده  نی زاقافقازییا موعلیملر، سئمینارییاسینین مداومی میرزا ولی ماراقلی حیصه چوخدان  کوراوغلو داستانین

سی ایله داستانین بیر نئچه اوریژینال قوشماسی آذربایجانا  ی ترجومهچاپ ائتمیشدیر. بورادا روس دیلینه حرف

 127وئریلمیشدیر.

عصرین اورتاالریندا آلمان و فرانسیز دیللرینه ترجومه اولونموشدور. ژورژ ساتدین   XIXکوراوغلو 

تدقیقاتچی  چی همده ده نشر اولونموشدور. ترجومه انجی ایلده پاریس 1853سی  فرانسیز دیلینه ترجومه

لر   قیلینج کیمی معجزه«حبت آچیر. ؤکیمی چیخیش ائدیر. او کوراوغلودان تاریخی شخصیت کیمی ص

سیدیر. اونون  لیک نومونه یارادان ماهنیالرینا، سازینا حئیران قالدیغینی بیلدیریر. کوراوغلو ایدئیالدیر، کامیل

 ات چایینادك آغیزدان آغیزا گزیر. هونرلري حاقّیندا روایتلر مرکزي آسیادان توتموش فر

ده چاپ اولونموشدور.  سی حاقّی آدلی مقاله» دده قورقود کوراوغلو حاقّیندا افسانه«نین  آ. ن سامویلو ویچی

نین اوغلو  کوراوغلو ـ یعنی کور کیشی« ماراقلی ایدي.  چوخده آکادئمیکین گلدییی آشاغیداکی نتیجه  مقاله
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دار اوالراق گوراوغلو ـ یعنی بیر قبیر اوغلو  قدیمدیر. بونون یاییلماسی ایله عالقه چوخـ  چوخبو آد 

 » سونرادان مئیدانا گلمیشدیر.

نین قورولماسیندان  تون بونالرا باخمایاراق کوراوغلو داستانی تام شکیلده آذربایجاندا سووئت حاکیمیتیوب

 شدیر. یرنیلمیؤسونرا توپالنیب نشر ائدیلمیش و ا

 و. خولوفلونون کوراوغلوسو. 

نین دیلیندن یازییا  اینجی ایللرده فردي ائکسپئدییاسییا زامانی طوووزدا عاشیق حسین بوزآلقانلی 1920

ائلدار «آلینمیشدیر. بورادا کوراوغلو حاقّیندا روایتلر گنجه، شامخور، قازاق، طوووز، آغ استافادا اوالن قاالالر: 

کیمی یئر آدالري حاقّیندا دانیشیلیر » کوراوغلو قایاسی » «کوراوغلو قاالسی » «سی ارا ول تپهق» «اوغوزو

 «لندیریلیر. کیتابدا بئله باشلیقالر وار.  کسک قیمتوزلري گتیریلیر. آ. خودزکونون نشري یؤآتاالر س

 » «سی سینه گیرمه یلر جرگهدمیرچی اوغلونون دل» «سی نیگار خانیمین گتیریلمه» «کوراوغلو کیمدیر

ره ؤتوپالییجینین دئدیینه گ» «جنون عاشیق و تئللی خانیم» «جنون عاشیق» «کوراوغلونون تاجیري قاچاندا

سینه داخیل  ره داستانین اساس حیصهؤلریدیر. آنجاق ناتامام اولدوغونا گ بونالر داستانین آیریلماز حیصه

عاشیقالر دئییر کی «قات سفري و باغداد سفري وئریلمیشدیر. او یازیر: میشدیر. اساس ایکی قول تو ائدیلمه

چون اساس وو. خولوفلونون نشري کوراوغلونون سونراکی نشرلري ا» حبتدیر.ؤلیک ص کوراوغلو قیرخ گئجه

 منبعلردن بیري اولموشدور. 

نئچه قولو یازیلیب ادبیات  دن داستانین بیر اللی کندینده عاشیق حسین نجی ایلده شامخورون سیف 1937

قزئتینده حیصه ـ حیصه درج اولونموشدور. کوراوغلونون کیتابچا شکلینده ایلک گئنیش نشري مشهور 

قولونو چاپ ائتدیرمیش  14اینجی ایلده داستانین  1941یه عاییددیر. او،  فولکلور توپالییجیسی ح. علیزاده

 قوشما وئرمیشدیر.  کیتابین سونوندا قیرخدان چوخ مستقیل
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تون مووجود وعصردن بري توپالناراق نشر اولونان و اولونمایان ب XIXم. ح. طهماسب کوراوغلونون 

انجی ایلده داستانین علمی متنینی حاضیرالییب  1949یرك  زرینده دیقتله ایشلهوواریانت و قولالرینین ا

لشرك  ائدیلمیشدیر. همین کیتاب سونراالر تکمیل قولو داخیل 17چاپ ائتدیرمیشدي. بورایا داستانین 

 لرله چاپ اولونموشدور.  دفعه

ین چنلی بئله  بی گیزیر اوغلو مصطفی«سون ایللر کوراوغلو داستانینین بیر سیرا یئنی قولالري توپالنمیشدیر: 

زرنیشان «یئو  آ. نبی». سی شه خانیمین چنلی بئله گلمهؤبن» «میصري قیلینج اوغورالنماسی«، »سی گلمه

ایسه م. حکیموف طرفیندن شیفاهی دیلدن یازییا آلینیب چاپ ائتدیریلمیشدیر. » سی خانیمین چنلی بئله گلمه

اینجی ایل  1975قولو داستانین » یی مرجان خانیمین چنلی بئله گلمه«علی قوربانوف طرفیندن توپالنان 

 ن دربنددن توپالدیغی واریانتی چاپا حاضیرالمیشدیر. یئو داستانی نشرینه داخیل ائدیلمیشدیر. آ. نبی

) چاپ اولونموشدور. آذربایجان 1960و  1940کوراوغلو بیر نئچه دفعه کیتابچا شکلینده روس دیلینده ده (

دن م. عاریف، ح. آراسلی، م. ح. طهماسب، م. رفیعلی، ف فرهادوف، م. سیدوف و  سووئت عالیملرین

یئو داستانین  لر یازمیشالر. آ. نبی دقیقی ایله مشغول اولموش بیر سیرا علمی تنقیدي مقالهباقاالري داستانین ت

اونجو ایلده پاریسده  1979لی صورتده تدقیق ائتمیشدیر.  زبک واریانتالرینی مقایسهؤآذربایجان ـ ا

فرانسیز دیلینده چاپ  آدلی کیتاب» دن اوپئرایا سووئت آذربایجاندا کوراوغلو مووضوعسونون تکاملی افسانه«

دیر. بو تدقیقاتالردا کوراوغلونون ایدئیا ـ »لور ملیک اووا سیار«لیفی ؤاولونموشدور. مونوگرافییانین م

 ده اطرفالی معلومات وئریلمیشدیر.  مضمون و بدیعی خوصوصیتلري داستانین تاریخی اهمیتی باره

اسینی مشهور گورجو تووکولوقو ل. گ. چیالئیدزه الده سون ایللر کوراوغلو داستانین باشقا بیر الیازم

) کئکئلیدزه آدینا الیازماالري انیستیتوتوندا قورونور. ریلرجوستان (کوائتمیشدیر. (سند حذف) نوسخه گ

 قولدان عیبارتدیر.  28یوك واریانتیدیر. ؤداستانین ان ب

 داستانین واریانتالري» کوراوغلو «
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استانی کوراوغلونون موتیولري یاخین شرق، زاقافقازیا و اورتا و کیچیک آسیا خالقیمیزین قهرمانلیق د

ز میلّی قهرمانالرینی میلّی ؤدا دیقتینی جلب ائتمیشدیر. بو خالقالردا کوراوغلودان ایلهام آالراق ا خالقالرینین

سینه اویغون ایشلمیش  نعنهز یارادیجیلیق عؤژئتینی اوائپوسالرینی یاراتمیشالر. هر بیر خالق کوراوغلو س

زبک، تاجیک، ؤزلرینه مخصوص یئنی واریانتالر یاراتمیشدیر. ائپوسون ارمنی، گورجو، کورد، تورکمن، اؤا

 دا واردیر.  قازاق، تورك واریانتالري

راوغلو و واري خاراکتئر داشییر. کو کیمی داستانالر نیسبتاُّ ناغیل» قورقولو«اورتا آسیادا یارانمیش کوراوغلو، 

لري آرادان قالدیریر و  مکی ایله مانعهؤلرین ک قورقولودا ائپوس قهرمانالري اژدها و دیولر ایله ووروشور پري

شمن اوزرینده غلبه چالیرالر. دوغرودو آذربایجان ائپوسونون بیر نئچه قهرمانینین آدي باشقا واریانتالردا دا ود

لیینه باخمایاراق  و باشقاالري آنجاق بو صورتلر آدالرینین عینی» یگارن» «تئللی» «(حسن» ایواز«واردیر. مثالُّ 

 دور.  ز میلّی خوصوصیتلرینین تجسمیؤدیر و ا ز قهرمانیؤهر بیر خالقین ا

زبک داستانیندا ؤداشی اولدوغو تصویر ائدیلیر. مثالُّ ا دا کوراوغلونون قیرخ سیالح اورتا آسیا واریانتالرین

لر اوزرینه هوجوم  چون حاضیرالنماسی بئله تصویر اولونور: اصفهان شاهی تورکمنوا یوشلرؤقهرمانین د

دا واریدي. روشن بیر  بی هالل بی و اونون باجیسی بی  شنلر ایچریسینده روشن جیغالیوائدیر. اسیر د

نیرلر. بیر گون  ائوله ال راستالشیر سئویشیر و سونرادا بی هالل تاجیرین ائوینده قول اولور. بیرگون تصادوفاُّ بی

بی هاللین اوغلو  رور آپاریب دفن ائدیر. قبیرده بیؤلموش گؤبی هاللی ا بین چوبانی روستم، بی جیغالی

دت یاشاییر سونرا دیرناقالري ایله ود گلیر اوشاق اوندان ایچیب بیر موشونه سؤلموش آنانین دؤدوغولور ا

رور. آت ؤلموش مادیانی تئز ـ تئز همین قبرین یانیندا گؤقبري دئشیب چیخیر. چوبان روستم باالسی ا

دتدن واوشاغی امیزدیریر. روستم اوشاغی توتوب ائوه گتیریر و آدینی گوراوغلو (قبیراوغلو) قویور. بیر م

نور اونو طایفا باشچیسی سئچیرلر تاج قویما مراسیمینده اونون آتینی سئحیرلی ؤسونرا گوراوغلو وطنینه د

 لر اوغورالییرالر. گوراوغلو آتینین آرخاسینجا ارم باغینا گئدیر وس.  ريپ
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 یه باشالییر.  ائپیک ـ رومانتیک داستان اوالن گوراوغلودا قهرمان یالنیز آتینی تاپدیقدان سونرا موباریزه

ژئتی اساساُّ وسداستان تاجیک خالقی آراسیندا قورقولو، گوراوغلو آدالري ایله مشهوردور. قورقولونون 

ختلیف وچیالر م سی مووجوددور. یاد ائللی ایشغال لکهؤزل امک و عدالت اؤدیر: چامبول آدیندا گ بئله

تون وشمنلرین بوهرتلی پهلوانالري دؤتیرانالر تئز ـ تئز بورایا هوجوم ائدیرلر. چامبولون خالقی و اونون ش

سی  نین نوماینده قورقولونون اساس قهرمانی یوخاري طبقهده غلبه چالیرالر.  باسقینالرینی دفع ائدیر و نتیجه

 دئییل خالقین آراسیندان چیخمیش قصاب اوغلوز آوازدیر. 

دیر. پهلوان آدي بی  نین یاراتدیغی گوراوغلو (قبیر اوغلو) ائپوسونون قیسا مضمونو بئله تورکمن خالقی

چون اونو وشن آدي وئریلیر. اوشاق قبیردن تاپیلدیغی الدوکدن سونرا اونون بیر اوغلو دوغولور. اونا روؤا

بین  لدورور و باباسی جیغالیؤسی مومینی ا گوراوغو چاغیرماغا باشالییرالر. خوگوار خان گوراوغلونون دایی

اندامین  سی مومینین آروادي گول لدورولموش داییؤبیین و ا زلرینی چیخارتدیریر. گوراوغلو، کور جیغالیؤگ

اندامی اوغورالییب  لولریندن بیریسی اوالن عرب ریحان گ یویور. بیردن خونخوار خانین سرکردهؤیندا بیان

آپاریر. گوراوغلو کیچیک یاشالریندان همین ییرتیجی خاندان و اونون طرفدارالریندان اینتیقام آلماغا 

وي قیرآتین  داش توپالییب افسانهنفر پهلوان ـ سیالح 40حاضیرالشیر. حیدتلنمیش گوراوغلو اطرافینا 

شمنلر وتون یوروشلرینی دفع ائدیر. دوستریر. عرب ریحانین خونخوار خانین بؤیوك ایگیدلیکلر گؤبئلینده ب

نیر الکین ائوالدي اولمادیغیندان قصاب بولدورون  اوزرینده غلبه چالیر. آغا یونس، پري آدلی بیر قیزال ائوله

 رور. توؤاوغلونو اوغوللوغا گ

لر ـ قورخمازلیق، ایگیدلیک، حربی  رکمن خالقینا عایید اوالن اَن یاخشی خوصوصیتوگوراوغلو صورتینده ت

 لیک و سایره تجسم ائتدیریلمیشدیر.  زونه صادقؤز سؤاوستالیق ا

ده  یهدا دیقتی جلب ائدیر. کوراوغلو داستانی هله کئچن عصردن باشالیاراق تورک داستانین تورك واریانتی

نجی ایلده محمد کمال طرفیندن چاپ اولونموشدور.  1972توپالنیب نشر ائدیلمیشدیر. ان کامیل واریانت 
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دا موهوم تأثیر  نین یارانماسینا دن بولقار واریانتی تورك واریانتی بیر سیرا باشقا واریانتالرین او جومله

ره بولو شهرینده بولو بی ؤپالدیغی واریانتا گعصرده ماجار عالیمی اي. کونوشون توXIX سترمیشدیر. ؤگ

 دان بیر آت باج آلیر.  آدلی فئودال یاشاییر. او ایالتیندن کئچن هر بیر ایلخی

ییر. ایلخیچی سئچیب گتیریر. یولدا آتالر چایدان کئچه  سیندان یاخشی بیر آت ایسته ز ایلخیچیؤن اوبیر گ

نیب  زوب کئچیر. ایلخیچی آغاسینا بونو باغیشالییر. بولو بی حیرصلهوابیلمیر. بیر آریق دایچا آسانلیقال چایی 

چون حاضیرالشیر. وبئش یاشلی پهلوان اوغلو اینتیقام ا نین اون زلرینی چیخارتدیریر. ایلخیچیؤاونون گ

استانبولون ده مسکن سالیر. اولجه بورایا  بئل یودور و اینتیقامینی آلیر. چنلیؤنین مصلحتی ایله آتی ب آتاسی

باش قصابینین اوغلو ایوازي گتیریر. سونرا سازبندین اوغلو محمد پهلوان کنعان و باشقاالري گتیریلیر. 

ین  کوراوغلونون اوغلو حسین ماجراالري قیرآتین اوغورالنماسی و کوراوغلونون ایلخیچی پالتاریندا بولو بی

 1957رینی تشکیل ائدیر. بولقار تورکلریندن اوالن واریانتی سی وس. داستانین مستقیل قولال سارایینا گئتمه

 نجی ایلده صوفیادا رضا موللوو چاپ ائتدیرمیشدیر. 

رجو وده داستانین گ دا چاپ ائدیلمیشدیر. همین نشره وئریلن مقدمه کوراوغلو داستانینین گورجو وئرسیاالري

سی  رجو فولکلورو و ادبیاتی ایله عالقهوغلونون گسی، کوراو لنمه خالقی ایچریسینده یاییلماسی شاخه

لري آراشدیریلمیشدیر. همده ایندییه قدر داستانین گورجو خالقی ایچریسینده عصریمیزین اوللریندن  مسأله

لریده توپالنیب روس دیلینده کیتابا عالوه اولونموشدور.  بري دوالشان آیري ـ آیري روایت، ائپیزود و حیصه

سینه  می ل. چال ایدزئنین بو تدقیقاتیندا قصورالردا واردیر. بورادا کوراوغلونون عومومی سویهگورجو عالی

 خلل گتیرن بعضی تصادوفی ائپیزود و روایتلر واردیر کی بونالر داستانین عومومی روحونا اویغون دئییلدیر. 

 کوراوغلو صورتی: 

سیدیر. کوراوغلو  تون ایدئیاالرین اساس داشییجیوالن بدیر. داستاندا او کوراوغلو داستانین باش قهرمانی

ورده داستانین تاریخله ؤره ده تدقیقاتچیالر ایکی عصرلیک بیر دؤدیر. اونا گ تاریخله باغلی بیر داستان
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دیرمی؟ بو سوأال جواب  میشلر. کوراوغلو تاریخی شخصیت یلهؤختلیف فیکیرلر سوده م سی باره عالقه

آذربایجان «شلر قئید ائدك کی بیر سیرا تاریخی اثرلرده کوراوغلونون آدینا راست گلینیر. می وئرمک ایسته

عصرین سونالري  XVIلیق ائتدییی خالق عصیانیندان دانیشیلیر.  کیتابیندا کوراوغلونون باشچی 128»تاریخی

XVII لسکی، عصرین اوللرینده باش وئرن بو عصیانالر حاقّیندا اسکندربیگ منشی، آ. تبریزي، زکریه آکو

 اولیا چلبی و باشقاالري یازمیشالر. 

ستریر کی: جاللی ؤچیسی اي. پ. پطروشفسکی گ نین مشهور تدقیقات اورتا عصرلر آذربایجان تاریخی

الر ایشتیراك ائدیردیلر. بونالردان محمد  لري رهبرلري ایچریسینده ایرواندان اوالن آذربایجانلی دسته

لرینین اثرلرینه اساسالناراق همین  نی چکیر. تاریخچی عالیم اورتا عصر تاریخچینین آدی کاناکئرلري

 ز اثرینه داخیل ائتمیشدیر. ؤاونون آدینی ا 23الردان داها  عصیانچی

یه باخان ؤبی، کوسا صفر، قاراقاش، دلی نصیب، تانري تانیماز، یوال سیغماز، گ اونالردان گیریزاوغلو مصطفی

لرده کوراوغلو آذربایجاندا  ستریر کی تاریخی منبعؤین آدالري واردیر. اي پطروشفسکی گو باشقا ایگیدلر

لیق ائدیر. آ. خودزکونون کوراوغلوسوندا ایسه قهرمان اساس اعتباریله جنوبی آذربایجانین  عصیانالرا باشچی

ون تیکدیردییی قاالنین ستریر. حتی سالماس رایونوندا کوراوغلونؤسالماس، خوي رایونالریندا فعالیت گ

الریندان بیري  ره جاللی حرکاتی باشچیؤنین احتمالینا گ ستریرلر. اي. پ. پطروشفسکیؤلرینی گ لیک خرابه

 لنمیش کوراوغلو آدینی قبول ائتمیشدیر.  هرتؤلرده ش زونه اوللر آذربایجاندا افسانهؤا

XIX  غلو تاریخدهراولونان یازیالردا دا کویاشامیش قهرمان و همده شاعیر کیمی تقدیم عصرده چاپ او

هرتلی قاچاق تاتار (آذربایجانلی. پ. اَ) اولموشدور. ؤبعضیلري دئییرلر کی بو ش«اولونور. اي. شوپئن یازیر: 

لردن  قویونلو و قارا قویونلوالرین آراسیندا اوالن چکیشمه سینین سوقوطوندان سونرا آق لر سوالله تیموري

آ. خودزکو، آ. ». میشدیر. روشلر ائلهوسیز ی دا آمان رك قدیم قاالالري توتموش اورادانایستیفاده ائد
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نین یازیالریندادا بیز بونا راست گلیریک. آ. خودزکونون کوراوغلوسو روس  زاده هااوزئن، میرزه ولی هاکست

قئیدده یازیردي: آسیادا و دیلینده چاپ ائدن قافقاز قزئتی نشرین اوللرینده رئداکسیانین آدیندان وئردییی 

ده ائله بیر گوشه تاپماق اولماز کی بو آد (کوراوغلو آدي) اورادا مشهور اولماسین. سیز حتی  عومومیتله شرق

آوري اولماییب معین  اونو بئسادایییادا مولداوییادا، بئله ائشیدرسینیز. بو کوراوغلونون یالنیز یولالر جنگ

هرتی، هوآمئرین ؤاولدوغونو ثبوت ائدیرمی؟ هر حالدا اونون آسیاداکی شتاریخ یول اوینامیش 

 یوکدور. ؤهرتی قدر بؤداکی ش یونانستان

مشهور کوراوغلوشوناسالردا ـ م. ح. طهماسب، ح. کوراوقلی اوندان تاریخی شخصیت کیمی دانیشمیشالر. 

 XVIی یازیر. همین آرخیو سندلرینده کوراوغلو ده آرخیوده یئنی ماتئریالالر الده ائتدیین خ. کوراوقلی تورکیه

سینده یاشامیش عصیانچی و شاعیر کیمی تقدیم اولونور. البتده تاریخی  عصرین سونالریندا تورکیه اراضی

لنیر. خالق تاریخی  الرال نتیجه کوراوغلونون آخاریشالري هله داوام ائدیر. آختاریشالردا همیشه یئنی تاپینتی

 لشدیرمیشدیر.  ییب تکمیل توروب داستانا سالمیش و ائپیک صورت کیمی عصرلرله ایشلهؤو گکوراوغلون

دا  آدالنیر. بو قول چوخ ماراقلی و قدیم قولالرداندیر. بو قول» آلی کیشی«کوراوغلو داستانینین بیرینجی قولو 

زلري دنیز جینسیندن اوالن ؤ. گچون حاضیرالنیرویوشلر اؤجک د چیسی اوالن کوراوغلو گله خالق اینتیقام

تون آذربایجان کندلرینده ووشن بؤدیر. ر وشنؤوالدي رؤنین یگانه ا ایکی قولونا قوربان ائدیلن آلی کیشی

ره ؤین عادي بیر اینساندیر. آنجاق خالقا گ ین میلیونالرال کندلی باالالریندان بیریدیر. هئچ کسدن فرقلنمهویؤب

لردن و آغیر  لموندن، داغیدیجی موحاریبهون فئودال ظوورؤچ زامان اونو او دبئله عادي بیر اینسان هئ

ده یوخ ایدي. عادي بیر ایلخیچی باالسینی داستان  وشنؤلردن قورویا بیلمزدي. بئله بیر قووه عادي ر وئرگی

 ج، قووت الزیمدیر. اوزون عصرلرینوالعاده گ وشنه فوقؤقهرمانی سئچن خالق بیلیردي کی، ر

ره ده ؤوشنه آنا تورپاق وئره بیلردي. اونا گؤجو  روره بو گؤلرینه آرخاالنان خالقا گ سینده، عنعنه تجروبه

ـ اود دئمکدیر)دا » قیر(«ج ـ قووت آلیر. اونون آتی قیرآت ووشن آنا تورپاغین سئحیرلی سویوندان گؤر
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تون بونالردان وزلدیلمیشدیر. بوم پارچاسیندان ددا ایلدیری وشنین قیلینجیؤالعاده قوویه مالیک ایدي. ر فوق

 یه حاضیر ایدي.  کارالرا قارشی موباریزه وشن ـ کوراوغلو غصبؤره رؤسونرا خالقا گ

زونده توپالیان تیپیک بیر صورتدیر. خالق صنعتکاري ؤزل کیفیتلرینی اؤتون گوکوراوغلو داستاندا خالقین ب

 سینده بویا ـ باشا چاتدیریرالر.  لشدیرمه سایه لشدیرمه، تیپیک یوك عومومیؤب وردهؤز قهرمانالرینی هر بیر دؤا

» کوراوغلو«ره ده ؤپرور اوغولالرینی تولپالییر. محض اونا گ کوراوغلو اطرافینا خالقین ان ایگید، وطن

ائتمک ایدئیاسیدیر. کارالردان و یئرلی فئودالالردان وطنی مدافعه  نین اساس ایدئیاسی خاریجی غصب داستانی

بئل آذربایجانین ـ وطنین  وطن محبتی داستانین اولیندن آخیرنا قدر قیزیل بیر خطله کئچیر. داستاندا چنلی

چون ان مقدس، ان عزیز یئردیر. کوراوغلو و وداشالري ا بئل کوراوغلونون سیالح رمزیدیر. چنلی

شمن وبئله د الریندا کئچیر، محو اوالرالر، آنجاق چنلیداشالري سون دامال قانینا قدر ووروشار، جان سیالح

 یه یول وئرمزلر.  آیاغی دیمه

زونو ؤبئلین ـ وطنین مغرور داغالرینین تعریفینه حصر ائدیلن قوشماالردادا ا خالقین وطنه اوالن محبتی چنلی

 دیر.  سترمکدهؤگ

 دي ـ داغالر قوینوندا، قوینوندا.  ک طرالنالر، سسلهلودي ـ داغالر قوینوندا، قوینوندا ـ ت بنیادان بسله منی

 لر گلدي باشیما ـ داغالر قوینوندا، قوینوندا. دوالندا ایگید یاشیما ـ یاغی چیخدي ساواشیما ـ دلی

 والنا ـ داغالر قوینوندا، قوینوندا.ؤدیم هر یانا ـ شاهالري گتیردیم جانا ـ قیرآتیم گلدي ج سفر ائیله

»راوستلوغون تصویرینه» غلوکوهوم یئر وده م داستانیندا زاقافقازییا خالقالري آراسینداکی تاریخی دو

عصرلرده زاقافقازییا خالقالري ـ  XVI – XVIIستریر کی، ؤوئریلمیشدیر. تاریخی معلومات و فاکتالر گ
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داشالري  ز سیالحؤوراوغلو اردلر و آذربایجانلیالر اولموشدور. داستانین بیر یئرینده کولر، ک رجولر، لزگیوگ

 بئله دئییر:  129ایله فخر ائدرك خوتکارا

ستم اووالدي ـ چکر قیلینج، کسر دمیر، پوالدي ـ ساالر جانا قورخو کوراوغلو ورجو، لزگی، روقیرخ مین گ

 ستونه شیرلرله گلیب. وآدي ـ کوراوغلو ا

ده قوولري بیرلشدیرمک و  شمنه قارشی موباریزهورداشلیق، دداستانیندا، دوستلوق، یولداشلیق، قا» کوراوغلو«

 س. ایفاده ائدیلمیشدیر. 

ده او،  رهؤسی اولدوغونا گ سیدیر. محض یوخسولالرین نوماینده لرین نوماینده تلهوکش ک کوراوغلو زحمت

 فخر ائدیر: 

 م من. قول دئیرلر، قولون بوینون بورارالر ـ قولالر قاباغیندا گئدن تیر

ره ده او، وارلیالردان آلدیغی مالی یوخسولالر آراسیندا پایالییر. یوخسولالردا دایم کوراوغلونو مدافعه ؤاونا گ

داشالرینین  قولوندا قوجا بیچینچی کوراوغلونون سیالح» دورنا تئللی«ستریرلر. داستانین ؤمک گؤائدیر، اونا ک

ز یولداشالرینی ؤالن پاشا کیمی ظالیمالرا لعنتلر یاغدیریر. کوراوغلو اآسیالجاغینی ائشیدیب آغالییر، آص

سینی آچیب یوخسولالرا پایالییر. بو یوخسولالر ایچریسینده  آزاد ائتدیکدن سونرا آصالن پاشانین خزینه

 ده وار ایدي.  قوجا بیچینچی

بئله پناه گتیرن هر بیر آدامی جیدي  چنلی کش، تدبیرلی بیر ایگیددیر. او، ده حساس و قایغی کوراوغلو هم

سینه قبول ائدرك اونا هر شئ  ز دستهؤسی اولدوغونو بیلدیکدن سونرا ا یوخالییر. یوخسولالرین نوماینده

 یوشچو کیمی یئتیشدیریر. ؤیرَدیر، اونو قهرمان کیمی، دؤا
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زل صنعتکار، عاشیق شاعیردیر. او، میصري ؤا گداستاندا کوراوغلو یالنیز قهرمان، سرکرده دئییل، عینی زاماند

ده اوستالیقال اونالردان ایستیفاده  ستونده قوشا گزدیریر، هانسی الزیم اوالندا عینی درجهوال، سازي ا قیلینج

 ائدیر. 

سینده اوالن  لر دسته سینده سلطان اوردوسوندا خیدمت ائدن جاللی»نامه سیاحت«ولیا چلبی ؤا

تون ون، ایمپروویزاتور ـ شاعیرلرین اَن مشهورالري ایچریسینده کوراوغلونون آدینی چکیر. بچیلری موسیقی

XIX ندان شاعیر ـ ایمپیروویزاتور کیمی صمئرله مقایسه ؤعصر روس مطبوعاتی اونو هوحبت آچیر، او

و، آذربایجانلیالرین میلّی ) چاپ اولونان رئسئزییادا ا10، نومره 1856ژورنالیندا (» نیک سوورئمئن«ائدیرلر: 

زونو عاشیق آدالندیریر، عاشیغام و همده ایشیغام دئییر. ؤشاعیري آدالندیریلمیشدیر. داستاندا کوراوغلو ا

 بئل اونو مذّمت ائدیر. اوندا کوراوغلو دئییر:  تون چنلیوقیرآت قاچیریالندا ب

 نول نه ملولسان. ؤلیغم بسدي منه ـ شاد اول ک عاشیقکوراوغلویام دئییم سنه ـ اود توتوب آلیشدي سینه ـ 

ره ایسه گویا تاریخده کوراوغلو ؤدا کوراوغلودان بیر شاعیر کیمی دانیشیر. م. ح. طهماسیبه گ ص. وورغون

). آذربایجان خالقی کوراوغلونون 20ـ  150زلتمیشدیر (ودا او د آدیندا بیر عاشیق اولموش، داستانی

دا اعجازکار قوولرله باغالییر. بورادا چوخ اینجه بیر مطلب وار. دیقّت ائدین محبت  ینیلیغ عاشیق

سی ایچیر، حاق عاشغی اولورالر. کوراوغلو ایسه آنا  داستانالریندا عادي اینسانالر خیضرین الیندن عشق باده

لی سویوندا ایچندن سونرا عاشیق کلو ـ سئحروپؤین قوشا بوالغین ک کرهوییندن قایناییب ک بهؤتورپاغین گ

ستون ووي بوتادان، وطن تورپاغینداکی رئال بوالغی داها ا الري افسانه اولور. بورادا آذربایجان داستانچی

 سایمیشالر. 

ز، معنویات ـ بدیعیات، پسیفیکا و قهرمانلیق یادداشیدیر. داستانین ؤنین ساز ـ س آذربایجان خالقی» کوراوغلو«

لري  نون خالقیمیزین قدیم افسانه، اساطیر، ناغیل و عومومیتله، قهرمانلیق عنعنه»کوراوغلو«نجی قولو بیری

دیر. کوراوغلو صورتی قدیم و زنگین اساطیرلریمیزدن ایستیفاده ایله  سترمکدهؤزرینده نشأت تاپدیغینی گوا
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تدقیقاتچیالر کوراوغلونو خالقیمیزین قدیم ائپیک دیر کی،  اَته ـ قانا دولموشدور. بونونال بئله تصادوفی دئییل

ختلیف و) مقایسه ائدیب م28، 74ـ  75) سالور قازانال (20، 134ـ  141و تاریخی قهرمانالردان بابکله (

لیق ائتدییی خالق  زه چیخارمیشالر. خوصوصیله بابک و کوراوغلو، اونالرین باشچیواوخشارلیقالر ا

خدور. حرکاتالري آراسیندا اوخشارلیقالر داها چو 

آدي ایله مشهوردور. بونالرین خوصوصی یاشاییش طرزي موناسیبتلري » لر خرمی«بابک حرکاتی تاریخده 

رور، ایستثمارچیالر، خاریجی ایشغالچیالرا قارشی وبرابرلیک شعارینی ایرَلی س» لر خرمی«اولموشدور. 

بئلین  ییک. داستاندا دئییلدییی کیمی چنلی رمکدهؤده گ ائلینده بئل تون بو جهتلري بیز چنلیوآمانسیز ایدیلر. ب

 نالري وار ایدي. بورادا یاشایانالر هامیسی قادین کیشیلرده برابر حوقوقا مالیک ایدیلر.  ز قایدا ـ قانوؤا

ي زلرینی سربست حیس ائدیر، بیر ـ بیرینه حساسلیقال یاناشیرالر. بیر شخصین دردي ائلین دردؤاونالر ا

نین  بئل ائلی آذربایجان خالقی لر یولخدور، ایستثمار یوخدور. چنلی کیمی حیس ائدیلیر. بورادا صینیف

 سیدیر.  زل بیر ایفادهؤنین گ لییه، برابرلییه مئیلی آزادلیغا، سربست

کسک بیر یئرده، خوصوصی استراتژي اهمیته مالیک داغدا ولرین مسکنی بز قاالسیدیر. بورا ی خرمی

لرله بز قاالسینا باسقین ائتمیشدیلر. آنجاق  لري دفعه دت عرب خلیفهولشیردي. قاال آلینماز ایدي. اوزون میئر

ده یئرلشمیشدیر. آلی کیشی  ده تخمیناُّ بئله بیر ساحه بئل میشدیلر. دیقّت ائدیلدیکده چنلی اورایا باتا بیلمه

 لیکله آختاریب تاپمیشدیر.  بورانی چوخ چتین

بئلدي قوچ کوراوغلو اویالغی ـ  م قایاالري، ییخارام داغی ـ خانلر زهر ایچر، سلطانالر آغی ـ چنلیقیررا

 دا گلسه، چنلی بئله قویمارام.  شاه

 کوراوغلو و خالق. 

ده خالق احوالی ـ  رهؤلیق محصولودور. بو داستاندا اونا گ لرینین یارادیجی تلهوداستانی خالق ک» کوراوغلو«

روشو ایفاده ائدیلمیشدیر. داستانین ؤنیا گوسی، خالق پسیخولوگییاسی، خالق د سی، خالق موباریزه وحیهر

 513 



بند)، قول و باشقاالریندان عیبارتدیر. اونالر  بند (نعل اساس ایشتیراکچیالري ایلخیچی، دمیرچی، چوبان، نال

شاهالرا قارشی آمانسیز موباریزه آپاریرالر. لره،  شمنلرینه، پاشاالرا، خانالرا، سلطانالرا، بیوخالقین د

نیلدیکده او،  زلهؤلشیر. بیر حادیثه گ زو ایله حرکت ائدي. اونونال مصلحتؤکوراوغلو همیشه خالقین س

 داشالرینا مراجعت ائدیر:  سیالح

 ن بر تدبیره گلمک گرکدیر. ولریم، خبردار اونون ـ بو گ ایگید دلی

داشالري نه قدر  زونه، مصلحتینه باخاندا اودوزمور، سیالحؤرور کی، خالقین سؤگ سینده کوراوغلو تجروبه

 چوخ اولسا او قدر تئز غلبه چالیر. 

سینی ایرَلی آتیر کی،  و سیناقدان کئچمیش بئله بیر فلسفه  نین عصرلر بویو تجروبه داستان آذربایجان خالقی

آرخاالنماسیندادیر. ماراقلیدیر کی، کوراوغلو داستاندا بیر نئچه لیغیندا، خالقا  قهرمانین قووسی خالقال یاخین

» کوراوغلو ایله بولو بی«شور. ویوك فالکتلره دؤره ده بؤزوندن چیخیر، اونا گؤدفعه یولداشالرینین خالقین س

وصوصیله سی، خ چون توتولور. خالق و قهرمان مسألهوقولوندا او،  خالقدان خبرسیز ووروشا گئتدییی ا

قولوندا داها قاباریق شکیلده تصویر ائدیلمیشدیر. معلومدور کی، کوراوغلو » نین قیرآتی آپارماسی حمزه«

لر  تورب قاچیر. دلیؤده حمزه قیرآتی گ نی قبول ائدیر. نتیجه زونه باخمایاراق حمزهؤیولداشالرینین س

سینه گلیر.  مک درجه یلماق، بیر داها اونالري ائشیتمهکوراوغلونو مذمت ائدیر. کوراوغلو حتی اونالردان آیر

تور ـ ؤتون بونالري گولی؟ ب یه سبب اولموشدور. بس نه ائتمه یوك بیر حادیثهؤسیزلیق ب کیچیک بیر احتیاط

 لر آدیندان کوراوغلویا مراجعت ائدرك دئییر:  قوي ائدن عاغیللی، تدبیرلی نیگار خانیم دلی

 ین ـ بالین قدرینی نه بیلر؟... ین ـ آرینین قهرین چکمه یه تیکمه ین ـ نانین سفره ان چکمه... کل قوشوب کوت

شمنلرین الیندن قیرآتی قورتاریب گتیریر. بو زامان وشور. آییلیر، گئدیب دوز سهولرینی باشا دؤکوراوغلو ا

شاغی سالیرالر. کوراوغلو ایله ره خجالت چکیر، باشالرینی آؤیولداشالري  کوراوغلونو اینجیتدیکلرینه گ

زوندن ؤز وئریر کی، بیرده اونالرین سؤز سهولرینی اعتراف ائدیر و سؤدئیه ا» سیرحاقلی ایدینیز«

 514 



ییر کی، تورپاقال، آنا یوردال، دوغما خالق ایله باغلی اوالن  چیخمایاجاق. بونونال خالق دئمک ایسته

ج و وچون گودیر. آنا یوردو قهرمان ا سینین رهنی لیق اونالرین غلبه لیکنمزدیر. بو باغوقهرمانالرین قووسی ت

شمنلري وییدیر. تصادوفی دئییلدیر کی، داستانین اولینده کوراوغلو مغلوب ائدیلمز قووتی، د ایلهام منبع

لو ائلین قدرتی، یوندن آلمیشدیر. کوراوغوپؤزلو قوشا بوالغینین کؤنی آنا تورپاغین دورنا گ سارسیدان نعره

 وطنی، یولداشالري ایله فخر ائدیر: 

 سی وار... دئمه کی، کوراوغلو تکدي ـ یئتمیش یئددي دلی

 تور ـ قویو ـ آغیر اوبا، اولوسو وار. ؤکوراوغلونون اوجا بویو ـ هر یئرده توتولر هویوس ـ چنلی بئلده گ

سی ایله باغلی  یوك بیر خالق حرکاتی، خالق موباریزهؤی بداستان» کوراوغلو«ستریر کی، ؤتون بونالر گوب

ده  رهؤلریدیر. اونا گ کش خالقین نوماینده دا محض زحمت نین اساس قهرمانالري یارانمیشدیر. بو موباریزه

 سی داستاندا چوخ آیدین شکیلده موحافیظه ائدیلمیشدیر.  سی، احوالی ـ روحیه خالقین قهرمانلیغی، موباریزه

 ن صورتلري. قادی

دا بیر سیرا قادین صورتلري واردیر. بونالردان نیگار خانیم، تئللی خانیم، رقیه خانیم،  داستانین» کوراوغلو«

الرا و یئرلی  وشه خانیم و باشقاالري کوراوغلونون خاریجی ایشغالچیؤنیا خانیم، بنومحبوب خانیم، د

ایشتیراك ائدیرلر. داستاندا اولجه قادینالر کوراوغلونون ده فعال  فئودالالرا قارشی آپاردیغی موباریزه

بئله  ز خواهیشلري ایله چنلیؤییرلر. الکن سونرا اونالر ا جه رغبت بسله لیق ائتدییی حرکاتا ساده باشچی

ر. داشالرینا معنوي قووت وئریرل یوشلرده ایشتیراك ائدیر، کوراوغلویا و اونون سیالحؤگلیب، بیالواسیطه د

ده تصویر  زللیییؤاثرده قادینالرین قهرمانلیغی، موباریزلییی ایله یاناشی اونالرین عاغلی (عقلی)، تدبیري، گ

 ائدیلمیشدیر. 
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نمیش قادین صورتلریندن بیري نیگار خانیمدیر. او، تورکیه  داستانیندا هر طرفلی و کامیل ایشله» کوراوغلو«

ندردییی مکتوبو بئله ؤیینی ائشیتدیکدن سونرا اونا گ لونون ایگیدلینین قیزیدیر. نیگار کوراوغ سلطانی

 تامامالییر: 

نیادا منیم مورادیم ـ ومن خوتکار قیزییام، نیگاردیر آدیم ـ شاهالرا، خاالرا محل قویمادیم ـ بیر سنسن د

 زونه ائیله یار منی. ؤرم ا ایسته

ز عقلی، تدبیري، ؤر یولداشی اولور. سونراالردا اومؤدق عنیگار خانیم چنلی بئله گلیب و کوراوغلونون صا

ز ؤتون ایگیدلرین رغبتینی قازانیر. بیر حادیثه اولدوقدا نیگار کوراوغلونو عوض ائدیر، اومصلحتی ایله ب

 یی باجاریر.   سیندن گلمه تون ایشلرین عهدهوعاغیللی تدبیرلري ایله ب

لر آچلیر. دیقّت، ائدیلرسه،  لرینی اوخویارکن قارشیمیزدا ماراقلی پنجرهدار یئر داستانین قهرمانالرال عالقه

لري، عیش ـ عیشرت  بونالر هامیسی بی، پاشا، خوتکار قیزالریدیر. الکین اونالري ساراي دبدبه

یب بئله ـ قادینالرا آزادلق، حوقوق وئریلن بیر یئره گل ز خواهیشلري ایله چنلیؤماراقالندیرمیر. قادینالر ا

ز یئرلرینده چادرا ایله گزیر، قیرخ ؤرمک قرارینا گلیرلر. نیگار و باشقاال قادینالر اومور سؤقهرمانالرال ع

کی آدامالري  لرده چهوتون کواینجه بئللی قیزالرال سیاحته چیخیر. مثالُّ، نیگاره شهره چیخارکن خوتکار ب

 رن اولماسین. ؤو گزونوکانالري باغالتدیریر، قیزینین اوتون دوقوودورور، ب

لرله بر مجلیس اوتورور، یئییر، ایچیرلر،  بئله گلن قادینالر تامام ایله سربستدیرلر. اونالر کیشی الکین چنلی

بئلین برابر حوقوقلو و  لی، قادینالر چنلی کیشیلرله برابر مصلحت و مشورتلرده ایشتیراك ائدیرلر. دئمه

زل مزیتلریندندیر. خالق داستاندا نیگارین ؤنین ان گ داستانی» کوراوغلو«داشالریدیر. بو جهت  وطن

لشدیرمیشدیر. معلومدور کی، کوراوغلو و  ده مهارتله عومومی کش آنا صیفتلرینی زل و قایغیؤسیماسیندا گ

اق یی آنا الیالسی چالم رهور سایمیر. اونون دا اومؤع ومرؤوالدسیز عؤوالدي اولمور. الکین نیگار اؤنیگارین ا
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لري داستانین ان تأثیرلی  شونجهودار د باالسینی اوووتماق عشقی ایله چیرپینیر. اونون بو آرزوسو ایله عالقه

 چیرپینتیالرینی کوراوغلویا مراجعتله بئله ایفاده ائدیر.  ز قلبؤده او ا ن مجلیسویئرلریندیر. بیر گ

 روموش بوش بئشییه ـ شیرین الیال چاالن یوخدور وز بشویه ـ توونلوم اؤنئجه باخیم ائو ـ ائشییه ـ یارالی ک

 ینان گزر ـ نییه سنین باالن یوخدور؟  للر سارالسا کیم اوزر؟ ـ هر قوش باالسیوللر بزر ـ گوبئلی گ چنلی

وغا بئله گتیریر، نیگار ائل عادتی ایله اونو یاخاسیندان کئچیریب اوغولل بوندان سونرا کوراوغلو ایوازي چنلی

ده  یه قبول ائدیر. بئله نجیب اینسانی خوصوصیتلرله یاناشی، قادینالر الزیم گلنده اَلده سالح وطنی مدافعه

توروب وطنین ؤتون قادینالر سیالح گوقولوندا ب» سی بئله گلمه  حسن پاشانین چنلی«قالخیرالر. مثالُّ، 

 سینده ایشتراك ائدیرلر.  مدفعه

، 122ـ  149شمنله ووروشور (وقولوندا ایسه نیگار کیشی پالتاریندا د» سی گلمهبئله  وشه خانیمین چنلیؤبن«

6 ( 

لیغی ایله سئچیلیر.  ز قهرمانلیغی، پهلوانؤتئللی خانیم صورتی باشقا قادینالردان فرقلی اوالراق داستاندا ا

انا سالینمیش عاشیق رك زیند قولوندا او، جسور بیر سرکرده کیی گئیینه» کوراوغلونون ارضروم سفري«

 بئله یوال سالیر.  نونو کوراوغلو آدي ایله آزاد ائدیب چنلیوج

لیکلري  ز قهرمانلیغی، ایگیدلییی، شجاعتی ایله بیر سیرا چتینؤداستانینداکی قادین صورتلري ا» کوراوغلو«

ن یاددان چیخماز، اونودولماز ستریر، داستانیؤمک گؤآرادان قالدیریر، کوراوغلو قهرمانلیغینا ان چتین آندا ک

 دت متأثر ائدیرلر. وصورتلري کیمی اوخوجونو اوزون م

 داستانین قورولوشو. 

ـ  22ژئت خطینه مالیک بیر اثردیر. ایندییه قدر داستانین ویایا و س حکم کومپوزیسیؤداستانی م» کوراوغلو«

لره  یوشه و موباریزهؤنجی قولدا قهرمانین دآدالنان بیری» آلی کیشی«دن چوخ قولو بیزه معلومدور. 

داشالري ایله بیرلیکده  زو چیخاریلدیقدان سونرا کوراوغلو سیالحؤحاضیرالنماسی تصویر ائدیلیر. آتاسینین گ
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یوشلریندن ماراقلی ؤداشالرینین د یه آتیلیر. هر بیر قولدا کوراوغلونون و سیالح شمنلره قارشی موباریزهود

تون قولالردا ایشتیراك ائدیر. آنجاق هر بیر قولون ویلیر. کوراوغلو اساس قهرمان کیمی بلر وئر صحنه

شمنه غلبه وستریر، دؤزونون کوراوغلودان باشقادا قهرمانی واردیر. همین قهرمان ووروشور، ایگیدلیکلر گؤا

قولونون » دورنا تئللی«. مثالُّ، سی ایله تامامالنیر لییی ایله، یعنی ائولنمه چالیر. قول بو قهرانن خوشبخت

» سی بئله گلمه ین چنلی محبوب خانیم«قولونون قهرمانی دمیرچی اوغلو، » ارضروم سفري«قهرمانی ایواز، 

 ز آرزوالرینا قوووشورالر. ؤقولوندا بئله احمد وب. ا

رلردیر. بونونال برابر، بو ژئت خطینه مالیک اثوداستاندا اوالن قولالرین هامیسی مستقیل قهرمانا، بیتکین س

دیر، بیري دیگرینی تامامالییر. باش قهرمان کوراوغلو ایسه  ده بیر ـ بیري ایله باغلی قولالر چوخ سیخ شکیل

لشیر، مغلوب اولماز  لیرع کامیل کسهودار بیر سرکرده کیمی ی لرین اینکیشافی ایله عالقه قولدان ـ قوال حادیثه

یوشلر ایچریسینده کئچن حیاتینا یئکون ؤداستانین سونوندا ایسه ائله بیل، قهرمانین د بیر قوویه چئوریلیر.

ز عالمینده ؤوورولور. کوراوغلونون قوجالیغی تصویر ائدیلیر. بونونالدا اثر تامامالنیر. دوغرودور، خالق ا

ده قوجالمیش کوراوغلونو  رهؤمیر، اونا گ یوشلره سون قولشماق ایستهؤالرا قارشی د خاریجی ایشغالچی

داردیر. بونونال بیرلیکده قئید ائتمک  سیز بودا خالقین آرزوسو ایله عالقه بههوندریر. شؤیوشلره گؤدن د یئنی

ژئت خطیندن کنارا چیخیر. وقولو داستانین عومومی س» دربند سفري«داکی، »کوراوغلو«الزیمدیر کی، 

والدي ؤی تصویر ائدیلن کوراوغلونون همین قولدا کوراوغلو آدلی بیر اکی، داستان بویو سونسوز کیم بئله

یوك بر خالق ائپووئیاسی کیمی اینکیشاف ائتدییینی ؤنون آرتیق ب»کوراوغلو«ستریلیر. بو جهت ؤاولدوغو گ

 دیر.  ثبوت ائتمکده

 نون دیلی و بدیعی خوصوصیتلري. »کوراوغلو«
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زونو ؤلییی ا لیکلري، زنگین تون اینجهودیلمیشدیر. بورادا دیلیمیزین بداستان ساده خالق دیلینده یاا

لشدیره  لشدیره ـ تکمیل دیر. خالق بو اثري عصرلر بویو مجلیسلرده اوخویا ـ اوخویا، تکمیل سترمکدهؤگ

 میزه قدر گتیریب چیخارمیشدیر.  زمانه

یوش ایصطالحالري واردیر. ؤسیالح آدالري، دختلیف ونه عایید موورؤداستانیندا فئودالیزم د» کوراوغلو«

 شتو، حربه ـ زوربا، حلقه بکوش وس. ومثالُّ، جیدا، قیلینج، شئشپر، قالخان، توپپوز، ک

سینی عاشیقالر ساده،  لریندن عیبارتدیر: نثر حیصه یوخاریدا دئییلدییی کیمی، داستان نثر و نظم حیصه

س  سینی ایسه سازدا چالیب اوخویارالر. نظم حیصه یر، نظم حیصهآخیجی، جذب ائدیجی بیر دیلله ناغیل ائد

لرله عضوي صورتده  لریندن عیبارتدیر. همین شعرلر داستاندا تصویر ائدیلن حادیثه رنگارنگ شعر شکیل

نکی بو شعرلرده قهرمانالرین حیس و ومکون دئییلدیر. چوباغلیدیر، اثري شعرسیز تصور ائتمک م

الر همیشه  کی قوشماالر و گرایلی یضطرابالري، رشادتی تجسم ائتدیریلمیشدیر. اثردههیجانالري، داخیلی ا

ختلیفدیر. وره مؤلري تامامالییر. داستاندا اوالن شعرلر مضمونونا گ سینده ناغیل اولونان حادیثه نثر حیصه

فلسفی مندرجلی  وي، لیریک، ساتیریک، یوشکن روحلو، ایجتماعی مضمونلو، اخالقی ـ تربیهؤاونالر د

 اثرلردیر. 

ـ نجی ایلده آ. خودزکو یازیردي:  1842ده هله  سی اولماسی باره کسک کامیل و صنعت مجسمهوداستانین ی

سی کیمی صاف و تمیز قوشماالري  لرله فانتان وئرن، داغ چشمه کوراوغلونون طبیعی قایاالردان بیلور فواره«

نین درینلیییندن آخیب گلمیشدیر. بو قوشماالرین قهرمانی  زونه قلبیؤـ از ؤلیک اولمادان ا هئچ بیر چتین

». سی یوخدور یلر عالمی ایله، آلالهالر، سیمرغ و وحشی روحالرال هئچ بیر عالقهؤزونون گؤکوراوغلونون ا

قیرآتی . «دیر ز سیرداشی قیرآتینا حصر ائتدییی ماهنیالر خوصوصیله اهمیتلیؤدا قهرمانین ا بو جهتدن داستان

آت ایگیدین «، »زوم قیرآتؤجانیم قیرآت، گ«، »زلو، قیز بیرچکلی قیرآت گلؤآلما گ«، »تانریدان ایسته

لر قیرآتین تعریفینه حصر اولونموشدور. یئنه آ.  وس. ایفاده» سکسن مین خزینه پوالدا وئرمه«، »قارداشیدیر

 519 



وناسیبتی ایله کوراوغلونون اوخودوغو ماهنیالن ان نین قاچیریلماسی م ز سئویملی قیرآتیؤا«خودوزکو یازیر: 

 ». زل ائلئگییا حساب ائدیلیر کی، شرق پوئزییاسی بونونال فخر ائده بیلرؤگ

داستانینداکی بیر سیرا شعرلر خالق ماهنیسی کیمی دیللرده ازبر اولموشدور، چوخ زمان » کوراوغلو«

 یلیر: ده ایستیفاده ائد بونالردان حتی مثل کیمی

سوز عاشیغام ـ پولوم یوخدور آالم  رم کسسین ساالم سنی ـ آخچاسیز، پولؤساالم وئردیم ساالم آلماز ـ گ

 سنی. 

 لوبدور دال گردانا ـ ساچالرین قارا دئییلمیی؟ وکؤزون قارا دئییلمی؟ ـ تؤزل، ـ قاش ـ گؤمنه قارا دئین گ

 سان... لنول نه ملوؤوران بئله قالماز ـ شاد اول کؤکئچر د

 زل اولمایان ـ تئلین قدرینی نه بیلر...ؤبنیادان گ

دیلمیشدیر. بو  لرع مقایسه و ایدیومالر دا ایشله لر، تشبیه لري ـ بنزَتمه زل خالق ایفادهؤداستانیندا گ» کوراوغلو«

ز ؤیر. خالق الشدیریر، اونون ماراقال، هوسله اوخونماسینی تامین ائد لر داستانین دیلینی شیرین ایفاده

نشه وس. بنزَدیر. مثالُّ، وقهرمانالرینی بورادا آصالنا، شاهینه، قارتاال، الچینا، قیزیل قوشا، قاف داغینا، آیا، گ

، »قارغاالر نئینر الچینا». «کوراوغلو ائله قالخدي کی، ائله بیل قاف داغی یئریندن گورولتو ایله اوینادي«

قیرآت آغزینی دییرمان «، »شدوولر کیمی پرن ـ پرن د جهورموش جؤهین گرن قوشون شاؤکوراوغلونو گ«

 وس. » کیمی آییریب خلیل پاشانین باشینی سالدي آغزینا

یه باخ قاراقوشا دون  سئرچه«لکویه بنزَدیلیر: ویه، ت یه، کرتنکله داستاندا پاشا، خان، سلطان، شاه قارغایا، سئرچه

لر نه ائدیب کی، سنین کیمی  پاشا، کوراوغلویا کله ـ کله«، »ر آج آصالنا؟لکو نئینر بیویوزمین ت«، »بیچیر

 وس. » سین له نه ائله کرتنکله

من کیمینله بوستان اکدیییمی «ونق وئریر: ؤلر داستانین دیلینه خوصوصی بیر ر ماراقلی ایدیوماتیک ایفاده

، »یی چیرتالدي نین چیچه قصاب آلی«، »یرزوندن  ایشیق گلؤباخدي کی، نیگار خانیمین س«، »یاخشی بیلیرم
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وس. کیمی » ییب یه بیلمه زونو پیلهؤسینین گ بیر پاشا کوراوغلونون بیر دلی«، »جعفر پاشاجین آتینا میندي«

 میثالالرین سایینی آرتیرا بیلریک. 

شاعیرانه بیر کسک وزولموشع یوندن سومیزین بدیعی تفکر خالقی» کوراوغلو«ستریر کی، ؤتون بونالر گوب

 سیدیر.  لمز صنعت نومونهؤدیلله یارادیلمیش، ا

 داستانین اهمیتی. 

دیر. آکادئمیک ب. آ.  نو عکس ائتدیرن بدیعی آبیدهوورؤنین بیر د کوراوغلو خالقیمیزین موباریزه تاریخی«

هتدن نمیش تاریخدیر. (سند حذف) بو ج یلهؤزو طرفیندن سؤستریر کی، داستان خالقین اؤقرئکوو گ

نین شاعیرانه  آذربایجان خالقی»کوراوغلو«یوك تاریخی اهمیتی واردیر. او بیري طرفدن ؤنون ب»کوراوغلو«

دونیا خالقالرینین » کوراوغلو«ده  رهؤهاسینی نوماییش ائتدیرن صنعت اثریدیر. اونا گوخیالینی، یارادیجیلیق د

» کیتابی ـ دده قورقود«، »نارت«، »جانقار«، »آمیرانی«، »ماناس«، »یایقور پولکو داستان«، »یا اودیته«، »ایلیادا«

سونراالر باشقا خالق قهرمانلیق داستانالرینین یارانماسینادا » کوراوغلو«وس. اثرلري ایله بیر سیرادا دورور. 

 سترمیشدیر. ؤةوم تأثیر گوم

ت، میلّی افتخار حیس روحوندا شمنه نیفروپرورلیک، د داستان اوزن عصرلر بویو خالقیمیزین وطن

 سینده موهوم رول اوینامیشدیر.  تربیه

قوشماالري یئنی ـ یئنی رشادته » کوراوغلو«آلمان فاشیستلرینه قارشی موباریزه آپاران آذربایجان اوغولالرینی 

ندان باشالیاراق کو قدیم قهرمانلیق داستانالریؤنین ک  پرورلییی قهرمانلیغا روحالندیرمیشدیر. خالقین وطن

اوو همین  بی ـ حاجی وکاري ا ري خالق آرتیستی، مشهور سووئت بسته س اوزاق بیر کئچمیشدن گلیرع س

 اوپئراسینی یازمیشدیر. » کوراوغلو«زل اثرلریندن اوالن ؤوروموزون ان گؤداستان اساسیندا د

XIX لري.  عصرده یارانان قهرمانلیق نغمه 
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XIX  الراق آذربایجان خالق قهرمانالري  گلن ـ ایجتیماعی سیاسی شرایطله عالقهعصرده مئیدانادار او

لرینین  نین بو نومونه حاقّیندا بیر سیرا نغمه، ماهنی، داستان و ائل هاواالري یارانماغا باشالییر. خالق ادبیاتی

ده روس  اکالر، همسترن کندلی حرکاتینین فعال ایشتیرؤقهرمانالري او زامان آذربایجاندا فعالیت گ

لرینین وضعیتی آغیر ایدي.  تلهولري طرفیندن ایستثمار اولونوردو. خوصوصیله کندلی ک چاریزمینین نوماینده

ده کندلیلرین  رهؤز باشینالیق، زوراکیلیق، احتیاج اونالري تنگه گتیرمیشدي. اونا گؤحدیندن آرتیق وئرگیلر، ا

خالدي.  تلهولر علیهینه ک یچار مأمورالري ایله بیرلشن یئرلی بوي چیخیش و عصیانالر چو 

ستمیشلر. ؤده، اونون خاریجینده ده آد چیخاران مشهور قهرمانالر فعالیت گ لکهؤعصر بویو ا XIXتون وب

زل، ؤلی محمد جاواد اوغلو، آدي گ الریندان مولال نور، یارعلی، حاجی محمد، شکی همین عصیان باشچی

 م، قاچاق تانري وئردي، قانداق ناغی، قاچاق نبی و باشقاالرینین آدالرینی چکه بیلریک. دلی آلی، قاچاق کر

تون بو ومک الینی اوزاتمیشالر. بؤقاچاقالر خالقین ایچریسیندن چیخمیش، خالقی مدافعه ائتمیش، اونا ک

قدادیر. همین لري یارانمیش و یاشاما خالق قهرمانالري حاقّیندا سایسیز ـ حسابسیز فولکلور نومونه

شمنه قارشی آمانسیز ولرده بو ایگیدلر قورخماز، جسور، مرد، عدالت سئون، هومانیست، د نومونه

آدي ایله » لري قاچاق نغمه«لر فولکلوروموزا  یوخسولالرین طرفداري کیمی تصویر اولونموشالر. بو نومونه

لرین توپالنماسیع نشري و  یز ـ حسابسیز نومونهداخیل اولموشدور. خالق قهرمانالري حاقّیندا یارانان ـ سایس

نین  سیز، سووئت حاکیمیتی ایللرینه عاییدیر. آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی بههوسی، ش یرنمهؤا

لرینی سالمان ممتاز، همت علیزاده، حنفی زیناللی توپالمیشالر. هـ .  قورولماسیندان سونرا قاچاق نغمه

یتابیندا قاچاق نبی، هجر، قاچاق کرم، قاندال ناغی، دلی آلی و باشقا قهرمانالر ک» عاشیقالر«نین  علیزاده

 لر واردیر.  حاقّیندا نغمه

لردن ده  لریندن دانیشیالرکن بو نومونه شوناسلیغیمیزین بیر سیرا مسأله خالق ادبیاتیمیزین عومومیتله ادبیات

زاده، ح. آراسلی، م. ح. طهماسب، ك.  قاسیم یئو، هـ . علیزاده، ف. بحث ائدیلمیشدیر. رشیدبی افندي
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زاده نامزدلیک  ستموده ر. ر لریمیز باره زاده و باشقاالرینین کیتابالریندا بونا راست گلیریک. بو نغمه طالیب

 دا یازیلمیشدیر.  دیسئرتاسییاسی

قاچاق کرم، گنجه نین توپالدیغی ماتئریالالر ایچریسینده قاچاق قورخماز، قاچاق یوسف،  هـ . علیزاده

باسارلی قاندال ناغی و باشقاالرینین ایگیدلییینی تصویر ائدن آیري ـ آیري ماهنیالر دیقّتینی جلب ائدیر. 

 قاچاق قورخمازین ماهنیالریندان بیرینده دئییلیر: 

موشوك شومیز، عریضه یازاق ـ قوهومدان، قارداشدان د دالیمجا یئریدي پرستاو، قاچاق ـ یوخدور بیر کیمسه

 اوزاق ـ آغال، تئللیم، آیریلیرسان ائلیندن ـ تاسما کمر آسیلیبدیر بئلیندن. 

 ین بیر بندینده اوخویوروق:  ردیفلی ماهنی» آغالرام«یاخود، قاچاق یوسف حاقّیندا اوالن 

قازاق ـ ز وکار دیوانا عریضه یازاق ـ بیر ایگیده اینصافدیر می ی لموقیسمت بویدي بیزه داغالردا گزك ـ ظ

 130یوخدور منیم بیر ایمدادیم، آغالرام.

ز ؤـ نجو ایلده توووز رایونوندا آنادان اولموشدور. ا 1864وو)  قاندال ناغی (ناغی نصیب اوغلو بایرام

رگونه ونی توتوب س شموشدور. ناغیولدوروب قاچاق دؤیرك اونو ا زه بیلمهؤلمونه دوآغاسینین تحقیر و ظ

لقبینی آلمیشدیر. نهایت، » قاندال«ده  رهؤندن قاچمیش، اونا گورگوغیندا قاندال سندرمیشلر، آیاؤگ

رولموشدور. اونون قهرمانلیغی، دوشمنه قارشی آمانسیز ولدؤـ نجی ایلده ا 1916ووروشماالرین بیرینده 

 زلدیلمیشدیر. وده چوخلو روایت و ماهنیالر د یی باره مهؤاولماسی، یوخسولالرا ک

یی ـ تانري بیزه یئتیریبدیر. وصروشمن گلیب یئتیریبدیر ـ مورون قوچاقالریم ـ دهاي ووون بف ایله لیو 

یوشلرده ؤرونور کی، کرم دؤدن گ یوشونو قول ولی تصویر ائتمیشدیر. دئییشمهؤین مشهور د قاچاق کرم

ه، او، دعواسیز یولونا داوام ائتمک زلؤدیر. بیر س دا باشقا یئره گئتمک فیکرینده یورولوب ایرانا کئچیب، اورادان

 75، ص 1936جیلد،  IIـ عاشیقالر،  130
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یوشه باشالییر و ؤییر. بو زامان کرم د ییر. آنجاق زالی خان اونا یول وئرمیر، اونو محو ائتمک ایسته ایسته

 131زالینی محو ائدیر.

 قاچاق کرم، قارا تانري وئردي، قاندال ناغی حاقّیندا خالق ایچریسینده اوالن روایت، خاطیره، ائپیزود و

). بو داستانالردا خالق قهرمانالرینین 8زلتمیشلر (ولریندن ایستیفاده ائدیب کیچیک داستانالر د قهرمانلیق نغمه

یوك ؤسی ب وقعی، خالقین آزادلیغی اوغرونداکی موباریزهؤلره، چار مأمورالرینا قارشی باریشما م حاکیم طبقه

چیلیق  عصر قاچاق XIXده،  سه م داستانالشا بیلمهلر تا هیجانال تصویر ائدیلیر. دوغرودور، همین نومونه

 لر کیمی اهمیتلیدیر.  حرکاتینی بدیعی دیلله عکس ائتدیرن ان یاخشی نومونه

زرینده اینکیشاف ولري ا دیقّتی جلب ائدن جهتلردن بیري بو داستانالرین اوستالیقال کالسیک داستان عنعنه

زونو ؤلري بوسرادا آچیقجا ا یوش نصیحتؤلونون دسیدیر. خوصوصیله قهرمان کوراوغ ائتدیریلمه

 یوشه روحالندیراراق اوخویور: ؤداشالرینی د دیر. مثالُّ، قارا تانري وئردي سیالح سترمکدهؤگ

لسه قویمارام ـ سار گلیب طرالنا مئیدان اوخودو ـ ؤشورم یوال ـ بو دردي کنیازدا اوچاغیریرام حاقّی، د

 قویمارام. ن قالسا، ومه بیرجه گومرؤع

نسه قازاق، سالدات، قوشونا ؤنیا دور نه گلدي تانري وئردي باشینا ـ ایندي سز باخارسیز تَر ساواشینا ـ دؤگ

 یده قوشون اولسا، قویمارام! ؤـ یئرده، گ

XIX با، دربند، شاماخی،  رکملی نومایندهؤعصر کندلی حرکاتینین گقو ،لال نوردور: اولریندن بیري ده مو

عصر روس مطبوعاتیندا، همچنین بئستوژئو ـ  XIXستریلمیشدیر. ؤع زاقاتاال طرفلرده فعالیت گشکی

نین اثرلرینده اونون آدینا تئز ـ تئز راست گلیریک. مولال نور حاقّیندا خالق آراسیندا اوالن روایت  مارلینسکی

  سی بورادا موحافیظه یق عنعنهعصر داستانچیل XIXو داستاندا بیر پارچا توپالنیب نشر ائدیلمیشدیر. 

 . 155ـ  157، ص. 1936جیلد،  IIـ عاشیقالر، توپالیانی هـ . علیزاده،  131
                                                 



ژئتی کوراوغلو ـ واولونموشدور. داستاندا قهرانلیقال برابر محبت موتیولریده واردیر. مولال نور ـ آي سلطان س

 ). 6، 145ـ  156ژئتینه اویغوندور (ونیگار، نبی ـ هجر س

 داستانی. » قاچاق نبی«

لرینده حیصه ـ  نماغا باشالنمیشدیر. اولجه مطبوعات صحیفهـ نجو ایللرده توپال 30داستانی » قاچاق نبی«

ـ جی ایلده آیریجا کیتابچا حالیندا بوراخیلمیشدیر. سونراالر داستانی اَ.  1938حیصه جاپ اولونموش. 

ـ جی ایللرده ایکی دفعه کیتاب حالیندا چاپ ائتدیرمیشدیر. داستانین  1941ـ  1961آخوندوو توپالمیش و 

ـ جی ایلده چاپ 1977یئوین  ). آ. نبی1960وو کیتابچا حالیندا بوراخمیشدیر. ( دا ح. قاسیم یانتیبیر وار

لري  سی، هجرله اوالن محبت مجاره شمهونین اوشاقلیغی، قاچاق د ائتدیردییی واریانتدا ماراقلیدیر. بورادا نبی

 چوخ ماراقلی، تأثیرلی بیر دیلله ناغیل ائدیلیر. 

جو ایلده قوبادلی رایونونون آشاغی موللو کندینده آنادان اولموشدور. آتاسی یوخسول کندلی  ـ 1854نبی 

رموش، بو ؤزلري ایله گؤزباشینالیغینی گؤنو اولموایدي. اوشاق یاشالریندان موزدور اوالن نبی وارلیالرین ظ

 موباریزه آپارمیشدیر.  ایله یاخین 20شموش و ویرك قاچاق د سیزلییه داوام ائده بیلمه عدالت

 ،لموشدور. آذربایجان خالقی  1896اوروشماالرین بیرینده هالك اوـ جی ایلده ایراندا ووXIX  عصر

لر یاراتمیشدیر. بو  قهرمانالري ایچریسینده ان چوخ نبی حاقّیندا روایت، خاطیره، ائپیزود، ماهنی و نغمه

وشلریندن جوشا گلن ائل صنعتکارالري طرفیندن یؤنین ایلک موفقیتلی د روایت و ماهنیالر نبی

نی، خاطیره احواالتی، احواالت ائپیزودو چکیب چتیرمیش،  نمیشدیر. نغمه ماهنینی، ماهنی خاطیره یلهؤس

تون بونالر ـ قوجاالردان، ولري بزَمیشدیر. ب نین بو تعریف نامه آذربایجان رایون و ایالتلرینین مجلیسلرینی نبی

یوك داستاندا ؤلر توپالنمیش و بیر ب لر، خالق عاشیقالریندا اوالن نومونه لردن خاطیرهرنؤنی گ نبی

 بیرلشدیریلمیشدیر. 
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لرده ایشتیراك ائدیر. نبی صورتینده خالقیمیزین ایگیدلرینه  تون حیصهونبی داستانین باش قهرمانیدیر، ب

چون وسی ا شمهونین قاچاق د ونده نبیزؤلشدیریلمیشدیر. داستانین ا زل کیفیتلري عومومیؤمخصوص اَن گ

بیر سیرا توتارلی احواالت و ائپیزودالر تصویر اولونور. بونالر قهرمانین حیاتیندا حقیقتاُّ ده باش وئرن 

ساالمات قال، آي ائل! من گرك «زلر چوخ تأثیرلیدي. ؤشمزدن اول دئدییی سولردیر. اونون قاچاق د حادیثه

یین  شهؤلري. یاتاندا د ـ یوزوقالرین اینتیقامینی آالم! داها منیم اویالغیم داغالر، دره تون یازیقوظالیمالردان ب

زلر ؤتون فعالیتی بویو آشاغیداکی سو). سونراالر ب3. 13دا قایاالردي ( ي اوت، یورغانیم بولود، یاستیغیمؤگ

 نین دیلینده ازبر اولور:  نبی

 ـ اوبانی سالماز دیلیندن نبی!آالر قووت ـ گوجو ائلیندن نبی ـ ائل 

دار چوخ باجاریقلی، عاغیللی،  شوندویو وضعیتله، سئچدییی حیات طرزیله عالقهوهر شئیدن اول نبی د

یوش قایداالري ؤزونه مخصوص دؤتدبیرلی بیر ایگیددیر، باشچیدیر. خالق قهرمانی کوراوغلو کیمی اونوندا ا

 شونور. وچون تئز ـ تئز عاغیللی تدبیرلر دومک الینی اوزاتماق اؤاخشی کواردیر. قاچاق نبی خالقا، ائله داها ی

ده تصویر  لري کومت آدامالرینین، یئرلی ایستثمارچیالرین نومایندهؤداستاندا چار مأمور، رئیس و دگر ح

یل ائدیلمیشدیر. مثالُّ، ناخچیوان قضا ناچالینکی سالووچینسکی، گوروس ناچالینکی ایسماعیل بی، جبرائ

زور ناچالینکی  ناچارلینکی آلالهوئردي بی، گنجه یارانالی ناکاشیدزه، ایروان یارانالی فرئزه، زنگه

زورا ناچالینک تعیین اولونان سلیم بی، شوشا ناچالینکی عبدالرحیم بی وزیروو،  سوشئوسکی، سونراالر زنگه

 ي ایسماعیل بی وس. بئله تیپلردندیر. وو، پر یستاو مهدي بی، قارا کیلسه پریستاو زباشوپرستاو ی

ستریلیر. ارمنستان، ؤسینین گئنیش اولدوغودا گ داشالرینین فعالیت دایره داستاندا نبی و اونون سیالح

نلویه ومک الینی اوزادیردي. بیر نئچه گؤگورجوستان، آذربایجان، ایران. او هله آرا بیر داغیستانادا ک

لرینده،  و والیتلرین رایون، کند و اویماقالریندا، دره و تپه  لکهؤتون بو اوهشترخانادا گئدیب چیخیر. ب

 لري قالمیشدیر.  نین مسکین یئري، ایزلري و خاطیره چینقیلالریندا، اوچورومالریندا نبی
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» سی هجرین حبس ائدیلمه«سی تصویر اولونور.  سترمهؤلیک گ مکؤیه ک داستاندا یوخسول کندلیلرین نبی

زورا  ین زنگه سلیم بی(«ز یاخین دوستونون ائوینده قویور. ؤتوروب اؤسینده نبی خسته هجري گ حیکایه

ین قوشونال گلدییینی اونا خبر  نین کندلی دوستو سلیم بی فصلینده ایسه نبی» سی ندریلمهؤناچالینک گ

لومدن بئله ؤن تاپیر، حتی انی لري، کندلري دوالشیر، نهایت نبی ن داغالري، درهوچون بیر نئچه گووئرمک ا

ختلیف میلّتلردن اوالن وستریر کی، نبی مؤدیر. بوثتون بونالر گ نی ائوینده گیزله قورخمایاراق نبی

الملل بیر اثر کیمی اینکیشاف  نین معناُّ بئله بیر اینسان اولماسی داستانیندا بین یوخسولالرین دوستودور. نبی

نی، نبی  سینه آدام قبول ائدنده ده بیر پرنسیپه رعایت ائدیر. خالق نبی بی دستهسینه سبب اولموشدور. ن ائتمه

ختلیف رایون و وستونده مونی گیزلتمک ا ستریر کی، نبیؤایسه خالقی مدافعه ائدیر. آرخیو سندلري گ

 لري حبس ائدیلمیش اونالرا آغیر جزاالر وئریلمیشدیر.  لرله خالقین نومیانده کندلرده دفعه

کشلرینی  لومو آذربایجان و ایران زحمتؤنین ا سی تصویر اولونور. نبی رولمهولدؤنین ا انین سونوندا نبیداست

ز ؤدار وئریلن تصویرلردیر. خالق ا لومو ایله عالقهؤمتأثر ائدیر. داستانین تأثیرلی یئرلریندن بیریده قهرمانین ا

یا  زلین دیلیندن دئییلمیش بیر بایاتیؤوال سالیر. آناسی گوالدینی چوخ تأثیرلی ماهنیالرال، آغیالرال یؤقهرمان ا

 دیقّت ائدك. 

 عزیزیم تیکه ـ تیکه ــ داغالندیم تیکه ـ تیکه ــ آنان ساچینی یولور ــ کَفنین تیکه ـ تیکه. 

 لرده عوموم خالق کدرلی ایفاده ائدیلیر:  دار دئییلمیش نغمه لومو ایله عالقهؤنین ا نبی

روم قالسین خارابا ـ قوچ نبی گئدیبدي آییلماز خوابا ـ ؤشمنلر اوبا ـ قارا یوردو گوا دداغیتدي اورمود

 ستونه ائللر آغالسین!وداراسین ساچینی تئللر آغالسین ـ یئریسین ا

یوش یولداشی هجردیر. هجر چوخ باجاریقلی، قورخماز، چئویک، قوچاق و اَرینه ؤنین بیرینجی د قاچاق نبی

نین  یه عاشیق اولموشدور. نبی ردویو نبیؤز کندلرینده گؤدیندیر. او، الپ گنج یاشالریندا اصادیق بیر قا

ره ده آتا و آناسینین راضیلیغی ؤرییندن ایدي. اونا گوتون خاصیتلري هجرین اوایگیدلییی، مغرورلوغو ب
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چون یارانمیشدي. نبی وبی ااولماسا بئله، سئودییی نبی ایله قوشولوب داغالرا قاچمیشدیر. ائله بیل هجر ن

شمک، وزو توتاندان دئمیشدي کی، قاچاق آروادي اولماق چوخ چتیندیر. برکه بوشا دؤهله هجري گ

شمک، آج ـ سوسوز قالماق و هامیسینا تاب گتیرمک ولمک، دعوایا د لیکلرده گئجه لرده، جنگل مئشه

نین دئدیکلرینین هامیسینی قبول  هجر نبیچون چتین ایدي. والزیمدیر، بوسنالر خوصوصیله قادینالر ا

 میشدیر.  لنمه ده شیکایت لري بویو بیر دفعه تون موباریزهومیش و ب ائله

لییی،  یوشکنؤسی، مردلییی، د داستانی واراقالدیقجا بو ایگید آذربایجان قیزینین قهرمانلیغی، پوالد ایراده

ترو اونون ؤدن ا قارشی سونسوز بیر نیفرت واردیر. نبیلمکارالرا وعاغلی قارشیسیندا باش اَییرسن. هجرده ظ

سینی هر آددیم باشی تعقیب ائدیر، ایجیدیر، گئت ـ گله سالیرالر. نهایت، ایکی قارداشینی سیبیره  عاییله

رگون ائدیرلر. نئچه دفعه خسته هجري توتوب خوصوصی کامئرایا سالیرالر. هجره چوخ ومورلوك سؤع

ندره بیلمیر. داستان بویو ؤولت اونو یولوندان دؤهرت، دؤالکین هئچ بی رشئی: شان ـ شلر وعد ائدیرلر.  شئی

نین باشینی  هجر یئرده اوتوردو، نبی«هجر باشقا قادینالر کیمی دینج حیات، ائو ـ ائشیک، اووالد آرزوالییر: 

سن نه واخت بیز آرخایین دینج  رهؤستونه آلدي، قارا ساچالرینی تومارالیا ـ تومارالیا دئدي: ـ گودیزینین ا

 ). 3، 60یاشایاجاغیق، اوغول ـ اوشاق صاحیبی اوالجاغیق (

قولوندا » سی بئله گتیریلمه ایوازین چنلی«داستانیندا » کوراوغلو«حبتلري اوخویاندا ؤاري ایله اوالن بئله ص

والدي ؤقارشیسیندا دایانیر. هجرین ازوموزون ؤوالد حسرتینین تصویرلري گلیب گؤکوراوغلو ایله نیگارین ا

سینه گلن هر بیر جاوان، ایگید ائله بیل اونون دوغما باالسیدیر. هجر اونالرا آنالیق  یوخدور، آنجاق دسته

و » نبی سیسیان داغالریندا«والدي کیمی، قارداشی کیمی قورویور. بو جهتدن داستانین ؤستریر، اؤسی گ قایغی

 ویدیر.  لري داها سجیه فصیل» سی رولمهولدؤنین ا مهدي«
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دیییمیز  یئورین یئنی توپالدیغی داستاندا ایندییه قدر باشقا واریانتالردا راست گلمه فولکلورشوناس آزاد نبی

نیایا گلیر، قدار ویئنی بیر ائپیزود وار. بورادا دئییلیر: هجري ظالیمالر قازاماتا سالیر، اورادا اونون بیر اوغلو د

 تون ائل ائشیدیر: وسینی ب نلر اوشاغی قونداقدا ایکن محو ائدیرلر. آنا نالهشمود

نیا ـ توتدون فقیرلره واي، ولمون عرشه چیخدي، ساي، قوجا دونیا ـ ظوزون وار، آي قوجا دونه ظالیم ا

 نیا وقوجا د

 ). 6، 41ـ  80م، آي نبی! ـ هارداسان، هارداسان، هاي ـ هاراي نبی ( رپهؤکئچدي شاشکاالرا ک

یوش زامانی هئچ ؤیوشکندیر. هجر دؤ، او، د کش، مهربان بیر آذربایجان قادینیدیر. بئله هجر عاغیللی، قایغی

ده خالق  رهؤسیده بوشا چیخمیر. ائله اونا گ للـهودنده گئري قالمیر. اونون هئچ بیر گ بیر یولداشیندان، حتی نبی

 ا چکیلیر: لرینه اونون آدي نبی ایله قوش نغمه

 زوندن آي قوچاق نبی!ؤقوي سنه دئسینلر آي قاچاق نبی! ـ هجري ا

یه قوشولموش و  داشی اولوب، اودا هجر ایدي. سونرا قارداشی مهدي بو دسته نین ساغ اَلی اونون سیالح نبی

میردي. ان  ائله سینه قبوا لرین سایی آرتمیشدیر. آنجاق نبی هر کس دسته نه اونون یانینا گلنوندن ـ گوگ

). بعضاُّ 3، 84» (سی آرواد ایدي دا بئش ـ آلتی اونالردان«داشی اولدوغو تصویر اولونور.  سیالح 45چوخو 

 نین باشیندا ایسه هجر دوروردو.  لونور، او بیریسیؤبو دسته ایکی یئره ب

نالر ایچریسینده شوتالندلی سینین صورتی واردیر. بو ـ دان چوخ نوماینده30نین  داستاندا نبی حرکاتی

محمد، روسوسلو تونج ولی، تئللی قارا، کربالیی ایمان، مهدي، جیران خانیم، آغا حسین، قاسیم، عزیز، 

باالکیسی، موسئس، نیفتالی، دلی محمود، محمدحسین زامان وب. خوصوصیله دیقّتی جلب ائدیر. داستان 

العابدین، آوانئس، زامان، قاسیم و باشقاالرینین و  را، قوجا، زینداشالریندان مهدي، تئللی قا سیالح  بویو نبی

تون بو قهرمانالرین رشادتینه داستاندا وستریلیر. بؤیولرده قهرمانجاسنا هالك اولماسی گؤباشقاالرینین د

 لر آیریلمیش، اونالرین تعریفینه چوخلو ماهنیالر حصر ائدیلمیشدیر.  هوم صحیفهوم
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داشالرینین  نیر. بورادا نبی و سیالح زوندن اولکی داستانالردان فرقلهؤماسی اعتباریله افور» قاچاق نبی«

شمنلرله ووروشماالري یاري تاریخی، یاري خاطیره و چوخ یئرده ایسه وختلیف دوورلرده مؤختلیف دوم

نمیشدیر. خالق چیلردن توپال سی خاطیره یوك بیر حیصهؤبدیعی شکیلده تصویر اولونموشدور. داستانین ب

وي اوصولالر بورادا چوخ  لري، تصویر مانئراالري، عنعنه داستانالریمیزدا اوالن بدیعی تصویر واسیطه

 دیر.  سترمکدهؤزونو گؤآیدینجاسینا ا

داستاندا اوالن قوشماالر اولکی داستانالریمیزا نیسبتاُّ آزدیر. اساس یئر تصویره وئریلمیشدیر. قوشماالرین بیر 

لونان حادیثهچومیشدیر.  لندیریلمه لرله الزیمی قدر عالقه خوسودا تصویر او 

نین فعالیتینی  داستانیندا اَن چوخ آدي چکیلن، ایشتیراك ائدن عاشیق احمددیر. او، ائله بیل نبی» قاچاق نبی«

لیر. عاشیق احمددن سترسه، عاشیق احمد اوراداجا بو ایگیدلییی شعره ساؤییر. هاردا نبی قهرمانلیق گ ایزله

داشالرینا چوخلو  دا آدالري وار، اونالردا نبی و سیالح باشقا داستاندا عاشیق آتا، عاشیق عباس و باشقاالرینین

 شعرلر حصر ائتمیشلر. 

ستریلیر. عاشیق قوشماالریندان باشقا ؤسی ایله گزدییی گ نین دسته لرده گویا عاشیق احمدین نبی بعضی فصیل

دار مئیدانا  ق ماهنیالري، بایاتی و آغیالردا واردیر کی، بونالردا بیالواسیطه عصیانچیالرال عالقهداستاندا خال

داستانینا دئییل، همین ایللرده مئیدانا گلمیش » قاچاق نبی«گلمیشدیر. داستانین بو فورما خوصوصیتلري یالنیز 

یندا دا یارانمیش احواالت، ائپیزود، قوشما و قاچاق کرم، قاندال ناغی، قاچاق تانري وئردي و باشقاالري حاقّ

لیکلري  ره ده خالق ادبیاتیندا معین فورما دییشیکؤوره، زامان و شرایط گؤنکی دوو داستانالرا دا عاییددیر. چ

 سترمیشدیر. ؤز تأثیرینی گؤیازیلی ادبیاتیمیزدا بیر سیرا اثرلرین یارانماسینا ا» قاچاق نبی«مئیدانا گلیر. 

 داستانی. » نستارخا«

ـ جی ایل بیرینجی روس اینقیالبیندان سونرا جنوبی آذربایجاندا و  1905لر  داکی حادیثه داستانین» ستارخان«

تون شرقده، وـ جی ایل روس اینقیالبیندان سونرا ب 1905ایراندا باش وئرن ازادلیق حرکاتینی احاطه ائدیر. 
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لیغی ایله باش وئرن  جنوبی آذربایجاندا ستارخانین باشچیلنیر.  اورتا آسیادا اینقیالبی حرکات گئنیش

تون شرقده، روسییادا قاباقجیل آدامالرین وده ان قووتلی خالق حرکاتی ایدي. بو عصیان ب اینقیالب شرق

میشدیر. و. اي. لئنین بو اینقیالب حاقّیندا بیر نئچه مقاله یازمیشدیر. اینقیالب  زونه جلب ائلهؤدیقّتینی ا

لري  ستارخانی آذربایجان پوقاچووو آدالندیرمیشدیر. ستارخان، اینقیالب، اینقیالبین باشقا فداییرهبري 

لر یارانیب خالقین دیلینده، اینقیالب سنگرلرینده اوخونموشدور. بو  حاقّیندا چوخلو روایت، ماهنیالر، خاطیره

شاهی و اونون اَل آلتیالري ایسه الغا قویولور. شمنلري، ایران ونیر، اینقیالبی د ماهنیالردا قهرمانالر تعریفله

 لعنتله دامغاالنیردي: 

رت، ؤمک تاپ ـ یوراغانی سازال، اؤزونه کؤتبریزده وار اینقیالب ـ محمدعلی، دینمه گئت یات ـ گئت ا

 132دن. مک انگلیسؤیات! ـ آل ک

دي. ستارخانین ایگیدلییی، ز ماهنیالریندا ان چوخ اینقیالب مجاهیدي ستارخانی ترنّم ائدیرؤخالق ا

لرده  ز دیلیندن دئییلن نغمهؤده ائله اونون ا  شمنه نیفرتی، وطنه، ائله محبتی بارهوووروشماالري، د

 133هرتلندیریلیردي.ؤش

یوشلر، شاه قوشونالرینین آمانسیزلیغی، هئچ بیر شئی ؤعصیانین گئدیشی، اینقیالبچیالرین فداکارلیغی، د

 یوشه، هر بیر ظفره بئله ماهنی ایله جاواب وئریردي. ؤردي. خالق هر بیر دزوندن قاچمیؤخالقین گ

 ماهنیسی بو جهتدن دیقّته الییقدیر. » یاشاسین ستارخان«

لري، شیکایت، آغیرلیق وس. کالسیک ماهنیالریمیزین  اینقیالبچیالرین ایضطرابالري، مشقّتلري، موباریزه

یالردا چوخ ایناندیریجی شکیلده ایفا اولونوردو. واختیله ستارخانین لري اساسیندا یارانان ماهن فورما، عنعنه

 دیلینده دئییلمیش آشاغیداکی پارچاالرا دیقّت ائدك: 

 . 7، ن 1948، »اینقیالب و مدنیت«ـ ج. خندان. عاشیق حسین جاوان.  132
 . 10، ن 1968ژورنالی، » آذربایجان«سی،  ـ م. ر. عافیت. اینقیالبی حرکاتین گورکملی سرکرده 133
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شمنلر من قوواندا ـ آي آنا جان، یاراالندیم! ـ آي باجی وللـه باشیما یاغاندا ـ دواوتورموشدوم خیاباندا ـ گ

 جان، یاراالندیم!

للـه گلیر دسته ـ دسته ـ آي آنا جان، یاراالندیم! وستده ـ گولدوردولر میلّت اؤسته ـ اوا اوتورموشدوم دامالر

 134».ـ آي باجی جان، یاراالندیم

ستارخان حرکاتی ایله باغلی ماهنی، روایت و احواالتالردان ایستیفاده اولوناراق سونراالر بیر داستاندا 

زلتدییی داستاندا بیر وه عاشیق حسین جاواندیر. اونون دزلدیلمیشدیر. بو داستانین یارادیجیلیسی ایسود

» ستارخان«ایمضاسی ایله چاپ ائتدیرمیشدیر. » فرمان«حیصه چاپ اولونموشدور. عاشیق اولجه داستانی 

نو، ولمودیر: ایران شاهی محمدعلی شاه ایراندا، جنوبی آذربایجاندا ظ  داستانینن قیسا مضمونو بئله

ندن آرتیریردي. خوصوصیله، جنوبی آذربایجان خالقی آجیناجاقلی حیات ون ـ گوزباشینالیغینی گؤا

ده خالق آراسیندا تئز ـ تئز عصیانالر باش وئریردي. بو عصیانین باشچیسی ستارخان  رهؤکئچیریردي. اونا گ

شیب  داشالري ایله مصلحتله ییردي. ستارخان سیالح ایدي. او، آزادلیق، امین ـ آمانلیق، امنیت ایسته

 ندریر. آذربایجانا ایستقاللیت، مختاریت خواهیش ائدیرلر:ؤمحمدعلی شاهین سارایینا شعرله بیر مکتوب گ

زو ؤاینسان اوالن وطنینی ساتماسین ـ تمیز قانین ناپاك قانا قاتماسین ـ ناموسون، غیرتین، عارین آتماسین ـ ا

 135ز یوردوندا پایدار اولسونؤا

یه  مه نمهؤدن د داشالرینی مبارزه ز سیالحؤجمعیت تئزلیکله داغیلسین. ستارخان ایسه ا آذربایجاندا اوالن بو

 چاغیریر. 

تون آذربایجان مجاهیدلرینی توپالسین، باشا سالسین، وییر کی، ب یوتمک ایستهؤسینی ب ز دستهؤستارخان ا

 یوشه حاضیرالسین.ؤد

 . 9، ص 1936جیلد،  IIـ عاشیقالر. توپالیانی هـ . علیزاده،  134
 ) کیتابیندان گوتورولموشدور. 1950» (آزادلیق ماهنیالري«ا میثال کتیریلن قوشماالر عاشیق حسین جاوانین ـ بو و بوندان سونر 135

                                                 



لشنه آذربایجانیم ـ ونسون گؤجیسمی ـ جانیم ــ قوي دآزادلیق یولوندا آخسادا قانیم ـ قورباندیر وطنه بو 

 باغیم دولسون شیرین بارا گئدیم من. 

 زو تبریزه گئدیر. ؤبو مقصدله ده قمر آتینی مینیر، دیلینده وطن س

ن او، ساراي اَهلینی بیر ومحمدعلی شاه جنوبی آذربایجاندا اوالن عصیانالردان چوخ ناراحات ایدي. بیر گ

رورلر کی، ائله جنوبی آذربایجانین ؤییر. نهایت، اونا مصلحت گ الییر اونالردان بیر تدبیر ایستهیئره توپ

سیله خالقی، عصیانی، اغتشاشالري ساکیت ائتمک اوالر.  رمتلی شخص واسیطهؤزوندن چیخمیش بیر حؤا

تون وداشالرینین ب یر. سیالحره ده شاه ستارخانی سارایا دعوت ائدؤبئله بیر آدام ایسه ستارخان ایدي. اونا گ

روشور. شاه پول ـ قیزیل وئرمکله ستارخانی یولدا ؤاعتراضالرینا باخمایاراق او سارایا گلیر و شاه ایله گ

شاه، منی نه حساب «ستونه آتیر و دئییر: ودا شاهین ا ییر. بئله اولدوقدا ستارخان پولالري چیخارماق ایسته

ییرسن؟ آنجاق بیل کی، ستارخان  موشله ساتین آلماق ایستهویل ـ گائدیرسن؟ یوخسا ستارخانی قیز

ز خالقینی ساتماز. آنجاق سن آذربایجاندا امنیت ؤز وطنینی، اؤسینه آلالنیب ا آذربایجانلیدیر، او، دونیا جیفه

ندا بیزده رك. اووزوموزه وئر. قوي بیزده اینسان کیمی آزاد حیات سؤز حاقّیمیزي اؤسه، اوندا ا ییرسن ایسته

 »راحات اوالریق، سیزده!

زلر ائشیدن محمدعلی شاه ستارخانین توتولماسینی امر ائدیر. الکین ستارخان تاپانچاسینی چیخاریر. ؤبو س

داشالرینی یانینا چاغیریر،  زونو تبریزه یئتیریر. سیالحؤالینده حاضیر توتور. مهارتله سارایدان چیخیب قاچیر، ا

 یه باشالییر.  بیرلشدیریب وطن و خالقین آزادلیغی اوغروندا موباریزه لرینی عصیانچی دسته

 ستونه. وستونه! ـ کوراوغلوالر، جاوانشیرلر ـ مرد گئدین مئیدان اوشمان اوآذربایجان جاوانالري ـ یئرییین د

ز بیر خان می شمن آل قانا ــ هرهوآت سالین گیرین مئیدانا ــ جنگ ائدین مرد ـ مردانا ــ بویانسین د

 ستونه. وا
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لر گتیریلیر. تاریخی حادیثه،  یوشلریندن رئالیست صحنهؤداستاندا ستارخانین آیري ـ آیري واختالرداکی د

یوشلر خالق دیلینه مخصوص ساده و صمیمی شکیلده تصویر اولونور. شاه عصیانچیالرین ؤموباریزه و د

یوشه دعوت ؤندریر. ستارخان اینقیالبچیالري دؤگسی رحیم خانی  ز سرکردهؤزرینه ماکو خانی، سونرا اوا

 یه چاغیریر.  تورمهؤوالدالریندان عیربت گؤییر. روحالندیریر خالقین قهرمان کئچمیشیندن، ا ائله

یی،  مه کمهؤلرینه قان ت ماراقلیدیر کی، ستارخان تبریزه، آذربایجانا هوجوم ائدن شاه قوشونالرینین سرکرده

نوز، سویغونچولوغونوز بسدیر. ولمویین، ظ ائدیر. ستارخان دئییر ك، بیزي اینجیتمهیی تکلیف  چیخیب گئتمه

لمو داها دا آرتیر. شاه قوشونالري اینقیالبچیالر وآنجاق هئچ کس اونون تکلیفینی قبول ائتمیر، شاهین ظ

یوشلرده او، غلبه ؤبو د یوش امرنی وئریر.ؤز مجاهیدلرینه دؤزرینه باسقین ائدیرلر. بئله اولدوقدا ستارخان اوا

 چالیر. 

نیایا ایشیق ساالجاق ـ سس وجونه آالجاق ـ بو مکان دوستارخان دا بو تاریخده قاالجاق ـ آزادلیغی ائل گ

 جک بو جاهانا یئریسین!  شهود

 دریکورموش مؤنیا گوشاه قوشونالرینین مغلوبیتیندن سونرا داستاندا چاپ اولونان بو پارچانین سونوندا د

حبتی چوخ تأثیرلیدیر. قوجا، ؤیاشلی بو قوجانین ستارخانال ص 70بیر قوجا ستارخانین یانینا گلیر. 

نین آدیندان دانیشیر. او، ستارخاناچوخ قیمتلی مصلحتلر وئریر. خالقین اونالرال فخر  آذربایجان خالقی

سیماسیندا آذربایجانا اوالن محبتینی بئله ایفاده نور و تبریزین ؤییر. ستارخان غالبیتله تبریزه د یلهؤائتدییینی س

 ائدیر: 

ده دیلشاد اولوم،  الر اولسون آسوده ـ من ن آلیم، تبریز ـ مظلوموندوز قیلینج ووررام ـ سنه خوش گوگئجه گ

 تبریز. 

 یز. لون، تبروسان ـ جنّتین بیر بوجاغیسان ـ عزیز آنا قوجاغیسان ـ آچیب غنچه، گ حقیقتین اوجاغی

 نیانی ـ یاخشی ساخال ستارخانی ـ سنه اوغول اولوم، تبریز. وهرتین توتوب دؤسنین کیم آنا هانی ـ ش
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 بوندان سونرا ستارخان باغیر (باقر) خانا دئییر کی، منیم داها هئچ بیر آرزوم یوخدور. وطنیم، خالقیم آزاددیر. 

لیکده ایسه داستان  نینه دئییلن اتحافال تامامالنیر. عومومیداستانین بیر پارچاسی اونون قهرمانی ستارخانین شأ

 هله تامامالنمامیشدیر. 

لره صادق بیر صنعتکار کیمی چیخیش ائدیر.  داستانیندا کالسیک عنعنه» ستارخان«عاشیق حسین جاوان 

ه عاشیق دیر. ستارخان صورتیند سترمکدهؤزونو گؤنین تأثیري ا داستانی» کوراوغلو«خوصوصیله بورادا 

لیق،  شمنله باریشمازلیق، بونونال یاناشی عالیجنابولیک، د یوشکنؤکوراوغلویا مخصوص قهرمانلیق، د

لشدیرمیشدیر. داستان جنوبی آذربایجاندا عصرین اوللرینده  لیک وس. کیمی کیفیتلري جمع کش قایغی

 یتلیدیر. کیمی اهم  سینی عکس ائتدیرن بیر نومونه لنن آزادلیق موباریزه گئنیش

 محبت داستانالري

 عومومی معلومات. 

یوك بیر قولونو تشکیل ائدیر. ؤزله دئسک، خالق رومانالري، فولکلوروموزون بؤمحبت داستانالري، باشقا س

یوشلرله ؤزوده وطن، خالق، آزادلیق، ایستقاللیت اوغروندا دؤاگر قهرمانلیق داستانالري ان چوخ قهرمانلیقال، ا

ورونون محصولودور. بورادا وفا، صداقت، تمیز ؤیرسا، خالق رومانالري نیسبتاُّ دینج یاشاییش ددارد عالقه

عشق، معنوي صافلیق، دوستلوق، یولداشلیق، هومانیزم، محبت اوغروندا قهرمانلیق وس. موضوعالر اساس 

میش، چوخوسودا  نشر ائدیلمهیئر توتور. خالقیمیزین محبت داستانالري اولدوقجا چوخدور. بونالر هامیسی 

 زه چیخاریلمامیشدیر. وچون اویاریمچیق توپالندیغی ا

دان عیبارت اولورالر. اثرده بونالرین  خالق رومانالریندا قهرمانالر اساساُّ ایکی نفردن، عاشیق و معشوق

بیزیم محبت . «لیکلردن دانیشیلیر شدوکلري چتینوز آرزوالرینا چاتماق یولوندا دؤسئوگیسی، محبت، ا

کیمی قهرمانلیق » کوراوغلو«و » کیتابی ـ دده قورقود«نین،  داستانالریمیزین، دئمک اوالر کیع هامیسی

ز بوتاسینا ؤژئتی قهرمانین اوداستانالریمیزین ایسه بیر سیرا بوي و قوللالرینین اساس مضمونو، یعنی س

 535 



). م. ح. طهماسب قهرمانالرین 20، 65» (عیبارتدیر نین تصویریندن چاتماق اوغروندا آپاردیغی موباریزه

 یه آییریر.  رد مرحلهؤزله، ماجراالرینی عومومی شکیلده دؤسینی، باشقا س داستاندا همین موباریزه

 رور. ولرینی ایرلی س زونون بیر سیرا موالحیظهؤلري یولالریندا دا خالق ا قهرمانالرین بو ماجراالري، موباریزه

رموشدور. بو فیکیرلر اوزون وسله آذربایجان خالقی بیر فیکیر، آرزو، مقصد ایرلی س واسیطه هر بیر داستان

عصرلرین حیات و معیشت طرزیندن، موباریزه تاریخیندن، کشمکشیندن کئچیب گلن آرزوالردیر. بو 

ین دردي حسرتی ایدئالالرین جارچیالري ایسه داستانالرین قهرمانالریدیر، ماراقلیدیر کی، بو قهرمانالر خالق

ده قبول ائدیرلر. قئیس  دار آد، لقب شور، حتی بو وضعیتلرله عالقهوختلیف وضعیتلره دودار م ایله عالقه

وشن (کوراوغلو)، قورقود ؤ(مجنون)، محمود (کرم)، رسول (غریب)، قوربانی (قوربان) وب. بیز بورایا ر

دا،  ده، غریب و شاه اسماعیل یندا ـ کوراوغلودا، کرملریده ائده بیلریک. بونالرین هامیس (دده) وب. عالوه

زللییی، صنعتی، اینسانیتی، وفا و ؤجو، گوعباس و باشقاالرینین شخصنده ائلین قهرمانلیغی، عاغلی (عقلی)، گ

 وي تأثیریده ائله بوندان دوغور.  لشدیریلمیشدیر. بوسنالرین تربیه صداقتی جمع

 فورما خوصوصیتلري. 

لرله باشالنیر. هر بیر داستانین  انالري فورما جهتدن ده دیقّتی جلب ائدیر. بو داستانالر اوستادنامهمحبت داست

زل اینسانی کیفیتلر ؤییجیلره گ چ اوستادنامه وئریلیر. البته، بورادا اساس مقصد دینلهواولینده عادتاُّ ا

ز کئچمیش اوستادالرینی یاد ؤسیله ا واسیطه آشیالماقدان عیبارتدیر. او بیري طرفدن ایسه عاشیقالر بونون

 لشدیریرلر:  لرینی ابدي ائدیر، اونالرین خاطیره

لکه، وولتینه، مالینا ـ ماال، مؤونمه دولیق ائله ـ همیشه الینده ایختیار اولماز ـ گل گ فرصت الده ایکن یاخشی

 رمه اعتبار اولماز. ؤع

زوندن، آفوریزملردن ایستیفاده ؤسینی ایفاده ائدن آتاالر س روبهعاشیقالر اوستادنامه یارادارکن خالقین تج

 ییرلر. مثالُّ:  یلهؤزونو شعرین وزنینه اویغونالشدیریب سؤائدیرلر. چوخ زامان بیر نئچه آتاالر س
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 للوكویود بار گتیرسه، باغچا بار اولماز ـ زیبیل تپه اولسا، کؤك یاغ اولماز ـ سوپؤاولغون جوشا گلسه، ک

 داغ اولماز ـ یئل اَسنده آلچاقالرا ائندیریر. 

زل ایفاده، عیباره، ؤلیکلریندن باجاریقال ایستیفاده ائدیر، گ نین زنگین محبت داستانالریندا عاشیقالر خالق دیلی

لسا دریاالر مرکب او«لشدیریر، ماراقلی تَحکییه اوصولو یارادیرالر. مثالُّ،  لرله داستانی شیرین بنزتمه، مقایسه

رد ؤد زونه یئددي قلم ایله زینت وئریب اونؤا««، »ولتینی حسابالماق اولمازديؤلر قلم، اونون د ایدي، مئشه

زللیک پایالیاندا ؤقدرتین کَرمی جوشه گلیب گ«، »لیک آي کیمی شفقلندي، اونون قاباغینا چیخدي گئجه

» ندي، آیاقدان گئییندي، باشدان قیفیلالنديباشدان گئییندي آیاقدان قیفیلال«، »ایلک قلمی بو قیزا چکیب

 وس. 

ردو کی، بو چادیرا بیر قیز ؤگ«ده راست گلیریک:  لرینه زل نومونهؤلی نثرین گ محبت داستانالریمیزدا قافیه

زن، وزونو سؤرك باسان، صارفا (صفرا) کسن، گویی کردار ـ ا شیب؟ قیز، نه قیز؟ فرشته شیب، نه تَهر ایله اَیله

ل، اَلینی ؤر، دردیمدن اؤزگون باخان، گل منی گولو رئیحان، سویمه دوثزن، غونچا دهان، گوزن، دوجانالر ا

 وس. » وورما، گئریده دور!

ز آرزوالرینا چاتیب خوشبخت ؤلرین ا محبت داستانالري دوواق قاپما ایله تامامالنیر. دوواق قاپما سئوگیلی

نول آان ؤاوخودوقالري مخمسلردیر. اساساُّ چوخ شأن، شوخ ک اولماسی موناسیبتیله تویا گلن عاشیقالرین

زلریده اوستاد عاشیقالرین مخمسلریدیر. دوواق قاپما چوخ ؤبیر مضمونا مالیک اولور. دوواق قاپماالرین ا

 دار اولور.  نین آدي ایله عالقه زوب قوشان عاشیغین، داستانچیوزامان داستانی یارادان، د

مک ائدیرلر. ؤالعاده قوولرین ایشتیراکینادا راست گلیریک. بونالر قهرمانا ک ندا بعضی خارقخالق رومانالری

نه گئده وگ 40نه غریبی وطنه گتیریر. حال بو کی او، بو یولو وچجه گوده خیضر ا»عاشیق غریب«مثالُّ، 

سی،  لنمه ندن طیلیسمنین کشیش طرفی زلرینین ساغالماسی، کرمین، اصلیؤبیلردي. یاخود، شاه اسماعیلین گ

لري وس. بونا  لومدن خیالص ائدیلمهؤالعاده قوولر طرفیندن ا لرله خارق نین دفعه ین، قوربانی عاشیق عباس

 537 



لرینین اساس اینکیشافینی، قهرمانالرین  لر رومانالردا آزدیر و داستان حادیثه آیدین میثالدیر. الکن بئله صحنه

 ائتمیر. اساس موباریزه و فعالیتینی معین 

 داستانالرین یارانما یولالري. 

ز منشأیینی چوخ قدیم ؤختلف یولالرال یارانمیشدیر. بیر سیرا خالق رومانالریمیز اومحبت داستانالریمیز م

فرهاد «، »لیلی و مجنون«لریندن آلمیشدیر. بیز بونالرا میثال اوالراق  زامانالرین روایت، حیکایه، افسانه و قصه

 ستره بیلریک. ؤوس. داستانالریمیزي گ» نووروز«، »اصلی و کرم«، »شاه اسماعیل«، »و شیرین

زلدیلمیشدیر. خوصوصیله سئحیرلی وجه خالق ناغیلالري اساسیندا د بیر چوخ محبت داستانالریمیز ساده

ین  ق ایستهچون چوخ ماتئریال وئرمیشدیر. مسأله بوراسیندادیر کی، داستان یاراتماوناغیلالریمیز داستانالر ا

نه قدر خالقین  لري قاوراییب، درك ائدیب صنعته چئویره عاشیقالر ـ داستانچیالر هله معاصیر حادیثه

ییب  سینه نظر سالیر، موضوع فورما، ایدئیا باخیمیندان یارانان ناغیلالري ایشله کئچمیش یارادیجیلیق خزینه

سیندن  داستانچی زنگین خالق ناغیلالرینین خزینه«ده یازیر:  داستان چئویریردیلر. م. ح. طهماسب بو باره

و بیر ؤتوتورور و چوخ زامان ناغیل موتیولرینی معناالندیراراق، بؤاونون موضوعسونا اویغون اوالنی گ

 ). 18، 55» (زلدیروداستان، یاخود ائپیزود د

سینین  یوك بیر حیصهؤنون بزبک خالق داستانالریندان دانیشارکن اوؤوو دا ا و. م. ژیرموفسکی و ح. ظریف

ره ده بیر ؤتون بونالرا گوندییینی قئید ائدیرلر. (س. ح). ب محض خالقین سئحیرلی ناغیلالري اساسیندا ایشله

آلی «زلن داستانالرا میثال اوالراق وسیرا خالق رومانالریمیز گاه ناغیل، گاهدا داستان آدالنیر. ناغیلالردان د

محمد و «، »محمد و حورنساء«، »ابراهیم«، »شاهزاده ابولفضل«، »لوكوالم ده سیفشاهزا«، »خان و پري خانیم

 ستره بیلریک. ؤو باشقاالرینی گ» اندام لوگ

ژئتلرین والخالق س نیا خالقالري ایچریسینده قدیمدن بري دوالشان مشهور بینوداستانالریمیزین بعضیلري د

آتا و اوغولون بیر ـ بیرینی تانیمادان داعوا «ژئتلره وه سسینده فورماالشمیشدیر. بئل سی نتیجه نمه ایشله
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، قهرمانلیقال نیشانالنما، کیمی »اَرین قاییتماسی«، یاخود »ز آروادینین تویونداؤاَر ا«، »مئیدانیندا قارشیالشماسی

دیگر  ژئتلر عصرلر بویو یا مستقیل شکیلده، یاخود دا بو و یاوسترمک اوالر. همین سؤژئتلري میثال گوس

نین ان  ژئتیوس» قهرمانلیقال نیشانالنما«، »اَرین قاییتماسی«دیر... نمکده داستانالریمیزین ایچریسینده ایشله

کیتابی ـ «ندان »آتا ایله اوغولون قارشیالشماسی«رورك، ؤندا گ»بامسی بئیرك بویو«سینی بیر  یاخشی نومونه

» کوراوغلونون دربند سفري«ندا و »سی بویو شمهور دقازان خانین اوغلو اوروزون اسی«ون، »دده قورقود

ز ؤاَر ا«، »شاهزاده ابولفضل«و » عاشیق غریب«قولوندا ایستیفاده ائدیلمیشدیر. محبت داستانالري ایچریسینده 

ز میلّی، یئرلی، ائتنیک خوصوصیتلري اساسیندا ؤنین آذربایجان خالقی طرفیندن ا ژئتیوس» آروادینین تویوندا

 سینده فورماالشمیشدیر.  سی نتیجه نیلمه هایشل

محبت داستانالریمیزین بیر چوخونون یارانماسی و فورماالشماسی بیالواسیطه عاشیقالر، اونالرین حیات و 

ده سونرا یاشایان  لیک آدي بیزه معلوم اوالن ایلک آذربایجان عاشیغی قوربانی داردیر. هله فعالیتی ایله عالقه

کملی، اوستاد عاشیقالریمیز حاقّیندا داستانالر واردیر. بونالري عاشیق داستانالري آدالندیرا رؤبیر سیرا گ

بیلریک. عاشیق داستانالریمیزین یارانماسی بیزجه ایکی یولال  گئتمیشدیر. اوالُّ، هر بیر مشهور اوستاد عاشیق 

س فاکتالري و شعرلري داخیل ائدیلمیشدیر. زلتمیشدیر. بورادا اونون حیاتینین اساوزو حاقّیندا داستان دؤا

لوموندن سونرا دیگر عاشیقالرین یاراتدیغی داستانالردیر. بو ؤایکینجیسی ایسه اوستاد عاشیقالرین ا

داستانالردا یئنه همین عاشیقالرا حصر اولونموش، اورادا اوستادالرین ان یاخشی اثرلري توپالنمیشدیر. 

ورلري، عصرلري کئچیب گلمیش، هئچ ؤبئله داستانالر شیفاهی حالدا یاشامیش، د الکین قدیمدن بري یارانان

وقو ؤده بو داستانالري زامانین طَلبی، خالقین ذ ختلیف تاریخی ـ ایجتیماعی شرایطوسیز، عاشیقالر م بههوش

اینکیشاف  لیکله، هم ایدئیا، همده فورما جهتدن لشدیرمیش، بئله میش، جیالالمیش، تکمیل اساسیندا ایشله

ائتدیرمیشلر. عاشیق داستانالریدا سونراالر باشقا محبت داستانالریمیزین سیراسینا داخیل اولموشدور. 
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واله و «، »عبداهللا و جاهان«، »خسته قاسیم«، »ساري عاشیق و یاخشی«، »لگزوعباس و گ«، »قوربانی«

 سترمک اوالر. ؤري بونا میثال گو باشقا داستانال» دلیغم«، »حسین و کشیش قیزي ریحان«، »زرنیگار

زرینده آپاردیغی سون تدقیقاتیندا عاشیق داستانالریمیزین واختیله وم. ح. طهماسب آذربایجان داستانالري ا

زلري طرفیند یارادیلدیغی قناعتینه گلمیشدیر. او، قدیمدن بري آذربایجاندا خوصوصی ؤعاشیقالرین ا

ونالرا میثال اوالراق قوربانی، عباس توفارقانلی، عاشیق شئنلیک و داستانچیالرین اولدوغونو یازیر و ب

ز فیکرینی ؤسینده ایسه م. ح. طهماسب ا مقاله» داستان یارادیجیلیغیمیز حاقّیندا«باشقاالرینین آدالرینی چکیر. 

یعنی هر بیر  آذربایجان ائپوسو تاریخینده فردي یارادیجیلیق اساس و ایلکین اولموش،«بئله یئکونالشدیریر: 

داستان معین بیر اوستاد طرفیندن یارادیلدیقدان سونرا ایفایا کئچیب کوللئکتیو یارادیجیلیق اوصولو اوالراق 

جک بیر  مک ائده بیلهؤلرین حلّینه ک شوناسلیغی عالمینده گئدن موباحیثه نیا ائپوسوآیدینالشدیریلماسی، د

 136»کیمی خوصوصی اهمیته مالیکدیر.  نومونه

لري حاقّیندادا بعضاُّ داستانالر  عاشیق و خالق پوئزییاسی اوسلوبوندا یازیب ـ یارادان یازیلی ادبیات نوماینده

یی ـ حالینین بعضی جهتلریندن عیبارت  زلدیلمیشدیر. بورادادا اساس موضوع همین صنعتکارین ترجومهود

داستانالرینی بونا میثال » نباتی«، »ذاکیر«، »واقیف«اولور. اونالرین شعرلري ده داستان داخیل ائدیلیر. 

 سترمک اوالر. ؤگ

 (هئچ نه یوخدور بو سطیرده)

 سی.  داستانالرین توپالنماسی، نشري و اویرنیلمه

نگلرینده راست وعصرین ج XVII – XIXمحبت داستانالرینین آیري ـ آیري قوشماالرینا بیز هله 

چون ترتیب اولونان اَلیازاالرینا بیر سیرا داستانالردان پارچاالر وورلرده معین مقصدلر اؤگلیریک. او، د

سترمک اوالر. فولکلوروموزون دیگر اثرلري ؤنین الیزاماالرینی بونا میثال گ شموشدور. مثالُّ، اَ. قاراجا داغیود

 . 5، ن 1967قزئتی، » ادبیات و اینجه صنعت«ـ داستان یارادیجیلیغیمیز حاقّیندا،  136
                                                 



بیر سیرا روس  داردیر. بو عصرین عصرله عالقه XIXسی  کیمی خالق رومانالرینین دا توپالنیب نشر ائدیلمه

داستانالري » اصلی و کرم«، »عاشیق غریب«، »آلی خان«، »نووروز«، »شاه اسماعیل«لرینده  مطبوعاتی صحیفه

و شکیلده نشر ائدیلمیش، اونالرین قیسا مضمونالري وئریلمیش، یادا اونالردان آیري ـ آیري ؤیا بوت

دا  یریلمیشدیر. الکین محبت داستانالریمیزینعصرده ده داوام ائتد XXپارچاالر چاپ ائدیلمیشدیر. بو، 

مکون ونین قورولماسیندان سونرا م سی سووئت حاکیمیتی یرَنیلمهؤده توپالنماسی، نشري و ا وي شکیل تلهوک

حصه، همده کیتابچا شکلینده چاپ   لرینده حیصه  اولموشدور. بو ایللرده داستانالر هم مطبوعات صحیفه

کیتابالرینا خالق » عاشیقالر«نین  ، هـ . علیزاده»ائل شاعیرلري«س. ممتازین  یه باشالییر. ائدیلمه

نین توپالدیغی داستانالر کیتاب حالیندا  رومانالریمیزدان چوخلو قوشماالر داخیل ائدیلمیش، هـ . علیزاده

 اوخوجوالرا چاتدیریلیر. 

نماسی و تدقیقی داوام ائتدیریلمیشدیر. سیندن سونرا محبت داستانالرینین توپال یوك وطن موحاریبهؤب

ـ ج ایلده اَ. آخوندووون توپالدیغی داستانالر آذرنشر طرفیندن ایکی جیلدده بوراخیلمیشدیر.  1961

 5سی طرفیندن داستانالریمیز اولجه  عبهؤنیظامی آدینا ادبیات انستیتوتونون فولکلور ش EAآذربایجان 

 ا بیر جیلدده بوراخیلمیشدیر. جیلددن عیبارت، سونرادا آیریج

). سون ایللرده محبت 1980میشدیر ( دا یئنی داستانالردان عیبارت بیر کیتاب چاپ ائله نشریاتی» یازیچی«

داستانالریمیزین منشأیی، فورماالشماسی، ایدئیا و بدیع خوصوصیتلري حاقّیندا قیمتلی تدقیقات اثرلریده 

 یازیلمیشدیر. 

 نیداستا» اصلی و کرم«

ي شاهکار داستان آدالندیرمیشدیر. خالق رومانالریمیز ایچریسینده ان چوخ »اصلی و کرم«سالمان ممتاز 

رك دیللی خالقالر ایچریسینده، مثالِّ: وتون تواصلی و کرمـین ب«دیر. »عاشیق غریب«و » اصلی و کرم«یاییالن 

 زبک، قازاخ وب. واریانتالري واردیر. ؤرکمن، اورك، توت
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قدیم داستانالریمیز سیراسینا » اصلی و کرم«ده یاییلمیشدیر.  ائرمنی خالقی ایچریسینده ده عینی درجهداستان 

ده باشالییر. بعضی  لر آذربایجانین قدیم شهرلریندن بیري اوالن گنجه داخیلدیر. داستاندا اوالن حادیثه

نی احاطه ائدیر کی، آذربایجانلی و ارمنیلر دا باش وئریر. داستان ائله بیر اراضی ره ایسه اصفهانؤواریانتالرا گ

لر تبریزده باش وئریر. محمود ایله   رکمن واریانتیندا حادیثهوآمیزدیر ك، داستانین ت قونشودورالر. عیبرت

لی چوخلو خالقالر ایچریسینده واریانتی اوالن  گنجه ـ قاراباغ، آدالنیر. دئمه«شباغی ایسه ورؤین ایلک گ مریم

ین اساس باشالنغیج اراضیسی قافقازدیر، خوصوصیله زاقافقازییادیر. آذربایجان و ارمنی  اصلی و کرم«

کسک قیمت وئرمیش، اورادا ایفاده ائدیلن وخالقالرینین قاباقجیل فیکیرلی مدنیت خادیملري بو داستانا ی

یئو، نریمان نریمانوو داستان وو، اسداهللا بی شاختاختلی، احمدبی آغا میشلر. م. محمودبی ایدئیاالري تبلیغ ائله

میشلر. اونالر داستان حاقّیندا معلومات وئرمیش، اونون قیسا مضمونونو شرح  یلهؤحاقّیندا قیمتلی فیکیرلر س

سینی گتیرمشلر. خوصوصیله احمدبی آغایئو آذربایجان خالق  میش و قوشماالرین حرفی ترجومه ائله

ه خوصوصی قیمت وئرمیشدیر. »اصلی و کرم«الریندان بحث ائتمیش، پوئزییاسیندان دانیشارکن محبت داستان

رك ونین آرخاسینجا گتیردییی یئرلر ت روتموشدور: کرمین اصلیوده ی لی موالحیظه بئله بیر ماراقلی و موباحیثه

» اصلی و کرم«وو  بی . حاجیوـ جو ایلده ا 1913ـ تاتار خالقالرینین وطن حسرتیله دوالندیغی اراضیدیر. 

اوپئراسینی یازمیشدیر. اوپئرا تئز بیر زاماندا تاماشاچیالرین محبتینی قازاندي، او زامان خالق آراسیندا بئله بیر 

یعنی اوپئرایا نئچه کرم باخماق اوالر کی. ن. نریمانوو اوپئرایا » اصلی کرم نئچه کرم«مثل دوغوب یاییلدي: 

لندیردي، خوصوصیله خالق یارادیجیلیغینا  کسک قیمتویستعدادینی یووون ا بی . حاجیورئسئنزییا یازدي. ا

یانه موناسیبت ن. نریمانووو حئیران قویدو. ن. نریمانوو اوپئرانین اساسینا قویوالن داستاندان  حساس و داهی

 نو حئیرتلیکله شرح ائتدي. ویویوکلوك و عضولؤحبت آچدي، خالق ایدئالالرینین بؤص

ده باش وئریر. زییاد (زیاد) خان و اونون وزیري قارا کشیش اوزون نذیر ـ نیازدان  لر گنجه هداستاندا حادیث

یینی وعد  یوینده زیاد خانین اوغلو محمودا وئرَجهؤوالدالري اولور. قارا کشیش قیزي مریم بؤسونرا ا
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ره ؤا چاتینجا بیر ـ بیرینی گیاشالرین 15ـ  16ائتمیشدي. اوشاقالر آیري ـ آیریلیقدا تَربیه اولونوردو. 

 میشدیلر.   بیلمه

 رور و اونا وورولور. گنجلر آراسیندا بئله بیر مشاعیره اولور: ؤبیر دفعه باغچادا محمود غفلتدن مریمی گ

 محمود: 

صیادي ـ آال  -م، طرالنیمی گتیر وئر! ـ منم او طرالنین اووچووزلؤزل قیز، صدآفرین اصلینه ـ آال گؤآي گ

 لوم، طرالنییمی گتیر وئر! زؤگ

 مریم:

شونو ـ کرم ائیله ؤمن بیلیرم بو طرالنین ایشینی ـ کرم ائیله، طرالنینی گل آپار ـ طرالن گرك یئسین اووون د

 طرالنینی گل آپار. 

 بوندان سونرا گنجلر بیر ـ بیرینی کرم و اصلی آدالندیریرالر. اوغلونون محبتیندن خبر توتان زیاد خان قارا

ییر  هلت ایستهؤچ آي موزده راضیلیق وئرن قار کشیش اورسون. اؤندریر کی، توي تدراکی گؤکشیشه خبر گ

سی صوفی  نی ترك ائدیر. بوندان خبر توتان کرم لَله توروب گیزلیجه گنجهؤده گ سینی و ائله او گئجه عاییله

 شور. ونین سوراغی ایله یوال د ایله بیرلیکده اصلی

رجوستانا، اورادان یئنه ارمنیستانا، ودن چیخدیقدان سونرا اولجه ارمنیستانا، سونرا گ نجهقارا کشیش گ

 ارضروما و نهایت، حلبه گلیب چیخیر. 

تشکیل ائدیر. او هارا گلیرسه، کشیشین اورادان یولو » سیاحتی«ین  سینی کرم داستانین اساس حیصه

زل، تأثیرلی قوشماالر ؤائله بورادان باشالییر. او، یول بویو گسیده  ییرلر. کرمین فاجیعه یلهؤشدویونو سود

یه مراجعت  یه، ویرانه سینی خبر آلیر، حتی قورو کَله ییر، یولالردان، داغالردان، چایالردان سئوگیلی یلهؤس

اخیشی وس. روشلري، حیاتا بؤختلیف ایجتیماعی ـ سیاسی گوائدیر،اونالرال دئییشیر.بو قوشماالردا خالقین م

 ایفاده ائدیلمیشدیر. 
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یه موفق اولور. بیر دفعه قارا کشیش آرتیق قیزي کرمه  روشمهؤکرم بیر ـ ایکی یئرده اصلینی تاپیب اونونال گ

نین گلیب چادتیغینی دا بیلدیریر. یئنه گئجه آراسی او، کرمی  یه راضی اولدوغونو، تویا باشالماق واختی وئرمه

سواي وقاچیر. ایکینجی دفعه ایسه کشیش کرمی اوغرو آدالندیریر. اونو ائل ایچینده رنی آلدادیب  و صوفی

روشورلر. داستاندا ؤییر. نهایت، داستانین سونوندا اصلی و کرم حلب شهرینده گ (رسوا) ائتمک ایسته

یه مجبور  مهستریلدییی کیمی، حلب پاشاسینین و بیر چوخ آدامالرین طلبی ایله کشیش قیرمیزي کرمه وئرؤگ

ییر.  له لرینی طیلیسم یمهونین توي پالتارینین د ائدیلیر، قارا کشیش کرمدن اینتیقام آلماغی قطع ائدیر. او، اصلی

لر آچیلماغا  یمهولرینی آچا بیلمیرلر. کرم یانیقلی بیر قوشما دئییر. د یمهوده کرم پالتارین د  نه اصلی، نه

یمه یئنه باغالنیر. بئله بیر وضعیتده فغان ائدن کرم وه چاتارکن باشداکی دی یمهوباشالییر. الکین آخیرینجی د

دتده ورویور و اونو یاندیرماغا باشالییر. کرم آز بیر مودرین بیر آه چکیر، آغزیندان چیخان آلوو بدنینی ب

ییر و آلشیب  مهره بیلوندؤلی اولدوغوندان هئچ بیر وجهله کرمی س زوده طلیسمؤل اولور. اصلی اویانیب ک

 یانیر. 

چون بیر ـ بیرلرینه یاخشی موناسیبتده وکئچمیشده ارمنی و آذربایجان خالقالري یاخین قونشو اولدوقالري ا

چون سئویشمیش، ودوکلري اویؤاولموشالر. هر ایکی خالقین گنجلري اوشاقلیقدان بیر یئرده یاشادیقالري، ب

ن عدالتسیز قایدا وورؤلر، فئودال احکامالري، د هنه عادت ـ عنعنهؤک میشلر. الکین بیرگه حیات قورماق ایسته

لره گتیریب چیخارمیشدیر. عصرلر  ده عاغیال (عقله) گلمز فاجیعه ـ قانونالري اونالرا مانع اولموش و نتیجه

ین زوندن آرزو و ایستکلرینه چاتمایان گنجلرور عذاب ـ اذیت چکن، زامانین حاقسیزلیغی اوبویو مین ج

 لشدیریلمیشدیر.  لري اصلی و کرمین شخصینده عومومی فاجیعه

ك ورونین ناکام اولماسینا سبب محض ایجتیماعی قورولوش و چ دا ایکی سئوگیلی داستانین» اصلی و کرم«

 اعتقادالر، احکامالر اولموشدور. داستانداکی قوشما و گرایلیالردا دا بیز بونو آیدین حیس ائدیریک. 
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لر  ره بیر ـ بیرینه قوووشا بیلمزلر. بونو میلّتچیؤختلیف دیللره، میلّتلره منسوب اولدوغونا گوصلی مکرم و ا

زونو ؤتون واریانتالردا بو جهت قاباریق شکیلده اوویدیر کی، ب میشلر. سجیه عصرلر بویو تبلیغ ائله

 دیر. بیزیم داستاندا:  سترمکدهؤگ

لبول ـ کرم دئیر، سندن آلیم کامی دل ول چیغاسین چکر او بوقیزیل گ ل ـوسحر، سحر، شبنم توتار قیزیل گ

  137ن اول مسلمان، من آلیم سنی!ؤـ سن د

 تورك واریانتیندا: 

ده ایسالم دینینه ـ گل قیز  نونه ـ گل اصلیم گیر سنواینانما سن کشیشلرین فَندینه ـ هفته پرهیزینه، اللی گ

 مسلمان اول، قالما ارمنی. 

 اریانتیندا: تورکمن و

دان، مولالدان خبر آاللی ـ خئر دین قبول بولسا شوندا باراللی ـ یا  ائل ـ ائله یئرئلی، شئفرئی بارالی ـ کاضی

 سن مسلمان بول، یامن ارمنی. 

یا اثر  ده اونالري فیزیکی جهتدن محو ائدیر. بئله بیر موضوع دین، میلّت آیریلیغی سئونلره مانع اولور و نتیجه

رور کی، دین، میلّت آیریلغی ودا آچیق ـ آیدین بئله بیر ایدئیا ایرَلی س صر ائدن آذربایجان خالقی داستانح

 138ختلیف خالقالرین بیر ـ بیرینه یاخینالشماسینا، دوستلوغونا مانع اوال بیلمز. وم

سیدیر.  ویر ائدیلمهلرینین اصلی و کرمین طرفداري کیمی تص تلهوداستانین ان عمده جهتلریندن بیري خالق ک

لرین قاطع  هنه عادت ـ عنعنهؤل اولماالرینا سبب محض دینین، کونین یانیب ک ره کرمین و اصلیؤخالقا گ

زرینه وین ا ناهالر قارا کشیشوتون گولریدیر. داستاندا ب لر، دین نوماینده چیسی اوالن قارا کشیش مدافعه

ده کرمی محو  سی آلتیندا هم اصلینی، هم یله، دین پردهختلیف یاالن و حیله اونکی او، موقویولور. چ
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سی قارا کشیش عینی زاماندا قاطع میلّتچیدیر. او، اوزون  داستانیندا دینین نوماینده» اصلی و کرم«ائتمیشدیر. ا

نی یئره نی بیرلیکده ایراده ائتدییی، قونشو اولدوغو زیاد خانین تکلیفی لکهؤایللر بویو بیر یئرده یاشادیغی، ا

توروب دیار به دیار ؤسینه سبب اولور. او، اصلینی و آروادینی گ نین ده فاجیعه ز یگانه قیزي اصلیؤسالیر و ا

تون فیریلداقالردان اَلی ولر گزیر، کرمین عنوانینا یاالنالر یاغدیریر. اونو اوغرو آدالندیریر. ب لکهؤقاچیر. ا

یه مجبور ائدیلدییی زاماندا طیلیسم و  ی ایله قیزي کرمه وئرمهزولدوکده خالقین، حلب پاشاسینین تضییقوا

جادودان ایستیفاده ائدیر. قارا کشیش دوغما قیزینین محوینه راضیدیر، الکین اونون آذربایجانلی کرمه اَره 

 سینه راضی دئییلدیر.  گئتمه

نین هشتادسککیز  یمهوبیر د گردي، بیلمک اولمور، فندي وار ـ لري، کندي وار ـ حیله آتان کشیش، کیلسه

 لوم. ؤیمه، من اودن د بندي وار ـ آچیلسین اصلی

داستانینین سونوندا بئله بیر رمزي صحنه واردیر. اصلی و کرمین قبیرلري یاناشی، قارا » اصلی و کرم«

ستوندن ونین ا ده بونالرین اورتاسیندادیر. هر ایکی گنجین قبیرلري ره اونون قبريؤین آرزوسونا گ کشیش

ین قبري  ییرلر، الکین قارا کشیش یودوکجه بیر ـ بیرینه یاخینالشیر، قوووشماق ایستهؤللر بوچیخان قیزیل گ

للرین بیر ـ بیرینه یاخینالشماسینا مانع اولور. رمزي شکیلده وئریلن بو وکسلن قارا تیکان گوستوندن یوا

اوالن کشیشلري ـ قارا قوولري دامغاالییر. قارا کشیش  چیسی ائپیزودال خالق دینی احکامالري، اونون تبلیغات

 نمیش منفی بیر صورتدیر.  داستاندا خالق طرفیندن چوخ مهارتله ایشله

ز آرزوسو، ایدئالی اوغروندا ؤاصلی و کرم داستانین اساس صورتلریندندیر. کرم، شاه اسماعیل کیمی ا

سینه  ده غلبه چالیب سئوگیلی زو ایلهؤی صنعتی، سموباریزه آپاران قهرمان دئییلدیر. عاشیق غریب کیم

ز داخیلی عالمی، خاراکتئري اعتباریله باشقا طبیعته مالیکدیر. ؤنکی او اوقوووشماق اونا نصیب اولمور. چ

حقیقتاُّ ده داستاندا کرم باشقا خالق رومانالرینین قهرمانالرینا نیسبتاُّ خاراکتئرجه ضعیف، عاجیز صورتدیر. 

زلتمک وشونور کی، اگر کشیشه یالوارسا، بو ایشی دوروروك. او دؤاستاندا اونو همیشه آه ـ زار ائدن گبیز د
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اوالر. الکین کشیش هر وجهله یوال گلمیر. کرمین محوینه چالیشیر. عالجسیز قاالن کرم تئز ـ تئز قارا 

نول آهینی ایفاده ائدن قوشماالر ؤی، کز کدرینؤنیر، ا سیندن شیکایتله سیندن، بدبخت سئوگیلی بختیندن، زمانه

 ییر:  یلهؤس

اوجا داغالر باشین قار آلدي گئتدي ـ طرالنین مسکنین سار آلدي گئتدي ـ هر کیم کی، یار سئودي، یار 

 آلدي گئتدي ـ بیزیم کی ده قارا گلدي بئله باخ! 

 یاخود: 

 . ازل باشدان قارا یازیلدي یازیم ـ بیر آه چکسم یارا یئتر آوازیم

شن یوخدور. کرم ودیر. اونون دردینی بیلن، ایضطرابالرینی باشا د داستان بویو کرم درد، غم ایچریسینده

 نیر، آه ـ زار ائدیر، آغالییر:  ده همیشه شیکایتله رهؤتکدیر، اونا گ

دي  نه حیله ائیلهرییمدن آلیشدیم ـ اود توتوبان جیسمیم یاندي، آغالرام ـ ظالیم کشیش یئوبیر اود قالخدي، ا

 لرین قاندیم، آغالرام.  ـ موردا حیله

زل صنعتکاردیر، حاقّ عاشیغیدیر. کرم معنوي جهتدن تمیز بیر اینسان، ؤتون بونالرال یاناشی، کرم گوب

 نو بئله قوربان وئریر. ومرؤتون وارلیغینی، عوکاریدیر. او، سئوگیلیسی یولوندا ب هومانیست بیر خالق نغمه

ه خالق طرفیندن اوستالیقال یارادیلمیش بیر صورتدیر. او، عیصمتلی، ناموسلو، صداقتلی بیر قیزدیر. د اصلی

الکین او، آتا ـ آناسینین اسیردیر. اصلی بیر نوع، لیلی صورتینی خاطیرالدیر. او دا لیلی کیمی حاقسیزلیغا 

لرین اصلی سببینی،  شدویو فاجیعهو. اصلی دسه، اونو زورال آپاریر اعتراض ائده بیلمیر، آتاسی هارا ایسته

 ره اونو بئله آغیر وضعیته ساالن فلکدیر: ؤیه گ ره بیلمیر. اصلیؤنو گوکؤک

رکدن ـ کشیش بیزي قورتارمادي کلکدن ـ شیکایت ائیلرم قانلی فلکدن ـ یازي واصلی دئیر، من ایسترم ا

 یازان یازیب بئله ایشلري. 
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لومودور. ؤز ایدئالالري یولوندا محو اولور. الکین بو، اونالرین جیسمانی اؤان ااثرین سونوندا هر ایکی قهرم

مو اوخوجونون اونالرا اوالن ولؤکسلیرلر. اصلی و کرمین اواونالر معنوي غلبه چالیر، اوخوجونون نظرینده ی

 محبتینی داها دا آرتیریر. 

خیلی هیجانالرینی، ایضطراالرینی، قلب چیرپینتیالرینی هوم یئر توتور. کرمین داوصوفی صورتیده داستاندا م

ده سونرا یالنیز صوفی حیس ائدیر. صوفی یولداشلیق، دوستلوق رمزي کیمی وئریلمیشدیر. او، کرمله  اصلی

 یه ال آتیر.  چون الیندن گلن هر بیر واسیطهواصلینی بیر ـ بیرینه چاتدیرماق ا

دیر،  لردن بیري وطن محبتی هوم مسالهوریق بیر شکیلده ترنم ائدیلن مداستانیندا چوخ قابا» اصلی و کرم«

نین دالینجا گئدرکن دئدییی سایسیز ـ حسابسیز  غریبلیک دردیدیر کی، بودا هر شئیدن اول، کرمین اصلی

ونو شور. او، هئچ بیر زمان دوغما یوردودن چیخماقال غربته د دیر. کرم گنجه سترمکدهؤزونو گؤقوشماالردا ا

 سینین عشقی ایله یاشاییر:  نین، عاییله اونوتمور، هر زامان وطنی

شدو وطنیم ـ بیلن یوخدور ولنده کیملر بیچر کفنیم؟ ـ آمان لَله، یادا دؤکرم دئیر، عریان قالدي بدنیم ـ من ا

 یدي یول منه.  ده رسهؤگ

 ینی سوروشور: ز وطنؤیله گئدن دورناالردان همیشه اؤکرم داغالردان، یوالردان، گ

 زورسوز ـ اَیلن دورنام، اَیلن، خبر سوراییم. وزونده سوي اؤقاطا ـ قاطار گ

شدویو زامان داها تأثیرلی ولییه د کرمین وطن حسرتینی ایفاده ائدن قوشماالري خوصوصیله یولدا، چتین

دا کرمین ایضطرابالري، هیجانالر اولور. ارضروم داغینا چاتارکن چووغون، بوران، قار باشالییر. بو قوشماالر

 چوخ آیدین وئریلمیشدیر: 

ن غربته سالدیم یولومو ـ ائللر ولومو ـ اونونچوترك ائتمیشم آغیر ـ آغیر ائلیمی ـ الیمدن آلدیالر غونچا گ

 آغالر، وطن آغالر، یول آغالر. 

 ئله دئییر: سینی یادا ساالراق ب داستانین بیر یئرینده کرم ائلینی، وطنینی، عایله
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قارشی دوران قاولی داغالر ـ داغالر بیزیم داغالر موال؟ ـ آغ بیر چکلی قوجا آنام ـ اوغول دئییب آغالر 

 موال. 

زونو ؤزل چایالرینین، چمنلرینین تعریفینده ده اؤنین باشی قارلی داغالرینین، گ لکهؤپرورلیک ا کسک وطنوی

ز وطنینی، ؤسیز، داغالر آدي آلتیندا کرم ا بههواجعتله شعر دئییر. شستریر. کرم بیر نئچه دفعه داغالرا مرؤگ

 ییر.   زللیکلرینی تعریفلهؤاونون گ

نیا وورون ایجتیماعی سیاسی وضعیتی، خالقین دؤداستانیندا او د» اصلی و کرم«تون بونالرال یاناشی وب

لینی آختارماغا گئدرکن یولدا راست ده ایفا ائدیلمیشدیر. بو جهتدن کرمین اص وره موناسیبتیؤروشو، دؤگ

یه راست گلیر.  سی دیقّتی جلب ائدیر. کرم بیر ویرانه ختلیف اشیاالرال دئییشمهوحبتی، مؤگلدییی آدامالرال ص

لري،  یوك شهر اولموش، الکین فئودال چکیشمهؤحبت ائدیر. معلوم اولور ك، اوللر بو بؤاونونال ص

زونون اولکی عظمت و قدرتینی ؤشهري خارابا زارا چئویرمیشدیر. ویرانه ازل ؤلر بو گ داغیدیجی موحاریبه

 ییر:  یلهؤبئله س

ز دوه سیغاردي ـ وچ یومه ا زللریم سئیرنگاها چیخاردي ـ هر خانهؤلریم آخاردي ـ گ ز آلتمیش چشمهوچ یوا

 یئریمده داشما! 139باخیرسانمی خان

یه راست گلنده اونون ساغ واختینی خاطیرالییر و  . کرم کلّهتوركؤحبتینی گؤیاخود، کرمین قورو کلّه ایله ص

لمکارمی، ومی، یوخسا غدارمی، ظ می، مهربان می، عالیجناب می، الی آچیق نئجه آدام اولدوغونو، خئییرخواه

 می اولدوغونو سوروشور:  می، ساتقین خسیس

قوردونمو؟ ـ یئدیرمز، ایچیرمز بیر  چون بیر آجونیا مالی اونیادا سن نه مرددینمی؟ ـ دوکلّه، بو د

 سی مئیداندا اَردینمی، کلّه؟! دینمی؟ ـ سفره ناکس

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤلر ا روشلري، عصرلر بویو آپاردیغی حیاتی مشاهیدهؤلرده خالقین فلسفی گ بو دئییشمه

 سارا ـ خان ـ کاروان 139
                                                 



یه مراجعتله ولؤر اسیدیر. اونون بی زون اصل معناسیندا هومانیست صنعتکاردیر. حقیقت جارچیؤکرم، س

 دئدییی قوشماسینا دیقّت ائدك: 

توتماز ایدین بیر فقیرین الینی ـ سورمازایدین یوخسولالرین حالینی ـ حرام، حالل قازاندیغین مالینی ـ بو 

 کموش گئدیرسن. ؤنیادا توفانی د

دامالري عدالتلی اینسانالري زل آؤییر. گ گر، خسیس آدامالري لعنتله بورادا عاشیق پیس، یاراماز، غدار، حیله

مک ؤییر. بونونال کرم اینسانالري مهربانلیغا، دوستلوغا، دوغرولوغا، عدالته، یوخسولالرا ک ایسه تعریفله

 ستریر. ؤزونو گؤیه چاغیریر. اونون هومانیزمی محض بورادا ا ائتمه

چ شئیین اولماسینی وور کی، او، اییر. اود رمک ایستهؤتون اینسانلیغی ابدي اوالراق خوشبخت گوکرم ب

 لومدور. ؤآرزوالییر. اونالردان بیري آیریلیق، بیر یوخسوللوق، دیگري ایسه ا

سترمک ؤداستانیندا وفا، صداقت، صاف و نجیب محبت، دوستلوق تبلیغ ائدیلیر. خالق گ» اصلی و کرم«

لري، فئودال اخالقی اینسانالرین محبتینه  سألهییرکی، هئچ بیر صنعی سد، دین، وارلیلیق، یوخسلولوق م ایسته

ستونلوك فئودال اخالقینا، احکامالرینا قارشی قویولور. ومانع اوال بیلمز. آزاد سئوگی، صاف محبت، معنوي ا

سینین  نیالیق فلسفهوسیله خالق اینسانالري خوشبخت حیاتا، عدالتلی اولماغا، تَرکی ـ د داستان واسیطه

یه چاغیریر. بورادا حیات عشقی، یاشاماق احتراصی چوخ  نیادا خوش گذران کئچیرمهود عکسینه اوالراق

لیقدان بیر  نین دالینجا گئدرکن یول کناریندا قبیرستان جلودور. مثالُّ، داستاندا بئله ائپیزود واردیر. کرم اصلیوگ

رور. کرم ؤیونو گوکدؤیاشالري تز ؤزل بیر قیزین قبري قوجاقالیاراق، گؤسس ائشیدیر. یاخینالشدیقدا گ

نو خبر آلیر. نازلی جاواب وئریر ویولدؤمی ا می، آتاسینین می، آناسینین قیزین آدینی سوروشور، قاراداشینین

یونو سوروشور. نازلی ولدؤسینین نه زامان ا لموشدور. کرم قیزین نیشانلیؤکی، سئوگیلیسی، نیشانلیسی ا

رموش اوالر، عبث یئره ویا دئییر کی، آرتیق ایندي نیشانلین چ  رم نازلیجاواب وئریر کی، یئددي ایلدیر. ک

 زونه اذیت وئرمه. نازلی جاوابیندا دئییر: ؤا
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 رومز ـ  یار عشقیله دوالنیرام بو یئري. وللر قوروماز ـ اطرافینی چاییر ـ چمن بؤسوناالر اوچسادا، گ

مزي کیمی خالقین، خالق صنعتکارالرینین دیلینده اصلی و کرم صورتلري عصرلر بویو وفا و صداقتین ر

، »یانیق کرمی«، »کرمی«دار بیر چوخ عاشیق هاواالري مئیدانا گلمیشدیر. مثالُّ،  یاشاماقدادیر. داستانال عالقه

 وس. » سی مه زللـهؤکرم گ«، »بر کرمی اَرس«، »هیجران کرمی«، »قوبا کرمی«

نین فیکرینجه، بو قدر هاوا و  لی بی اثري حصر ائدن ت. خالیصداستانا خوصوصی بیر علمی ـ تدقیقات 

داردیر و بو، اونو دیگر  لییی ایله عالقه ین ایدئیا و مضمون زنگین»اصلی و کرم«مئلودییاالرین موجودیتی 

 آذربایجان محبت داستانالریندان فرقلندیرن خوصوصیتلردن بیریدیر. 

رکملی ؤعی خادیملر بو داستانا مراجعت ائتمیش، اونون اساسیندا گبیر چوخ قاباقجیل یازیچیالر، ایجتیما

 اثرلر یاراتمیشالر. 

» اصلی و کرم«اثرینده ده » بهادر و سونا«رمکلی ادیبی و ایجتیماعی خادیمی ن. نریمانووون ؤآذربایجانین گ

 ژئتیندن ایستیفاده اولونموشدور. وس

 داستانی » عاشیق غریب«

دیر. یوخاریدا دئییلدییی کیمی، »عاشیق غریب«چوخ یاییالن داستانالردان بیري ده  خالق ایچریسینده ان

ژئتی وارین قاییتماسی س«، یاخود »ز آروادینین تویونداؤار ا«داستانینین مرکزینده » عاشیق غریب«

دیر. نیا خالقالري ایچریسینده یاییلمیشوتون دوژئت چوخ قدیم زامانالردان بري بوقویولموشدور. بو س

عصرین سونالریندا روس  XIXدا دا واردیر. »اودیسئیا«ژئت هله قدیم یونان ائپوسو ومعلومدور کی، بو س

سینده همین   آدلی مقاله» ز آروادینین تویونداؤاَر ا) «N. F. Sumtsovعالیمی پروفسور ن. ف. سومتسوو (

ده دانمارکا، انگلیس، فرانسیز ، آلمان، صرب، بولقاز، موضوعنون شعر، نغمه، ناغیل، بیلینا، پوئما وس. شکیللر

ژئت ونین همین س سیندن دانیشیر و بو اثرلرله روس خالقی نمه پولیاك وس. خالقالر ایچریسینده ایشله

 ستریردي. ؤبیلیناسی آراسیندا اوالن اوخشار و فرقلی جهتلري گ» دوبرینیا نیکیتیچ«اساسیندا یاراتدیغی 
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سینین  یرنیلمهؤلرین ا یه گلیر کی، همین موضوعداکی پورئست و نغمه سوو بئله بیر نتیجه ن. ف. سومت

لر  وحهؤلري حاقّیندا گئنیش ل نیا خالقالرینین ادبی عالقهوچون اهمیتی دوچیسی و ائتنوقراف ا ادبیات تاریخ

شدیریلماسیندان عیبارتدیر. (س. آچماسیندان، خالق ادبیاتی ایله یازیلی ادبیاتین قارشیلیقلی تاثیرینین آیدینال

دیر: گنج اَر تویدان بیر آز سونرا آروادینی  ژئتین قیساجا مضمونو بئلهوآدلی س» ز آروادینینتویونداؤاَر ا«ح) 

ایل  7ـ 9یه مجبور اولور. آیریالرکن آروادیندان  یه گئتمه ترك ائدیر. او، تیجارته، سیاحته، یاخود دا موباریزه

زل ؤره گئجیکیر. گنج و گؤده اَر چوخ زامان اوندان آسیلی اولمایان سببلره گ لکهؤییر. غریب ا هلت ایستهؤم

ییر. الکین  زلهؤده اَرینی گ ده یاالن معلومات وئریرلر. آرواد بونا اینانمیر، یئنه سی باره لمهؤآروادا اَرینین ا

 یلیق وئریر، توي باشالنیر. یه مجبور ائدیرلر. ناعالج قاالن آرواد راض آروادي اره گئتمه

نه وگ 2ـ  3نلوك یولو وسیله قیرخ گ ده آروادین خبرینی ائشیدیر و سئحرلی قوولرین واسیطه لکهؤاَر اوزاق ا

کار پالتاریندا آروادینین توي مجلیسینه داخیل  گلیب وطنه چاتیر. او، دیلنچی، چوخ زامان ایسه عاشیق ـ نغمه

لر  زوك، قولباق، خال، چاپیق و باشقا نیشانهونیمیرالر. الکین یاواش ـ یاواش پییاال، ااولور. اولجه اونو تا

 سیله اَر ـ آرواد بیر ـ بیرینی تانیییر. یاالنچی جزاالندیریلیر.   واسیطه

لیکلره اوغرامیشدیر. بونا باخمایاراق قیسا  ختلیف دییشیکوختلیف خالقالریندا مونیانی موژئت دوبو س

زونو موحافیظه ائدیب ساخالیا بیلمیشدیر. آذربایجان ؤتون خالقالردا اوژئت بونو وئردیییمیز سمضمونو

ندا »یین بویو بامسی بئیره«داستانالریندا » کیتابی ـ دده قورقود«نو  خالقی ایلک دفعه همین موضوع

، »عاشیق غریب«یش ژئت خالق آراسیندا سونراالر داها گئنیش مقیاسدا اینکیشاف ائتمومیشدیر. س ایشله

داستانالریمیز، بو موضوع اساسیندا فورماالشمیشدیر. چوخ ماراقلیدیر کی، » شاهزاده ابولفضل«قیسماُّ ده 

شاهزاده «ژئت اَر ایله آروادین آراسیندا دئییل، نیشانلیالر آراسیندا قورولور. وآذربایجان داستانالریندا س

ژئته قیسماُّ یاخیندیر: ابولفضل صنعتکار دئییل، قهرماندیر، ولر عومومی س داستانیندا حادیثه» ابولفضل
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سینین تویونا عاشیق پالتاریندا گلیب چیخیر. اونو اولجه تانیمیرالر و آخیردا  پهلواندیر. آنجاق او دا نیشانلی

 لر آیدینالشیر، یاالنچی جزاسینی آلیر.  تون مسألهوب

» بامسی بئیرك«سینین تولیونا اوزان پالتاریندا گلیر.  اق، او دا نیشانلیبامسی بئیرك ده قهرماندیر، بونا باخمایار

ده »بامسی بئیرك«ژئتی وزله دئسک، عینی سؤبیرینه داها چوخ یاخیندیر. باشقا س  بیر ـ» عاشیق غریب«و 

» یق غریبعاش«یو کیمی، وروندؤتون بونالردان گومیشلر. ب ده ایسه عاشیقالر ایشله»عاشیق غریب«اوزانالر، 

سینده  سی نتیجه نمه دن ایشله ورده یئنیؤژئتین او دوداستانی حاقّیندا، بحث ائتدیییمیز همین مشهور، قدیم س

ده عالوه ائتمک الزیمدیر. اودا داستان قهرمانینین آدي  نی فورماالشمیشدیر. الکین بو دئییلنلره بئله بیر مسأله

سی تصادوفی دئییلدیر. بو،  ر. روسولون آدینین غریبه چئویریلمهسیدی لیک مسأله»غریب«ایله باغلی اوالن 

 داردیر.  لرله عالقه نین تاریخینده باش وئرن بیر سیرا ایجتیماعی ـ سیاسی حادیثه آذربایجان خالقی

لشدیریلمیش رمزي  لییین بر نوع عومومی ده غریبین، داها دوغروسو غریب»عاشیق غریب«بیزجه 

ختلیف داغیدیجی وورون بالسی اولموشدور. مؤیک کئچمیش زامانالردا هر بیر دل یارادیلمیشدر. غریب

لر، یاد یئرلرده عذاب و اذیت چکن اینسانالرین  چورولمهؤلره ک لکهؤرگونلر، زورال باشقا اولر، س موحاریبه

لیک  و. غریبلیک موضوعسونون مئیدانا گلیب یاییلماسینا سبب اولورد ایضطرابالري، شیفاهی ادبیاتدا غریب

ختلیف وزلرینده، بایاتیالردا، مؤهو یئر توتور. ناغیلالردا، آتاالر سوتون نوعلرینده مونین ب خالق یارادیجیلیغی

ره ده خالق ادبیاتیندا غریبلیک، ؤعاشیق شعرلرینده غریبلیکدن شکایته تئز ـ تئز راست گلیریک. محض اونا گ

نین سیارلیق  لیق صنعتی ده عاشیق انیر و یاییلیردي. بیزجه بو مسألهلر یار اینتظار، حسرت ایفاده ائدن نومونه

ین، خسته  لر، والیتلر دوالشیر. عاشیق واله لکهؤده نظره آلماق الزیمدیر. عاشیق ائلی گزیر، ا خوصوصیتینی

حاقّیندا  نین، عاشیق علعسگرین و باشقاالرینین دوالشدیغی یئرلر مهونین، مولال ج ین، حسین شمکیرلی قاسیم

ده  هوم سببلردن بیريویه وادار ائدن م لکه گزمهؤلکه ـ اؤمعلوماتیمیز واردیر. فیکیریمیزجه عاشیقالري ا

ده بیر  احتیاج ایدي. اونالر گزیر، مجلیس آپاریر، چالیر اوخویور، دئییشیر، خالقین روحونو اوخشاییر، هم
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دیر. عاشیق سیار صنعتکاردیر ـ  ین طبیعتی بئلهن لیق صنعتی رك قازانیردیالر. بیرده عاشیقؤپارچا چ

ز انعکاسینی تاپماغا ؤکاردیر. زامان کئچدیکجه بو خوصوصیت عاشیق یارادیجیلیغیندا اطرافلی صورتده ا نغمه

یه مجبور اوالن عاشیقالرین صورتلري  نو یاد یئرلرده کئچیرمهومرؤباشالییر. شیفاهی ادبیات اثرلرینده ع

ستریلن سببلر، نهایت، شیفاهی خالق یارادیجیلیغیندا تام، بیتمیش بر غریب صورتینین ؤدا گیارانیر. یوخاری

ژئتلرین موجودلوغو دا بو ویارانماسینا سبب اولوردو. هله، قدیمدن بري شیفاهی دیلده دوالشان بئله س

 پروسئسی آسانالشدیریردي. 

تون باشقا حادیثه و احواالتالر بو فوندا وموشدور. بسی قویول داستانین مرکزینه ایکی عاشیقین محبتی مسأله

تون فاجیعه و وزو تامام ایله یوخسولالشمیشدیر. بؤوداگار اینسان، اؤتصویر ائدیلیر. غریبین آتاسی س

 40ین آتاسی خوجا صنعان قطعی شکیلده بیلدیریر کی، اگر  فالکتلرده ائله بورادان باشالییردي. شاه صنم

عاشیق غریب «یه راضی دئییلدیر. خالق  ماسا، یعنی غریب وارلی اولماسا قیزي وئرمهکیسه قیزیل اول

لیک،  ییر کی، اصل محبته، حقیقی سئوگییه هئچ بیر قووه ـ یوخسوللوق زنگین سترمک ایستهؤداستانیندا گ

زو، صنعتی، ؤن سولت یوخ، اونوؤایجتیماعی برابرسیزلیک مانع اولمامالیدیر. اینسانی زینتلندیرن وار ـ د

ز و ساز قارشی ؤولت، صنعت، شعر، سؤلیک، وار ـ د عاغلی (عقلی) و معنوي تمیزلیییدیر. داستاندا زنگین

لرده پول اَلده  لکهؤستونلوك وئریلیر. غریبی وطندن دیدرگین ساالن، یاد اویا قویولور، ایکینجیلره ا قارشی

داستاندا چوخ دیقّته الییق بیر ائپیزود واردیر. غریب یه مجبور ائدن ده اونون یوخسوللوغودور.  ائتمه

چون اونالرین باغینا وروشمک اؤله گ لیدیر. سون دفعه شاه صنم  سیندن آیریلیب اوزاق سفره گئتمه سئوگیلی

کیسه قیزیل وئریب دئییر کی، آپاریب آتاسینا وئرسین،  40روش زامانی شاه صنم غریبه ؤگلمیشدیر. بو گ

بو ». یم جه له توي ائده ز قازانجیمال، زحمتیمؤمن ا«ن. بو غریبه توخونور: او جاواب وئریر کی، سی توي ائله

ستریر کی، بیزیم خالق رومانالریمیزي قهرمانالري ساده اولدوقالري قدر ده مغروردوالر. اونالر ؤاحواالت گ

میشلر. زحمت سئورلیک، معنوي  یرنمهؤهئچ واخت آسان یولال قازانج الده ائتمکله مقصده چاتماغا ا
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لندیرن اساس  پرورلیک، مردلیک، قهرمانلیق وس. قهرمانالري سجیه تمیزلیک، صداقت، هومانیزم، وطن

 کیفیتلردندیر. 

لر اونون اطرافیندا جریان ائدیر. غریب مجنون، کرم، شاه  غریب داستانن باش صورتیدیر. اساس حادیثه

نلرین آه ـ زارال کئچیریر. مجنون صحراالري دوالشیر، شاه اسماعیل و. کرم گنیر اسماعیل صورتلریندن فرقله

جو، قووتی ایسه سازي و سوزودور. داستاندا غریبین گزدییی وجو ایله سعادته چاتر. غریبین گوقیلینج گ

ن هوم یئر توتور. تبریزدن چخدیقداویئرلرده کئچیردییی ایضطرابالر، وطن حسرتی، آیریلیقدان شیکایت م

 ده ایکن اوخودوغو بیر قوشمادا دئییر:  ز آچیر. هله تیفلیسؤسونرا هر یئرده او، هیجران و غریبلیکدن س

لدوره ؤنه یوخ حالیم یاردا بیلدیره ـ قورخوم بوسدور طوفان بیزي ا کیمیمیز وار، بوردا بیزي دیندیره ـ کیمسه

 ـ رسول قاال بوردا یارالی، داغالر!

دیلی ایله چوخ تأثیرلی قوشماالر دئییلیر. بونالر یالنیز بیر عاشیغین، بیر اینسانین شیکایتلري،  بورادا غریبین

شموش، باشقا یئرلرده ولري، اعتراضالري دئییلدیر. بو شعرلرین آرخاسیندا مینلرله وطندن آیري د شونجهود

لیک  محض بو جهت غریب لشدیریلیشدیر. رن اینسانالرین حیس و دویغوالري عومومیومیسکین حیات س

 زونه یئر توتماسینا سبب اولموشدور. ؤحاقّیندا دئییلن بیر سیرا باشقا قولشماالرین دا داستاندا ا

یئردن قینارالر  سی آه و ـ زار اوالر ـ غریب دینه یئربه آي جماعت، هئچ کس غریب اولماسین ـ غریبین پئشه

 ـ یئرلی دینه ائللرینه جار اوالر. 

سی تصویر ائدیلیر. او،  نونو آه ـ فریادال کئچرمهوز گؤین بیر چوخ قوشماالریندا غریبین ده کرم کیمی اداستان

ده اوالن بیر سیرا قوشماالر »عاشیق غریب«ده وطن، ائل، سئوگیلی، آنا، باجی حرتی ایله یاشاییر.  لکهؤیاد ا

تون حوقوقالري الیندن وبته محکوم ائدیلن، برلوك غرومؤچون سفر ائدن بیر اینسانین دئییل، عوقاییتماق ا

 رك سیزیلتیالریندان عیبارتدیر: وآلینان بیر محبوسون ا
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شدوم دیلدن ـ وم یوخ منیم ـ غریب اولوب د آیریلدیم ائلیمدن، چیخدیم غریبه ـ آغالرام، سیزالرام، کیمسه

 م یوخ منیم.  دیللره ـ آغالرام، سیزالرام، کیمسه

یم ـ  ز یاشلی، گوزو یولدا صنمؤیم وطنیم ـ غربت ائللر اولوب منیم مسکنیم ـ گ ائیلهگنج یاشیمدا ترك 

 م یوخ منیم. آغالرام، سیزالرام، کیمسه

نونو، ونو، گومرؤتون عونین باجیسیدیر. او، ب نین و اصلی داستانین اساس صورتلریندن اوالن شاه صنم لیلی

ایل آیریلیق تکلیفینه راضی  7رمیشدیر. شاه صنم اولجه غریبین ین صاف محبتینه قوربان وئ حیاتینی غریب

رور. عذاب ـ اذیتلر ایچریسینده ؤاولور، آنجاق سونرا بو هیجرانین نه قدر آغیر و آمانسیز اولدوغونو گ

، ینده داخیلی ایضطراالرینین تصویرینه داستاندا بیر چوخ قوشماالر حصر ائدیلمیشدیر. او بوغلور. شاه صنم

 هله داستانین اولینده غریبین تکلیفینی رد ائدن آناسنا مراجعتله دئییر: 

سزده من غریبین یارییام ـ  دیر، الپ سودان دا دورویام ـ وئرمه دا هئیواالردان سارییام ـ ایسمیم پاك ساریلیق

 آنا، من یازیغی نه دیندیریرسن؟ 

لمز آغیر شرایطده یاشایان آذربایجان ورؤریسینده دشاه صنمین شخصینده فئودال ـ پاتریارخال محیط ایچ

مور ؤچون عونلر کئچیریر. غریبسیز اونون اوقادینالرینین وضعیتی قلمه آلینمیشدیر. شاه صنم چوخ آغیر گ

 یی آرزوالییر:  رمهؤنیاالر قدر سئودییی غریبی گولوم آیاغیندا دؤیوخدور. صداقتلی سئوگیلی هئچ اولمازسا ا

زنده قبیر داشینی ـ داشالر ومین قانلی یاشینی ـ غسالالر د نن بیر قضانین ایشینی ـ آخیدیر دیدهوروگؤسن گ

 یدي.  مش، غریب گله زلمهود

صنم «م جان ـ پیر قاپیدان چاغیرآیدي:  چون سونام جان ـ عشقین آتشینده یاندي سینهوزمک اؤللرینده اؤگ

 یدي.  میش، غریب گله زولمهوـ ائلدن ا» جان

زلر ؤله ـ لوله زهرلري ایچنده ـ گویینی مانا بیچنده ـ ل ینهؤصنمم، جاندان ـ باشدان کئچنده ـ اجل ک من

 یدي! میش، غریب گله زولمهوس
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زیاشالري و ؤزه چارپان بو شیکایتلر، روحس ایضطرابالر، گؤچوخ زامان شخصی، فردي شیکایت کیمی گ

وره آپاریب چیخاریر، ؤین دردي، سئوینجی بیزي بیر آنلیق او د اینیلتیلر ایجتیماعی خاراکتئر داشییر. شاه صنم

زوموزون قارشیسیندا ؤیی وس. گ وقعؤفئودال ـ پاتریالخال جمعیتده قادینالرین یاشاییشی، حوقوقو، م

نلرینی بئله وز کئچن گؤسینه شاه صنم اون س جانالنیر. اوزاق سفردن ساغ ـ ساالمات قاییدان سئوگیلی

 تصویر ائدیر: 

لدو خبر وئردیلر ـ جیگریجییم دلیک دلیک دلدیلر ـ آزاري، دردلري جانا سالدیالر ـ یار، سن ؤ... سنی منه ا

 گلدییینی ایند آنالدیم. 

نلومون پاسی ـ ؤژدیله سیلیندي کوتون اناش ـ موچون ایللرله یاس ـ آغالتدم دوستالري، بوتوتدوم سنین ا

 یار، سن گلدییینی ایند آنالدیم. 

ناغی ـ آتماز ایدیم هئچ طرفه آیاغی ـ حاضیر ایدي منده زهر چاناغی ـ یار، اولموشدوم همیشه زیندان قو

 سن گلدییینی ایند آنالدیم. 

نمیشدیر. آنا داستانین اَن مقدس و اولو  داستانالریمیزدا آنا صورتی خوصوصی بیر دیقّت و اوستالیقال ایشله

کیتابی «رمت هله ؤلیقلی ح والد محبتی، قارشیؤدیر. آنایا ا قدیم بیر عنعنهصورتیدیر. بو، تصادفی دئییلدیر. بو 

داستانالریندا چوخ مهارتله تصور اولونموشدور. دیرسه خانین اوغلو بوغاجا آنانین محبتی، » ـ دده قورقود

 قازان خانن آروادي بورال خاتونون اوغلو اوروزا محبتی وس. بو باخیمدان ماراقلیدیر. 

خصت، حاالللیق وده آناسینین یانینا گلیر، اوندا ر وبهؤق رومانالریمیزدا اوزاق سفره گئدن قهرمان ایلک نخال

دي. شاه اسماعیلین  خصت ایستهوچون روروب آناسینین یانینا گلدي، اوندان گئتمک اواتی س«ییر.  ایسته

یه  کمهؤزلریندن یاش تؤنی ائشیدیب گدییی آناسی سلمی خانیم اوغلونون بئله اوزاق سفره گئتمک ایسته

 ». دي ـ دئیه اوندان حاالللیق ایسته» دون حاالل ائلهوآنا س«باشالدي. شاه اسماعیل ایسه آناسینا مراجعتله: 
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تون خالق رومانالریمیزدا قهرمانالردان سونرا ان چوخ اذیت چکن آناالردیر. آیریلیق دردي، شیکایت، وب

اونالري چوخ آغیر بیر وضعیته گتیریب چیخاریر. بو آناالرین ان تیپیک والدین هیجرانی ؤیگانه ا

لییینی  داستانیندا تصویر اولونان بانی خانیمدیر. او، باالسینین خوشبخت» عاشیق غریب«سی  نوماینده

وطنین،  چون بانی دوغماوین، اونا وار قووسی ایله چالیشان گئنیش قلبلی بیر آنادیر. غریبین سعادتی ا گوزله

یه مجبور اولور. هله داستانین اولینده  شور. بورادا چوخ آغیر گذران کئچیرمهوائوین آتیب غربت ائله د

برك قار باغدي، بولران باشالدي. ارلی گئده «شور. وتون عاییله قارا، بورانا، چووغونا دوتیفلیسه گئدرکن ب

آنا بو عذاب و اذیتلریه ». بانی بیهوش اولوب یئره ییخیلديدیلر. آغالشیب بیر ـ بیرینه قاریشدیالر. شهر بیلمه

تون داستان بویو آنا عذاب ـ اذیت، ایضطراب ویه مجبور اولور. ب زمهؤچون دویالنیز غریبین خوشبختلییی ا

 زلري کور اولور. آنانین دیلیندنؤمکن یوروالن آنانین آغالماقدان گ زلهؤدیر. نهایت یولونو گ ایچریسینده

نیا جانالنیر. آنا قلبی، آنا دردي، ویوك بیر دؤزوموزون قارشیسیندا بؤچیخان یانیقلی ماهنیالري اوخودوقجا گ

 داستاندا چوخ تأثیرلی شکیلده تصور اولونور: والد محبتی وس. ؤآنا ایضطرابالري، ا

وربان اولوم خبر وئرن جانالرا ـ زدن اولدوم اوغول، اوغول دئیه من! ـ قؤزوم وار آغاالرا، خانالرا ـ گؤبیر س

 زدن اولدوم اوغول، اوغول دئیه من!ؤگ

ـ رمور گئدیم داغالر باشینا ؤزوم گؤزوم دایانماییر چشمین یاشینا ـ گوبیر یانیم یاپیشمیش اوجاق داشینا ـ ا

 زدن اولدوم اوغول، اوغول دئیه من!ؤگ

ـ نیانی نئیلرم وغریبن اییین اییلرم ـ اوندان سونرا بو درم ـ هر کسدن  له ندوز هئیویام گئجه ـ گ من بانی

 زدن اولدوم اوغول، اوغول دئیه من!ؤگ

ز مورادینا چاتا بیلیر. او، سئوینجینی اوغلونا مراجعتله دئدییی ؤیالنیز غریبین قاییتماسیندان سونرا آنا ا

 ماهنیالریندا ایفاده ائدیر: 
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ینی ـ اوغلومون اوچوردوم من شاهبازینی ـ امانت ساخالدیم غریب سازینی ـ دیم بو یئرلرین یاز زلهؤچوخ گ

 چوخ عجب گلیبدي غریبیم منیم. 

کن غریبین دردیدیر. آنجاق دیقّت ونین بئلینی ب ایلک باخیشدا آداما ائله گلیر کی، بو قادینالرین هامیسی

ر. بونالرین هر بیري، نئجه دئیرلر، غریبی بهانه ائدیلدیکده بو، ایشین یالنیز ظاهیري جهتی اولدوغو آیدینالشی

 چون، غریبین باجیسی دئییر: ونیر. میثال ا ز آجی طالعیندن شیکایتلهؤائدیب ا

 ندردي حاال آشیمی... ؤفلک بیر داش سالدي، یاردي باشیمی ـ آغییا د

ل کیفیتلرین زؤپرورلیک کیمی گ زللیک، صداقت، اینسانؤداستانین مثبت صورتلري حاقّ، عدالت، گ

جارچیالریدیر. دلی محمود دوستلوق، یولداشلیق رمزیدیر. او، غریبله تانیش اوالندان سونرا آخیرا قدر اونا 

ل اوغالن کیمی یاالنچی، خیانتکار تیپلري نیفرتله وقلبلی، گ  مک ائدیر. خالق داستاندا شاه ولد کیمی، داشؤک

 دامغاالییر. 

» عاشیق غریب«زللیکلرینه محبت حیسلرینین تصویري ؤردا، اونون طبیعی گپرورلیک، دوغما یو وطن

 داستانینین ان موهوم خوصویتلریندن بیریدیر. 

لره عایید ماراقلی  سی، تیجارتین اینکیشافی وس. مسأله یومهؤکی وضعیتی، شهرلرین ب وردهؤخالق او د

ساُّ حلب، ارضروم، اصفهان، تیفلیس، تبریز شهرلرینین معلوماتالردا بو داستاندا ساخالنمیشدیر.  بوسرادا اسا

ییر.  ز وطنی تبریزي تعریفلهؤده ا آدالري چکیلیر. تیفلیس و تبریز حاقّیندا داها چوخ دانیشیلیر. غریب تیفلیس

 زلریمیز قارشیسیندا جانالندیریر: ؤبو تعریف او زامانکی تبریزي گ

دي ـ  مین گوشه دي، پاشادي ـ سککیزمین محلّه، بئش اوتوران بی دي ـ ایچینده تبریزین اطرافی داغدي، مئشه

 چارشوسو، بازاري، یولو تبریزین. 

چون گتیریلن بو وسینی نظره چاتدیرماق ا لرله عالقه لکهؤلییینی، آیر ـ آیري ا تبریزین او زامانکی زنگین

 لر ماراقلیدیر: مقایسه
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کولور گلیر ـ ؤموغاندان چکیلیر، گلیر ـ هینددن، هیندیستاندان تیوسو گیالندان اَکیلیر، گلیر ـ قویونو ود

 یی، هئل تبریزین.  دارچینی، میخه

تون بونالر ویوك بیر تیجارت مرکزي کیمی تصویر ائدیلیر. بؤتون شرقده بوروندویو کیمی، تبریز بؤگ

زونده ؤوصیتلرینی اورون بیر سیرا خوصؤستریر کی، داستان تیجارتین ان چوخ اینکیشاف ائتدییی دؤگ

ین آتاسی خوجادیر. آناسی، باجیسی و سئوگیلیسی غریبه  ودگر، شاه صنمؤساخالمیشدیر. غریبین آتاسی س

ندریرلر. بزیرگانالر ایسه تبریز ؤسیله خبر گ وطندن اوالن احواالتدان دا محض خوجاالر، بزیرگانالر واسیطه

یور، ویؤسه داستاندا منفی معنادا خاطیرالنیر. شهر بتیفلیس، ارضروم وس. شهرلري گزیرلر. اصفهان ای

ولتینی الیندن آالنالردا ؤنیر. آنجاق اورادا اوغرو، قولدور، لوطوالرین سایی آرتیر. غریبین وار ـ د گئنیشله

 اصفهان لوطوالري اولور. 

بین  اینامال باخماسی، نیکیوك ؤیینه ب جه ز گلهؤلردن بیریده خالقین ا هوم مسألهوده اوالن م»عاشیق غریب«

سیدیر. حاق، عدالت، تمیز، صاف محبت اثرین سونوندا غلبه چالیر.  نین تبلیغ ائدیلمه بیر احوالی ـ روحیه

کسک وللور (بلور) محبت، وفا و صداقتین تبلیغی، وطنه یوز آرزوسونا چاتیر. صاف و بؤکاري ا خالق نغمه

» عاشیق غریب«ولته قارشی قویولماسی وس. ؤوارا، دلییی  زون، صنعتین معنوي زنگینؤسئوگی، س

سینه سبب  لري ایچریسینده اوزون عصرلر بویو یاشاماسینا و سئویلمه تلهوداستانینین گئنیش خالق ک

 اولموشدور. 

غریب و شاه صنم وفا، صداقت، ایلقار رمی کیمی خالقین دیلینده ازبردیر. بیر چوخ آذربایجان 

کاري، سونسوز محبتله سئون عاشیق  کسک طبعه مالیک خالق نغمهوثرلرینده غریبدن یز اؤصنعتکارالریدا ا

عصرین اوللرینده قافقازا، آذربایجانا گلرکن خالقین دیلیندن  XIXکیمی دانیشمیشالر. م. ي. لئرمونتوو 

رین دئدییی اثرینی یازمیشدیر. بو اثر تدقیقاتچیال» عاشیق غریب«زونون ؤائشیدییی بو داستان اساسیندا ا
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همین داستان اساسیندا آذربایجان  140ین شاماخی واریانتینا داها چوخ اویغون گلیر.»عاشیق غریب«کیمی، 

» شاه صنم«یئر ایسه  ري خالق آرتیستی ر.م. قلی  س ، س»عاشیق غریب«بی اوو  کاري ذوالفقار حاجی بسته

سونو ج. جبارلی یازمیشدیر. بونونال واوپئراسینین لیبرئتت »شاه صنم«یئرین  میشدیر. ر. م. قلی له اوپئراسینی بسته

دار ادیبین آرخیوینده بو موضوعدا چوخلو شعر پارچاالري و شخصی قئیدلري واردیر. ج. جبارلی  عالقه

نین وفالی و رومانتیک محبتیندن  زوده اوریژینال بیر شعر یازمیشدیر. بورادا ایکی سئوگیلیؤهمین موضوعدا ا

 لیر. دانیشی

زاقافقازییادا، کیچیک و اورتا آسیا خالقالري ایچریسینده یاییلمیش داستانالرداندیر. اونون » عاشیق غریب«

 زبک و باشقا واریانتالریدا واردیر. ؤرکمن، اورك، توت

 داستانی» لگزوعباس و گ«

 هوم یئر توتور. وم» لگزوو گعباس «ز ایدئیا ـ بدیعی دیري اعتباري ایله ؤعاشیق داستانالریمیز ایچریسینده ا

داستانینین بیر نئچه واریانتی واردیر. پروفسور ح. م. طهماسبین یازدیغینا گوره، بونالر » لگزوعباس و گ«

ستررك آدامالري طرفیندن ؤره شاه عباس عدالت گؤشیر. بیر واریانتا گ اساساُّ ایکی واریانت اطرافیندا بیرله

خانادا  ره ایسه حرمؤنی آزاد ائدیر. باشقا بیر واریانتا گ ایا گتیریلمیش پريخان توتولموش عاشیق عباس و حرم

لومخ ؤتوپالنمیش قیزالرین آتا و قارداشالري عصیان قالدیریر، کروانا هوجوم ائدرك اسیرلري آزاد ائدیر، ا

 محکوم اولونموش عاشیق عباس خیالص ائدیرلر. (س. ح)

لمونه قارشی ولرینین شاه عباس ایستبدادینا، ظ تلهوئیاسی، خالق کداستانینین اساس اید» لگزوعباس و گ«

لرله باغلیدیر. تاریخدن معلومدور کی، شاه  موباریزه و نیفرتی تشکیل ائدیر. بودا داستاندا بیر سیرا مساله

کش خالق موحاریبه،  مدار اولموشدور. اونون واختیندا زحمتوکؤلمکار، آمانسیز بیر حوعباس غدار، ظ

کیتاب،  Iنین باشقا خالقالردا اوالن واریانتالري، آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینا دایر تدقیقلر،  داستانی» عاشیق غریب«اووا  ـ (س. ح) س. یعقوب 140
 215، ص 1961

                                                 



لرله  لکهؤتون بونالردان عالوه او، تابع ائتدییی اومیشدیر. ب رمهؤجیلیق و سفالتدن باشقا بیر شئی گآ

رتمیشدیر. شاه عباس ؤوي قیرغینالر ت تلهوتمیش، ک غدارجاسینا رفتار ائتمیش، آغیر فیزیکی جزاالر ایشله

رپولري ؤیی یئرلرده اوالن شهر و ک جه شمنلرین کئچهورکیه اوردوالري ایله موحاریبه ائتدییی زامانالردا دوت

چورودو. (س. ح) ؤسینی ایسه زورال باشقا رایونالرا ک سینی محو ائدیر، بیر حیصه داغیدیر، اهالینین بیر حیصه

سی تامام ایله محو  چون شاه عباسین امري ایله گنجه طرفده یاشایان یئرلی چاقیرلی قبیلهومیثال ا

 ائدیلمیشدیر. (س. ح). 

لیلري شاه عباس  لرینی، خوصوصیله تَکه ن دئسپوتیزمینه قارشی تئز ـ تئز عصیان ائدن آذربایجان قبیلهایرا

 دن قوجاسینا قدر قیلینجدان کئچیرتمیشدیر. (س. ح.) رپهؤک

تون بو وسترمک اوالر. بؤرتدییی جینایتلر حاقّیندا تاریخدن چوخلو میثالالر گؤشاه عباسین آذربایجاندا ت

لمو حاقّیندا ونالیقالر، حاقسیزلیقالر خالقین معویاتیندا سیلینمز ایزلر بوراخیردي. شاه عباسین ظزباشیؤا

للی (کلی) میقداردا ناغیل و روایتلرده دوالشماقدادیر. شاه عباس وآذربایجان خالقی ایچریسینده ک

کري م. ف. آخوندولو یوك آذربایجان یازیچی و متفؤکمرانلیغینی بؤدئسپولیزمینی، اونون آمانسیز ح

 زل تصویر ائتمیشدیر. ؤاثرینده چوخ گ» آلدانمیش کَواکیب«

ولتی ایدي. ؤولتی آذربایجان دؤوره قدر صفوي دؤمعلومدور کی، شاه عباسین حاکیمیت باشینا کئچدییی د

کنار ائدیر. باش آذربایجان طایفاالرینی سارایدان و قوشونون ترکیبیندن  شاه عباس حاکیمیتده اوالن قیزیل

تون بونالر خالق روایت، ناغیل و داستانالریندا بو و وسیز، ب بههورودور. شوده فارسالشدیرما سیاستی ی لکهؤا

 داستانیدیر. » لگزوعباس و گ«سی  رکملیؤز عکسینی تاپیردي کی، بونالرین ان گؤده ا یا دیگر درجه

خانایا  زل قیزالرینی زورال حرمؤیري خالقین گنین ان غدار، رذیل جهتلریندن ب کمرانلیغیؤشاه عباس ح

نده یاییلمیش و ان وورؤکمرانلیغی دؤسی ایدي. بو، عومیتله، صفوي ح رلوك بدبخت ائتمهومؤتوپالیاراق ع

وحشی عادت ایدي. خالقین وطنینی ضبط ائتمک، وار ـ یوخونو تاالییب آپارماق اونا مادي جهتدن ضربه 

 562 



 563 

یوك معنوي سارسینتیالرا سبب ؤخاناسینا آپارماق ایسه داها ب قیزالري شاه حرمزل گلین و ؤووروردو. گ

ز ؤحبت آچیر، اؤده ص اولوردو. بونو خالق هئچ واخت اونوتمور، اونا قارشی ناغیل و داستانالریندا بو باره

 لشدیریردي.  لرله ابدي وحهؤنیفرتینی، کینینی، غضبینی بدیعی ل

دیر. م. ف.  لرده معلومات وئریلمکده سی حاقّیندا بیر چوخ منبع تمهوروخانادا چ شاه عباسین قیزالري حرم

خانادا  ینده بئله بیر یئر وار: شاه موقّتی اوالراق حاکیمیتدن ال چکیر. حرم آلدانمیش کواکیب«آخوندووون 

اشقا عالجی اومادیغینا اوالن حرملرین ده طاالغینی (طالقینی) وئرمک قرارینا گلیر. قادینالرین بیر چوخو ب

ستون توتور. بونالردا بیر وز وطنلرینه قاییتماغی اؤره یئنه حرم کیمی قالماغا راضی اولور، ایکی نفر ایسه اؤگ

رجو قیزیدیر. او بیریسی دیلبر قزوین اهلیندن بیر تاجیرین قیزي و بیر جاوان و خوشرو اوغالنا نامیزد وگ

فلتاُّ شاهین داللالرینین چوغولچولوغو ایله آتاسیندان مطالیبه اولونوب شاهین چون غوایدي. خوبرو اولماق ا

یه واسیطه بیلیب آتاسی ائوینه  ز آرزوسونا یئتیشمهؤخاناسینا داخیل اولموشدو. ذیکر اولونان کیفیتی ا حرم

 141». قاییتدي و نامیزدینه واصیل اولدو

گلمیش آوروپا سیاح و تاریخچیلرینین ده اثرلرینده بو تاریخی حقیقت او زامانالر آذربایجانا 

چ سیاحت آدلی اثریندن شاه عباسین حاکیمیتی وا«ساخالنماقدادیر. مثالُّ، هولالند سیاحی یان سترئیس 

ستریر کی، شاه عباسین ؤنی ناغیل ائدیر. او، اولجه گ ایللرینده شاماخیدا شاهیدي اولدوغونو بیر حادیثه

زل قیزالري سئچیب زورال شاه ؤلرینده اوالن کندلردن گ ز حیمایهؤاوالن یئرلی فئودالالر الییینده  تابع

زل ؤگ 500چون وستریر کی، شاماخی ایالتینده شاه اؤیه بورجلو ایدیلر. سونرا سیاح گ ندرمهؤخاناسینا گ حرم

یاشینا  17، هر کس ایکی یاشیندان چون شاهین امري ایله اعالن اولوندو کیوقیز و اوغالن ییغیلدي. بونون ا

قدر اوشاقالري ایله معین اولموش یئره توپالنیشدان سونرا والدینلرین ناله و فغانالري آلتیندا اصفهانا یوال 

 287، ص 1949جیلد،   Iـ م. ف. آخوندوو، اثرلري،  141
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والدینی ساتین آلیب، خیالص ائدیر، یوخسولالرین ؤستریر کی، کیمین پولو وارسا، اؤسالینیرالر. مولیف گ

 ال آپاریلیردي. (س. ح)اوشاقالري ایسه زور

سینی  ز بدیعی ایفادهؤداستانیندا خالقین شاه عباسین محض بو سیاستینه سونسوز نیفرتی ا» لگزوعباس و گ«

 تاپمیشدیر. 

ختلیف فیکیرلر وار. عاشیق عباسین وده م نین یارانماسی و فورماالشماسی باره داستانی» لگزوعباس و گ«

عاشیق «هـ . علیزاده واختیله بو حاقدا بئله بیر قیسا معلومات وئرمیشدیر.  شعرلرینی توپالییب چاپ ائتدیرن

لگز پرینین ونی سئویر. گ لگزي پريوعباس گنج یاشالریندا مشهور باتمان قیلینج محمدخانین باجیسی گ

 ز پهلوانیؤچون اوزللیک سوراغینی آلدیغی اؤدا قیزین گ آرخاسینجا تبریزه گئدیر. او طرفدن شاه عباس

ندریر. عاشیق عباس هله تبریزه چاتمامیش بئجان زورال قیزي آلیب شاه ؤیه گ بئجانی تبریزه ـ قیزي گتیرمه

لگزین آرخاسینجا اصفهانا یوال وعباسا آپاریر. عاشیق عباس تبریزه گلیب احواالتی بیلر ـ بیلمز یئنه گ

ره، عاشیق عباس بو سئوگی ؤور. روایته گده اولسا سئوگیلیسینه قوووش لیکله شور. شهره چاتیر و چتینود

لگز وییر کی، عاشیقالردا او شعرلره اساسالناراق عاشیق عباسین گ یلهؤسفرینده سایسیز ـ حسابسیز شعرلر س

  142»یوك داستا شکلینده ناغیل ائدیرلرؤسینی بیر مارجرالی ب پري ایله سئویشمه

ن عاشیقالري طرفیندن وورؤلري اساسیندا سونراکی دروندویو کیمیۀ بورادا داستانین عاشیق عباسین شعرؤگ

ورده ح. آراسلی، م. ابراهیم اوو، اَ. آخوندوو، م. سیدوو و باشقاالرینین ؤستریلیر. سونراکی دؤیارادیلدیغی گ

آذربایجان خالق داستانی (اورتا «دا مقاله و کیتابالریندا همین فیکره راست گلیریک. م. ح. طهماسب 

رور. م. وده دیگر بیر موالحیظه ایرلی س نین یارانماسی باره داستانی» لگزوعباس و گ«لی اثرینده آد» عصرله)

زودور. داستاندا اساس قووه ؤنین یارادیجیسی عاشیق عباسین ا داشتانی» لگزوعباس و گ«ره، ؤح. طهماسبه گ

ال  اثرین سونونا قدر عباسنین داخیلی هیجانالرینین تصویرینه وئریلمیشدیر.  لگز پريوال گ عاشیق عباس

 .5، ص 1938، »آذر نشر«ـ عاشیقالر،  142
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کمداردیر. محض اونا ؤیوك بیر حؤلگز آیریلیق کئچیریر. عباس ساده بیر ائل عاشیغی، شاع عباس ایسه بوگ

یه مجبور  یوش یولونو دئییل، صنعتی ایله غلبه قازانماق یولون سئچمهؤده عباس موباریزه، قهرمانلیق، د رهؤگ

 ه عامیل اونون ایستعدادي، صنعتی ایدي. جک یگان اولور. عاشیغی خیالص ائده

کروانین   لگز پريویوك بیر کروان گئدیر. بو کروانی دلی بئجان آپاریر. گؤنی آپاریرالر. ب لگز پريوتبریزدن گ

نین دردلرینی یول  یی رهودیر. عباس تبریزدن اصفهانا قدر کروانین آرخاسینجا گلیر، ا ده قاباغینداکی کجاوه

لیق بو قوشماالرین اساس  دن ناراضی وردن شیکایت، فلکؤدوغو قوشماالردا ایفاده ائدیر. داوزونو اوخو

 مضمونونو تشکیل ائدیر: 

اینصاف  سین دردیمه درمان ـ هئچ اینصافا گلمز بی ده عدالت، دیوان؟! ـ یوخ کیمسه ائیله لکهؤهانی بو ا

 سروان ـ ساربان چکر، مایا بوزالر، نَر گئدر. 

ستریر کـی، عاشـیغین شخصـی    ؤهمین شعرلر گ«ر عاشیق عباسین فَردي ایضطرابالریندان دوغمور. زلؤبو س

عباسین بو شـعرلري دیلـدن ـ دیلـه،      143».شیندن تَجرید اولونمامیشدیر یی و حیاتی عوموم خالق فاجیعه طالع

لري  شونجهوقین آرزو و دنیر، جیالالنیر، خال مجلیسدن ـ مجلیسه دوالشدیقجا، اثردن ـ اثره کئچدیکجه ایشله  

ینه دئییلمیش قوشماالر عومـومی   لیکله، بیر صنعتکار طرفیندن شاه ایستبدادي علیه ایله قایناییب قاریشیر. بئله

خاناسـینا   خالقین دردي، کدري و هیجانالري کیمی، نیشانلیالري، باجی و قیزالري زورال شاه ساراي و حرم

 لشمیشدیر:  رابالري کیمی عومومیآپاریالن مینلرله اینسانالرین ایضط

زولـدو ـ بـو    وزولدو ـ آغال، عباس اَلین یـاردان ا  وزولدو ـ عینیم یاشی قابدان قابا س ولر د مجلیسیمه صراحی

 ن آخیر زامان اولموش، آي اولموش!وگ

 . 34، ص 1966اوو. عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم، باکی  ـ م. ابراهیم 143
                                                 



ین الینـدن  سـین  نیاالر قدر سئودییی سئوگیلیوره اونون دؤره گؤز گؤسیز بیر عاشیقدیر. گ عباس یالقیز، کیمسه

سیز، او دایا آغالمالی، یا یالوارمالی،  بههوجو چاتمیر. بئله بیر زاماندا، شوآلیب آپاریرالر. اونون هئچ بیر شئیه گ

 یه لعنتلر یاغدیرمالی ایدي:  یادا زمانه

الهـوئردي  مه سالدیالر تاالن ـ خوجا، دلی بئجـان، آل   لکهؤم یاالن ـ ائلیمه، ا  مه یلهؤمن عباسام، هئچ واخت س

 خان ـ قویما دلی بئجان یاریم آپاردي؟!

لمـو،  وسینده شاه عباسـین سـاراي ظ   ز ـ اوزه گلیر. داستانین بو حیصه وال ا اصفهاندا عاشیق عباس شاه عباس

سـی   نـین نیشـانلی   لگز پريورن، اونون گؤهوم تصویرلر وئریلیر. عاشیق عباس گوجزا اوصولالري حاقّیندا م

 شاه عباس در حال اونو زهر قویوسونا سالماغی امر ائدیر.  اولدوغونو بیلن 

ره، عاشیق عباس حاقّ عاشیغی اولدوغوندان زهر قویوسوندا ساغ ـ سـاالمات   ؤداستاندا تصویر ائدیلدییینه گ

سـارایا  نین پالتـارینی بیـر قارییـا گئیـدیریب      لره اَل آتیر. گولگز پري ختلیف حیلهوقالیر. شاه بوندان سونرا م

زونه دورور کی، عاشیق عباس دئییل. شاه عباسی سئویر وس. الکین بو تدبیرلرینی وگتیریرلر. قاري عباسین ا

، جالّد چـاغیریر. عاشـیق عباسـی دار    »لنیر پوكؤغضبی آرتیر، آغزي ک«هئچ بیري باش توتمور. شاه عباسین 

 ور: لگزه طرف توتاراق اوخویوزونو گوآغاجینا آپاریرالر. او، ا

 لسم بویونا صاداغا (صدقه) ـ قالسان، اینتیظار گئدیرم!ؤزلو یار، گئدیرم ـ اؤدوروم، دوالنیم باشینا ـ آال گ

ستونه آتیر. بو صحنه داستاندا بئله تصـویر  وسینین ا زونو سئوگیلیؤلگز پري اورن گؤلوم آیاغیندا گؤعباسی ا

زونـه باخـدي بیـر بوینونـا     ؤلـدورون... عبـاس بیـر ا   ؤنـونال ا ده بو من بوندان آیریلمایاجاغام، منـی «اولونور: 

لیـک،   دي، تـک  یـی غبـار ائلـه    رهونوب بیر دار آغاجینا، جالّدا باخـدي، ا ؤیه باخدي، بیرده د ساریلمیش پري

 زونون قاباغیندا دوردو. ؤشدو. باتمان قیلینج گلیب گودي، یوردو، آدامالري یادینا د سیزلیک اونا اثر ائله کیم

 سینه باسیب دئدي:  سازي سینه
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ستونه خان گئتدي ـ آغـال دیـدم، یـاش یئرینـه قـان گئتـدي ـ قـول بوشـالدي، دیـل            وله خان اوکمؤشاه ح

 ». دي دوالشدي، جان گئتدي ـ آخیر آپاردیالر دارا، گلمه

ده  ر، سـون نتیجـه  لییی، جیثیتی تاپـداالنی  روندویو کیمی یوخسول بیر عاشیغین نیشانلیسی الیندن آلینیر، منؤگ

نمـور، حتـی   ؤسـیندن د  ز سئوگیسـینده، قصـد و غایـه   ؤلوم آیاغیندا دا اؤدار آغاجینا آپاریلیر. الکین عاشیق ا

 قارال گئدیر. وده و لومهؤا

ت قنبردیر. بو آدام تبریزدنـدیر.  ولی صورتلرده واردیر کی، بونالردان بیري ل داستاندا بیر سیرا ایکینجی درجه

 ستریر. ؤمک گؤیوك کؤب چوخلک دفعه تبریزده اونونال تانیش اولور. قنبر عباسا عاشیق عباس ای

لگز ویه راضیدیر. شاه عباسین آدامالري گ ت قنبر وفالی دوستدور. او، دوست یولوندا جانیندان بئله کئچمهول

 نی زورال آپاردیقدا عباسی احواالتدان بئله آگاه ائدیر:  پري

قوربان اولدوغوم ـ عباس، آپاردیالر یارینی سنین ـ آلیشیب اودونا بریان اولدوغوم ـ عباس یوم، وندؤباشینا د

 آپاردیالر یارینی سنین. 

ده ایفاده ائدیلمیشـدیر. بـو    داستانیندا دیگر خالق رومانالریندا اولدوغو کیمی، وطن محبتی» لگزوعباس و گ«

جا گزدییـی یئرلـرده دئـدییی قوشـماالردا خوصوصـیله      نـین آرخاسـین   لگز پريوعباسین وطندن آیریالراق گ

چون همیشه ناراحاتدیر، درد چکیر، وطنینی هئچ وشدویو اوقووتلیدیر. او، ائلیندن، دوغما یوردوندان آیري د

 واخت یاددان چیخارمیر: 

یـدین  لومـدن ـ مـن نـه دئـدیم سـن اینج      ودن، گ لشـنیم ولبولومـدن، گ ودن، ائلیمدن ـ ب  شدوم وطنیموآیري د

 لوم، یار!ودیم گ دیلیمدن ـ حسرت قالدیم من، درمه

زل، ایدئیا ـ بدیعی دیري ؤعاشیق داستانالریمیزین اَن گ» لگزوعباس و گ«روندویو کیمی، ؤتون دئییلنلرده گوب

لشمیش، تک بیر عاشیغین، بیر  سی ساییال بیلر. بو داستان زامان کئچدیکجه داهادا مکمل اعتباریله ان اهمیتلی
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ســیندن چیخــاراق کوللئکتیــو  لــري، دویغــوالري، حــیس و اضــطرابالري چرچیــوه شــونجهوعتکارین دصــن

 یارادیجیلیق محصولونا چئوریلمیشدیر. 

 داستانی» شاه اسماعیل«

خالق ایچریسینده گئنیش یاییالن ماراقلی داستانالریمیزدان بیریدیر. یوخاریدا بحث ائتدیییمیز » شاه اسماعیل«

ي فرقلندیرن جهتلردن بیري اوندا قهرمانلیق و محبت موتیولرینین سـیخ  »شاه اسماعیل«یندان خالق رومانالر

سینه  ده او سئوگیلی یی باجاران عاشیق دئییل، هم  کسک محبتله سئومهویالنیز ی» شاه اسماعیل«سیدیر.  بیرلشمه

 ندیر. جو ایله موباریزه آپاران مغلوب ائدیلمز بیر قهرماوچون قیلینج گوچاتماق ا

و باشقاالریدا واردیـر.  » اندام لومحمد و گ«، »نووروز و قنداب«ده  محبت داستانالریمیز ایچریسینده بو سبک

داستانیندا یوخاریدا آدالري چکیلن اثرلردن فرقلی اوالراق محبتله، قهرمانلیقال یاناشـی، هلـه   » شاه اسماعیل«

ي ان »شـاه اسـماعیل  «اپمیشـدیر. محـض بـو جهـت     ز عکسـینی ت ؤکمدار آرزوسو اؤخالقین عدالتلی بیر ح

 سئویملی خالق رومانالریمیز سیراسینا گتیریب چیخارمیشدیر. 

نمیشدیر. ح.  یلهؤده بیر سیرا فیکیرلر س سی و قهران شاه اسماعیلین پروتوتیپی باره داستانین مئیدانا گلمه

ده باش وئرن تاریخی  ونده حاکیمیتورؤولتی دؤآراسلی قئید ائدیر کی، بیز بو داستانین یئتی صفوي د

). او، 16، 87زلمیش اولدوغون احتمال ائده بیلریک (وشاه اسماعیلین آدینا د Iدار اوالراق  لرله عالقه حادیثه

شاه اسماعیلین آدینا  I احتمال کی، عاشیقالر بو داستانی چوخیه گلمیشدیر کی،  سونرا بئله بیر نتیجه

کار داییسی اوغالنالریندان  لموز ظؤین قهرمانلیغی، اونون حاکیمیتی ا اسماعیل ده شاه بلکهزلتمیشلر. ود

دار یئنی بیر داستانین  کمدارین آدي ایله عالقهؤایگیدلیکله آلماسی سونراکی عاشیق یارادیجیلیغیمیزدا بو ح

 ). 17، 65یارانماسینا سبب اولموشدور (

یه گلیر کی، داستانین  صر ائتدییی تدقیقاتیندا بئله بیر نتیجهم.ح. طهماسب ایسه آذربایجان داستانالرینا ح

ییریک  شاه اسماعیلدیر. قئید ائتمک ایسته IIسی  نین نوه شاه اسماعیل دئییل، ختایی Iقهرمانینین. پروتوتیپی 
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لر گتیریر. مثالُّ، داستان  ماراقلی و ایناندیریجی دلیل چوخکی، ح.م. طهماسب تاریخدن و داستاندان 

ز آتاسی ؤشاه اسماعیل حقیقتاُّ ا IIشاه اسماعیلین آتاسی شاه اولموشدور.  IIنین آتاسی شاه ایدي،  قهرمانی

 IIستریلیر کی، ؤطرفیندن جزاالنمیشدي و ایگیرمی ایلده آرتیق قاالدا اسیر ائدیلمیشدیر. بیر سیرا منبعلرده گ

خان آدلی باجیسی اساس رول اوینامیشدیر. داستاندا  سینده اونون پري شاه اسماعیلین زینداندان آزاد ائدیلمه

 ). 20، 188ـ  190ستریر وس. (ؤمک گؤهوم کودار َمدار پري شاه اسماعیال م

نین فیکري ایله راضیالشماق  ده ح. آراسلی تون بو دئییلنلري نظردن کئچیردیکدن سونرا بیز یئنهوب

ولت ؤکمداري، شاعیري، دؤدا مشهور آذربایجان حداستانین» شاه اسماعیل« ییریک. دوغرودور،  ایسته

هوم تاریخی فاکت ودار ائله بیر م نین حیاتی و فعالیتی ایله عالقه خادیمی شاه اسماعیل ختایی

نن  کمدار اولماق اعتباریله آذربایجان خالقیؤساخالنیلمامیشدیر. آنجاق شاه اسماعیل ختایی بیر شاعیر، ح

ده شاعیر، صنعتکار کیمی ائل ایچریسینده  یوك رول اوینامیش، همؤشافیندا بنین اینکی تاریخینده، مدنیتی

 هرت تاپمیشدیر. ؤش

کسک طبعه و ایستعدادا مالیک لیریک شاعیر اولموشدور. اونون ومعلومدور کی، شاه اسماعیل ختایی ی

نالشدیریلمیشدیر. شاه تون طلبلرینه اویغووعاشیق شعري اوسلوبوندا یازدیغی قوشماالري عاشیق شعرینین ب

نین بیر  لندیریردي. مشهور آذربایجان عاشیغی دیریلی قوربانی کسک قیمتواسماعیل ختایی شعري، صنعتی ی

دا  نین شاه اسماعیال مراجعتله یازدیغی قوشماالري دت اونون سارییندا یاشادیغی قئید ائدیلیر. قوربانیوم

نین  ره ده ختاییؤرمتی وار ایدي. اونا گؤیوك حؤیچریسینده بنین عاشیقالر ا واردیر. شاه اسماعیل ختایی

نین عروض  آدي ایله باغلی ساز هاواسی و خوصوصی قوشما فورماسی مئیدانا چیخمیشدیر. حتی ختایی

 ). 12، 164ده ساز موتیولرینه اویغونالشدیراراق عاشیقالر طرفیندن اوخونوردو ( وزنینده یازدیغی غزللري

عصرلرده بیر داستان یارانمیشدي.  XVI – XVIIومدور کی، شاه اسماعیل ختایی حاقّیندا هله تاریخدن معل

سیله  شاه اسماعیل بیر تاریخی شخصیت کیمی قلمه وئریلیر. خوصوصیله اونون چالدیران موحاریبهبورادا 
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باش علسگرلرینین  سی و قیزیل شمهوین جسورلوغو، اسیر د ستردییی قهرمانلیق، سئوگیلیسی تاجلی خانیمؤگ

 ایگیدلییی همین داستانین اساسینی تشکیل ائدیر. 

ین قیزیدیر. داستانین بیر یئرینده تصویر اولونور کی،  بی لریندن عبدي تاجلی خانیم شاه اسماعیلین سرکرده

 نرك آغالییر:  لدورولور. بو زامان شاه اسماعیل حئیفسیلهؤده قهرمانجاسینا ا عبدي بی موحاریبه

توردو ـ ؤشمنیمی آرالیقدان گولو یئتیردي ـ دوسته کونلوم اؤدین، آلاله گتیردي ـ اودلو ک دیییم سن ستهای

 )17، 39ترو، تاجلی، آغالرام (ؤدن ا عبدي بی

ز قارداشی سرکرده ؤاوخ یاراالري آلدیقدان سونرا اسیرلیکدن قورتاراراق ا چوختاجلی خانیم ایسه بیر 

 روب دئییر: ؤرلیکده شاهین یانینا گلیر. تاجلی خانیم شاه اسماعیلی کدرلی گدورموش خان ایله بی

سن، جاهانین جانی ـ عبدي بیین اولدو شاهین  رکوستان خانی ـ مرشدي ـ کامیلوسان، ت ایرانین شاهی

 ). 12، 338قوربانی ـ تاجلی بییم سنه قوربان، آغالما (

دار  نین آدي و فعالیتی ایله عالقه داستانی ختایی» شاه اسماعیل« الن ستریر کی، الیمیزده اوؤتون بونالر گوب

باشقا خالق رومانالریمیز کیمی تامام ایله مستقیل اینکیشاف » شاه اسماعیل« یارانا بیلردي. بوندان سونرا 

میشدیر. واري بیر داستانا چئوریل ائتمیش، بیر عاشیغین، قهرمانین سئوگی ماجراالریندان بحث ائدن ناغیل

دار تاریخی فاکتالرین موجودیتی حاقّینداکی  ال عالقه شاه اسماعیل IIپروفسور م.ح. طهماسیبین داستانا 

نین ایلک فورماالشما و سونراکی  داستانی» شاه اسماعیل« فیکرینه گلدیکده ایسه، بونو دئیه بیلریک کی، 

الر طرفیندن داخیل ائدیله بیلردي. فیکیریمیزجه، بو، اینکیشاف پروسئسینده همین احواالتالردا اورایا عاشیق

لشدیرمیش و  دار فاکتالر داستانی داهادا زنگین ال عالقه شاه اسماعیل IIلی،  ده اولموشدور. دئمه ائله بئله

نین  یه گلمک اوالر کی، داستان شاه اسماعیل ختایی تون دئدیکلریمیزدن بئله بر نتیجهوماراقلی ائتمیشدیر. ب

دار احواالتالردا  شاه اسماعیلین حیاتی ایله عالقه IIسی  دار مئیدانا گلمیش، آنجاق اونون نوه ي ایله عالقهآد

 سونرادان داستانا عالوه اولونموشدور. 
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کمدار اوغلودور. الکین خالق اونو سئوه ـ سئوه ؤداستانین اساس قهرمانی شاه اسماعیلدیر. شاه اسماعیل ح

دیر. داستاندا ایفاده ائدیلن اساس ایدئیا عدالت  دل ره کی، گنج قهرمان، عدالتلی و رحمؤنا گتصویر ائدیر. او

مرونده بونو ؤسیدیر. ع سی مسأله زرینده طنطنهوزباشینالیق، ایستبداد اؤلم، اوکمدار و حاّقین، عدالتین ظؤح

کمدار، ؤآرزوالییردي. عصرلر بویو ح سینی ین خالق هئچ اولماسا ناغیلالردا، داستانالردا عدالتین غلبه رمهؤگ

ز اثرلرینده خالقین بو ؤوي ده ا شوندورموشدور. نیظامی گنجهولرینی د تلهوسی خالق ک پادشاه مساله

لردن یارادیجی صورتده ایستیفاده ائتمیشلر بو موضوع قدیمدن  ناغیل و افسانه چوخموضوعدا یاراتدیغی بیر 

کمدارین یئرینه خالق اونون ؤایفاده ائدیلمیشدیر. ظالیم، غدار، رذیل حناغیلالریمیزدا دا  چوخبري بیر 

، غدارلیغینا،  لمونهونوشاپري خانیم ـ ناغیلیندا آتاسینین ظ«عدالتلی قیزینی، یاخود اوغلونو تعیین ائدیر. مثالُّ، 

نی عدالتله ایداره  لکهؤزو  اؤو ایی ایله اونو تاختدان سالیر  مهؤین قیزي خالقین ک زه بیلمهؤز باشینالیغینا دؤا

 یه باشالییر.  ائتمه

داردیر. خالقین شعور وهله  روشونده اوالن معین محدودیتلرله عالقهؤنیا گوتون بونالر او زامان خالقین دوب

سینه قدر اینکیشاف ائتمیشدي. خالق شاهلیق  کونه بالتا چالماق درجهؤکئچمیشده شاهلیق اوصولونون ک

ره ؤسینه گ شونجهوتامام ایله داغیلماسینی تصور ائتمیردي. اودور کی، خالقین او زامانکی د اوصولونون

 لمکار دئییل، عادل اولمالی ایدي. وقلبلی، ظ کمدار، پادشاه الزیمدیر. آنجاق، پادشاه غدار، داشؤهمیشه ح

تاندا اساساُّ اونون کمدارالرین بیر صورتیدیر. آنجاق خالق داسؤشاه اسماعیل دا بئله عدالتلی ح

ستردییی قهرمانلیقالري داها ؤولت فعالیتینی دئییل، سئوگینی، محبتینی، عشق یولوندا گؤکمدارلیغینی، دؤح

 سوز محبتله سئون بیر عاشیقدیر.  تصویر ائدیر. شاه اسماعیل، هر شئیدن اول، سون چوخ

ـ » انسی خوشونا گلسع سئچ، توي ائدیب سنه آلیمه«زللرینی توپالییر، اوغلونا: ؤتون گونین ب لکهؤآتاسی ا

 دئییر: شاه اسماعیل آتاسینا بئله جاواب وئریر: 

 مز ـ ... لعذارا بنزهولر ییغیلیب باغا ـ هئچ بیریسی گ لر،پري حوري
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یچکدي وزیرین قیزي ؤل دریر، کیمی نرگیزي ـ هامیدان گوـ کیمیسی گ کیمیسی آل گئییب، کیمی قیرمیزي 

 مز. لعذار بنزهواکی، هئچ گـ اود

ز عهدینه صادق، محبتی، عشقی، ؤدا ا شاه اسماعیلتون خالق رومانالریمیزدا تصویر ائدیلن عاشیقلر کیمی وب

وفانی مقدس سایان بیر قهرماندیر. سئوگیلیسی یولوندا اذیتلره قاتالشماق، حتی جاندان کئچمک بئله 

یه  لزاري گتیرمهوسینده یازیلمیشدیر. مثالُّ، شاه اسماعیل گ قهرمانالرینحیات کیتابالرینین ایلک صحیفه

زل راست گلیر. بیریسی یئددي قارداشین یگانه باجیسی رمدار پري، او بیریسی ؤگئدرکن یولدا اونا ایکی گ

زونه خیالف چیخمیر، اونون سئوگیسینه ؤلزارا وئردییی سوزنگی ایدي ـ الکین شاه اسماعیل گ ایسه عرب

سی وار.  زل قارشیسیندا جسارتله اعتراف ائدیر کی، اونون اوزاق ائلده نیشانلیؤائتمیر. هر ایکی گخیانت 

 چون آخیرا قدر موباریزه آپاریر. ولزارا چاتماق اولیکله گ بئله

ده غریبدن، کرمدن، عباسدان، مجنوندان فرقلی اوالراق شاه اسماعیل  صاف، علوي محبتی اوغروندا موباریزه

سینه  ده غلبه چالیب سئوگیلی سیله جونه آرخاالنیر و محض بونون واسیطهونین گ هرمانلیغینا، قیلینجیز قؤا

 لرینین بیرینده ایشاره ائدرك دئییر:  زنگی ایله دئییشمه قوووشور. او، عرب

والشار قانا ـ ییرسن، گیرك مئیدانا ـ سیییررم قیلینجی، ب دانیشما، عرب، دویموشام جانا ـ داعوا ایسته چوخ

 یول وئر، عرب، یول وئر، اینجیتمه منی!

لمکار عدیل شاها قارشی موباریزه آپاراندا تامامیله دییشیر، واونودا عالوه ائدك کی، شاه اسماعیل غدار، ظ

 یی ـ نظردن گنج یه چئوریلیر. بو نقطه چون چالیشان بیر شاهزدهوحاقّ، عدالت، دوغرولوق، امین ـ آمانلیق ا

 سی صیرف ایجتیماعی معنا کَسب ائدیر.  نین موباریزه شاهزاده

وقعده دایانیر. داستانین اولینده اوغول حسرتی ایله ؤعدیل شاه ایسه داستاندا تامامیله اوغلونا ضید بیر م

ستون وه اکمدار سونرا آزغینالشیر، قودوزالشیر. اونون شخصی حیسلري اوغلونا اوالن محبتینؤچیرپینان بو ح

ین  ییر. بوندان بیر شئی حاصیل اولمادیقدا، شاه اسماعیل مک ایسته گلیر. او، اوغلونو قوناق چاغیریب زهرله
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سیز، خالق بورادا  بههوزلرینی چیخارتدیریر. هئچ شؤز اوخونون کیریشی ایله قولالرینی باغالدیر و گؤا

 را قارشیدا چیخمیشدیر. کمدارالرین دایم تطبیق ائتدیکلري فیزیک جزاالؤح

سوز  ناموس«ماراقلیدیر. او، حیاتدان اینجیتمیش  چوخزنگی صورتیده  داستانیندا عرب» شاه اسماعیل« 

زنگی یول کناریندا  ـ دئمیشدیر. عرب» یم لدورجهؤچون هاردا کیمی تاپسام اوکیشیلره عیبرت اولماق ا

 رور، ولدؤائتسه ا مسکن سالیب، گلیب گئدنلري سویور، کیمی مغلوب

زه گلیر. بیرینجی گون وز ـ اوزنگی ایله ا دا عرب ز وئریر. شاه اسماعیلؤیینه س اونا غالیب گَلنه اره گئدجه

 ستون گَله بیلمیر. واونالردان هئچ بیري دیگرینه ا

 عرب زنگی اونا دئییر: 

دین عرب  نون رنگی ـ هله ائشیتمهزوواوغالن، مئی ایچمیسن، یوخسا کی، بنگی؟ ـ قورخودان سارالیب ا

 سنین کیمیلر باش وئریب گئدر! چوخزنگی ـ 

 شاه اسماعیل جاوابیندا دئییر: 

بیر سن گل باخ قایناغینا، جوشوما ـ ال وورا بیلمزسن طرالن قوشوما ـ ایندي باخاجاقسان نَر ساواشیما ـ 

 )5و  2و  158یول وئر، عرب، یول وئر، اینجیتمه منی! (

ز وئریر. ؤمرو بویو اونا دوست، سیرداش اوالجاغینا سؤه اسماعیل غالیب گلدیکدن سونرا عرب زنگی عشا

لیکلردن قورویور. حتی  تون چتینودوغروداندا، بئله اولور. داستانین سونونا قدر عرب زنگی شاه اسماعیلی ب

زنگی داستاندا دوستلوغون  لی، عرب ور. دئمهزنگی اول لزاري غدار آتانین اَلیندن آالندا عربوسئوگیلیسی گ

 بیر رمزي کیمی وئریلمیشدیر. 

سترن، یولداشلیق، دوستلوق رمزي اوالن قادین صورتلري ؤمک گؤآذربایجان خالق رومانالریندا قهرمانالرا ک

اونا راست گلیر. وسو قهرمانین اوزاق سفره بوتاسینین دالینجا گئتدییی واخت یولدا چوخدور. بونالرین چوخ

ده، عاغیل (عقل)دا، تدبیرده هئچده بوتادان گئري قالمیرالر. حتی قهرمانالر بیر مودت  زللیکؤاونالر گ

 573 



دا اولور. آنجاق بونالر آراسیندا اَر ـ آرواد موناسیبتی اولمور. اصلی  بونالرین یانیندا قالیر، بعضاُّ تویالري

دت بونا دا ویلینجینی اورتایا قویوب یاتیر، بعضاُّ ائله اولور کی، بیر ملر ق سئوگیسینه صادق قهرمان گئجه

لبول وزل بیر باغچادا بؤداستانیندا بئله بیر حادیثه باش وئریر: گ» نووروز و قندآب«یاددان چیخیر. مثالُّ: 

یینین باشیندان کئچیر. بو  هرول یارپاغینین دالینجا شیغییارکن تیکان اونون اوتري جانینی فَدا ائدیر: گؤلدن اوگ

لیییک کی، ایلک باخیشدا بئله تأثرات او یانیر کی،  حادیثه نووروزو آییلدیر، او، یولونا داوام ائدیر. دئمه

زللرین یالنیز بیري حقیقی ؤزل گتیریر. آنجاق حقیقت بئله دئییلدیر. بو گؤقهرمان سفردن بیر نئچه گ

 لري، دوستالریدیر.  مکچیؤنین کسئوگیلیدیر. قاالنالري ایسه قهرما

زنگی بئله صورتلردندیر. آذربایجان داستانالریندا تصویر اولونان  داستانیندا رمدار پري، عرب» شاه اسماعیل« 

زوده سونسوز محبتله سئون بیر ؤکی رعنا خانیمدیر. او، ا ده»شاهزاده ابولفضل«بئله صورتلرین ان خاراکتئري 

نونو، خیانتی سئودییی ابولفضله فَدا ائتمیشدیر. داستاندا رعنا ایله ونو، گومرؤع تونوعاشیقدیر. رعنا ب

یوك محبتینه، عصمتینه، صداقتینه، دوستلوغونا ؤدار ائپیزودالري اوخودوقدا بیز اونون گئنیش قلبینه، ب عالقه

پیس  چوخونو ائشیتدیکده زله وورولدوغؤین باشقا بیر گ حئیران اولوروق. او، سئودییی شاهزاده ابوالفضل

ك اسکیک وسین سنین باشیندان بیر ت مه منیم سئوگیلیم، آلاله ائله«شور. رعنا خانیم آغالییب دئدي:ووضعیته د

م سونا چاتیبدي. سندن سونرا من یاشایاجاغام می؟ عزیزیم، من عشقدن ومرؤاولسون. اونسوز دا منیم ع

ندن سنین یولوندا وسن، محبت سنی چکیب آپاریر. من اَزل گ دئییلز ایختیاریندا ؤخبردارام، بیلیرم کی، ا

). سونرا او، ابولفضله 4، 1، 278» (جانیمدان کئچمیشم. سنه ایذن وئریرم، گئت، آنجاق منه قوالق آس!

 ستریر، مصلحتلر وئریر. ؤچون یول گوسینه قوووشماق ا سئوگیلی

تون ومک ائدیر. اونو بؤسینه ک چاتماق اوغرونداکی موباریزهز مقصدینه ؤین ا رعنا داستان بویو ابولفضل

وق ائدن ده ابولفضله اوالن علوي محبتی ایدي. رعنا حتی تیکه ـ تیکه اولموش ابولفضلی ؤایشلره س

دن اونو سئودییی قیزین آرخاسینجا  یینی خاطیرالیاق)، تزه مهؤدیریلدیر (رمدار پرینین شاه اسماعیال ک
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یی ایله سرونازا قوووشان  مهؤتأثیرلی بیر شکیلده قورتاریر. رعنانین ک چوخستانین سونودا ندریر. داؤگ

مرو قدر سئودییی ابوالفضل ؤنکی عوستو بونالرا گلیر. رعنا سئوینیر، راحات نفس آلیر. چوابولفضل یول

زونده ونیا اوله د ، یالنیز و یالنیز ابوالفضلمیر. او مورادینا یئتیشمیشدیر. آنجاق بوندان سونرا او، یاشاماق ایسته

 قاال بیلردي. 

زلریمی باغالسین ـ ؤسینی داغالسین ـ آتام یوخدو فَراغیمدان آغالسین ـ قوي کنیزلر گ آنام یوخدو سینه

 حاالل ائله، دخی من گئدر اولدوم. 

زونو محو ائدیر. رعنا خانیمین ؤچیب اـ دئیه زهر ای» نولده ایکی محبت اولمازؤبیر ک«زلردن سونرا: ؤبو س

 ندورور. او، تأثیردن آسانلیقال یاخاسینی قورتارا بیلمیر. وشودت اوخوجونو دوسی اوزون م فاجیعه

رعنا خانیم صورتینی بیز عرب زنگی ایله مقاییسه ائده بیلریک. آنجاق هر ایکی صورتین داستان قهرمانینا 

ز وئرمیشدیر کی، اونا غالیب گلن قهرمانا اَره ؤواردیر. عرب زنگی ده س اینجه فرقلر چوخموناسیبتینده 

دوستلوق، یولداشلیق حیسلري وار. رعنا  چوخدهمحبتدن، سئوگیدن داها  جکدیر. آنجاق عرب زنگی گئده

 ستریر کی، آذربایجان خالقیؤتون بونالر گومک ائدیر. بؤایسه محض تمیز،مقدس محبتی نامینه قهرمانا ک

ورون دوستلوق، یولداشلیق، ؤداستانالریمیزي یالنیز صیرف محبت، سئوگی ایله محدودالشدیرمامیش، او د

 سینه دایر اَن دیرلی فیکیرلرینه ده بدیعی دون گئیدیریب تبلیغ ائتمیشدیر. اینسانلیق فلسفه

» شاه اسماعیل« ماقامایئو  سلم (مسلم)وکاري م رکملی آذربایجان بستهؤداستانی اساسیندا گ» شاه اسماعیل« 

 اوپئراسینی یازمیشدیر. 

 داستانی» آلی خان و پري خانیم«

هوم یئر توتور. وم» آلی خان و پري خانیم«زلدیلن داستانالر ایچریسینده وقدیم ناغیل سوژئتلري اساسیندا د

 چوخاستان ژانرینا ره دؤهرت تاپان بو ناغیل بیر سیرا خوصوصیتلرینه گؤخالق ایچریسینده یاییالن و ش

زل بیر داستانا چئویرمیشلر. م. ح. طهماسبین ؤییب گ ره ده عاشیقالر همین ناغیلی ایشلهؤیاخین ایدي. اونا گ
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 چوخداستانینین اساسینی تشکیل ائدن ناغیل شرق و غرب خالقالري ایچریسینده » آلی خان«ره، ؤیازدیغینا گ

هتانا ؤب«مره آلتیندا ؤن 883) جدولینده ده Aarne – Andreyevگئنیش یاییلمیش،حتی آارنئ ـ آندرئیئو (

 ).20، 380آدي ایله قئید اولونموشدور (» شموش قیزود

لییی اعتباري ایله  ده فورما بیتکین هم قویوالن اخالقی ـ ایجتیماعی ایدئیاالر، هم» الی خان و پري خانیم«

پرورلیک، سخاوت، عیصمت،  رمت، اینسانؤلیق ح خشیدیقّته الییق اثرلردن بیریدیر. بو داستاندا یا چوخ

بدیعی  چوخدیانت، یاالن وس. کیمی اینسانی کیفیتلر ماراقلی و تأثیرلی ائپیزودالردا وئریلمیشدیر. اثرده بیر 

چون حاجی صیادا، اونون وجهتدن یئتکین صورتلر واردیر. بونالردان بیریسی تاپدیقدیر. تاپدیق حیاتی ا

یوتموشدور. محمد، پري ؤوالدي کیمی بؤز دوغما اؤاونو ا  بویو بورجلودور. بو عاییله ومرؤسینه ع عاییله

 ز قارداشی بیلیرلر و اونا اینانیرالر. ؤتاپدیغی ا

توروب حجه گئدیر. تاپدیغا تاپشیریر کی، باجیسی ؤن حاجی صیاد آروادینی و اوغلو محمدي گوبیر گ

کئچمیر کی، قونشوسو خانی قاري احواالتی تفصیالتی ایله تاپدیغا  چوخن دن موغایات اولسون. الکی پري

بوندان سونرا  144».چون پري ایله آرانی سازالوسنه ائو ـ ائشیکدن پاي اولماق ا«دانیشیر و آخیردا بئله دئییر: 

دئییل، ایییرمی ایل دوز ـ یه  لیکله، او، یالنیز باجیسی پري ییر. بئله نین ناموسونا توخونماق ایسته تاپدیق پري

 شور. وده خیانت ائتمک فیکرینه د رك کسدییی بو عاییلهؤچ

لییی ایدي.  ولته اوالن حریصؤوق ائدن دؤتون خیانتلره سوره، تاپدیغی بؤائل صنعتکارالرینین شرحینه گ

اخیلی ماهیتی ستریر کی، کئچمیشده صینیفلی جمعیتین خاراکتئري، دؤسی گ دوغرودان دا، تاریخین تجروبه

یه یووارالتمیشدیر. او زامان اوغول آتایا، قارداش قارداشا  رمهؤلیغا، پیس ایشلر گ اینسانالري خیانته، ساتقین

لییینی حیثیتین ایتیرن بئله ناخلف آدامالرین  ز منؤشمن کسیلیردي. صنعتکارالر اوخیانت ائدیر، د

 صورتلرینی یارادیب، کسکین تنقید ائدیردیلر. 

 . 160، ص 1937ـ داستانالر و ناغیلالر، توپالیانی هـ . علیزاده، باکی،  144
                                                 



تون فیریلداقالري آچیلیر. قئید ائتمک الزیمدیر کی، بو واستانین سونوندا ماراقلی بیر اوصولال تاپدیغین بد

گر و غدار سیماسینی آچماقال  وي اهمیتی واردیر. تاپدیغین خبیث، مکرلی، حیله صورتین موهوم تربیه

ده بئله چیرکین صیفتلردن  تماغا، همییجیلرده بئله اینسانالرا قارشی کسکین نیفرت اویا عاشیقالر دینله

 آدامالري اوزاق اولماغا چاغیرمیشالر. 

داستانین دیقّت مرکزینده دایانان ایکینجی صورتی پري خانیمدیر. پري آیدان آري، سودان دورو بیر قیزدیر. 

المیش بیر زونده توپؤزل اخالقی کیفیتلري اؤرنک اوالجاق گؤچون اوتون آذربایجان قیزالري اواو، ب

زلري قارشیسیندا ؤدیر. اونون گ زل اولدوغو قدرده عیصمتلیؤزل، گؤگنجدیر. پري حدیندن آرتیق گ

ز ناموسونو، عیصمتینی قورویوب ساخالماغی ؤتون بونالرا باخمایاراق، پري اورورلر. بولدؤوالدالرینی اؤا

گیردابالردان غالیب چیخیر. اونو سئودیرن، تون غدارلیغینا سینه گریر و نهایت، بو وباجاریر. زامانین ب

 هرتلندیرنده بو مردلییی و متانتیدیر. ؤش

پري داستان بویو ناموسلو، صداقتلی، تمیز بیر اینسان کیمی تصویر اولونموشدور. عاییله ناموسو، قادین 

ـ آناسینی،وطنینی سئون بی  ز آتاؤتون بونالرال برابر او، اوعیصمتی اونون حیاتینین معناسینی تشکیل ائدیر. ب

زل، وارلی، قهرمان، عالیجناب بیر آداما اَره ؤزل قورولموشدور. گؤگ چوخده اونون حیاتی  لکهؤگنجدیر. یاد ا

نیایا ودا د ل پاچاسی تک ایکی باالسیویه احتیاجی یوخدور. حتی گ گئتمیشدیر. اونون هئچ نه

دیر.  ینهؤنون قلبینی گگلمیشدیر.الکین وطن، ائل، والدین محبتی او 

 شور. وچون یوال دوده او، دوغما یوردونو زیارت ائتمک ا ائله بو مقصدله

مرو قدر سئویر، اونالرال فخر ائدیر. الکین ائله بیر آن ؤپري مهربان نوازشکار بیر آنادیر. او، باالالرینی ع

گر،  مالی اولور، بو خیث، اییرنج، حیلهیاخینالشیرکی، ایکی یول آیریجیندا چیخیلماز بیر وضعیتده قال

ع بوسرال ؤلی، یادا باالالریندان محروم اولمالیدیر. بو بیر ن یینه بویون اشیمه اینتیقامچی غدار وزیرین ایسته

کی وضعیتینی خاطیرالدیر. او زامان اوروز جسارتله آناسینا دئییردي:   خاتونال اوغلو اوروزون اسیرلیکده
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شمنلر ونده سن ایکی یئی، آنجاق د یکه ـ تیکه دوغراسینالر، بیشیرسینلر، کنیزلر بیر یئیهقوي منی ت«

 ناموسوموزا توخونماسینالر. 

یه گلیر. اونالري خیالص ائدیر. آنجاق بو داستاندا قارا  مهؤدا قازان خان ک»کیتابی ـ دده قورقود«دوغرودو، 

لري ایله توققوشور،   پري داستان بویو حیاتین بئله سرت حادیثه لدورور.ؤنین هر ایکی اوغلونو ا وزیر پري

کرچیلیک ائدیر وس. نهایت حاق، عدالت غلبه چالیر، هر شئی آیدینالشیر، ؤآج ـ سوسوز، یاالواج قالیر، ن

 او، یئنیدن سئوگیلیسی آلی خانا قوووشور. 

ن بیریده بوداق چوباندیر. چوبان شیفاهی داستانیندا اوالن ماراقلی صورتلرد» آلی خان و پري خانیم«

 چوخداستانالریندان باشالیاراق، بیر » کیتابی ـ دده قورقود«ادبیاتیمیزدا ان سئویملی صورتلردن بیریدیر. 

» آلی خان و پري خانیم«ناغیلالریمیزا قدر خالق عاغیللی، تدبیرلی، مرد چوبان صورتلري یاراتمیشدیر. 

نین باشینا گلنلرله تانیش اولدوقدان سونرا آخیرا قدر  چوباندا بئله صورتلردندیر. او، پريداستانینداکی بوداق 

ستونده وزونون اؤستریر. بوداق چوباندا دا قاراجا چوباندا اولدوغو کیمی دئدییینی یئتیرمک، سؤمک گؤاونا ک

درویش پالتاریندا حاجی صیادگیله دورماق، صداقت وس. خوصوصیتلر واردیر. مثالُّ، قارا وزیر و آلی خان 

ز باشینا گلناحواالتالري دانیشیر. بو زامان ؤییر، ا یلهؤکر کئچل احمد (پري خانیم) بیر ناغیل سؤگلیرلر. ن

ده ایچرییه بوراخیر.  له، نهؤبوداق چوبان اَلینده چوماق قاپینین آغزینی کسیب دایانیر و هئچ کسی نه چ

دیکده بوداق اونالري یئرینده اوتوردور. پري ناغیلینی دانیشدیقجا  ه قاچماق ایستهتاپدیق، قارا وزیر هر دفع

نین  نیر، حیرصینی بوغا بیلمیر. آتادان، قارداشدان، تاپدیقدان، قارا وزیر و باشقاالریندان پري او، داهادا تأثیرله

 ده قورتاریر.  ییر. اثر بئله حئیفینی آلماق ایسته

چون حتی وارینی ـ ووالد اؤوالد حسرتی ایله یاشاییر، اؤستریلیر کی، حاجی صیاد اؤه گداستانین اولیند

یه گئدنه قدر اونون داخیلی سیماسی آچیلمامیشدیر. حتی  یه حاضیردیر. مکّه مه ولتینی بئله خرجلهؤد

نو دیقّتلی، خئییرخواه بیر آدام کیمی تانیییردیالر. الکین قاییداندان سوخوجوالر اوتامامیله او ،نرا او
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کمرانلیق ائدیر. آنانین رأیینی ؤزرینده حوسی ا تون عاییلهوباشقاالشیر: آتالیق حوقوقالرینا آرخاالناراق ب

سوروشمادان دوغما باالسینی جزاالندیریر. محمد ایسه اوغول دئییل، آتاسینین دئدیینی کورکورانه یئرینه 

شور، شخصی ودن سونرا حاجی صیاد تامامیله اوخوجونون نظریندن د دیثهکر رولونو اویناییر. بو حاؤیئتیرن ن

دییی زامان او یئنه  کر صیفتی ایله اونالردا ایشلهؤلییی اولمایان بیر آداما چئوریلیر. آنجاق پري ن فیکري، من

رلردن ایکی درویش بیزیم یئ«نین اوتانا ـ اوتانا  اولکی حاجی صیادا چئوریلیر. بونو بیر خوصوصیله پري

گئت چاغیر گلسینلر، «خواهیشینه ممنونیتله وئردییی » گلیب، ایذن (اذن) وئرین، اونالر منیم قوناغیم اولسون

 روروك. ؤـ جاوابیندان آیدین گ» یوخدور وسنین قوناغین، منیم قوناغیم، تفاوت

صورتلر ایچریسینده قارا وزیر خوصوصی یئر  خالقین، عومومیتله، شیفاهی ادبیاتیمیزدا نیفرتله تصویر ائتدییی

ز ؤزامان ا چوخنیر. حتی آلی خان بئله  سی، یاالنی، خاینلییی و غدارلیغی ایله فرقله توتور. قارا وزیر حیله

سیندن احتیاط ائدیر. قارا وزیر صورتینه بیز خالق ادبیاتیمیزین  وزیرینین قارشیسیندا عاجیز قالیر، اونون فیتنه

داستانالریندادا » لگزوعباس و گ«، »اصلی و کرم«، »قوربانی«ده تئز ـ تئز راست گلیریک.  لرینده نومونهباشقا 

زونه مخصوص ؤسینین ا میر، هره قارا وزیر صورتلري واردیر. الکین بونالرین هئچ بیري او بیرینه بنزه

 خوصوصیتلري واردیر. 

ده خالق بئله بیر قناعته گلیر کی،  رهؤتون بونالرا گوبده بئله خیانت ائدیر.  وشنیؤنین راست ر نیظامی

گر  نی بئله حیله لکهؤدا عاغیللی، کاماللی، عدالتلی اولمالی، ا کمؤلیدیر. ح نی ایداره ائتمه لکهؤزو اؤکمدار اؤح

 وزیرلره تاپشیرمامالیدیر. 

یوك ؤدوستونا خیانت ائدیر. بو بز ؤداستانیندا اوالن وزیر جالّددیر، قاتیلدیر، ا» آلی خان و پري خانیم«

ردویو باالالرین میتینی آرابایا قویوب آتاسینین ولدؤخیانت باش توتمادیقدا ایسه اوشاق قاتیلینه چئوریلیر، ا

 حوضورونا گتیریر. 
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شمنلري ـ اینسانلیق، آزادلیق، دوستلوق ووزیر آدي آلتیندا تصویر اولونان بو قارا قوولر خالقین د

زللیک ؤشمنلري، گوزل عادت ـ عنعنه دؤیدیر. حیات، سئوگی، محبت، ناموس، عیصمت، گشمنلرود

لشدیریب لعنتله دامغاالییر. سون آندا ایسه  زو آلتیندا عومومیؤس» قارا«شمنلریدیر. خالق بونالري ود

 سینی تأمین ائدیر.  زرینده غلبهوروه چوالر اوزللییین، عیصمتین، اینسانیتین، عدالتین بو قارا گؤحقیقتین، گ

داستانی فورما جهتدنده ماراقلیدیر. باشقا داستانالریمیزدان فرقلی اوالراق بورادا بیر » آلی خان و پري خانیم«

زوده داستانین اولینده باش وئرن احواالتالر یئنیدن ؤنیر. ا یلهؤجیک تشکیل اولونور و داستان س صحنه

رونمور، اوخوجو بونا دیقّتله، تامام ایله ؤماراقلیدیر کی، بو، تکرار کیمی گ چوخنین دیلی ایله دانیشیلیر.  پري

 ستریر. ؤکسک صنعتکارلیق باجاریغینی گویئنی بیر احواالت کیمی قوالق آسیر. بو ایسه داستان یارادانالرین ی

ز آلی خانین تَکیمنینده، نین تبلیغینی بی ده قئید ائتمک الزیمدیر. بو تربیه وي اهمیتینی هوم تربیهوداستانین م

الی خان و پري «ره ده ؤروروك. ائله بونا گؤنمزلییینده، آنا نوازشینده، بوداق چوبانین صداقتینده گؤنین د پري

زل ؤدا داستان شکلینده خالقیمیزین مجلیسلرینی بزَمیش، گ عصرلر اوزونو گاه ناغیل، گاه افسانه، گاه» خانیم

 . وي کیفیتلر آشیالمیشدیر تربیه

اوپئرا لیبئرتتوسونو همین داستاندان ایستیفاده ائدرك » سیتاره«دا  یوك سوژئت دراماتورقوج، جبارلیؤب

 یازمیشدیر. 
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 لمهؤچونجو بوا

 آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی  وورؤسووئت د

نده ده مئیدانا گلمیش و وورؤسی اولماق اعتباري ایله سووئت د فولکلور خالقین بدیعی صنعت نومونه

لري سووئت فولکلورونا داخیل ائدیلیر.  نرا یارانان خالق ادبیاتی نومونهـ نجی ایلدن سو1917دیر.  کده گلمه

زونه مخصوص ؤفولکلوروندا کالسیک خالق یارادیجیلیغیندان فرقلی اوالراق بیر سیرا ا وورؤسووئت د

فولکلورونون خوصوصیتلري، نظري  وورؤتأسوفلر اولسون کی، سووئت د چوخخوصوصیتلر یارانمیشدیر. 

لکلورشوناسالري طرفیندن الزیمینجا ایشله بلملري (مشکلپرونیب  لري، ك.) آذربایجان فو

ده دئمک اوالر کی، دانیشیلمامیشدیر. آنجاق   ور فولکلورو بارهؤزله، سووئت دؤحاضیرالنمامیشدیر. بیر س

 لریدیر.  هن یارادیجیلیق محصولو، بدیعی صنعت نومونوورؤیوك بیر دؤاونودولمامالیدیر کی، بو ب

جلودور. اونو عصرلرین درینلیکلریندن گتیریب چیخاران دا همین وعومومیتله، فولکلوردا عنعنه گ

دیر.  سترمکدهؤخالق یارادیجیلیغیندا دا گ وورؤزونو سووئت دؤلر ا لردیر. بو عنعنه لشمیش عنعنه ثابیت

دیر. حاضیردا  اینکیشافدا، دییشیلمکده فولکلور جانلی اورگانیزیمدیر، همیشه یاشار صنعتدیر، حرکتده،

 چوخره بیر ؤوره، زامانا گؤلري یارانیر، عینی زاماندا د شیفاهی خالق ادبیاتینین نه اینکی دایمتزه نومونه

لیکله سووئت فولکلور صنعتینه  لشیر، یئنی چاالر و کیفیتلر کسب ائدیر و بئله  لري یئنی وي نومونه عنعنه

لور.  بووئت دداخیل اوخلردن داها  ورونده یئنی یارانان نومونهؤدا فاکتدیر کی، سولکلور ایفا  عنعنه چووي فو

لی، سووئت  اولونور. بورایا خوصوصیله بایاتیالر، ماهنیالر، عاشیق شعرلري و داستانالر داخیلدیر. دئمه

 فا ائدیلن اثرلر داخیلدیر. ده ایندي خالق طرفیندن ای لر و هم فولکلورونا هم یئنی یارانان نومونه
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نین  ، یئنی شرایطی، یئنی محیط و موناسیبتلري عکس ائتدیریر. سووئت خالقوورؤسووئت فولکلورو یئنی د

لرین یارادیجیلیق محصولودور. بو یارادیجیلیقدا یئنی قورولوش، حیات طرزي،  تلهوشیفاهی ادبیاتی امکچی ک

ک ایدئیاالري ترنم اولونور. یئنی یارانان شیفاهی خالق ادبیاتیندا تنقید، چیلی الملل صلح، اَمک، دوستلوق، بین

لیکلره، کئچمیشین قالیقالرینا، اوغروالرا وس. قارشی  هنهؤساتیرا دا واردیر. سآنجاق بو تنقید ک

 نین اساس ایدئیا مضمونونو تشکیل ائدیر. ورو خالق یارادیجیلیغیؤچئوریلمیشدیر.وطنپرورلیکده سووئت د

لرین اساس  نومونه چوخجک اوغروندا موباریزه بیر  سی اوغروندا، خوشبخت گله وطنینین چیچکلنمه

 موضوعسودور. 

ده اینکیشاف ائدیر. خالقین صنعتکارالري موضوع،  ورونده یازیلی ادبیاتال سیخ عالقهؤفولکلور سووئت د

او قدر یاخیندیرالر کی، حتی اونالرین بیر سیرا  دیل، فورما، تصویر ماتریالالري ایله منسوب اولدوغو خالقا

 شور، اونون خوصوصی یارادیجیلیغی کیمی یاییلیب اینکیشاف ائدیر. واثرلري خالقین دیلینه د

وللی، ب. واهابزاده، ح. عاریف، ن. خزري و باشقا شاعیرلرین  ج. جبارلی، ص. وورغون، ر. رضا، او، ساري

سی کیمی دیلدن ـ دیله دوالشیر. بونونال بئله، اونوتمامالییق کی، ادبیات و بیر سیرا شعرلري خالق ماهنی

ده  لشدیرمک اولماز. هم یازیلی ادبیات، هم فولکلور نه قدر بیر ـ بیرینه یاخینالشساالر دا، اونالري عینی

 ز خوصوصی، اوریژینال یولو ایله یارانیر و اینکیشاف ائدیر. ؤشیفاهی خالق ادبیاتی ا

تون وورو فولکلوو عوموم سووئت مدنیتینه داخیلدیر. کئچمیش سووئت اتفاقیندا یاشایان بؤسووئت د

تون ولري، میلّی خوصوصیتلی زمینینده، آنا دیلینده یارادیرالر. ب خالقالر شیفاهی یارادیجیلیغینی عادت ـ عنعنه

لیک حیات و فعالیتیندن  ندهوالرین گبو خالقالرین شیفاهی ادبیاتینین موضوعسو یئنی منبعدن ـ اون

یینی  تون حیاتینا داخیل اولموش، اونون یارادیجی امهوورده شیفاهی ادبیات خالقین بؤتورولور. یئنی دؤگ

 لردن بیرینه چئوریلمیشدیر.  ترنم ائدن ساحه
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نی سویه اعتباري روشو، مدؤنیا گوور شیفاهی خالق ادبیاتینین یارادیجیالري دا تحصیل، ساواد، دؤموعاصیر د

ز خاراکتئرینی ؤدا ا ورده فولکلورون یاییلماسیؤایله اینکیشاف ائتمیش سووئت آدامالریدیر. موعاصیر د

لییی اساس  ختلیفوسیزلیک، متنلرین م لیفؤلیک، م دییشمیشدیر. کالسیک فولکلوردا شیفاهی

یاییلیردي. ایندي ایسه کالسیک ده اساس اعتباري ایله شیفاهی شکیلده  خوصوصیتلردن ساییلیردي، هم

 نین مولیفی معلوم اولور.  لر اساسیندا یارانان فولکلور اثرلرینین بیر قیسمی عنعنه

سینده اونون  ز نوبهؤسیز، ا بههولیکلر، ش خالق ادبیاتیمیزین مضمونوندا، ایدئیاسیندا مئیدانا گلن دییشیک

لر  دت کالسیک عنعنهوخالق ادبیاتی اوزون م وورؤوئت دیه بیلمزدي. سو سترمهؤفورماسینادا تأثیرینی گ

اساسیندا یارادیلمیش، یئنی مضمون و ایدئیا خالق صنعتکارالري طرفیندن فولکلورون کالسیک فورماالرینا 

زو، ماهنی، خوصوصی ؤلرینی ناغیل، روایت، بایاتی، لطیفه، آتاالر س ورون حادیثهؤسالینمیشدیر. خالق یئنی د

ورو ؤسیله تصویر ائدیردي. بو ژانرالر حال ـ حاضیردا دا سووئت د یق شعري واسیطهایله عاش

 فولکلوروموزون اساس فورماالري آالراق قالماقدادیر. 

وي فورماالري مئیدانا گلمیشدیر. کلوبالردا، مدنیت  تلهونین ک سووئت حاکیمیتی ایللرینده خالق یارادیجیلیغی

ز فعالیت درنکلري، رقص، خور گروپالري وس. بونا میثال ؤسیز ا یسیز ـ حسابسارایالریندا، مکتبلرده سا

 اوال بیلر. 

ورو خالق ادبیاتینین اساس خوصوصیتلریندن بیري اوالراق قالیر. کوللئکتیولیک ؤکوللئکتیولیک سووئت د

 وزؤنسیپ (اصول، ك.) اتون حیاتیمیزین، یارادیجیلیق فعالیتیمیزین اساسینی تشکیل ائدیر، ائله بو پروب

موزده اینسانالرین وورؤیارادیجیلیقدادا کوللئکتیو فورماالرین موجود اولماسینا شرایط یارادیر. دوغرودور، د

سینه شرایط یارادیلمیشدیر. الکین بو عومومی، بیرگه،  ز استعدادینی فردي اوالراق اینکیشاف ائتدیرمهؤا

ئچیردییی حیس و دویغونون، سئوینج و کدرین کوللئکتیو صورتده ، فیکیرلشدییی، کویوشوندوهامینین د

زو ده یئنی ؤختلیف، اوسینه مانع اولمور. عکسینه، بئله عومومی فیکیر و حیسلر کوللئکتیو طرفیندن م ایفاده
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نین  وي بدیعی یارادیجیلیغی تلهولرین ک ورو فولکلورو زحمتکشؤفورماالردا ایفاده اولونور. سووئت د

 ستریر. ؤنو داها آیدین گوزؤلرینده ا کوللئکتیو فورماسیدیر. بو، خالقین موسیقی، خور، تئاتر ساحه

 وورؤلري ده سووئت د نین عصرلر بویو یاراتدیغی شیفاهی یارادیجیلیغین ان یاخشی نومونه آذربایجان خالقی

لري  تلهوینجیلري کیمی گئنیش خالق کخالق ادبیاتی ایله یاناشی یاشاییر، معنوي ثروتیمیزین ان یاخشی ا

 طرفیندن سئویله ـ سئویله اوخونور. 

ده بو اسارتدن یاخا قورتارماغا جان  لم و اسارت ایچینده یاشامیشدیر.همیشهولري ظ تلهوعصرلر بویو خالق ک

کومتی ؤدلی حیادا بئله بیر اینقیلب ـ اوکتیابر چئوریلیشی باش وئردي. فهله ـ کن آتمیشدیر. نهایت، روسی

یاسیندا باش  تون حاکیمیت سووئتلره وئریلدي. بشر تاریخینده ایلک دفعه کئچمیش چار روسیوقورولدو، ب

تون اوجقارالردا یاییلدي. بو ویو، بوردوکم سؤسینین ح وئرن بو اینقیالبین صداالري چار اوصولی ـ ایداره

دیقّتله و حساسلیقال  چوخیه، احواالتا  هر بیر حادیثه اینقیالبین صداالري طبیعی گلیب آذربایجانا دا چاتدي.

دن عاشیقالر هله اوزاقدان  ملهوده جاواب وئرن خالق صنعتکارالري، او ج یاناشان و بو و یا دیگر درجه

صداسینی ائشیتدییی اینقیالب حاقّیندا ماهنیالر قوشماغا باشالدیالر. البته، همیشه اولدوغو کیمی، گئنیش 

لم و عذابالریندان قورتاراجاغینا اینانیردي. ولري دوغرودان دا بو اینقیالبین اونالي عصرلرین ظ تلهوخالق ک

ییردي. بو، تاریخی بیر فاکتدیر. مئیدانا گلن  لري یارادیب ایفا ائله لو فولکلور نومونهچوخره ده ؤبونا گ

حبت آچماق ؤلردن ص ره ده بو نومونهؤاونا گز قاباغیندادیر. ؤلري گ زلرله شیفاهی خالق ادبیاتی نومونهوی

وره ؤـ نجی ایللر آراسیندا، یعنی هله آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی قورولدوغو د 1920ـ  1917الزیمدیر. 

 لري یاراتمیشدیر.  قدر بئله ائل صنعتکارالري، معین میقداردا شیفاهی ادبیات نومونه

ورلرین آختاریشالري ؤنده بئله عکس ـ صدا وئرمیشدیر. سون دلری اینقیالب آذربایجانین بیر سیرا گوشه

ـ نجی ایلدن یارانماغا  1918لري  ستریر کی، بو موضوعدا آذربایجاندا ایلک فولکلور نومونهؤگ
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ده  ـ نجی ایلده قوشموش و گنجه 1918باشالمیشدیر. بئله بیر ماهنینی قیراق کسمنلی عاشیق محمد 

 ئتمیشدیر: مجلیسلرین بیرینده ایفا ا

 او منیم مرشدیم، دینیم، ایمانیم، 

 ز پالنی گلیرمی؟ وشوسراالرین د

 شوبدو جاهان ایچینه، وزلزله د

 زامانانین پهلوانی گلیرمی؟ 

ره گنج عاشیق محمدي حبس ائدیب جزاالندیرمیشالر. ماهنی ؤهمین ماهنینی قوشوب ایفا ائتدییینه گ

 ختلیف واریانتالردا یاشامیشدیر. ویندا مقاداغان (قدغن) اولونسادا، خالق آراس

ورده اینقیالب، شورا، ن. نریمانوف موضوعالري معین ؤبیر سیرا ائل صنعتکارالریمیزین رئپئرتوآریندا بو د

یئر توتماغا باشالییر. میرزه صمد، خیاط میرزه، اسماعیل کاتیبده اینتیظار ایچینده، قوالغی سسده اینقیالبی، 

» گلیرمی«ز دوست ـ مصاحیبینه مراجعتله اوخودوغو ؤنین ا میشلر. خیاط میرزه زلهؤی گشورانی، نریمان

 ردیفله قوشماسینا دیقّت ائدك: 

 بیر خبر ایسترم، آي دوست ـ مصاحب

 او سووئتین هر پالنی گلیرمی؟ 

 قافقازین رهبري، حکیمی ـ لوغمان (لقمان)، 

 قوجا شرقین نریمانی گلیرمی؟ 

لی صنعتکار، عاشیق میرزه  ادیجیلیغا باشالیان و عاشیقالرال بحثه گیرن اسماعیل کاتیب تجروبهیئنیجه یار

 لیغینی بئله بیلدیریردي:  ز نیگرانچیؤصمده مراجعتله ا

 بیر خبرین وارمی، آي میرزه قارداش،

 شوراالرین اول پالنی گلیرمی؟ 
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 سی،  ییرمی شرقین آهی ـ ناله دینله

 گلیرمی؟  اینقیالبین قهرمانی

، وس. »آي جاماعات«، »دوست مصاحب«، »میرزه قارداش«ماهنیالردان گتیردیییمیز میثالالرا دیقّت ائدك: 

 زو یولدا، نئجه دئیرلر قوالغی سسده اولدوغونو ثبوت ائدیر. ؤلر عاشیقالرین اینقالبا ایناندیقالرینی، گ ایفاده

ز ؤنینده قوالغینا چاتیر. قوجامان ائل صنعتکاري ا جمعهد، الییسقی کندینده مال اینقیالبین صداالري شکی

 سئوینجینی هم یئرلیلرینه مراجعتله اوخودوغو بیر ماهنیسیندا بئله ایفاده ائدیردي: 

 ییم،  یلهؤآي جاماعات، گلین سیزه س

 آزادلیقدان خوش بیر صدا ائشیتدیم، 

 لرین تورپاغی گئدیر اَلیندن،  بی

 صدا ائشیتدیم... آزادلیقدان خوش بیر

 

 نیادا، ور بو فنا دولبولدوجمعه ب

 نیادا، وجک سانا د شهوزلري دؤس

 نیادا، ووورون ضربه بیه، خانا د

 آزادلیقدان خوش بیر صدا ائشیتدیم. 

) SUverenـ نجی ایلده آذربایجان دموکراتیک رئسپوبلیکاسی اعالن ائدیلدي. میلّی، سووئرئن (1918

ون بیر سیرا تدبیرلر حیاتا وتیک رئسپوبلیکا علم، مدنیت، معاریف، ادبیاتین اینکیشافی اولت کیمی دموکراؤد

ورده طبیعی، ؤلري ایچریسینده گئنیش عکس ـ صدا تاپدي. بو د تلهویه باشالدي. بو تدبیرلر خالق ک کئچیرمه

تیندا یازییا آلینیب لري مئیدانا گلمیشدیر. تأسوفلر اولسون کی، بوسنالر واخ لو فولکلور نومونهچوخ

 میش، اونودولوب یادداشالردان سیلینمیشدیر.  ساخالنمامیش، چاپ ائدیلمه
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ورون محصولو اولدوغو ؤلري واردیر کی، محض بو د آنجاق اَلیمیزده بیر سیرا شیفاهی ادبیات نومونه

آدیندا بیر » ماهنیالر«نده سی مطبعه» نووروز«دا  ـ نجو ایلده باکی1919دیر. مثالُّ،  رونمکدهؤآیدینجاسینا گ

نین بئینینده، شوعوروندا، احوالی  لر او زامان آذربایجان خالقی کیتاب چاپ ائدیلمیشدیر. بو کیتابداکی نومونه

 دیر.  سینده مئیدانا گلن تبدالتالري آشکارجا نوماییش ائتدیرمکده ـ روحیه

 

روشونو، رئسپوبلیکایا موناسیبتی، آزادلیغا ؤنیا گودسینی،  نین احوالی ـ روحیه بو ماهنیالرین آذربایجان خالقی

لري، آنا  زللیکؤچون مهم اهمیت واردیر. کیتابدا توپالنمیش ماهنیالردا وطن، اونون گویرنمک اؤنی ا مئیلی

یوردا محبت، آنا دیلی، آزادلیق وس. ایلک پالنا چکیلیب ترنم ائدیلیر. خالقین بو حیس و هیجانالري 

یوك ؤیه، آزادلیغا ب یه و غلبه لییه، موباریزه زولوب گلیر. بو ماهنیالردا مستقیلویلرك قلبلردن سماهنیالرا چئور

ز معناسیندا ـ پ. اَ) آدلی شعرلر باشالییر. بورادا آنا ؤن سؤ(ا» زوؤقاباق س«کیتابی » ماهنیالر«اینام واردیر. 

 دیلی، وطن ایلک پالنا چکیلیر: 

 ر، دیییم آذربایجان دیلیدی یلهؤس

 لودور، وز وطنیمین گؤدردیییم ا

 بو چالدیغیم ائل سازینین تئلیدیر، 

 رکلري اوینادا. وگرك سسی ا

یوك اینام ؤده غلبه چاالجاغینا ب لکهؤنین نهایت ا خالق دوغروداندا تزه یولالرین آچیالجاغینا، آنا دیلی

 میشدیر.  بسله

 یله تازا یولالر آچیالر، ؤ... بوندان ب

یو لالرا الوان چیچک ساچیالر. او 

 زدن قاچیالر، ؤزگه سؤزگه شیوه، اؤا
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 داها بیرده بیز اویماریق هر یادا. 

آدلی بیر ماهنی چاپ اولونوب. بو اهنی ائله بیل » آذربایجان«ستونده وبنددن عیبارت گرایلی ا 9کیتابدا 

رئنلیک قازانان بیر خالق برکتلی لیک، سووئ آذربایجان دموکراتیک رئسپوبلیکاسینین هیمنیدیر. مستقیل

 ولتینی، طبیعی ثروتلرینی وصف ائدیر. ؤتورپاغینی، وار ـ د

 دور، چوخنون و... ایپک پامبیق، ی   داغالرینین باشی قارلی، 

 دور،چوخیون، وآرپا، بوغدا، د   سی یاشیل اورمانلی، سینه

 ؟یین یوخدور هر شئیین وار، نه   لرین شیرین نارلی،  دره

 آذربایجان، آذربایجان!   آذربایجان، آذربایجان. 

حبت ؤیوك غرور حیسله صؤتون طبیعی ثروتلري ساداالنیر، اونالردان فخرله، بوماهنیدا رئسپوبلیکامیزین ب

 آچیلیر. 

 نبولودور، وصحراالرین س   زلو بوالقالرین، ؤدورنا گ

 دور، ولوستو گوایل مدام ا   جنت کیمی یایالقالرین، 

 لبولودور، وباغچاالرین ب  گئنیش ـ گئنیش اویماقالرین 

 !آذربایجان، آذربایجان   ! آذربایجان، آذربایجان

انی ـ گنج آذربایجنین دیلیندن  زاده  کیتابدا آذربایجان دموکراتیک رئسپوبلیکاسینین لیدئري محمدامین رسول

 دا وئریلمیشدیر:  رئسپوبلیکانی تعریف ائدن بیر ماهنی

 سیز خبردار اولونوز،  145بعوثالرائی م

 یونوز آذربایجان بیزیمدیر. وردؤگ

 مساواتدیر اونون دوغما آناسی، 

 ـ ائلچیلر، دئپوتاتالر.  145
                                                 



 زل اوغالن بیزیمدیر.ؤشیرین دیللی گ

 

 بگینی کسمیشیک، ؤبیز دوغموشوق، ک

 رد یانیندا اسمیشیک، ؤپروانه تک د

 سموشوك، وبو جوجوغا کم باخاندان ک

 یزیمدیر. الیالمیزا اویوب یانان ب

 

 دیک،  اَل ـ آیاغین دوغان کیمی بله

 دیک،  باسدیق یئره شیرین یوخو دیله

 ن نئجه، بیز مهربان ولدیک، ورؤگ

 نننیسینده ساکیت دوران بیزیمدیر. 

 

 رونه، ؤبو اوغالنین قوربان اولوم گ

 زونه، ؤندوز سوام گئجه ـ گ من ماییل

 زونه، وباخماسینالر بدنظرلر ی

 السین اونو بو جان بیزیمدیر. حاق ساخ

 

 رك نئجه راحات یاتیر بو جوجوق، ؤگ

 قویمامیشام آیاق یالین، باش آچیق 

 من سئویرم اوغلوم گزه چیل ـ جیزیق
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 ایپک گئین، قیزیل تاخان بیزیمدیر. 

 اوجا ایوان، یومشاق دیوان بیزیمدیر. 

 آي... بیزیمدیر. 

آدالنان بو اثر آذربایجاندا » عصریمیزین ناغیلی«ندادا دانیشماق واجیبدیر. ورده یارانان بیر ناغیل حاقّیؤبو د

ورده خالقین شعوروندا مئیدانا گلن تبدالتی ؤسینده فورماالشمیشدیر. ناغیل بو د سی عرفه اینقیالبین غلبه

وئرن لري اساسیندا فورماالشان بو اثر جمعیتده باش  عکس ائتدیریر. کالسیک ناغیلالریمیزین عنعنه

سی کیمی  سینین ایلک نومونه لرین ائپیک فورمادا ایفاده سینین کئچدییی مرحله لري، خالق موباریزه حادیثه

نیاسی، وتاریخی اهمیته مالیکدیر. بشر تاریخینده اینسانالرین کئچدییی آغیر، اذیتلی یول، آغاالر، قولالر د

 ه نقل اولونور. سی شیرین، صمیمی، ماراقلی بیر دیلل صینیفلر موباریزه

میشدیر. نهایت، اوزون و اذیتلی  لم و اذیتدن چیخیش یولو تاپا بیلمهوکشلر اوزون عصرلر بویو بو ظ زحمت

 146یه قالخمیشدیر. شموش و موباریزهویول کئچمیش اَزیلن صینیفلر اصیل حقیقتی باشا د

مکوندور. بو جهتدن ورمک مؤریندادا گتبدالتین تأثیرینی آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینین دیگر ژانرال

ست اولدوغونا شاهید اوالن ولمون اسارتین آلت ـ اوبایاتیالر خوصوصی اهمیته مالیکدیر. هر شئیدن اول، ظ

 خالق کئچمیش، داغیلمیش، ییخیلمیش قورولوشون آغیر ایللرینی یادا سالیر: 

 عزیزیم، سویولوردو،    عزیزیم قارا ایدي، 

 سو داشیب سویولوردو،    ارا ایدي، کیرپییین ق

 قامچیالرین آلتیندا   لر، خانالر الیندن  بی

 دریمیز سویولوردو.    نوموز قارا ایدي. وگ

 ز سئوینجینی بئله ایفاده ائدیردي: ؤین خالق ا یینه اینام بسله دا آزادلیق گتیرجه اینقیالبین دوغرودان

 ماي.  6ی ایل، ـ نج 1920غزئتی، » کمونیست«ـ باخ:  146
                                                 



 م گئتدي، عزیزینم، غ   من عاشیق، وطنه باخ، 

 اَلم گئتدي، غم گئتدي،   نه باخ.  یی کته ینهؤک

 اوکتیابر آییندا،   لمونو محو ائدیب، وچار ظ

 ائللر مرادا یئتدي.     نه باخ.  مرادا یئته

ـ ده آذربایجان روس اوردوسو طرفیندن ضبط اولوندو. تأسف کی، اونون 28ـ نجی ایلین آپرئلین  1920

میدله ویوك اؤچون اونو سئوینجله و بودییی ا یالبین اساس ماهیتینی یاخشی درك ائتمهصنعتکارالري بو اینق

 یه باشالدي.  آپرئلی وصف ائدن صداالر ائشیدیلمه 28قارشیالدي. تئز بیر زاماندا اینقیالبی، نریمانوفو، 

دن عاشیق محمد قهرمان بو صداالر ایچریسینده واختیله اوزاقدان اوکتیابرین، نریمانوفون سوراغینی ائشی

 اوغلونون دا سسی وار ایدي. 

 ییم،  یلهؤآي جاماعات، گلین سیزه س

 ز پالنی گلیبدیر!وشوراالرین د

 ... کاسیبالرین دین ایمانی گلیبدي!

 رعتلی آخاري نورس ایمانین یارادیجیلیغیندادا ایزلر سالمیشدیر: ویئنی قورولوشون تأثیري، دییشن حیاتین س

 نی تئز یئتیرین میلّته،  بو مژده

 قوجا شرقین نریمانی گلیبدي، 

 لمت، وقورولوب جاه ـ جالل، داغیلیب ظ

 زونون خوش زامانی گلیبدي. ویئر ا

نیا ایشیغینا ورن، ایلک محبتی زورال الیندن آلینان، عذاب و ذیلتدن دؤکئچمیش آغیر، مشقتلی حیاتینی گ

 ز اینامینی بیلدیرمیشدیر: ؤورانا اؤدده یئنی  حسرت قاالن قوجا عاشیق بستی

 یول غئیرت ائیله!     گلدي شورا، گلدي، 
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 سوسما، تئللی سازیم      ائل، غئیرت ائیله! 

 تئل، غئیرت ائیله!     یورولما، اوسانما، 

 ده،  بستی، بیر تعریف      اَل، غئیرت ائیله! 

 گل، غئیرت ائیله!     نی،  سو باسار دهنه

 چال ـ چاغیر، چال ـ چاغیر،      غئیرت ائیله! بئل، 

 دیل، غئیرت ائیله!     نیظام اوردو گلدي. 

سینی  دا کئچن، احتیاج و تحقیرلره معروض قاالن چوبان افقان شوراالر زمانه نو مزدورلوقور (عمر) ـ گومؤع

 لندیرمیشدیر:  یوخسولالرین، فقیرلرینآزادلیق بایرامی کیمی سجیه

 یک، وستالر، گلین شادلیق ائیلهگلین د

 ورانؤوراندي، من دئدیییم، بو دؤبو د

 یینی یئییب دوالنسین،  ز اَمهؤهر کس ا

 وران. ؤوراندا من دئدیییم، بو دؤبو د

 رمک اوالر: ؤردیفلی قوشماسیندا دا گ» کاسیبالر«لی عاشیق محمدین  یچهؤیئنی موتیوي گ

 ساکینیم آغ کیلسه، محمد آدیم 

 ف اوال یوخدور علمیم، ساوادیم، حئیی

 ندوز بودور مطلب مرادیم وگئجه ـ گ

 یاشاسین یاشاسین، شورا، کاسیبالر!

 نریمانوف حاقّیندا خالق ناغیلی. 
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رکملی ادبی، ایجتیماعی خادیم نریمان نریمانوف حاقّیندا بیر ؤلري ایچریسینده گ خالق یارادیجیلیغی نومونه

لییی اوغروندا قهرمان  لرین ایشی، آزادلیق و خوشبخت تلهون ـ نریمانوفون یوخسول کناغیل واردیر. ناغیلدا 

 سیندن ساده بیر دیلله دانیشیلیر.  موباریزه

تون شرق خالقالرینین تانیدیغی و چوخ سئودییی اینقیالبچیالردان اولموشدور. خالق همین ون. نریمانوف ب

ده  هلوان کیمی تصویر ائدیر. نریمان حتی آصالنالرین، شیرلرینیوك و مغلوب ائدیلمز پؤناغیلدا اونو ب

جلرینین یاریسینی اونا وز گؤدیلینی بیلیر. اونالر بو قهرمانین، جسور اینانین کمالینا حئیران اولوب ا

 باغیشالییرالر. نریمانوف ناغیلدا باجاریقلی بیر حکیم کیمی ده سئویلیر. 

سینین خالق  دا شرق اینقیالبچیسی نریمانوفون اینقیالب اوغرونداکی موباریزه»نریمان حاقّیندا خالق ماثالی«

لیفی بیزجه وبو قئیدین م». سیدیر زگجیندن کئچمیش بیر ایفادهوز ساده و طبیعی سؤطرفیندن قاورانیلمیش و ا

ومدور کی، ر. دور. معل اهللا آخوندوف شوناس روح همین ژورنالین رئداکتورو، مشهور اینقیالبچی و ادبیات

آخوندوف خالق یارادیجیلیغینی ـ داستانالریمیزي، عاشیق پوئزییاسینی یاخشی بیلیر و سئویردي. او، خالق 

زگون تاریخی قیمت وئریر، خالق یارادیجیلیغینی وناغیلالرینا، اونون یارانما تاریخینه یوخاریداکی قئیدینده د

، ن 1927، »معاریف و مدنیت(«نعکاسی کیمی خاراکتئریزه ائدیر سینین ای اونون حیات اوغرونداکی موباریزه

 ). 4ـ 5

نیا وحاقّیندادا بورادا معلومات وئریلمیشدیر. بو، د وزؤن. نریمانوفا حصر ائدیلن ناغیلی دانیشان آدامین ا

قیالبچی یوك اینؤیینده ب رهوزموش پیرانی بیر کیشیدیر. اونون اؤلم و اذیتلرینه دورموش، کئچمیشین ظؤگ

 رمت و محبت واردیر. ؤنریمان نریمانوفا سونسوز ح

آل و مقصدلرینه واله  رموش خالق نریمان نریمانوفا، اونون ایدهؤلرینی گ یئنی قورولوشون ایلک بهره

زلرله ایفاده ائدیر. ناغیلی دانیشیب قورتاراندان سونرا ؤنو صمیمی سویوشدواولدوغونو، اونو آنالییب باشا د

پالییجی دا بئله یازیر:  جانی دیقّتله دینلهقوغرو چئوریلمیش صمیمی «ین توآال قارانلیقالر ایچریسینده منه دو
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بودور، ». ردومؤز یاشینین ساققالینا دوغرو یووارالندیغینی گؤزلریندن چیخان ایکی دامال گؤو ایختیارجا گ

 سی.  نین ایفاده والدالرینا اوالن سونسوز محبتیؤیوك اؤلرینین، اونون ب ایختیار قوجاالرین، خالق نوماینده

ناغیل کالسیک ناغیلالریمیز کیمی باشالنیر. خالق کئچمیش فورمانی اولدوغو کیمی ساخالماغا چالیشمیش، 

لره  ییجی لري ناغیل شکلینده صنعتکارلیقال دینله لرینی، اینقیالبی موباریزه ن حادیثهوورؤالکین یئنی د

کمران یاشاییردي. خالق ؤنیادا نیکالي (نیکوالي) پادشاه آدلی ظالیم بیر حودیر. ناغیلدا دئییلیر: دچاتدیرمیش

زونون آغی ـ قاراسی اوالن اوغلو برك ؤن نیکوالي پادشاهین گولموندن جانا دویموشدور. بیر گواونون ظ

چون ودییی ا م اونون اوغلونو ساغالدا بیلمهلر توپالییرالر. حکی نیانین هر یئرینی گزیرلر، حکیمولنیر. د خسته

 لرین بوینونو ووردورور.  تون حکیمونیکوالي پادشاه ب

بیر قاري پادشاها دئییر کی، قاف داغینین آرخاسیندا یوخسول بیر آنانین یگانه اوغلو اوالن نریمان آدلی 

دینه عالج ائده بیلر. اوزون آختاریشدان سونرا عاغیللی، بیلیکلی بیر حیکم وار. یالنیز او، سنین اوغلونون در

دن، قورخمادان پادشاهین  نریمانی تاپیب پادشاهین حوضورونا گتیریرلر. آنجاق نریمان ذره قدر چکینمه

سلمان و نه وده روس و م نین یئددیسی یرم کی، سنین یئددي خزینه من ایسته«قارشیسیندا بئله شرط قویور: 

کی  لرده ولت خالقا وئریلسین. پیهؤکی مال ـ د اماعات وارسا، اونالرا پایالنسین، ائویندهقدر فاغیر (فقیر) ج

زلر پادشاهی سارسیدیر. او، ؤبو س». کی یورغا آتالر فقیر آراباچیالرا پایالنسین ده ولهؤلره، ت کوزلر اکینچیؤا

ده، گیزلی خیانته اَل آتیر. نریمانی  ائتسهرمت ؤزده نریمانا حوهئچ وجهله نریمانال راضیالشا بیلمزدي. پادشاه ا

رور کی، ؤره، نریمان برك یوخویا گئدیر. یوخودا گؤیاخشی بیر اوتاقدا یئرلشدیریر. چوخ یورولدوغونا گ

موشدن کمر وتون جاماعات هامیسی قیرمیزي مخمردن شالوار، آرخالیق گئییب، قورشاق باغالییب، گوب

بوغاز چکمه، باشالریندا بوخارا پاپاق، اَللرینده کاغیذ ـ قلم... آغیزالریندا آغ تاخیب، آیاقالریندا اوزون 

نین فیکرینی او قدر مشغول ائدیر کی، اَل ـ آیاغینین  ییرلر. یوخو بیچاره رکله شیرین حالوا دیشلهؤچ

 باغالنماسیندان بئله خبري اولمور. 
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ل ـ آیاغینی زنجیرلدیب قارانلیق، نملی زیندانا سالدیریر. نیکوالي پادشاه نریمانی قفیلدن توتدوراراق، اَ

مک ؤچون زینداندا آصالن و شیرلر ساخالییردي. اونالر نریمانا کوشمنلرینی پارچاالتدیرماق اوز دؤپادشاه ا

 ائدیر، اَلینین زنجیرلرینی قیریر و یئمک وئریرلر. نریمان چوخ چتینلیکله زینداندان قاچاراق، دوغما وطنینه

ییر. نریمان ایسه  ز ائوینه قوناق چاغیرماق ایستهؤروب سئوینیر. هر کس اونو اؤقاییدیر. جاماعات اونو گ

جاماعات، قوناقلیق واختی دئییلدیر، ایچیمیزده نه قدر باشی پاپاقلی وارسا، گرك هامیمیز یوال «دئییر: 

او ساعات هامی بالتا، خنجر، ». یرالشسینفنگ توتان حاضونو کسک. اَلی توکؤشمک، ظالیم نیکوالیین کود

 شورلر. وفنگ، یابا ایله یاراقالنیر. سحر تئزدن نریمانال بیرلیکده یوال دوت

لیغی ایله خالقین نیکوالي پادشاها، اونون وزیر و وکیللرینه،  بوندان سونرا ناغیلدا نریمانین باشچی

زونو نیکوالیین ونین گئدیشینده نریمان ا موحاریبه سیندن بحث ائدیلیر. قوشونالرینا قارشی موباریزه

رسونوز، باخین کیمه قارشی ووروشورسونوز؟ وکؤچون قان توعسگرلرینه توتوب دئییر کی، سیز کیمین ا

نیز، اونالري کیم ساخالیاجاق؟ بونو ائشیدن نیکوالیین  لسهؤسیزین باالالرینیز، آتا ـ آناالرینیز وار، سیز ا

یمانین طرفینه کئچیرلر. خالق غلبه چالیر. نریمان خالقال بیرلیکده آختاریب نیکوالیی بیر عسگرلري نر

اوندان سونرا بیرده نیکوالي کیمی ظالیم پادشاه «صاندیغین ایچیندن تاپیر، اونو، وزیرلرینی محو ائدیر. 

 » ییب جاماعاتا آغالیق ائتمه

لره  والدي، خستهؤمیدي، اواتچیسی، یوخسولالرین پنهاهی، ایوك ایصالحؤناغیلدا نریمان نریمانوف شرقین ب

 رور. ؤلییینی گ شفا وئرن لقمان کیمی تصویر ائدیلیر. او، یوخودا یوخسولالرین خوشبخت

لره اساالناراق  بو ایللرده عاشیق پوئزییاسی داها چوخ اینکیشاف ائتمیشدیر. ائل صنعتکارالري کالسیک عنعنه

لرینی قوشدوغو یئنی ـ یئنی ماهنیالریندا وصف ائدیردیلر. بیر  هوم (مهم) یئنیلیکومورون ؤموعاصیر د

لري یاشادیر، کالسیک موضوعالردا یئن ـ یئنی ماهنیالر قوشوب ایفا  طرفدن اونالر قدیم و زنگین عنعنه

ز موناسیبتینی ؤینه الر ر و مرکب حادیثهؤن گوورؤائدیر، دیگر طرفدن ایسه اونالر اثرلرینده یاشادیقالري د

 597 



زللیک، وفا، صداقت، صاف، تمیز ؤده آپاریجی موضوع اوالراق چالیر. گ بیلدیریرلر. محبت لیریکاسی یئنه

 ین عامیل کییمی تلقی اولونوردو.  کسلدن، تمیزلهومحبت، اینسانی معناُّ ی

چوخ مئیل ائدیرلر. حیاط میرزه، وي موضوعالرا داها  یارادیجیلیغا اینقیالبدان اول باشالیان عاشیقالر عنعنه

شاعیر ولی، مسکین علی، علی مردانلی نجف، عاشیق علی سولدوزلو، عاشیق بیالل، دیبرو (کامال) و 

رریک. اونالرین مراجعت ائتدییی موضوعالر، ؤباشقاالرینین یارادیجیلیغینا نظر سالساق، بونو آیدینجا گ

 وي ایدي.  چون سجیهورادیجیلیغی  اورده آذربایجان عاشیق یاؤعومومیتله بو د

 ندویوم وفالی دلبر، ؤباشینا د

 دوالن گل سانیما سن شیرین، شیرین. 

 زلرینه، قلم قاشیناؤآال گ

 جان قوربان ائیلرم من شیرین، شیرین.

ه، عاشیقالریمیزین یارادیجیلیغیندا عاشیق پوئزییاسینین گرایلی، قوشما، دیوانی، تجنیس، مخمس، اوستادنام

 وي شکیللریندن گئنیش ایستیفاده اولونور:  وس. کیمی عنعنه  دئییشمه

 م یارینان،  یارادان آیري هرگز یئمه

 عزیز طبیب قارا باغریم یارینان، 

 دیم بیر وفالی یارینان،  گشت ائله

 ندو. ؤاغیار اَلی دیدي نه قانه د

ین  یجلهؤزلو بوالقالر، باشی بولودالر دؤرنا گزللیکلري، آل ـ یاشیل گئیینن یاماجالر، دوؤطبیعت، وطنین گ

 زونه مخصوص شکیلده تصویر اولونور: ؤداغالر عاشیق شعرلرینده ا

 ردیین سسی، ؤککلییین صداسی، ا

 سی ائشیتجک دیریلدیر ایللر خسته
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 سی،  ییغیالندا قیز گلینلر دسته

  147له سالیرالر آسمانا داغالر.ول ـ گوگ

لی، عاغیللی، شوخ گئییملی ائالت قیزالري صنعتکارلیقال وصف  زل، عشوهؤیالریندا گنین گرایل عاشیق علی

صیادین «سینی  دیلمه وي اوالراق کامانا (کمانا) بنزه ردیفلی گرایلیسیندا قاشین عنعنه» گلین«ائدیلیر. عاشیق 

 ر یاراتمیشدیر. شکلینده ایشلتمکله یئنی قووتلی مجازي چاال» کمانی کیمی قاشالرینی قوران گلین

 ورانی کیمی، ؤدوالن شاه د

 زللر سلطانی کیمی، ؤگ

 صیادین کمانی کیمی، 

 قاشالرینی قوران گلین. 

 یا نظر ساالق:  ردیفلی گرایلی» آچیلیب«یاخود: 

 نی،  ردوم اَلده حناسیؤ... گ

 نی،  للرین سوناسیوبو گ

 نی یئل آتیبدیر جوناسی

 سرینده تئللر آچیلیب. 

 لیک حیس اولونور.  ده پوئتیک باخیمدان بیر یئنی زوندهؤسینی خاطیرالدان بو شعرین ا هنیخالق ما

وي و هم موعاصیر موضوعالردا یاراتدیغی شعرلر عاشیق پوئزییامیزین تعریفه  نین هم عنعنه  عاشیق علی

 لریدیر:  الییق نومونه

 نین کَالغایی گنجه

 بسن باشا یاراشیر، ورتؤا
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 ، خارا قولفتاقاناووز دون

 آال، قوماشا یاراشیر. 

 تَر یاشین لباسینا، 

 لباسین یاشا یاراشیر. 

 

 رمه ویاخیبسان سیاه س

 او قایطان قاشا یاراشیر. 

 لرین بورما ـ بورما  زلف

 148یچک.ؤگئچیبدیر قوالغا گ

زللیکلري اونو ؤردونون گنی بیلدیریر، دوغما یو ز موناسیبتیؤلره ا عاشیق یاشادیغی حیاتدا باش وئرن حادیثه

لیکلر  جوشا گتیریر. یاشادیغی کندده، رایوندا منصوب اولدوغو رئسپوبلیکانین شهرلرینده باش وئرن یئنی

زده بیان ائتمک آذربایجان ؤیا چئوریلیر. هر بیر نائلیتی سازدا، س چون اَن سئویملی موضوعواونون ا

ین، عاشیق شمشیرین، عاشیق  نین، عاشیق نجف هتدن عاشیق موسیسیدیر. بو ج  زل عنعنهؤعاشیقالرینین اَن گ

 ـ نجو ایللره عایید شعرلري خوصوصیله دیقّته الییقدیر. 30)نین و باشقاالرینین  اهللا فَتولال (فتح

لرینین بدیعی تابلوالري  ختلیف ساحهوـ نجو ایللرین عاشیق شعرینی نظردن کئچیرنده حیاتیمیزین م30

سیندا جانالنیر. درین مشاهیده قابلیتینه مالیک ائل صنعتکارالرینین قوشدوغو شعرلر قاینار زوموزون قارشیؤگ

سینی یاراتماق باخیمیندان چوخ اهمیتلیدیر. کولخوز قورولوشونداکی نائلیتلر،  حیاتیمیزین بدیعی سالنامه

م، مکتب، تحصیل، مدنیت وس. لري، اوجقار کندلره وئریلن ایشیق، عل یوك اَمک خاروقهؤلرین ب زحمتکش

ردیفلی » پامبیق«نین  سودور. قوجامان ائل صنعتکاري عاشیق علی بو شعرلرین اکثریتینین اساس موضوع
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ن وورؤمخمسینده او زامانین حیاتین نفسی دویولور. عاشیقین بوموضوعدا اثر یاراتماغی هر شئیدن اول د

 طلبی ایدي. 

 چیسی پامبیغین ضربه

 نالري وار،نمز قهرماؤد

 کن، ایش باجاران ؤتَر ت

 جانا دویان جانالري وار. 

 

 یئرلري قاریش ـ قاریش. 

 ین کوتانالري وار.  اَله

 شمنه قارشی چیخان ود

 آلیجی طرالنالري وار. 

 زوندن ایراق ائیلرؤا

 لري پامبیق.  او فتنه، فعل

یوك بیر قیسمینده امکله باغلی شعرلر اونون ؤین بلرین اینقیالبین ایلک ایللرینده مئیدانا گلن فولکلور نومونه

پالنا چکیلیر. آذربایجان عاشیقالریندان حسین بوزآلقانلی، عاشیق میرزه، عاشیق اسد، عاشیق محمد، عاشیق 

 علی، عاشیق نجف و باشقاالرینین یارادیجیلیغیندا بو جهت دیقّتی داها چوخ جلب ائدیر. 

نو، ونو ـ رئد). کونستیتویا گولر گ دئکابر (سئچکی 12مارت،  8ابریک، زاوود، خولخوز، سورخوز، پامبیق، ف

 ورده چوخلو شعرلر یاراندي: ؤامک قهرمانالري وس. موضوعالردا بو د

 قادینالر مالیکدیر سسه،     لر، سئچیلدي،  زه سئچکیؤگ

 زده قارا تئل اَسه،وآغ ا     نو، وایکی دئکابر گ اون
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 اونالردا گلدي هوسه   حبت کئچیلدي، ؤص ن، خوشوخوش گ

 نو. واو ایکی دئکابر گ     نو. واون ایکی دئکابر گ

 

 اهللا)،  ساز اَلینده فتولالنین (فتح

 ورانین، ؤرو خوش دولکه سؤا

 زه داستانینؤمن دئدیم گ

 نو. واون ایکی دئکابر گ

وضوعالردان بیرینی تشکیل ائدیردي. وطنین ـ نجو ایللرده شیفاهی خالق ادبیاتیندا اساس م30وطنپرورلیک 

زللیکلري، طبیعی ثروتلرینه عاشیقالر یئنی ـ یئنی ماهنیالر حصر ائدیردیلر. وطن ؤتون مادي و معنوي گوب

سو خالق صنعتکارالرینین رئپئرتوآریندا خوصوصی یئر توتوردو. زحمتکشلرین ایچریسیندنچیخمیش  موضوع

 امن ـ امانلی اوردوسو کیمی باخیردي. لح، ونیادا صواوردویا خالق د

سی قورخوسو  نیا موحاریبهولر حاکیمیت باشینا کئچدیلر. اونالر د ـ نجو ایللرده آلمانییادا فاشیست30

زونو قیزیل اوردویا دیکمیشدیر و اونا ؤز گؤردیردیلر. بو زامان حتی ایشغالچیلیغا باشالدیالر. خالق اؤت

ره ده بو موضوعدا دا چوخلو خالق ادبیاتی مئیدانا گلدي. وطنپرورلیک ؤ. اونا گچی کیمی باخیردي مدافعه

ردیفلی » قیزیل اوردو«یه باشالدي. عاشیق اسدین  نمه جلهوموتیولري عاشیق شعرینده بو مقامالردا گ

 قوشماسی بونا میثالدیر: 

 ، وزومدؤائللریم ائشیدین دوغرو س

 ،زومدوؤدي، گ قیزیل عسگر عزیزیم

 آزادلیق، سعادت، شادلیق بیزیمدي

 شمنیمیز قالیب چاش، قیزیل اوردو!ود
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 ردیفلی قوشماسیندا سیالحلی قوولریمیزي آلقیشالییردي: » سنین«یاخود عاشیق میرزه 

 زحمتکشی مدافعه ایشلرین. 

 نکو، نئشترین، وکاپیتاال ووردون س

 تون زحمتکشلريوشرقین، غربین ب

 رین سنین ییر یولال زلهؤهمیشه گ

چیلیکدیر.  الملل ـ نجو ایللر فولکلوروموزون اساس موضوعالریندان بیریده دوستلوق، قارداشلیق، بین 1930

ره ؤچیلیک عومومیتله اینجه صنعتیمیزین آپاریجی موضوعالریندان اولموشدور. اونا گ الملل دوستلوق و بین

سی بیر موضوع اولور ـ اولسون، بو دوستلوغون ماهیتینی ده ائل صنعتکارالري موعاصیر حیاتیمیزال باغلی هان

 ـ نجو ایللرده قوشدوغو بیر ماهنیسیندا عاشیق رستم بئله دئییردي: 30یه چالیشیرالر.  عکس ائتدیرمه

 بو ائللري قارداشلیغا چاغیران،

 کیدیر،  الملل کامان، تئل منیم بین

 قارشی دوران هر انگلی داغیدان 

 کیدیر.  الی سئل منیمکلو، دالغوپؤک

 

 باکی تفلیس، قلبلر قلبی مسکوا، 

 ي، دنیز، اوددوغوموز بوهاوا،ؤیئر، گ

 ر، آرپاچاي، الل آخان نئواوآراز، ک

 کیدیر.  ل منیموزل گؤل کیمی گوي گؤگ

، »رئسپوبلیکاالر یاریشیر«ردیفلی بیر شعر قوشموشدو. بو شعرده » دیر منده«ـ نجو ایللرده عاشیق اسد 1930

دا دئییلیردي. او زامان همین شعر دوغروداندا ائل ایچریسینده تئز عکس ـ »یاریش«جه اوالراق  یاخود ساده
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نین اساس مضمونو بو ایدي کی، کئچمیش  لرده دئییلدي. ماهنی صدا تاپدي، یاییلدي، حتی اونا چوخلو نظیره

زبک، قازاخ، آذربایجان وب. میلّتلر ؤنا، بئلوروس، ایاسیندا مستملکه حالیندا یاشایان روس، اوکرای چار روسی

مک ائدیر، بیري ـ ؤایندي دوست و مهربان اولموشالر. بو خالقالر مدنی، اقتصادي جهتدن بیر ـ بیرینه ک

میر. هر بیر متفّق رئسپوبلیکانین بو طبیعی  نی اسیرگه چون الیندن گلهوسی ا لنمه دیگرینین اینکیشاف و چیچک

تون وده ب لیکله جاسینا، مهربانلیقال عوموم خالق ایشینه صرف اولونور. بئله جاسینا، قارداش وستثروتلري د

سینه چئوریلیر. رئسپوبلیکاالر آراسیندا قیزغین  لکهؤرئسپوبلیکاالر اینکیشاف ائدیر و قاباقجیل صنایع ا

 چون تکان وئرن عامیللردن بیریدیر:  وی ایولداشلیق، سوسیالیزم یاریشی گئدیر. بودا اونالرین داها دا اینکیشاف

 یا دئییر: گلین گیرك یاریشا،  روسی

 دیر.  دئمیر منده، بوغدا باغی منده

 اوکراینا اونا جاواب وئریر کی، 

 دیر. مورون قاراداغی مندهؤداش ک

 

 یا اوردا قالدیریر سسین،  بئلوروسی

 سی،  نیانین گلیر هوهوائشیدجک د

 دیر شالبان تایاسیدئییر: منده وار

 دیر.  یی، ساغی منده یچهؤتاختانین گ

 زبکستان دئییر منده ده چوخدور، ؤا

 یم هئچ تاییم یوخدور.  پامبیق معدنی

 زوم حاخدیر (حقدیر ـ ك)ؤآذربایجان دئییر: بو س

 ). 11و  35دیر... ( بیر بري باخ، نفت بوالغی منده
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 آذربایجان عاشیقالرینین قورولتایالري. 

ـ نجی ایللردن  1920دیر.  ورو عاشیق پوئزییاسی، عومومیتله عاشیق صنعتیمیزده یئنی بیر مرحلهؤسووئت د

ر شرایط یاراتدي. خالق وچون هر جوولتیمیز بو خالق صنعتکارالرینین یازیب ـ یاراتماسی اؤسونرا د

نین  لدوغو کیمی، عاشیق صنعتیلرینده او نین، عومومیتله مدنیت و اینجه صنعتیمیزین دیگر ساحه صنعتی

یه باشالدي. آذربایجان کند و رایونالریندا چوخلو  سترمهؤکومتیمیز آردیجیل قایغی گؤنا دا ح اینکیشافی

عاشیقالر یاشاییب یارادیردیالر. اونالرین یارادیجیلیغینا ایستیقامت وئرمک، استعداد و باجاریغی اونالري 

ولوق ایشینه فعال شکیلده جلب ائتمک الزیم ایدي. رئسپوبلیکادا آشکارا چیخاریب موعاصیر قوروج

دا یئکون  رایونالر آراسی اولمپیادا و باخیشالر تشکیل اولوندو. ان یاخشی صنعتکارالرین چیخیشالرینا باکی

 وورولدو. 

یلدي. قورولتایین قورولتایی کئچیر Iدا آذربایجان عاشیقالرینین  ـ ده ایسه باکی 7ـ 5ـ نجی ایل ماین  1928

اوف، ح. زیناللی و باشقا  بی . حاجیویئف، و. خولوفلو، ا آلی اوغلو، ر. آخوندوف، م. قلی ایشینه س. آغام

 150ختلیف رایونالریندان قورولتایا وآذربایجانین م 149ولت و مدنیت خادیملریمیز رهبرلیک ائدیردیلر.ؤد

نو واشقا عاشیقالریمیز وار ایدي. قورولتایین آچیلمیش گنفر عاشیق دعوت اولونموشدو. بونالرین و ب

آلی اوغلو، رئسپوبلیکانین عاشیقالري آدیندان عاشیق بیالل تبریک نطقی  اهللا آخوندوف، صمدآغا آغام روح

نین  اوف معروضه ائتمیشدیر. او، عاشیق صنعتی بی . حاجیودا ا ایله چیخیش ائتمیشلر. سونرا قورولتاي

دا چکمیشدیر.  سترن بیر سیرا مشهور عاشیقالرین آدالرینیؤتوخونموش، آذربایجاندا فعالیت گ تاریخینه

ره، ؤاوفا گ  . حاجی بیوالر حاقّیندا ماراقلی قئیدلره راست گلیریک. ا بورادا عاشیقالر، سازانداالر، زورناچی

نین داها یاخیندان  ه شهر اهالیسیلري،  خوصوصیل تلهوقورولتاي عاشیق یارادیجیلیغی ایله گئنیش خالق ک

یرَنمیر، اونا تمیز هاوا، ؤده ا ) محیطکریلتانیش اولماسینا ایمکان یاراداجاقدیر. عاشیق ایفاچیلیق مهارتینی (

 . 104، ن 1928قزئتی، » کمونیست«ـ  149
                                                 



 606 

ل چیچکلرینین عطري، اوجا داغالر، گئنیش تارالالر، قوشالرین جح ـ جحی، چایالرین ؤیاشیل چمن، چ

 ). 13و  253عاشیق اصل آزاد رسامدیر (شیریلتیسی ایلهام گتیریر. 

نین داهادا اینکیشاف  ورده عاشیق یارادیجیلیغیؤز چیخیشیندا موعاصیر دؤاوف ا . حاجی بیوسونرا ا

ز ؤده ا سی باره لشدیریلمه وي تلهولره داهادا یاخینالشدیریلماسی و ک تلهوسی، بو صنعتین ک ائتدیریلمه

 ». ز یارادیجیلیغیدیرؤعاشیق صنعتی خالقین ا«ره ؤکارا گ نکی بستهورموشدور. چوتکلیفلرینی ایرَلی س

یئف عاشیق صنعتینده مشاهیده ائتدییی یئنی جهتلري  دا خالق معاریف کومیساري مصطفی قلی قورولتاي

اینقالبدان سونرا عاشیقالر دیگر ماهنیالر قوشدوالر، اونالرین شعري «ستردي کی، ؤخاراکتئریزه ائدرك گ

یه باشالدي. اوکتیابردان سونراکی عاشیق  آرتیق پارالدي، سازالرینین سیملري یئنی ایلهامال سسلنمه داها

شعرلري اینقالبی روحال قانادالندي، کوللئکتیولیک ایدئیاسی، یئنی حیات قورولوجوغو و خالقین ذَکا و 

 150».دي قووسینه اینام روحو ایله پرواز ائله

لر یازماغی توصیه ائتدي.  سی عاشیق یارادیجیلیغی حاقّیندا بیر سیرا نظري مقاله یتهقورولتایین تشکیالت کم

نین الده ائتدییی ماتئرییالالرین نشر مصلحت بیلیندي. قورولتایین  گنج فولکلور توپالیان ح. علیزاده

یلیق اوستالیغی ایله ز ایفاچؤلرین صنعتینه باخیش کئچیریلدي. بو باخشیدا ا اجالسالریندا عاشیق ـ نوماینده

سئچیلن عاشیقالردان حسین بوزآلقانلی، اسد، میرزه، محمد (قیراق کسمنلی)، اسماعیل (زااتاال) مکافات 

 لر. ورولدؤالییق گ

نین اینکیشافیندا، بو صنعتده ایجتیماعی،  سیز، آذربایجاندا عاشیق صنعتی بههوکومتیمیزین بو تدبیري، شؤح

سینده مهم رول اوینادي. عاشیقالریمیز موعاصیر قورولوجوغون فعال  نمهجلواینقالبی موشوعالرین گ

ده عاشیقالرین سیراالرینا یئنی، گنج قوولر گلدي. بیر سیرا عاشیقالریمیز، او  ایشتیراکچیالري اولدو، هم

یچیالري دن حسین بوزآلقانلی، عاشیق میرزه، عاشق اسد، عاشیق اسالم، عاشیق نجف آذربایجان یاز ملهوج
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ایللییی  15ـ نجی ایلده آذربایجان سووئت حاکیمیتی قورولماسینین  1936اتفاقیندا عضو قبول ائدیلدیلر. 

نده مدنیت خادیملریمیزله برابر ویونلوموناسیبتی ایله مسکوادا آذربایجان ادبیاتی و اینجه صنعتی اون گ

اوریژینال صنعتی ایله هامینین رغبتینی قازانیر. دئکادا ز ؤدا یاخیندان ایشتیراك ائدیر و ا آذربایجان عاشیقالري

کسک ولرده آذربایجان عاشیق پوئزییاسی ی موناسیبتی ایله مسکوادا، مرکزي مطبوعاتدا چاپ اولونان مقاله

لرین دیقّتینی گرگین وضعیتده ساخالیان  ینجی ده دینله بیر نفسه آلتی ساعات اوخویان، هم«لندیریلدي.  قیمت

کار شاعیر، آکتیور، رقاص، چالغیچی باجاریغینی بیرلشدیرن  زونده نغمهؤکار تاپماق چوخ چتیندیر. ا نغمه

». اینسان ایسه چوخ نادیر حالالردا تاپیالر. بئله نادیر، هر طرفلی استعدادا آذربایجان عاشیقالري مالیکدیر

یوك حادیثه یوخدور کی، ؤینده ائله بیر بس الخالق حیات ساحه لیک سیاستی و بین ندهوـ نین گ کریل«یاخود: 

 ). 58. ن 1938، »ایزوئستییا». («ز عکسینی تاپمامیش اولسونؤعاشیقالرین یارادیجیلیغیندا ا

ـ نجی ایلده مارت آییندا باکی شهرینده کئچیریلمیشدیر.  1938قورولتایی  IIآذربایجان عاشیقالرینین 

کاري دعوت اولونموشدو. همین  ـ یه قدر ائل نغمه 150رولتایا تلیف رایونالریندان قووآذربایجانین م

عاشیقالر ایچریسینده عاشیق حسین بوزآلقانلی، عاشیق میرزه، عاشیق اسد، محمد، عاشیق هماي، عاشیق 

اهللا، عاشیق موسی و باشقاالریدا وارایدیالر. بوندان باشقا قارداش گرجستان و داغستاندان  مقصود، عاشیق فتح

 لر گلمیشدي.  دا نوماینده اشیقالر چاغیریلمیشدي. حتی مسکواداندا ع

لبول، او. واوف، ب بی . حاجیواوف، اَ. آغایئف، اَ. سرکیسوف، ا سینه م. ابراهیم قورولتایین تشکیالت کمیته

یل اوف، و باشقاالري داخ یئف، ص. وورغون، س. رستم، چ. آصالن قوربانوف (ساري وللی)، علی ولی

ندریلمیش، بونالر خالق ؤلر گ دان بیر نئچه آي اول آذربایجان رایونالرینا نوماینده ایدیلر. قورولتاي

میشدیلر.  لري قورولتایا دعوت ائله لر کئچیرمیش وان یاخشی نوماینده شموش، مسابقهورؤاستعدادالري ایله گ

چیلر  وض صادق و باشقاالري وار ایدي. معروضهچایلی، ع يؤاعزام اولونانالر ایچریسینده ح. علیزاده، ف. گ

 بی اوف یولداشالر تعیین ائدیلمیشدیلر.  . حاجیولبول، او. قوبانوف (ساري وللی)، اواوف، ب ایسه م. ابراهیم
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لرینه موناسیبت،  سینده آذربایجان عاشیق صنعتی، کئچمیشده اونون آیري ـ آیري نوماینده ز معروضهؤلبول اوب

لري طرفیندن تعقیب و تحقیر اولونماسی حاقّیندا دانیشمیشدیر. سونرا  رین یوخاري صینیف نومایندهاونال

دییی شعر فورماالري، موسیقی و  چی عاشیق صنعتینده اوالن سینکرئتیزم، اونالرین ایفا ائله معروضه

س. توخونموشدور. آخیردا ناطیق مئلودییاالري، موعاصیر عاشیق پوئزییاسیندامئیدانا گلن یئنی کیفیتلر و

ردویو ایشلر ؤسینده گ سووئت حاکیمیتی ایللریند عاشیق پوئزییاسی و مئلودییاالرینین توپالنماسی ساحه

 ). 14و  17ـ  20ده ده معلومات وئرمیشدیر ( باره

لري  ت مسألهسی و سووئت موسیقی مدنی سینده اساساُّ عاشیق صنعتی، موسیقی اوف معروضه بی . حاجیوا

چون توتدوغو تئزیسلرده آشاغیداکی کیمی قئیدلره راست وکارین معروضه ا ده دانیشمیشدیر. داهی بسته باره

یوك ؤن بوخالق موسیقی یارادیجیلیغی ایشینده بو گ«، »یئنیدن دیریلیب  عاشیق صنعتی«گلیریک. (س. ح). 

سینه  کسک درجهوعاشیق صنعتی اَن ی». «مکون ایديوبیر رول اویناماسی یالنیز سووئت شرایطی داخیلینده م

، »لري عاشیق سازینین پرده«، »نین کومپوزیتورالرا تأثیري عاشیق صنعتی». «قالخماق قابلیتینه مالیکدیر

یوك ؤستریر کی، بؤو سایره. بو قئیدلر گ» مکتبلرده تدریس«، »لیک خلقی«، »کومپوزیتورالر و عاشیقالر«

لر  ورده بو صنعتین قارشیسیندا مهم وظیفهؤکسک قیمت وئریر. موعاصیر دوینه یصنعتکار عاشیق صنعت

 دایاندیغینی بیر داها خاطیرالدیردي. 

عبه ؤسی یاراتماغی مقصده موافق سایدي. ش عبهؤقورولتاي آذربایجان یازیچیالر اتفاقی یانیندا عاشیقالر ش

زه وجلندیرملی، گنج استعدادالرین اوی گتون آذربایجان عاشیقالرینا مصلحتلر وئرملی، رهبرلییوب

ولت ؤکش خالق، د لر کی، اونالرین صنعتی زحمتوردؤسترملی ایدي. عاشیقالر گؤچیخاریلماسینا سعی گ

ره ده عاشیقالر داها ؤنیلیر. اونا گ رمت و احترام بسلهؤیوك حؤلندیریلیر. اونالرا ب کسک قیمتوطرفیندن ی

 یه باشالدیالر.  تی ترنم ائتمهیوك هوس و احتراصال یئنی حیاؤب
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عاشیقالر سووئت مدنیتیمیزین فعال عضولري اولدوالر. ایندي اونالرین یارادیجیلیغی ایجتیماعی ـ سیاسی، 

ییردي. پوشکینین، نیظامینین، روستاوئلینین  لرینی احاطه ائله تون ساحهوالخالق حیاتیمیزین ب مدنی و بین

سی  سی، ایسپان خالقینین فاشیزمه قارشی موباریزه شیمال قطبونو فتح ائتمهیوبیلئیلري، چئلیوسکینچیلرین 

 ز بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. ؤوس. آذربایجان عاشیقالرینین یارادیجیلیغیندا ا

لرینه حصر ائتدیکلري  ختلیف ساحهوـ نجو ایللرده حیاتیمیزین م30آذربایجان سووئت عاشیقالرینین 

  151شکلینده چاپدان چیخمیشدیر.شعرلري خوصوصی بیر مجموعه 

 عاشیق حسین بوزآلقانلی 

لریندن بیریدیر. اونون یارادیجیلق  رکملی نومایندهؤعاشیق حسین بوزآلقانلی آذربایجان عاشیق پوئزییاسینین گ

وره تصادوف ائدیر. عاشیق حسین زنگین ادبی ؤده سونراکی د وره ـ هم اینقیالبدان اوله، همؤفعالیتی ایکی د

یه  یرنیلمهؤیه و ا نین قورولماسیندان سونرا توپالنماغا، نشر ائدیلمه رثی یالنیز آذربایجان سووئت حاکیمیتیا

ـ نجی ایلده چاپ  1927باشالنمیشدیر. اونون حاقّیندا ایلک دفعه مطبوع معلوماتا و. خولوفلونون 

ین ترجومۀ ـ حالی  بو کیتابدا عاشیق حسینکیتابیندا راست گلیریک. و. خولوفلو » کوراوغلو«ائتدیردییی 

 لر ده وئرمیشدیر.  حاقّیندا ایلک معلومات و شعرلریندن نومونه

ختلیف وـ نجو ایللرده چخان م 30ین شعرلرینی سونراالر ح. علیزاده توپالمیش، اونالري  عاشیق حسین

ین شعرلرینی آیریجا کیتابچا یوك صنعتکارؤـ نجی ایلده ب 1938عاشیق کیتابالریندا وئرمیش، نهایت، 

 شکلینده چاپ ائتدیرمیشدیر. 

ـ نجی ایلده چاپ اولونموشدور.  1975نین شعرلرینده عیبارت باشقا بیر کیتاب  عاشیق حسین بوزآلقانلی

ین آنادان  میشدیر. عاشیق حسین لشدیریلمه دك تام شکیلده دقیق عاشیغین ترجومۀ ـ حالی هله ایندییه

 . 1939ـ عاشیغین سسی، ترتیب ائدنلري م.ح. طهماسب و چ. آصالنووا، باکی.  151
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لشدیرمک الزیمدیر. عاشیق سووئت حاکیمیتی  سیله دقیق زونون یازدیغی شعرلري واسیطهؤاولدوغو ایل ا

 ردیفلی قوشماسیندا دئییر: » ردومؤگ«ایللرینده 

 مین ایکی یوز سکسنینده دوغولدوم

 ردوم. ؤدوخسانیندا یاخشی ـ یامانی گ

 دئدیلر کی، ایران گلدي، قاییتدي. 

 م. ردوؤدن، قاطیردان کاروانی گ دوه

ـ نجو ایل آلینیر. دئملی، عاشیق حسین  1864ستریلن هیجري تاریخینی میالدییه چئوریردیکده ؤبورادا گ

 ـ نجو ایلده توووز رایونونون بوزآلقانلی کندینده آنادان اولموشدور.  1864بوزآلقانلی 

لیکله  وخوموشدور. چوخ چتینچ ایل مال (مولال) یانیندا اوعاشیق حسین بوزآلقانلی کیچیک یاشالریندا ا

ده بوندان عیبارت اوالراق قالمیشدیر. حسنین آتاسی  اوخویوب یازماغی باجارمیشدیر. ائله اونون تحصیلی

ره اونون باباسی قاراباغلی ایمیش، ؤو. خولوفلو یازیر کی، عاشیق حسینین دئدیینه گ 152چودار اولموشدور.

 د سالمیشدیر. دا یور چوب گلیب بوزآلقانلیؤک

یاشالریندا آرتیق ساز  18ـ  19ده عاشیقلیغا هوس کیچیک یاشالریندان اویانمیشدیر. آنجاق او،  حسین

ز سعی، ؤمیشدیر. ا ز قوشورموش، عاشیق حسین هئچ بیر اوستاد یانیندا شاگیردلیک ائتمهؤچالیر و س

 کسلمیشدیر. ور بیر صنعتکار کیمی یلنمیش، ماهی سینده عاشیقلیغین سیرلرینه یییه باجاریغی نتیجه

میشدیر. اونون  زونه خوصوصی بیر صنعت کیمی سئچمهؤو. خولوفلو یازیر کی، عاشیق حسین عاشیقلیغی ا

اساس صنعتی اکینچیلیک اولموشدور. بونونال برابر، او، توي، شنلیک مجلیسلرینده همیشه ایشتیراك 

تون بو وازاخ، شامخور، گنجه طرفلرده گزیب دوالنمیشدیر. بیچه، قؤمیشدیر. تیفلیس، بورچالی، گ ائله

 میشدیر.  یئرلري گزدییی، دوالندیغی، مجلیسلر آپردیغی واختالردا هئچ بیر عاشیق اونون قاباغینا چیخا بیلمه

 ودار: قویون آل وئري ائدن. ـ چ 152
                                                 



شعرلرینی اونون » گئري دور«، »وار ایمیش«، »دیر؟ قصدي نه«، »آل وئرچیلر«ولی خولوفلو عاشیق حسینین 

 تورب کیتابا سالمیشدیر. ؤدیلیندن گ

کشلر ایچریسینده  بوزآلقانلی عاشیق حسینین گذرینی اینقیالبدان قاباق چوخ آجیناجاقلی و کشمه

ره کی، کندین کوخاسی، وارلیالري همیشه اونون آتاسی ایله عداوت ساخالمیشالر. ؤکئچمیشدیر. اونا گ

ور شعرلرینده کدر، شیکایت، حتی فریاد ؤعاشیغین بو دمیشلر.  رمک ایستهولدؤاونو حبس ائتمک، ا

روزه (بروز) ووروندن شیکایتلرینی بؤده تصور ائدیلیردي، عشق، محبت، هیجران فونوندا او، د حیسلري

 وئریردي: 

 خسته جیسمیم بیر جانانین الیندن 

 یانیب آتشینه اَریییر، لَله. 

 هیجرانین لشکري، غمین کاروانی

 مه یئریییر، لَله. ستووصف چکیب ا

لدورور. بو عداوت، قان دعواسی ؤحت ایش او یئره گلیر کی، کوخانین اوغلو اسد حسینین آتاسینی ا

ده  سینده عاشیق حسین تعقیب اولونور. اونو چالیب ـ اوخوماغا بئله قویمورالر. حتی ائویندن، ائشیییندن نتیجه

 دیدرگین سالیرالر. 

ی، عاشیق حسین گنجه و قازاخ ماحالالریندا قابیل عاشیقالردان ساییلیر. قازاخ ستریر کؤو. خولوفلو گ

رمتی وار. عاشیق حسین بوزآلقانلی یالنیز فعالیت ؤده عاشیقالر آراسیندا چوخ ح جاماعاتی آراسیندا و هم

ه قازانیالن هرت تاپمیشدیر. سووئت حاکیمیتی ایللریندؤدا ش تون آذربایجانوستردییی طرفلرده دئییل، بؤگ

 روروك. ؤز عکسینی تاپدیغینی گؤنائلیتلرین قوجامان عاشیغین شعرلرینده ا

 ـ نجی ایلین نویابریندا وفات ائتمیشدیر. 1941عاشیق حسین بوزآلقانلی 
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سینده توپالمیشدیر: داستان،  ز حافیظهؤنین زنگین شیفاهی یارادیجیلیغینی ا عاشیق حسین آذربایجان خالقی

داستانینی » کوراوغلو«میشدي، خوصوصیله  اتی و اوستاد عاشیقالریمیزین اثرلرینی یاخشی منیمسهناغیل، بای

 یاخشی بیلیردي. 

ختلف فورماالردان چوخ اوستالیقال ایستیفاده ائتمیشدیر. وجا رنگارنگدیر. او م عاشیغین شعرلري موضوع

دوداق دیمز، اوستادنامه، داستان و باشقا  زللمه، مخمس، تجنیس، جیغالی تجنیس،ؤقوشما، گرایلی، گ

 شکیللرده زنگین ارث قویوب گئتمیشدیر. 

لیغی ایله دیقّتی  لري اوریژیناللیغی و آخیجی زللمهؤعاشیق حسین بوزآلقانلی قدرتلی بیر لیریکدیر. اونون گ

زللییی ؤده عومومیتله گ یش، همم ز آدالري ایله شعرلر حصر ائلهؤزللره اؤجلب ائدیر. او هم آیري ـ آیري گ

ده بیلمک  زلري سئچیب ایشلهؤز احتیاطینا، سؤوصف ائدن اثرلر یاراتمیشدیر. عاشیق حسین زنگین س

مروت آدالندیریر، عاشیقین چکدییی  سینی بی قابلیتینه مالیک بیر صنعتکاردیر. او بعضاُّ شعرلرینده سئوگیلی

ده چوخ  زل، همؤسی هم چوخ گ مذمت ائدیر. اونون معشوقه چون اونوواضطرابالرا محل قویمادیغی ا

 نیر:  رنده تعجبلهؤسیزدیر، حتی عاشیق اونو گ اینصافسیز و رحم

 دیم، بو نئجه جاندي،  تعجب ائله

 بئله بشر اولماز آلاله، آماندي،

 دي، یوخسا قیلماندي، حوریدي، ملک

 سوناالر صفینده سانا یئریدي.

زللییینی تجسم ؤآمیز گ زل رئال بیر اینساندیر. عاشیق اونون حئیرتؤآنالییر کی، بو گ سونرا اوخوجو

 تمیشدیر:  ختلیف مجازالر ایشلهوچون موائتدیرمک ا

 قوبا قاز یئریشلی، مارال باخیشلی، 

 عنّابی دوداقلی، میرواري دیشلی، 
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 الباتین خورمایی ساچلی، واوجو گ

 . تئلینه شیرمایی شانا یئریدي

سینه قوووشماق،  ستون توتور. او دایم سئوگیلیوعاشیغین لیریک قهرمانی صاف و تمیز عشقی هر شئیدن ا

اونون وصالینا چاتماق آرزوسو ایله یاشاییر. حتی دین و شریعت قایدا ـ قانونالري اونون بو محبتینه مانع 

 اوال بیلمیر. 

جنیسلري و جیغالی تجنیسلري چوخ اولوب، اونالرین آز کسک صنعتکارلیقال دئییلمیش توعاشیق حسینین ی

ز ؤجیغالی تجنیسیندن اونون بنزرسیز بیر س» آي آتا ـ آتا«بیر قیسمی بیزه گلیب چاتمیشدیر. عاشیغین 

رونور. دیگر اوستاد عاشیقالریمیزین یارادیجیلیغیندا اولدوغو کیمی، عاشیق ؤصرافی اولماسی آیدین گ

دن، احتیاجدان شیکایت حیسلرینه راست گلیریک. بو جهت عاشیغین  وردن، زمانهؤینده دحسینین ده شعرلر

 تون یارادیجیلیغیندا باشلیجا خوصوصیت کیی نظره چارپیر. واینقیالبدان اول کی ب

 م. پ. واقفه نظیره اوالراق قوشدوغو شعرده عاشیق دئییر: 

 اون اولسایدي کسدیرردیک اریشته،

 یویوال تئشتده، یو آلمامیشیقود

 ندور خانیم چیخیبدیر کئشته ویئدي گ

 دا یوخدور.  قاپیالر گزمکدن ماجال

ده سیاسی لیریکانین یاخشی  ردیفلی مخمسلري» باخ«، »باکی«، »مسکوا«ورده قوشدوغو ؤعاشیغین بو د

یماعیته سئودیریر. عاشیغا کی جوشقون فعالیتی اونو خالقا، ایجت لریندندیر. سووئت حاکیمیتی ایللرینده نومونه

 امکدار اینجه صنعت خادیمی کیمی فخري آد وئریلیر. 

 ردیفلی بیر قوشما یازمیشدیر. » دانیشاق«ص. وورغون عاشیغا مراجعتله 

 کله صدفلی سازي، ؤعاشیق حسین، ک
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 مین جاوابلی بیر سوألدان دانیشاق. 

 حبت آچاق، ساز توتاق،ؤمئیدان قوراق ص

 قوشا خالدان دانیشاق. ل یاناقدا وگ

شاعیرلردن او ساري وللی، ج. خندان، اَ. ضییاتاي، اي. سلطان، اَ. اسماعیل اوف دا عاشیق حسینه شعر حصر 

 ندرمیشدیر. ؤردیفلی قوشماسی ایله شاعیرلره جاواب گ» ندویومؤباشینا د«میشلر. عاشیق حسین  ائله

قارا تانري «، »خانالر«، »نریمان«ـ نجو ایللرده  30یر. او، هله عاشیق حسین بیر سیرا داستانالریندا مولیفید

 و باشقا داستانالر یاراتمیشدیر. » وئردي

عاشیق حسین آدینا آذربایجان اوزان ـ عاشیق صنعتی «توووز رایونونون بوزآلقانلی کندینده آچیلمیش 

ستو ویندا اونون محتشم بیوك صنعتکارین آدینی داشیییر. موزئیین قارشیسؤ) ب1984» (موزئیی

 اوجالدیلمیشدیر. 

 عاشیق میرزه

 دیر.  ده عاشیق میرزه لرینده بیري آذربایجان عاشیق پوئزیاسینین نوماینده وورؤسووئت د

نین شعرلرینی  اونون شعرلري یالنیز سووئت حاکیمیتی ایللرینده توپالنیب چاپ ائدیلمیشدیر. عاشیق میرزه

کیتابیندا ایلک دفعه عاشیق » عاشیقالر«اونون چاپ ائتدیردییی اده مشغول اولموشدور. توپالماقال ح. علیز

کیتابیندا اونون شعرلرینین بیر قیسمی نشر » عاشیغین سسی«ده وئریلمیشدیر. سونراالر  نین شعرلري میرزه

نین  یق کیتابالریادا میرزهدن سونرا چیخان عاش ده، موحاریبه سی ایللرینده یوك وطن موحاریبهؤائدیلمیشدیر. ب

 ). 10شعرلري داخیل ائدیلمیشدیر. نهایت، عاشیغین شعرلریندن عیبارت کیتابچادا بوراخیلمیشدیر (

سینده آنادان  ـ نجی ایلده توووز رایونونون جیلوودارلی کندینده یوخسول کندلی عاییله1888  عاشیق میرزه

لک و  میش، سونرا اکینچی رزه اولجه آتاسی ایله بیرلیکده ایشلهاولموشدور. اونون آتاسی بنّا ایدي. می

ره ده ؤاووچولوقال مشغول اولموشدور. اوندا کیچیک یاشالریندان عاشیقلیق صنعتینه هوس وار ایدي. بونا گ
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نین یانیندا شاگیرد اولموشدور. آز بیر زامان  دت مشهور صنعتکار عاشیق حسین بوزآلقانلیواوع بیر م

رکملی ؤنین عصرلر بویو یاراتدیغی ناغیلالري، داستانالري، بایاتیالري گ ایچریسینده آذربایجان خالقی

لري  ییجی نین مالحتلی سس، دینله یرنمیشدیر. عاشیق میرزهؤدن ا عاشیقالریمیزین شعرلرینی عاشیق حسن

 ،زل چاالر و مالحتلی سسی ایله ؤگـ دن آرتیق عاشیق هاواسینی 70واله ائدن شیرین دانیشیغی وار ایدي. او

 لري حئیران ائدردي.  ییجی دینله

ـ نجو ایللرده عاشیق یارادیجیلیغنا باخیشالر کئچیریلیر، قورولتایالر چاغیریلیر، عاشیقالر یازیچیالر  1930

 اتفاقی سیراالرینا قبول ائدیلیردي. 

لیک  بیرینجی  خیش زامانی عاشیق میرزهـ نجی ایلده قازاخ قضاسی عاشیقالرینین یارادیجیلیغینا با1926

قورولتاییندا فعال ایشتیراك ائدن میرزه ایکینجی مکافاتا الییق  Iـ نجی ایلده عاشیقالرین 1928قازانیر. 

ـ نجی ایلده باکی اینجه صنعت اولیمپیاداسیندا  1935ـ نجو ایلده زاقافقازییا و 1934رولور. او، ؤگ

 ایشتیراك ائتمیشدیر. 

  نلویو زامانی عاشیق میرزهوجی ایلده مسکواردا کئچیریلن آذربایجان ادبیاتی و اینجه صنعتی اون گـ ن1938

آذربایجان یازیچیالر   یوك صنعتکارلیقال چیخیش ائدیر. عاشیق میرزهؤپایتخت زحمتکشلرینین قارشیسیندا ب

 یونه قبول ائدیلیر. واتفاقی عضول

ز شعرلري ایله ؤسینده چالیشمیشدیر. ا ر آراسیندا، امک جیبههـ نجو ایلدن زحمتکشل1930  عاشیق میرزه

لر یارادان کومسومولچوالرا، شیمال  یوك خارقهؤزحمتکشلري یئنی امک قهرمانلیغینا روحالندیرمیشدیر. او، ب

ین ، وطنیمیزکریلوي امک قهرمانالرینا،  لره، سوسیالیزم قوروجولوغونون افسانه قطبونو فتح ائدن پاپانینچی

یینی خاریجی ایشغالچیالردان قورویان  کئشییینی چکن جسور سرحدچیلره، خالقیمیزین دینج و یارادیجی امه

 عسگرلره شعرلر قوشموشدور. 
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ین عاشیقالریمیزدان  سی ایللرینده اَن محصولدار و گرگین ایشله یوك وطن موحاریبهؤب  عاشیق میرزه

» پارچاالنماز«، »بیلمز«، »باال«، »قیزیل عسگر«، »یه دوغرو جبهه«رینده نلونین ایلک گ اولموشدور. او، موحاریبه

 وس. شعرلري ایله چیخیش ائتمیشدیر. 

 شمن سوخولماقال وطنیمیزه،ود

 وطن پارچاالنماز، ائل پارچاالنماز،

 یو، ؤبولودالر نه قدر سارسادا گ

 نش پارچاالنماز، ایل پارچاالنماز!وگ

زرینده وشمن اودیللیک سارسیلمازدیر. د کنمز، دوستلوق و یئکونو تویزین گستریر کی، خالقیمؤعاشیق گ

 چون بیر بایراق آلتیندا بیرلشمک الزیمدیر. وسون غلبه ا

 ائللر اَل بیر اولوب قالخیب آیاغا، 

 شمنه ضربه وورماغا، وییرتیجی د

 بیرلیکده آند ایچک قیزیل بایراغا 

 از!بیرلیک پارچاالنماز، دیل پارچاالنم

شن اوغلونا نصیحت وئریر، ساده و ویه یوال د آدلی شعرینده او، آنانین دیلیله جیبهه» آنانین اوغلونا نصحیت«

 شمنه کسکین نیفرت حیسلري تربییه ائدیر: وپرورلیک، د ماراقلی بیر دیلله گنجلرده قهرمانلیق، وطن

 کومسومولسان، آدین چیخیب، 

 یاییلیب هر یانا، اوغول، 

 مرد آنا دوغوبدور سنی،

 ده اول مردانه، اوغول! سن

 قهرمانلیق آدي سنده 
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 اولسون بیر نیشانا، اوغول!

ز مالحتلی سسیله خالقیمیزین قهرمانلیق ؤیوشچولر آراسیندا اؤیه گئتمیش د بیر نئچه دفعه جبهه  عاشیق میرزه

الیمده تئللی ساز، «ندن سونرا یازیردي: دن گل زل قوشماالر اوخوموشدور. او، جبههؤکئچمیشینه دایر گ

زلرینده شیمشک ؤروشونه گئتمیشدیم. قلبی وطن عشقیله آلیشیب یانان، گؤلر مرد ایگیدلرین گ دیلیمده نغمه

شمنه قان اوددوردان وسی آسیمانا اوجاالن، هجوم چکن، د ـ دئیه نعره» اینتیقام«، »اینتیقام«پارالیان، 

  ».ردومؤقهرمانالریمیزي گ

یوشچولر آراسیندا اولموش، سووئت ؤلرینده د عاشیق وولقا ـ دون ساحیللرینی گزمیش، بریانسک مئشه

چون والري ا وي قهرمانلیقالري حاقّیندا ماهنیالر یاراتمیشدیر. او، فاشیست ایشغالچی آدامالرینین افسانه

لنرك عاشیق قهرمان شهرین دیلی ایله روشدن تأثیرؤمزارستانا چئوریلن استالینگرادا تاماشا ائتمیش، بو گ

 رنلیکله بئله تامامالمیشدیر: ؤدییی قوشماسینی اوزاق گ یلهؤس

 قیزیل اوردو قیصاصیمی آالجاق، 

 جک،  روشومه گلهؤنیا گوتون دوب

 هرتیم تاریخده مین ایل قاالجاق، ؤش

 زوم عیاندي منیم. ؤهامییا بو س

حبت ؤشمن قووولدوقدان شونرا بوش قالمیش کندلردن صود  زهسینده اوالرکن عاشیق میر بریانسک جبهه

ائدیر: ائولر داغیلمیش، اهالیسی قاچمیش شهرلر بوشالمیشدیر. چاي کنارالریندا پالتار یویان قوجا بیر قاري 

آدامی دار آغاجیندان  170نلرده فاشیستلرین کندده ولیغیندان داد چکیر. ائله بو گ لرین ییرتیجی فاشیست

 کلریم بیز ـ بیز اولدو. بورادا دئدیم: وزلرینی ائشیدیب تؤقارینین س«سدیغینی ناغیل ائدیر. آ

 یانین ائلینده، خیلی گزدیم روسی

 رموشم. ؤباغالریندا بار آغاجی گ
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 باخدیقجا اینسانالر ذوق آلیر اوندان، 

 رموشم. ؤآلما، هئیوا، نار آغاجی گ

 

 یاغی،او، اَجالف، او قولدور، حرامی، 

 چالیب، تاالییبدیر نئجه اویماغی،

 هارایا کی، دییب مردار آیاغی، 

 ». رموشمؤاو یئرلرده دار آغاجی گ

سی غلبه ایله باشا چاتدیقدان سونرا سووئت خالقی دینج قوروجولوق ایشلرینه  یوك وطن موحاریبهؤب

یوك برپا ایشینده یئنی ـ یئنی موفقیتلر اَلده ؤبنین ووردوغو یارالري تئزلیکله ساغالتماق،  باشالییر. موحاریبه

 یا قویولور.  ائتمک اساس وظیفه کیمی قارشی

الرینین ایفشاسی عاشیق  یین ترنمی، صلح و دئموکراتییا اوغروندا موباریزه، یئنی موحاریبه قیزیشدیریجی اَمه

یوك ؤقوجالیغینا باخمایاراق ب  رزهپوئزییاسینین اساس موضوعالریندان اولور. بئله بیر زاماندا عاشیق می

وس. » شدووایشیق د«، »لوسنده گ«، »قول چکک«، »لحون دایاغیوص«، »سرحدچی قارداشیما«هوسله 

 شعرلرینی قوشور. 

ایجتیماعی مضمونلو شعرلر توتور. ائله بیل عاشیق ـ  نین یارادیجیلیغیندا اساس یئري سیاسی  عاشیق میرزه

، »اوروجلوق«، »ساطیوبیتدیلی ب«یه بیگانه قالمامیشدیر. اونون  هوم حادیثهوورده هئچ مؤیاشادیغی د

ده  وي شعرلري دیر. عاشیغین لیریک، اخالقی ـ تربیه و باشقا بونو آیدین ثبوت ائتمکده» تنبل«، »مولالالر«

 وس. قوشماالري بونا میثال اوال بیلر: » مهربان«، »له سنین«واردیر. 

 ر قلبیمین باشی، رنده تیترَییؤگ

 یاخشی یارین پیس اوالندا یولداشی، 
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 میرزه دئیر، بیرجه گزك یاناشی، 

 له.  همی یئرده، هم هاوادا سنین

 یاخود: 

 چون، وییبدیر بار بیزیم ا باغبان بسله

 چون،وهمی هیوا، همی نار بیزیم ا

 چون،وسن وار بیزیم ا هر نه کی ایسته

 بان ینَن دوالن باغی مهر گَل میرزه

هوم خیدمتی واردیر. او، وسینده ده م نین قدیر، ناغی، اکبر و بیر سیرا عاشیقالرین یئتیشدیریلمه  عاشیق میرزه

نین شعرلري آذربایجان  زل اینسان و ایستعدادلی بیر مغنّی ایدي. میرزهؤین صنعتکار، گ یورولماق بیلمه

ـ نجو ایلین اییون آییندا وفات 1954  ر. عاشیق میرزهلریندندی زل نومونهؤسووئت عاشیق پوئزییاسینین اَن گ

 ائتمیشدیر. 

 عاشیق اسد 

شن عاشیقالردان بیریده عاشیق اسددیر. اونون شعرلري ویارادیجیلیغی سووئت حاکیمیتی ایللرینه د

 نه چاپ ائدیلمیشدیر. ح.ؤنه ـ دؤو منتخباتالردا د  ختلیف مجموعهولرینده، م ختلیف مطبوعات صحیفهوم

 ) ائتدیرمیشدیر. 1939علیزاده اونون شعرلریندن عیبارت کیتابچا (

یوك قاراقویونلو کندینده آنادان اولموشدور. اونون ؤـ نجو ایلده باسار کئچیر رایونونون ب1874عاشیق اسد 

 اوشاقلیق و گنجلیک ایللري بورادا کئچمیشدیر. 

نونون بوز رایووویعاشیق اسدین آتاسی احمد تولموندن قاچیب ولرین ظ زآلقانلی کندیندن ایدي. یئرلی ب

یاشینا چاتاندا اسدین آتاسی وفات ائدیر. ائله همین واختالردان باشالیاراق او  12قارا قویونلویا گئتمیشدي. 

ستردییی عاشیقلیق صنعتینی ؤهوس گ چوخیه باشالییر. بئش ایلدن سونرا مزدورلوغو آتیب  مه مزدورلوق ائله
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نین  رد ایل شاگیرد اولور. عاشیق صنعتیؤشور. بو مقصدله او، عاشیق علسگرین یانیندا دویرنمک فیکرینه دؤا

 ستقیل عاشیقلیغا باشالییر. وزو مؤیرنن عاشیق اسد اؤیوك اوستاددان اؤسیرلرینی ب

زل، ؤگ«شدیر. مرونون سونونا قدر اورادا یاشامیؤچموش و عؤعاشیق اسد سونراالر توووز رایونونا ک

سیز ایفاچیلیق قابلیتینی مالیک اولدوغو، کالسیک عاشیقالرین و عاشیق طرزینده یازان  مالحتلی سس، میثیل

قولالرینی یاخشی » کوراوغلو«زل داستانالري، خوصوصیله ؤشاعیرلرین سایسیز ـ حسابسیز شعرلرینی، ان گ

 ). 15، 117» (هرتلنمیشدیرؤچون خالق ایچریسینده شوبیلدییی ا

ـ نجی ایللرده کئچیریلن آذربایجان عاشیقالري قورولتایالرینین ایشتیراکچیسی  1938و  1928عاشیق اسد 

 ،لموشدور. اوـ نجی ایلده  1938ـ نجی ایلده آذربایجان مدنیت خادیملرینین مسکوادا قبولوندا و  1936او

» شرف نیشانی«ه فعال ایشتیراك ائتمیش، نلوکلریندومسکوادا آذربایجان ادبیاتی و اینجه صنعتی اون گ

 نین عضوو اولموشدور.  اوردئنی ایله تلطیف ائدیلمیشدیر. عاشیق اسد آذربایجان یازیچیالر اتفاقی

 ـ ینجی ایلده وفات ائتمیشدیر.  1951رکملی عاشیق ؤگ

ک اثرلر یاراتمیشدیر. عاشیق اسد یارادیجیلیغا ائرکن باشالمیشدیر. کالسیک عاشیق شعري فورماالریندا لیری

لري ساییال بیلر. بو شعرلر خالق دیلینه،  اونون قوشما، گرایلی، دئییشمه و خمسلري لیریکانین یاخشی نومونه

لیکلرینه یاخشی بلد اوالن روان طبعلی بیر صنعتکارین گئنیش یارادیجیلیق رئپئرتوآرینا مالیک  اونون زنگین

 ستریر. ؤاولدوغونو گ

سیدیر. بو فورمادا شعر دئمک  کسک صنعتکارلیق نومونهوردیفلی زنجیرلی مخمسی ی» دین ئلها«عاشیغین 

سی،  نین یازدیغی کیمی، بورادا وزنین تئز ـ تئز دییشمه کسک صنعتکارلیق طلب ائدیر. آکادمیک ح. آراسلیوی

عاصیر عاشیق سی عاشیقدان خوصوصی باجاریق طلب ائدیر. کالسیک و مو مخمس بندلرینین زنجیرلنمه

 لري واردیر.   زل نومونهؤگ چوخشعرینده بو فورمانین 

 جان آالن گئتمه دایان، 
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 دین! بیل منی جاندان ائله

 طبیعت بزك ووروب، 

 دین! شوکتی شاندان ائله

 کیپریکلرین اوخ کیمیدیر، 

 دین! قاشی کاماندان ائله

 اوخویوردوم قومرو کیمی، 

 دین.  منی لیساندان ائله

شدور لیسانین خو 

 یوخدور نقصانین

 زلدیر جانین،ؤگ

 ورانین،ؤخوشدور د

 اولوم مهمانین،

 خالیندیر قوشا،

 ز یاشا، وسنی ی

 وران وور باشا، ؤد

 زوب، سالالنیشال، وبئله س

 دین! اینسانی حئیران ائله

 کایتده معین یئر توتوردو. ز باشینالیقدان شیؤلمدن، احتیاجدان، اواینقیالبدان اول عاشیق اسدین شعرلرینده ظ
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ز ؤده ا تون نائلیتلر عاشیق اسدین یارادیجیلیغیندا بو و یا دیگر درجهودییی ب آذرباجان خالقینین اَلده ائله

یوك ؤردیفلی شعرینده آذربایجان سووئت رئسپوبلیکاسینی ب» باخین«بدیعی عکسینی تاپمیشدیر. عاشیق 

 ایلهامال ترنم ائدیر. 

 ییک، سی کهلؤنشلر اوبیز گ

 ییک،  میلیونالرین گور سسی

 ییک،  سی قهرمانالر دسته

 ورانا باخین!ؤزل دؤبو گ

آذربایجان کندي، اونون یئنیدن قورولماسی، کندده گئدن کوللئکتیولشمه، کولخوز حرکاتی، مدنی 

ارادیجیلیغیندا ده بیز عاشیق اسدین ی لیش، معاریف و مکتب، قادینالري معنوي اینتباهی وس. باره کسهوی

 ماراقلی اثرلره راست گلیریک.  چوخ

نن فورماالریندا  چون ایشلهوسی ا عاشیق اسد کالسیک عاشیق شعرینین، خوصوصیله لیریک حیسلرین ایفاده

اوستالیقال ایفاده ائتمیشدیر. بو جهتدن اونون   چوخلرینی  ورون سیاسی ـ ایجتیماعی، مدنی حادیثهؤیئنی د

 قوشماسی دیقته الییقدیر. » یاریش«ي، لر»دئییشمه«

 زدن؟ ونن دریللر د دي هوس او نه

 ردکدن، قازدان؟ ؤدي سئچیلمیر ا او نه

 ییر بیزدن؟  دیۀ مدام نه ایسته او نه

 عوض وئریر بیزه آلدان، دانیشاق؟ 

 اسد: 

 زدن، ونن دریللر د پامبیقدیر هوس

 ردکدن، قازدان،ؤقادنیالر سئچیلمیر ا
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 ییر بیزدن،  امیز پامبیق ایستهفابریک

 عوضینه وئریر شالدان دانیشاق!

ده خالقیمیزي یئنی ـ یئنی  ز شعرلري ایله آرخا جبههؤسی ایللرینده قوجامان عاشیق ا یوك وطن موحاریبهؤب

اَمک نائلیتلرینه روحالندیرمیش، کولخوزالردا، سووخوزالردا، فاریک و زاوودالردا وئردییی مثامره و 

 لرده آزغین فاشیست قولدورالرینا قارشی آمانسیز نیفرت اویاتمیشدیر.  تلهوونسرتلري ایله کک

زه قدر کونسرت ونده و سونراکی ایللرده یوورؤزلتمیش، موحاریبه دود کریلعاشیق اسد عاشیقالر 

ی اَمک صرف سینه خوصوص رکملی صنعتکار بیر سیرا ایستعدادلی گنج عاشیقالرین یئتیشمهؤوئرمیشدیر. گ

ره ده اسده ؤهرت تاپمیشدیر. اونا گؤلییی ایله ائل آراسیندا ش دریکوسی، م ائتمیشدیر. او اوز صنعتی، تجروبه

 دئییردیلر. » دده«ائل آراسیندا 

ره، عاشیق اسد نیظامی ؤسترمیشدیر. اَ. آخوندوفون یازدیغینا گؤچون ده سع گوعاشیق اسد داستان یاراتماق ا

آدلی داستان دا یاراتمیشدیر. همین داستاندان بیر سیرا » نیظامی و آفاق«لییی موناسیبتیله  ایل 800نین  گنجوي

 شعرلر عاشیغین سون کیتابینا داخیل ائدیلمیشدیر. 

 یه مالیکدیر.  عاشیق اسدین ادبی ارثی آذربایجان سووئت عاشیق پوئزییاسی تاریخینده خوصوصی بیر موقع

 ادبیات: 

 . 1960، 1975، بیرلشمیش نشریات ـ عاشیقالر1

 . 1978، »یازیچی«زوم، ؤـ سازیم، س2

 . 1970زو، ترتیب ائدن اَ. آخوندوف، علم، ؤـ عاشیغین س3

 . 1978یئف، گنجلیک،  ـ خالقین سسی، ترتیب ائدنی پ. افندي4

 . 1966زاده، آذرنشر،  ـ خیاط میرزه، توپالیانی ر. رسنم5

6بان اَفقان، تو1955زاده،  پالیانی ن. حسنـ شاعیر چو . 
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 . 1963ـ عاشیق بیالل، 7

 . 1970ـ عاشیق بستی. الله، توپالیانی س. پاشایئو، 8

. عاشیق حسین بوزآلقانلی. توپالیانی س. 1987ط عاشیق حسین بوزآلقانلی. داستانالر، حکایتلر، یازیچی 9

 . 1975رضا، گنجلیک، 

 . 1968، »گنجلیک«اوف،  یانی م. حیکمـ میرزه بایرام اوف. شعرلر، توپال10

 . 1979اوف، علم،  اوف، ر. خلیل ـ عاشیق اسد، سئچیلمیش اثرلر، توپالیانالري ب. عبداهللا11

 . 1980، »گنجلیک«زاده،  ـ علیمردانلی عاشیق نجف. توپالیانی ر. رستم12

 . 1965جیلد،  IIبی اوف. اثرلري،  . حاجیوـ ا13

 . 1968لري، باکی،  میش مقاله و معروضهلبول. سئچیلوـ ب14

 . 1960ـ ح. آراسلی. عاشیق یارادیجیلیغی، 15

 . 1966اوف. عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم،  ـ م. ابراهیم16

 . 1970ژورنالی، » آذربایجان«زو، ؤـ م. ح. طهماسب. عاشیغین س17

 . 1970یئف. آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی،  ـ و. ولی18

 . 1966کیتاب، باکی،  II» لر تدقیق«آذربایجان سووئت عاشیق یارادیجیلیغینا دایر، . آخوندوف. ـ ا19َ

 .1968کیتاب، باکی،  II» لر تدقیق«ـ ق. ناماز اوف. اینقیالبدان سونرا عاشیق یارادیجیلیغینا مناسب. 20

 . 1976لري، باکی،  مرون نغمهؤنشلی عواوف. گ ـ ك. حسن21

 . 1965آذربایجان خالق یارادیجیلیغیندا لنین، آذر نشر «یئف.  ـ پ. افندي22

 . 11، ن 1977ژورنالی، » آذربایجان«یئف. اوکتیابر و آذربایجان فولکلورو.  ـ پ. افندي23

 

 سی ایللرینده  یوك وطن موحاریبهؤب
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 شیفاهی خالق ادبیاتی

ن شیفاهی خالق یارادیجیلیغی یئنی بیر دار آذربایجا سینین باشالنماسی ایله عالقه یوك وطن موحاریبهؤب

لر یارانیر.  تون ژانرالریندا بدیعی نومونهونین، دئمک اوالر ك، ب ورده خالق ادبیاتیؤمضمون کسب ائدیر. بو د

شمنه نیفرتینی وسو ایلک پالنا چئوریلیر. خالقین کئچمیشده وطنه محبت، د لرده وطن موضوع همین نومونه

 لري آغیزالردا دوالشیر:  یارادیجیلیغی نومونه ایفاده ائدن کالسیک خالق

 من عاشیقم، بو داشا،     عزیزیم، دارا چکر، 

 بو قایایا بو داشا.     خالالرین دارا چکر. 

 شمنیوائله وور کی، د    جو بیر اولسا، وائلین گ

 ) . 3، 25ـ  26سیندن بودآشا ( کلّه    شمنی دار چکر ود

 سوندا دا ماهنی و بایاتیالر یارانماغا باشالییر:  مه، وفا، صداقت موضوع زلهؤسرت، گورده اینتیظار، حؤبو د

 سودا اوینار بالیقالر،     گمی گلیر آرالی، 

 دریادا دریالیقالر.     ایچی دولو یارالی. 

 من آیریلیق بیلمزدیم،    ده بیر یار سئودیم،  گمی

 یریلیقالر؟!دیر بو آ نه    سول قولوندان یارالی. 

شمنلرین باریت ویوك دؤشه گئدیرلر. بویؤجک غلبه نامینه د شمن گلهومیزین صداقتلی اوغولالري د لکهؤا«

یوشچولرینی ؤلري سووئت د لر، شعرلر، بایاتیالر (چاستوشکاالر) و لطیفه قوخوسو ایله یوغرولموش نغمه

لییی آرادان قالدیرماق ایشینده  ازمکده، چتینشمنی ویوشه قالدیریر، دؤسیالحالندیریر، روحالندیریر، د

 ». ستریرؤمک گؤاونالرا ک

لري درج ائدیلیر، اَلدن  نین ایلهاملی نغمه جبهه قزئتلرینده، تبلیغاتچ بلوکنوتالریندا کوراوغلونون، قاچاق نبی

زلریندن ؤتاالر سیوش فعالیتینه قووت وئرن آؤلرده خالقیمیزین اَك و د ن و آرخا جبههؤاَله گزیردي. ا
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ن وبئش گ«، »آستاوور، راستا وور«، »نی هئچ کس ییخا بیلمز ائل تیکه«ستره بیلریک: ؤآشاغیداکیالري گ

قیصاص قیامته «، »قانلینی قان توتار«، »قانا ـ قان«، »شمزوقاچیریالن فرصت اَله د«، »ن گركویاراق، بیر گ

، »قازان قاراسی گئدر، ناموس قاراسی گئتمز«، »، قوالغی اولمازیین قویروغو بوستانا دادانان ائششه«، »قالماز

وس. موحاریبه ایللرینده خالق » نده بیر یولولر، اگید گؤز یول اونده یوقورخان گ«، »قان ائله، قانون ایله«

طیفه، بدیعه لري یارانیب، یاییلمیشدیر: بایاتی، ماهنی، روایت، ل ختلیف فورمالی فولکلور نومونهوآراسیندا م

سی، قهرمانلیق و رشادتی ترنم  لرده سووئت عسگرلرینین فاشیستلره قارشی آمانسیز موباریزه وس. بو نومونه

 ائدیلیر. 

لر خوصوصیله گئنیش  دوروجو ساتیرا آتشینه توتان بدیعهؤآزغین فاشیستلري، هیتلري کسکین، ا

لریندن ایستیفاده یولو  وي خالق ایفاده حاقّیندا عنعنه یاییلمیشدیر. (سند. ح) او زامان فاشیست، فریس، هیتلر

 لري یارانیب ایفا ائدیلیردي:  ختلیف شیفاهی ادبیات نومونهوایله م

 هیتلر بیین ماشینالري

 ایتیریبدي قوشونالري، 

 لوبدو، ؤن هیتلر اوبو گ

 ). 5و  103( ونوبدؤباش کَلَمه د

کارالریز وطن  لردیر. بسته یاییلمیش ژانرالردان بیریده نغمهسی ایللرینده ان چوخ  یوك وطن موحاریبهؤب

لر  وشلره روحالندیران نغمهؤپرورلیک حیسلرینی آرتیران، د سوندا، خالقین وطن سی موضوع موحاریبه

سترمک اوالر. ؤلرینی گ بی اوفون نغمه اوفون، س. حاجی بی اوفون، س. رستم . حاجیویارادیرالر. بو جهتدن ا

سی عاشیق اوسلوبوندا  زلري ص. وورغونوندور) نغمهؤ(س» شفقت باجیسی«اوفون  بی اجی. حوا

» یاخشی یول«ده خالقین دیلینده ازبر اولموشدور. یاخود  ده جبهه یازیلمیشدیر. بو نغمه هم آرخادا، هم
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آنانین «ر)، زلري ص. وورغونوندوؤ(س» یوشچولر مارشیؤد«، »وطن اوردوسو«دیر)،  زلري س. رستمینؤ(س

 هرت قازانمیشدیر. ؤلري ش اوفوندور) نغمه زلري عاشیق میرزه بارامؤ(س» اوغلونا نصیحتی

آدلی اثرلریده خوصوصیله قئید » جنگی«چون ترتیب ائدیلمیش واوفون خالق چالغی آلتلري ا بی . حاجیوا

 لیدیر.  ائدیلمه

زلري ز. ؤ(س» ییرم زلهؤگ«دیر)،  یئفین علی زلري س.ؤ(س» زله منیؤگ«کار سلیمان علسگر اوفون  بسته

سیمفونیک «اوفا حصر ائدیلمیش  . اثرلري، تانک قوشونالري گئنئرال مایورو هزي آصالن9دیر نین جبارزاده

وي  دا افسانه»سیمفونیک پوئما«لریدیر.  نومونه  زل صنعتؤسوندا یازیلمیش گ موحاریبه موضوع» پوئماسی

لیک مهارتی موسیقی دیلیله صنعتکارلیقال تصویر  یوك رشادتی، سرکردهؤب قهرمان هزي آصالنوفون

 ائدیلمیشدیر. 

دیر) ماهنیالري، مارش فورماسیندا اورکسترله  زلري محمد راحیمینؤ(س» ایرلی«، »یه جبهه«اوفون  س. رستم

اهمیته مالک ایدي.  ده موهوم چون عاشیق یارادیجیلیغی اوسلبوندا یازیلمیش دیگر اثريوخورون ایفاسی ا

زلري عاشیق اسد رضا ؤسینی (س اوفا حصر ائتدییی ماهنی اوف سیاسی رهبر کامال قاسیم بی س. حاجی

 میشدیر.  دیر) عاشیق هاواالري اوسلوبوندا ایشله یئفین

اوفون،  کار فیکرت امیر اوفون، گنج بسته یوشلرده ایشتیراك ائدن اشرف عباسؤاو زامان قیزیل علسگر کیمی د

ده آرخادا گئنیش  ده، هم یوش مئیدانالریندا یاراتدیقالري بیر سیرا ماهنیالر هم جبههؤیئوین د اسماعل عبداهللا

یاییلمیشدي. بو ایللرده موعاصیر، رادیو وئریلیشلرینین رئپئرتورآریندا عومومیتله خالق موسیقیسی و 

یه  ز فعالیت خورلري جبههؤیقالر کوللئکتیولري، ا، عاشکریللرینین سایی آرتمیشدیر. ماهنی و رقص  نغمه

لرینی تبلیغ و تشویق ائدیردیلر. عاشیقالر  گئدیر، یاخود آرخادا، خالق آراسیندا خالق یارادیجیلیق نومونه

یوشچولرده ؤلري ایله د ز نغمهؤخاناالري گزرك اوخودوقالري خالق ماهنیالري و ا نی، حربی خسته جبهه

 یوشه روحالندیریردیالر. ؤی داهادا آرتیریر، اونالري دوطنه محبت حیسین
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زله سیالح، صنعتله ؤسی واردیر. تا کئچمیشلردن باشالیاراق س زل بیر عنعنهؤنین گ آذربایجان خالقی

کنمز قووت وئرمیشدیر. ویوشچولره تؤقهرمانلیق ایشغالچیالرا قارشی موباریزه مئیدانالریندا بیرلشمیش د

یوشچولریمیزي روحالندیرمیش، اونالردا ؤز، موسیقی، ماهنی دؤده س سی ایللرینده بهیوك وطن موحاریؤب

 مردلیک، قورخمازلیق حیسلرینی داهادا آرتیرمیشدیر. 

ز سازي ؤز سازالري ایله گئتمیشلر. عاشیق قارا محمداوف اؤیه ا یوشچولري جبههؤبیر چوخ آذربایجان د

دن گلن بیر مکتوبدا  یوش یولو گئچمیشدیر. یاخود، جبههؤالوي) قدر دایله قافقازدا یوقوسالوییایا (یوگس

فاشیست ایشغالچیالري شیمالی قافقازدان قووولوب چیخاریلیر، شهرلر، کندلر بیر ـ بیرینین «دئییلیردي: 

می آیاغینی ندییی بیر ائوه گیریریک. کی چون اَیلهوآرخاسینجا آزاد ائدیلیر. آوتوماتچیالر روتاسینین قیزینماق ا

یوشچو ایچري ؤکور. نازیک، اوجا بوي بیر دوقورودور، کیمی دوالغینی باغالییر، کیمی ایسه پاپیروس ب

 له قارشیالییر: وله ـ گوکیلردن بیریسی اونو گ گیررکن ائوده

 ـ آي، قازاخل باالسی، گل بیر روحوموزو قاشووال!

 بیر بارماقالریمین دونو آچیلسین. اَیه، آي قیوالسیز اوشاغی، قویسانیز   ـ 

 ـ یاخشی دئیینمه، گل کئچ اوجاغین باشینا. 

شونه باسیب کیچیک اوطاغین ؤاوف اوجاغی باشینا کئچیب اَللرینی قیزدیریر، سونرا سازینی د ... موسم خلیل

 ایچریسینده او یان ـ بو یانا گزه ـ گزه اوخویور: 

 فاشیسته باخ، فاشیسته باخ، 

 ر یوخونو آتیب قاچیر. وا

 نوب دالینا باخماییر، ؤد

 عار ـ ناموسون ساتیب قاچیر. 
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 موسومم، مردي ـ مردانا، 

 ایندي قان آلیرام قانا، 

 ییر مئیدانا، فریس گیرمه

 153»کولدان ـ کوسدان تاتیب قاچیر

دا بو زامان قیزیل  وفا لبوللري مات قویور، مجلیسلر زینتی جیلّی عاشیق مصیب نصیبومالحتلی سسی ایله ب

نده سنگرده بداهتاُّ آشاغیداکی وشمنه قارشی ووروشوردو. او، قارلی ـ چووغونلو بیر گواوردو سیراالریندا د

 شعري قوشموشدور:

 نلر هانی، وچالیب ـ چاغیردیغیم او گ

 شدو سازیم سنگرده، وگلیب یادا د

 ییر قیشین بورانی،  ایندي حکم ائله

 اق یازیم سنگرده. صاباح آچیالج

 

 وطن، سنی هئی یادیما ساالرام، 

 تورپاغینی یاد ائللردن آالرام. 

 سته قاالرام، وز فریستی لئش ـ لئش اوی

 زوم سنگرده. ویامان بوز دور منیم ا

 

 دن:  ز دئییرم سینهؤمصیبم، س

 نوم شن، وکی، او ساغدیر، کئچمز گ نئچه

 . 23. ن 1943، »ادبیات قزئتی«سی اوخویور،  ـ آ. زامانوف. کازبئک ظفر نغمه 153
                                                 



 نکویله من وکی بو س گرك اَللریمده

 لرین قبرینی قازیم سنگرده. هیت

ستردیلر. ؤوي قهرمانلیقالر گ نین مرد اوغولالري افسانه سی ایللرینده آذربایجان خالقی یوك وطن موحاریبهؤب

زلرینی حقیقتاُّ ده جاوانشیرلرین، بابکلرین، کوراوغلوالرین، ؤیوشلرینده اؤفاشیست ایشغالچیالرینا قارشی د

اوفون، اسرافیل  اوفون، کامال قاسیم سترن قهرمانالرین، هزي آصالنؤیمی گوالدالري کؤالرین ا ستارخان

یئوین  اوفون، حسین باال علی نین، گراي اسد زاده محمداوفون، قافور (غفور) محمداوفون، مهدي حسین

 زل ماهنیالر حصر ائتمیشلر. ؤیه باشالدي. عاشیقالر بو قهرمانالرین شرفینه گ آدالري فخرله چکیلمه

نین اساس و آپاریجی موضوعالریندان بیري ایدي. آذربایجان  پرورلیک شیفاهی خالق یارادیجیلیغی وطن

ییر، بونونالدا  زللیکلرینی، اونون طبیعی ثروتلرینی وصف ائدیر، تعریفلهؤز شعرلرینده وطنین گؤعاشیقالر ا

، »باکی«نین  دیردیلر. عاشیق میرزهشمنه قارشی سونسوز نفرت و وطنه محبت حیسلرینی تبلیغ و ترنم ائود

 سترمک اوالر. ؤشعرلرینی بونال میثال گ» بیزیمدیر«، عاشیق تیمورون »وطن بیزیمدیر«عاشیق اسدین 

یه نور ساچان قارا قیزیلی وصف ائدیر،  لکهؤردیفلی شعرینده عاشیق میرزه نفت بورقوالرینی، ا» باکی«

 یر: نین قهرمان کئچمیشینه بیر نظر سال باکی

 حئیرانام نفت بوالغینا،

 نور ساچان آغ چیراغینا

 زللر اویاالغینا ؤاو گ

 ده قوناق گلدیم، باکیم.  من

شمن وحکم بیرلشدیرمک دؤمک، سیراالري م شمهوره قورخویا دؤلی ائل صنعتکارالرینا گ قوجامان، تجروبه

 نین رهنیدیر.  زرینده غلبهوا
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نین ایلک  ردیفلی قوشماسی دیقّتی جلب ائدیر. بو شعر موحاریبه» االنمازپارچ«نین  بو جهتدن عاشیق میرزه

کنمز مادي و مدنی ثروتلرینی، ویوك وطنیمیزین قدرتینی، وطنین تؤنلرینده قوشولموشدور. عاشیق بوگ

 شمنین غفلتاَّ هوجومو فاشیستلرینوره خائن دؤیه گ خالقالرین بیریلییی و دوستلوغونو ترنم ائدیر. میرزه

 شوندویو کیمی اولمایاجاق. ود

 سیندن دانیشیلیر.  زرینده غلبهوشمن اوییندن، د جوندن، سارسیلماز بیرلیونین سونوندا خالقیمیزین گ ماهنی

سیندن،  آدلی قوشماالریندادا خالقیمیزین دمیر اراده» بیلمز«، »شمریکود«، »شانلی وطن«نین  عاشیق میرزه

 کسک اینامیندان دانیشیلیر. ووالن ییه ا حکم بیریلییندن، غلبهؤم

ن آتش خطّینده ووروشموشالر. بونالردان ؤنین ا تورب جبههؤآذربایجان عاشیقالرینین بیر قیسمی سیالح گ

اوف، عاشیق هماي، عاشیق ابراهیم و  عاشیق قارا محمداوف، عاشیق نجف، عاشیق ایسالم یوسف

تون وآدلی شعرینده ب» نوبو گ«نلرینده عاشیق اسالم ویلک گنین ا ستره بیلریک. موحاریبهؤباشقاالرینی گ

 یه سفربر اولماسینی بئله ایفاده ائتمیشدیر:  خالقین موحاریبه

 یاشاسین اوردوموز، دورور اَر کیمی، 

 وطن کئشییینده شیر ـ نرکیمی، 

 ایسالما، سازیمال بیر عسگر کیمی 

 154ن.وخالقیمین یولوندا حاضیرام بو گ

دا اَلینه سیالح  آدلی شعرینده خالقین اوغولالرینی» دوستالر«یوشه گئتمکله برابر، ؤزو دؤالم اعاشیق ایس

 توررك قولدورالري دوغما یورددان قوووب چیخارماغا چاغیریردي. ؤگ

 چون آزادلیغی، وطنیوقوروماق ا

 یه، دوستالر! نَر ایگید تک گئدك جبهه

 . 190، ص. 1957، باکی، »عاشیقالر«ـ  154
                                                 



 یدن، دریادان،ؤهوجوم ائدك یئردن، گ

 ). 1، 19یه، دوستالر. (ؤلون سوووراق گوشمن کود

ز مالحتلی سسی ایله ؤسترمیش، مجلیسلري اؤیوشلرده شجاعت گؤعاشیق قارا هله قافقاز اوغرونداکی د

زرینه قولدورجاسینا ومیز ا لکهؤدام کندیندندیر. فاشیستلرین ا جوشا گتیریردي. او، گَده بی رایونوندا آریخ

شمنه قارشی ونلرینده اوردو سیراالرینا گئتمیش و دونین ایلک گ شیدن قارا محمداوف موحاریبهنینی ائ باسقی

 نلرینده قوشدوغو ماهنیالرین بیریسینده دئییردي: ونین ایلک گ ده ووروشموشدور. عاشیق موحاریبه ن جبههؤا

 زومو ائشیتسین مردلر، ؤقارایام س

 نمز ایگیدلر، ؤآزادلیق یولوندا د

 چو قارداش، وور کی، بیزیمدیر ظفر، توپ

 وور داغیلسین خانمانی هیتلرین!

زل لیریک قوشماالر، موباریز ؤیوشدن سونرا ایستراحت زامانی عسگرلري باشینا ییغاراق گؤعاشیق قارا د

لره روحالندیریر، قلبلرینی اوخشاییردي. عاشیق قارا  ماهنیالر اوخویور، اونالري یئنی ـ یئنی غلبه

یوشچولرین خواهیشی ایله ایفا ائدیردي. ؤنین موباریز قوشماالرینی تئز ـ تئز د کوراوغلونون، قاچاق نبی

زل ؤزوده یئنی ـ یئنی ماهنیالر یارادیردي. اونون قوشماالریندا وطنین، آذربایجانین گؤبونالرا برابر، ا

 زنلري ترنم اولونوردو. وباغالري، د

دفعه  3ره ؤستردییینه گؤیوشلرده قهرمانلیق گؤیوشچولري، فاشیستلره قارشی دؤدعاشیق قارا قهرمان بیر 

سینده، گئورگییئوسک شهرینین  اوردئن و مئدالال تلطیف ائدیلمیشدیر. شیمالی قافقازین آزاد ائدیلمه

 یوشموشدور. بو زامان او، آشاغیداکی قوشمانی دئمیشدیر: ؤآلینماسیندا هندلرله د

 وش امري آالندا، یؤدن د سرکرده

 چاالندا   روش مارشیوقهرمانالر ی
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 ده آالندا، اون شهري بیر حمله

 دئدیلر غلبه بیزیمدیر، بیزیمدیر! 

یوش یولونو داوام ائتمیشدیر، کوبانین، ؤعاشیق قارا محمداوف قافاز داغالري اتکلرینده باشالدیغی د

یوش یولو ؤمیش، دنئستر ساحیللرینه قدر شرفلی بیر دسینده فعال ایشتیراك ائت اوکراینانین آزاد ائدیلمه

 سینه یازدیغی مکتودا دئییردي:  کئچمیشدیر. عاشیق قارا دوناي ساحیللریندن سئوگیلی

 ندویوم، قوربان اولدوغوم،ؤباشینا د

 نی آل، سنه قوربان! یازیرام نامه

 یاخشی ساخال، سنده قالسین یادگار،

 وربان!ل سنه قؤسوناالر سئیر ائدن گ

 

 دیر،  یوش هوسیندهؤقارا ایندي د

 دیر.  سینده مئدالالر یان ـ یانا سینه

 زلري وطنین سوناسیندادیر. ؤگ

 جوموز داغ ییخار، بیل، سنه قوربان!وگ

یوش یولالریندا یازدیغی بعضی قوشماالري صنعتکارلیق جهتدن ضعیف اولسادا، عاشیق ـ ؤعاشیق قارانین د

الري کیمی ماراقلی و صمیقیدیر. کشفیات زامانی عاشیغین سازینین و شعر  یرپینتییوشچونون غلبه چؤد

 ك درد اولموشدور.ومورلؤسی اونا ع شمن اَلینه کئچمهودفترینین د

دا ماراق دوغورور. عاشیق نجف  سی ایشتیراکچیالریندان عاشیق نجفین یارادیجیلیغی وطن موحاریبه

ده ایکن  یوشلرده ایشتیراك ائتمیش و آغیر یاراالنمیشدیر. اونون جبههؤنلریندن دونین ایلک گ موحاریبه
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. 1945، »ادبیات قزئتی(«وس. قوشماالري چاپ اولونموشدور. » اوغلوما جاواب«، »دورناالر«یازدیغی 

 ). 8ن.

ر. بو جهتدن یوشن قهرمانالر حاقّیندا داستانالردا یارانمیشدیؤده د سی ایللرینده جبهه یوك وطن موحاریبهؤب

آدلی قهرمانلیق داستانی خوصوصیله ماراق » کامالین داستانی«اوف حاقّیندا  سیاسی رهبر کامال قاسیم

نین ایلک آیالریندا یارانمیشدیر. عاشیق میرزه داستانی کامال  ). داستان موحاریبه4، 196دوغورور (

یه گئدرکن  پرور سووئت آدامی جبهه ، وطنوردن باشالییر. قهرمانؤشدویو دویه یوال د اوفون جبهه قاسیم

 آروادي و اوشاقالري ایله وداعالشاراق دئییر: 

 غلبه بیزیم اوالجاق،     من گئدیرم ووروشالرا، 

 شمن یوردو داغیالجاق،ود     شمنلري چکیم دارا ود

 شمنه چاتان آنجاق وقوي د     ییمدن آلسام یارا،  رهوک

 منیم دردیم، قنیم اولسون.      سئوگیم سنه قنیم اولسون.

کی ایگیدلییینی بدیعی بیر شکیلده تصویر ائدیر. داستاندا کامالین  ده اوفون جبهه عاشیق میرزه کامال قاسیم

ین قهرمانین  ین قوشماالري فاشیزمه درین نیفرت بسله یه سسله یوشچولري موباریزهؤنو پارتالدارکن دورپؤک

 یریر. نی عکس ائتد داخیلی عالمی

 ،خ آیدین تصور یارادیر. کامال ایگید آذربایجان باالسیدیر. اوخوجودا چوداستان کامالین صورتی حاقّیندا او

نین وارثیدیر. وطن، آنا تورپاق، آزادلیق اوغروندا موباریزه کامالین آغیر  جاوانشیر و بابکین، کوراوغلو و نبی

دن چکینمیر.  کامال قورخماز، ایگید بیر گنجدیر. او، هئچ بیر تهلکهنون معناسیدیر. ومرؤنلرده کئچیردییی عوگ

نو پارتالتماق الزیم ورپؤیوك استراتژي اهمیتی اوالن کؤچون بوسی ا مه فاشیست غصبکارالرینین کئچه بیلمه

تالري ایله نور، دوسؤسینه د ز حیصهؤتورور و موفقیتله حیاتا کئچیریر. گئري، اؤسینه گ گلیر. بونو کامال عهده

 ز داخیلی سئوینج و هیجانالرینی ایفاده ائدن ماهنیالر اوخویور: ؤروشور و اؤگ
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 بو میثالی دئییب اولو باباالر، 

 طرالن اویالغینا سار گله بیلمز، 

 ده سئل کیمی  آخماق فاشیست یئریسه

 نیا اوالر اونا دار، گله بیلمز. ود

لرینین بدیعی  ی خالق یارادیجیلیغینی یالنیز قهرمانلیق حادیثهسی ایللرینین شیفاه یوك وطن موحاریبهؤب

ده خالق ادبیاتیمیز موباریز بیر سیالح کیمی، چوخ  تصویري سایماق دوغرو اولمازدي. موحاریبه زامانی جبهه

ري، واخت قهرمانالرین ایگیدلییینی مشایعت ائتمیشدیر. ماهنی، بایاتی، قهرمانلیق ناغیلالري، عاشیق قوشماال

شمنه کسکین نیفرت و کین، وطنه سونسوز محبت حیسی ویینده د رهولر عسگر  وضابطلرین ا افسانه و لطیفه

 اویاتمیشدیر. 

یوشچو، ؤسی ایللرینده شیفاهی خالق یارادیجیلیغیندا پارتیزانالرین، کشفیاتچی، د یوك وطن موحاریبهؤب

خالق اوغروندا جاندان کئچمک، باشقا خالقالرا  لمز صورتلري یارادیلمیشدیر. وطن،ؤکوماندیر و ب. ا

شمنه ـ ساتقینالرا قارشی ولیک، آزادلیغا مئیل، د یی، مردلیک، صادق مهؤرمت و محبت، یولداشلیق کؤح

لیکلري خالق  الرینین یاراماز، ایرنج خاصیتلري وحشی آمانسیزلیق وس. کیفیتلر، فاشیست ایشغالچی

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤایارادیجیلیغیندا بدیعی شکیلده 

نلرینده وزرینده غلبه همیشه اَن عزیز بایرام کیمی قئید ائدیلمیشدیر. بو بایرام گوفاشیست آلمانییاسی ا

شمنه خالقین نیفرتینی ویوشکن روحلو ماهنیالر اوخوموش، دؤله د عاشیقالریمیز ائل شنلیکلرینده شست

 ایفاده ائتمیشدیر. 

 خیندي محمد (ممد): 

 یی ایتیرمز،  ممدهئچ اَمه خیندي

 یوشه تاب گتیرمز. ؤده دوگَده ـ گ
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 مخنتسین باخچاسی بار یئتیرمز. 

 تارمار اولدو تاختی ـ تاجی هیتلرین. 

 عاشیق حسین ساراجلی: 

 حسین دئیر چوخ داستانالر یازمیشیق، 

 یاغیالرین آالیینی پوزموشوق، 

 فاشیستلرین مزارینی قازمیشیق

 ی آجی هیتلرین. آخیر اولدو حال

ورونده یازیلی ادبیاتیمیز کیمی، شیفاهی خالق یارادیجیلیغیمیزدا ایدئیا سیالحی ؤسی د یوك وطن موحاریبهؤب

 لري سفربر اولماغا روحالندیرمیشدیر.  تلهومک ائتمیش، کؤسینه ک اولماقال خالقین موباریزه

 ادبیات: 

 .1942باکی،  سی حاقّیندا، یوك وطن موحاریبهؤـ عاشیقالر ب1

 . 1942سی حاقّیندا عاشیق شعرلري، باکی،  یوك وطن موحاریبهؤـ ب2

 . 1941ـ وطن حاقّیندا خالق شعرلري، باکی، 3

 . 1972نشریاتی،» علم«جیلد،  Vجیلدده،  5ـ آذربایجان داستانالري، 4

 . 1969کیتاب، باکی،  Iـ آذربایجان فولکلورو آنتولوگییاسی، 5

 . 1960اشیق یارادیجیلیغی، باکی. ـ ح. آراسلی. ع6

 . 1966اوف. عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم، باکی،   ـ م. ابراهیم7

ـ نین  کریلسی ایللرینده عاشیق یارادیجیلیغی. و. اي. لنین آدینا  یوك وطن موحاریبهؤیئف. ب ـ پ. افندي8

 . 1959جیلد،  VIIاثرلري، 
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 رده وؤسیندن سونراکی د یوك وطن موحاریبهؤب

 شیفاهی خالق ادبیاتی 

سی ایله باشا چاتدي. موباریزه ایللرینده اینجه صنعتیمیز  نین غلبه سی سووئت خالقی یوك وطن موحاریبهؤب

 یوك موفقیتله چیخدي. ؤسیناقدان ب

لر دوروردو. اینجه صنعت،  ل وظیفهؤدن فولکلورون قارشیسیندا یئنی، جیدیو مس ملهواینجه صنعتین، او ج

نین یاراالرینی ساغالدان، صنایعی، کند تصرفاتینی برپایا گیریشن خالقین اَن یاخین  لکلور موحاریبهفو

یوك ؤچون بوده حکومتیمیز اینجه صنعت، ادبیات و فولکلورون اینکیشافی ا رهؤسی اولدو. اونا گ مکچیؤک

الخلق  لح اوغروندا، بینوص چیلیک،  الملل یی، زحمتی، دوستلوق، بین ستردي. خالقیمیزین دینج اَمهؤقایغی گ

 یا قارشی موباریزه وس. کیمی موضوعالر ایلک پالنا چکیلدي.  ارتجاع

میش ایمپریالیستلر خالقالري داها دهشتلی فالکتلره سالماق  نمهؤنین اولدو ـ آلووو س هله موحاریبه

الرینی آرادان قالدیرماق،  نین داغینتی اریبهلرینه ایسه موح لکهؤییردیلر. سووئت خالقینا، سوسیالیست ا ایسته

ده  رهؤلح، امین ـ آمانلیق الزیم ایدي. اونا گوص چون وصنایع و کند تصرفاتینی داهادا اینکیشاف ائتدیرمک ا

لح و دئموکراتییا اوغروندا موباریزه فولکلورون اساس وص بو ایللرده ایکی اساس موضوع: اَمک، 

 موضوعالري اولدو. 

لرینه باشالییر. بو  یین نهنگ تیکینتی یمیز بیر طرفدن برپا ایشلري آپاریر، دیگر طرفدن ایسه گلجهخالق

صنعتیمیزده اولدوغو کیمی، فولکلوروندا اساس موضوعالریندان بیرینه  کسک اَمک پافوسو عومومیتله اینجهوی

بان (چراغان) ائدن سو ـ  لمی چیراقچئوریلیر. ایندي عاشیقالرین سسی صحراالرا جان وئرن کانالالردان، عا

الکتریک ستانسییاالریندان گلیر. عاشیق میرزه وولقا ـ دون کانالینا ایکی مخمس حصر ائتمیشدیر. بونالردان 

 بیرینده اوخویوروق: 

 زنلره حیات گلیر، باهار گلیر، وصحراالرا، د
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 ایندي باخین کاخووکایا، اوستا گلیر، معمار گلیر، 

 دان بنزین گلیر، ماشین گلیر، قاطار گلیر، دایانما

 باکی، داشکند، مسکوادان بو یئرلره نه وار گلیر،

 یم، هر آن دئییرم.  قلبیم هله قوجالمامیش، میرزه

لح و امین ـ آمانلیق گتیرن اَمک ماهنیالردا، وص حکم ؤهرت، ائله برکت، فراوانلیق، مؤاینسانالرا شان ـ ش

 ا وصف اولونور: بایاتیالردا، داستانالرد

 دن یوخدو ایز،  غم ـ غصه    من عاشیق ائللر بیزه، 

 یارادیریق بوردا بیز،     للر بیزهؤبار وئریر چ

 ییر بیر شهره بنزه    ر چایالروتسلیم اولور گ

 تئخنیکالی کندیمیز.     نور وئریر سئللر بیزه، 

چئویریر، خام تورپاقالردا قیزیل زمیلر بئجریر، زارا  یی سوسوز صحراالري الله ورده اینسان اَمهؤبو د

 رچایالرین مجراالرینی دییشیر. وگ

 پامبیق ائللر بیزَدي    لده، وعزیزیم ائللر گ

 لر بیزَدي،  موغان میل    لدو، ونوللر گؤغملی ک

 کولخوزون تارالسیندا    وراندا ؤزل دؤبیزیم گ

 ي. للر بیزَدوآچدي گ    لدو. وللر گؤصحراالر چ

 لح و دئموکراتییا موضوعسو. وص خالق ادبیاتیندا 

ره ده ؤییر. اونا گ لره نیفرت بسله یه مئیل ائدیر، موحاریبه لري همیشه دینج، یارادیجی اَمه تلهوگئنیش خالق ک

ینی لح، دئموکراتییا، امین ـ آمانلیق اوغروندا موباریزه آپارمیشدیر. بو موضوع عوص تون وارلیغی بویو واو، ب

دن فولکلوروندا اساس موضوعالریندان بیري اولموشدور.  ملهوصنعتینین، او ج زاماندا سووئت اینجه
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سینده موحاریبهده سونرا بو موضوعدا موهوم اثرلر مئیدانا  بهؤز نؤآذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندا دا ا

 گلمیشدیر. 

نیا ونیر. عوموم د ییا اوغروندا موباریزه داها دا گئنیشلهلح و دئموکراتوص سیندن سونرا  یوك وطن موحاریبهؤب

شوراالري یاراندي.  لحوص لرینده  لکهؤشوراسی، هر بیر متفق رئسپوبلیکادا، خالق دئموکراتییاسی ا لحوص 

وي شکیل آلدي.  تلهونیا مقیاسیندا کواوغروندا، یئنی موحاریبه قیزیشدیریجیالرینا قارشی موباریزه د  لحوص 

 روروك. ؤده آیدین گ لرینده یا حصر ائدیلن شیفاهی خالق ادبیاتی نومونه ز بونو همین موضوعبی

 بو باغدان نه گلدي،     عاشیق، دوالق آلتینا 

 یولالري کَسه گلدي،     ساري دوالق آلتینا 

 لحون سسی اوجالدي وص    لح بایراق تک اوجالسین. وص 

 ر ده سسه گلديائلل    بیزده دوالق آلتینا. 

 ن ساسیلماز دایاغی اوالن اوردوموز بئله تصویر ائدیلمیشدیر: ولحوص خالق بایاتیالریندا 

 عزیزینم، بئشیکده،     ائللر آیاغا دوردو، 

 م یاتیر بئشیکده،  رپهؤک    شمنه ضربه ووردو، ود

 دیر ـ  آتاسی سرحدده    فاشیستلري محو ائتدي 

 ده.  دایانیبدیر کئشیک    قهرمان قیزیل اوردو. 

لح موضوعسوندا چوخلو ماهنیالر قوشموشالر. وص دن سونراکی ایللرده آذربایجان عاشیقالري  موحاریبه

اوف،  اوف، جاالل سلیمان لر قدیر عاشیق میرزه، عاشیق اسد، عاشیق حسین جاوان، کامیل ذلفقاراوف، بی

اوف و باشقاالرینین قوشماالري خوصوصیله دیقّتی جلب  یوسف یئف، ایسالم اوف، چوبان تقی یداهللا عباس

 ردیفلی قوشماسیندا دئییردي: » ن بایراغیولحوص «اوف  لر قدیر ائدیر. بی

 یلرینده آچاراق قاناد ؤوطن گ
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 ن بایراغی، ولحوص گزیر اَلدن اَله 

 مظلوم اینسانالرا اومید بخش ائدیر

 غی. ن بایراولحوص رکملی ایله ؤمغرور گ

کیتابیندا » لري صلح نغمه«ـ نجی ایلده چیخان  1952آذربایجان عاشیقالرینین بو موضوعدا اوالن ماهنیالر 

لح و دئموکراتییانین، سووئت اوردوسونو، خالقین دینج، یارادیجی وتوپالنمیشدیر. آذربایجان عاشیقالري ص

 ز شعرلرینده ایلهامال وصف ائدیردیلر. ؤیینی ا امه

لحه، دئموکراتییایا چاغیریشال تامامالییردیالر. عاشیق وختلیف موضوعالردا اوالن ماهنیالرینی صور معاشیقال

یین، خالقیمیزین  لري دینج یارادیجی اَمه نین شعرینده سووئت عسگرلري، سووئت سرحدچی میرزه

 نایلیتلرینین قورویوجوسو کیمی ترنم ائدیلیر: 

 اویاق،رورم هر زامان اویاقسان، ؤگ

 سین بو یوردا اصال یاد آیاق.  دیمه

 نمز مرد، قوچاقؤزوندن دؤقایدادیر، س

 ایستر بوران اولسون، ایستر قار اولسون. 

مکدیر. ؤسینه ک لنمه حکمؤلحون مویی ص  شموشلر کی، خالقیمیزین فداکار اَمهوعاشیقالر چوخ یاخشی باشا د

لریندن جوشا گلرك یئنی ـ یئنی اثرلر  یشلریندن، اَمک خاریقهاونالر آذربایجاندا گئدن قوروجولوق ا

 ویدیر:  یارادیردیالر. عاشیق یداهللا عباس اوفون ماهنیسی بو جهتدن داها سجیه

 ننده، طبعیم جوشاندا، سازیم دیلله

 لردن دئییم.  ز آچیم، نهؤدئ ندن س

 یه نقش اولونمامیش آدي خریطه

 یم. هانسی یئنی کنددن، شهردن دئی

 640 



 

 مغانا، شیروانا کانالالر چکن،

 کن،ؤداش کسنده دینامیتله یئر س

 بوروق قوران، مئشه ساالن، ائو تیکن

 نردن دئییم. وستردییی هؤائلین گ

ییدیر. عاشیق ابراهیم  لرینین آرزوسو، ایسته  نیا زحمتکشوتون دولح، دئموکراتییا، آزادلیق، استقاللیت بوص

 ایفاده ائتمیشدیر: (باکی) بو ایدئیانی بئله 

 زوموز بودور بو،ؤحاق س

 لحون آدي اولودور، وص

 لحون یولووائی دوستالر، ص

 یین یولودور.  جه گله

نیا اهمیتینی وفولکلوروموزون عوموم د وورؤلح دئموکراتییا اوغروندا موباریزه موضوعسو سووئت دوص

 داهادا آرتیرمیشدیر. 

 وي فورماالري تلهونین ک خالق یارادیجیلیغی

لرینی یارادان چوخلو صنعتکارالر  موزده شیفاهی خالق ادبیاتینین آیري ـ آیري نومونهوورؤآیدیندیر کی، د

سینه گئدنده یئنی بیر استعدادال قارشیالشیرسان. اونالر  یاشاییرالر. آذربایجانین هر هانسی بیر گوشه

یک فولکوروموزو قورویوب ساخالییر، سووئت لرینی یاشادیر، کالس زل عادت و عنعنهؤخالقیمیزین گ

 لرینی یارادیرالر.  فولکلوروموزون ایسه یئنی ـ یئنی نومونه وورؤد

ییر.  رمتله دینلهؤدا قوجامان ائل صنعتکاري اشرف نصیراوفو هامی ح کسک داغ کندي اوالن خالتانلیوی«

ر کیمی قوجالمیر. او نادیر خالق داستانالرینی ـ ـ اي کئچمیشدیر، آنجاق بیر ایفاچی صنعتکا 80اونون یاشی 
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وس. بیلیر. قوجامان صنعتکار ایندي یئنی ـ یئنی ماهنیالر » نجف و پرزاد«، »اوردوبادلی کریم«، »یئتیم آیدین«

 (سند. ح)» قوشور، ائل آراسیندا ایفا ائدیر.

سی  یاشی وار. اونون سینه 85اولوب. طور قضاسینین محمدلو کندینده آنادان  یاخود، پري حسن قیزي زنگه

لري یارادیر. حاضیر جاواب،  زوده شیفاهی ادبیات نومونهؤزل اینجیلري ایله دولودور. اؤنین گ ائل صنعتی

لره چوخلو ماهنیالر حصر ائدیر.  موزده باش وئرن حادیثهوورؤسینه دفتر ائل صنعتکاریدیر. موعاصیر د

ندردییی منظوم ؤتلره قارشی قهرمانجاسینا موباریزه آپاران یگانه اوغلونا گسینده فاشیس یوك وطن موحاریبهؤب

 مکتوبونون بیر یئرینده یازیردي: 

 ایگید زحمت چکر وطن یولوندا،

 جون قولوندا،وفنگین اَلینده، گوت

 وور یاغی گبرسین ساغی ـ سولوندا

 داریخما ـ داریخما، باالم، داریخما!

 155م داریخما! ل ائتسین نالهوشمنی کود

دریک ولی م زو ـ محبتی شیرین ـ مزهؤحاضیردا ائل آراسیندا خوصوصی بایاتی دئینلر، آغیچیالر، نقّالالر، س

لوش، یومورال دولو احواالت و وائل صنعتکارالري چوخدور. چوخ زامان مجلیسلرده، ییغینجاقالردا گ

لی،  لري اولدوغونا اهمیت بئله وئرمیریک، دئمه نومونه نیر، بیز بونالرین شیفاهی یارادیجیلیق یلهؤلر س لطیفه

ده اوالن نقصانالر  لرین چوخوندا عاییله و معیشت زلري ایندي ده یارانیر و یاییلیر. بئله لطیفهؤلر، ائل س لطیفه

سینده  حیصهلرین چوخ  زله لطیفهؤلر، یالتاق و آواراالر تنقید اولونور. بیر س زلر، تنبلؤزه چیخاریلیر، آج گوا

 لر قویولور:  وي مسأله ایندي تربیه
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 چون بیر شئی قویمامیسان؟!وـ بو ندیر؟ آرواددان آیریلمیسان، ائوده ده اونون ا« 

 ). 4ـ  21» (ـ نه دانیشیرسان، جانیم! بس اوشاقالر ندیر؟

جیلیغینادا خوصوصی لرین کوللئکتیو یارادی تون بونالرال برابر، سووئت حاکیمیتی ایللرینده زحمتکشوب

گئنیش  وزؤنین ا دیقّت یئتیریلیر. صنعتین کوللئکتیو فورماالرینین اینکیشافینا سوسیالیست حیات شرایطی

یوك قهرمانلیق ؤسینده کوللئکتیو صورتده ب ده، اَمک جبهه ایمکانالر یارادیر، سووئت آدامالري وطنی مدافعه

ستریر. ؤختلیف فورماالرینین یارادیلماسیندادا گوزونو صنعتین مؤا ستریرلر. بو کوللئکتیولیکؤلري گ نومونه

 لرله قرارالر قبول ائتمیشدیر.  چون دفعهوز فعالیت فورماالرینین اینکشافی اؤکوللئکتیو یارادیجیلیغین ا

ز ؤو ارایون و کندلرده، شهرلریمیزده سایسیز ـ حسابسیز کلوبالر، مدنیت سارایالري واردیر. بورادا چوخل

ختلیف نوعالري ایله وزلري ده کوللئکتیو صنعتین مؤستریر. بو گروپالرین اؤفعالیت درنکلري فعالیت گ

دا، شوشادا، ناخچیوان  چئوریرده، سو مقاییت ده، مینگه دا، گنجه مشغول اولورالر. منتظم اوالراق باکی

ئتنوگرافیک کونسئرتلر تشکیل اولونور. سی، ا الري مسابقه (نخجوان)دا و باشقا شهرلرده عاییله آنسامبل

زه چیخاریر، برپا و والرینی آختاریب ا الري قدیم آذربایجان هاواالرینی، رقصلري و ماهنی فولکلور آنسامبل

نده، سالیان رایونوندا یارادیلمیشدیر. آنسامبال رئسپوبلیکانین وزوعاییله آنسامبلی مغان د» جنگی«ایفا ائدیرلر. 

ایسه اونون  ویت ایشچیسی ماناف محمداوف رهبرلیک ائدیر. آنسامبلین اون نفردن عیبارت عضواَمکدار مدن

اوغالنالریدیر. م. محمداوف رئسپوبلیکا رایونالرینی گزیب موسیقی فولکلوروموزو توپالمیش، اونالري 

ـ ده  ریلبیر سیرا شهرلرینده کمیزین  لکهؤقدیم خالق چالغی آلتلرینده ایفا ائتمیشدیر. بو عاییله آنسامبلی ا

الخالق فئستیوالیندا  لرله چیخیش ائتمیش،  زاگرئب شهرینده کئچیریلن عاییله فولکلور آنسامبلالرینین بین دفعه

 رولموشدور. (سند. ح). ؤدیپلوما الییق گ

ور کوللئکتیولرینین چون یارادیالن ایمکانالر بئله فولکلونین اینکیشافی ا سوسیالیزم شراییطینده خالق صنعتی

زونو نوماییش ائتدیریر. خالق رقصلریندن عیبارت رئسپوبلیکا فئستیوالالریندا مینه ؤشخصینده خوصوصیله ا
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سی، دئمک اوالر کی، هر ایل  مسابقه» اوخوترار) «1978یاخین کوللئکتیو ایشتیراك ایفا ائتمیشلر. (

زه چیخاریر. قاراباغ دیاریندا اون واستعدادالري تاپیب ا زلرجه یئنی ـ یئنیوکئچیریلیر، خالق ایچریسیندن ی

، مکزیکا، اسرائیل، ترکیه، کریلالخالق موسیقی فئستیوالی کئچیریلمیشدیر.  بین» لبولوخاري ب«ن عرضینده وگ

 156ز صنعتینی نوماییش ائتدیرمیشدیر.ؤلیتوان، گرجستان، تاجیکستان، باشقیردستان خالق کوللئکتیولري ا

ز فعالیت یارادیجیلیغی فئستیوال بونون ؤلرین بیرینجی عوموم اتفاق ا ی ایلده کئچیریلن زحمتکشـ نج1977

زونده توپالیان ؤسینی ا اَن جانلی ثبوتودور. میلّی رئسپوبلیکاالردا کئچیریلن باخیشالرین چوخ ایللیک تجروبه

یارادیجی «لشدیردي.  یولرینی معینجک اینکیشاف پئرسپئکت وي اینجه صنعت و مدنیتین گله تلهوبو تدبیر ک

لتمک و  سینی دایم محکم ) گنج یارادیجی ضیالیالرین حیاتال عالقه1976قراردا (» لره ایش حاقّیندا گنج

کسلتمک ضرورتینی بیر داها ولشدیرمک، اونالرین ایجتیماعی و یارادیجیلیق فعاللیغی، ایدئیا اینامینی ی تکمیل

صنعتین و بدیعی  میزده پروفئسسیونال اینجه لکهؤا«تاسیندا دئییلدییی کیمی،  قئید ائتدي. سووئت کونستی

 ». لندیریلیر نین اینکیشافی هر واسیطه ایله هوس یارادیجیلیغی

میزده  لکهؤقرار ا» سی تدبیرلري حاقّیندا نین داهادا اینکیشاف ائتدیریلمه ز فعالیت یارادیجیلیغیؤبدیعی ا«

 ورونین یئنی تظاه ستریلن قایغیؤچون گویغی فورماالرینین داهادا اینکیشافی اوي خالق یارادیجیل تلهوک

ز فعالیت یارادیجیلیغینا حصر ائدیلن عوموم اتفاق فئستیوالی ایکی ایلدن ؤبوندان سونرا ا 157(تظاهر) ایدي.

ز ؤ استعداد اختلیف یئرلرینده یاشایان میلیونالرالوآرتیق داوام ائتمیشدیر. کئچمیش سووئت اتفاقینین م

 صنعتینی نوماییش ائتدیرمک ایمکانی اَلده ائتمیشدي. 

 .1990ماي،  27قزئتی » کمونیست«ـ  156
 ـ (سند. ح) 157

                                                 



دا،  ده، قوبادا، آغدام نین بیر فورماسیدیر. سون ایللر شکی وي یارادیجیلیغی تلهودا خالقین ک خالق تئاترالري

سترن بو تئاترالر ؤگ دا و باشقا شهر، رایون و کندلرده فعالیت دا، مینگه چئویرده، قازاخ زاقاتاالدا، سومقاییت

 لري طرفیندن رغبتله قارشیالنیر.  تلهوگئنیش خالق ک

دا آچیلمیشدیر. قارا بللی تئاتري خالق  تون بونالرا یاناشی، سون ایللرده کوکال تئاتري، قارا بللی تئاتريوب

وي  یاتینین عنعنهستریر. بو تئاترالردا آذربایجان شیفاهی خالق ادبؤیارادیجیلیغی ائوي نزدینده فعالیت گ

 لریندن یارادیجی صورتده ایستیفاده اولونور.  نومونه

 عاشیق یارادیجیلیغی 

ورده ده عاشیق یارادیجیلیغی فولکلورون آپاریجی قولو اوالراق قالماقدادیر. عاشیق صنعتی ؤبو د

لق صنعتکارالرینا، عاشیق ده خا رهؤلریله یاشایا بیلیر. اونا گ تون حادیثهوعصریمیزین، دئمک اوالر کی، ب

ده توپالشان عاشیقالر  ـ نجی ایلده گنجه1946ستریلیر. ؤنین اینکیشافینا دایم قایغی گ یارادیجیلیغی

مجلیسینده عاشیق اسد، عاشیق میرزه، عاشیق ایسالم کیمی صنعتکارالر چیخیش ائتمیشلر. عاشیق اسد 

 دئمیشدیر: 

یینی  ولموشام. یئنی حیاتی، سووئت آدامینی، اونون فداکار اَمهیوك اذیتلرینین شاهیدي اؤمن خالقیمین ب«

». میزدیر. منیم ماهنی و داستانالریم صداقتله خالقا خیدمت ائدجکدیر وصف ائتمک بیزیم اَن عمده وظیفه

رك وسینین کولخوزچوالر آراسیندا عکس ـ صدا تاپدیغینی ا آدلی ماهنی» منیم بئش ایللیییم«عاشیق میرزه 

سترمیشدیر کی، حاضیردا او، آذربایجانین سیماسینی دییشدیرَجک ؤمیش و گ یلهؤئوینجی ایله سس

 ». چئویر سو ـ الکتریک ستانسیاسی حاقّیندا ماهنیالر قوشماقدادیر مینگه

م دن سولنراکی ایللرده منتظم اوالراق کئچیریلمیشدیر. رئسپوبلیکا و عومو روشلر موحاریبهؤبئله ییغینجاق و گ

لرله الورئات آدینا الییق  لرینده عاشیقالردان ایمران (عمران)، اکبر، پناه و باشقاالري دفعه اتفاق مسابقه

ـ نجو ایللرده مسکوادا کئچیریلن آذربایجان ادبیاتی و اینجه صنعتی  1959ـ نجو و 1949رلموشلر. ؤگ
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ده اونالرین شعرلري منظم اوالراق چاپ لرین نلوکلرینده ایشتیراك ائتمیشلر. قزئت، ژورنال صحیفهوگ اون

 اولونور، آیریجا کیتابالري بوراخیلیر. 

لري کئچیریلمیشدیر.  عاشیقالرین رادیو و تلویزیا ایله واختاشیري چیخیشالري تشکیل ائدیلیر، داستان گئجه

یوك موفقیتله ؤر برایون و کند کلوبالریندا، مدنیت سارایالریندا، تارالالردا، ائل مجلیسلرینده عاشیقال

بی عاشیقالري رئسپوبلیکامیزدان حدودالریندان کناردا دا  چیخیش ائتمیشلر. قازاخ، توووز، شامخور، گده

 هرت قازانمیشالر. ؤش

زه چیخاریلمیشدیر: ح. عاریف عاشیق وسون ایللرده بیر سیرا کالسیک صنعتکارالریمیزین شعرلري تاپیلیب ا

ـ نجی  1970دریکلریندن توپالییب کیتابچا حالیندا ائتدیرمیشدیر. ورینی ائل منین) شعرل نین (آلی علی

سی اطرافیندا گئنیش مذاکره آچیلدي. عاشیق صنعتی،  مقاله» نیاموزلو دؤسازلی، س«ایللرده ح. عاریفین 

جی قوولرله یارادی«ولتینین ؤسی حاقّیندا خئییرلی محبتلر اولدو. آذربایجان د لري، خوصوصیله موسیقی عنعنه

قراریندان سونرا عاشیق یارادیجیلیغینا دیقّت خوصوصیله آرتدي. خالق شاعیري ص. » ایش حاقّیندا

ایللییی موناسیبتی ایله قازاخدا گنج عاشیقالرین رئسپوبلیکا مسابقه ـ  70وورغونون آنادان اولماسینین 

وورغونون موغان «اوفون  باغلی م. حکیمتوپالنیش اولدو. حتی بو موناسیبتله ص. وورغونون آدي ایله 

قزئتینده درج اولوندو. گنج عاشیقالرین بئله » آذربایجان موعلّیمی«ـ نجی ایلده  1976آدلی داستانی » سفري

نین  زه چیخاریلدي، عاشیق صنعتیودا کئچیریلدي. بونونالدا چوخلو استعدادالر ا بیر توپالنیشی سالیان

ز ؤعلمیمیزین س«قزئتینده » ادبیات و اینجه صنعت«سیرا تدبیرلر حیاتا کئچیریلدي. چون بیر واینکیشافی ا

سی ایله ایندییه قدر معلوم اولمایان بیر  وي وئریلیش واسیطه آدلی عنعنه» بوالق«سی آچیلدي.  صحیفه» ثروتی

 چوخ عاشیق ماهنیالري آشکار ائدیلدي. 

 قورولتایی.  IIIعاشیقالرین 
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قورولتایدان کئچن اوزون بیر  IIردو. ورولؤقورولتایینا چوخدان حاضیرلیق گ IIIیقالرینین آذربایجان عاش

لیکلر مئیدانا گلمیشدي. خالقین حیاتیندا، سوسیالیزم  هوم (مهم) دییشیکودت عرضینده عاشیق صنعتینده موم

نین  لشدیرمک، عاشیق صنعتی مومیتون بونالري عووقوروجولوغو ایشینده معین نائلیتلر اَلده ائدیلمیشدي. ب

 لشدیرمک الزیم ایدي.   اینکیشاف پئرسپئکتیولرینی معین

ده موعاصیر  قزئتی عاشیق یارادیجیلیغی حاقّیندا مذاکره آچمیشدي. بو مذاکره» ادبیات و اینجه صنعت«

ده قزئتلرده  و بارهنیلدي. ب یلهؤلر س ختلیف مالحظهوعاشیق صنعتینده موجود اوالن ایکی اوسلوب حاقّیندا م

یه  لرده دئییلیردي کی، توووز، قازاخ، گرجستان زوناسی عاشیقالري کالسیک عنعنه درج اولونان مقاله

نی  ردمیر، شاماخی عاشیقالري ایسه گویا بو عنعنهواساسالنیر، اونو یاشادیر، اینکیشاف ائتدیریر. سالیان، ک

نکی عاشیق یارادیجیلیغیندا ائله بیل ولر. مذاکره حاقلی ایدي. چپوزور، اونا قوندارما خوصوصیتلر گتیریر

سینه گیرن و بو صنعتدن خبري اولمایان باشا بال  لیک حیس ائدیلیردي. نئجه دئیرلر، عاشیق قیافه هرج ـ مرج

رمتدن ؤز فعالیتی ایله عاشیق صنعتینی تحریف ائدیر و حؤدا مئیدانا گلمیشدي. بونالر ا»صنعتکارالر«

 نین چاغیریلماسی واجیب ایدي.  ده عاشیقالرین عالی مجلیسی رهؤتون بونالرا گولیردیالر. بسا

دا آچیلدي. قورولتایا  ـ ده باکی2ـ نجی ایل آپرئل آیینین  1961قورولتایی  IIIآذربایجان عاشیقالرینین 

ت اولونموشدو. قورولتاي ـ دن چوخ صنعتکار دعو150ختلیف رایونالردان سئچیلمیش ومسابقه یولو ایله م

» عاشیق یارادیجیلیغی«نین  سینده عاشیقالرین شعرلریندن عیبارت مجموعه و آکادمیک ح. آراسلی  عرفه

نفرینین حیات و فعالیتینی عکس ائتدیرن بوکلئتلر  33مونوگرافییاسی چاپدان چیخمیشدي. عاشیقالردان 

لرین کمونیست  زحمتکش«اوف  نیلدي. آکادمیک م. ابراهیم رد معروضه دینلهؤدا د بوراخیلیدي. قورولتاي

، »عاشیق موسیقیسی حاقّیندا«، »لبول محمداوفوخالق آرتیستی ب کریل، »نین رولو سینده عاشیق صنعتی تربیه

موضوعالریندا معروضه ائتدیلر. شاعیرلردن او، » نده عاشیق یارادیجیلیغیوورؤسووئت د«م. ح طهماسب 

اوف، محمد  ، ر. رضا، م. راحیم، عاشیقالردان حسین جاوان، نابات جاواد اووا، ایسالم یوسفساري وللی
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یئف،  دا ناظیم حاجی ودالی حسن، پروانه حسن و باشقاالري چیخیش ائتدیلر. قورولتايؤقهرمان اوغلو، س

 . دي یلهؤموضوعسوندا گئنیش نیطق س» عاشیق یارادیجیلیغیندا عنعنه و نوواتورلوق«

لردن  حبت گئتدي. مذاکره و موالحیظهؤدا دا ص دا حاضیردا عاشیق صنعتینده اوالن ایکی اوسلوب قورولتاي

یرَنیلسین، هر ایکی مئیلین مثبت ؤسونرا قورولتاي بئله بیر قناعته گلمیشدي کی، هر ایکی اوسلوب دیقّتله ا

ده  رهؤاوسلوبالرینین اولماسی قانونیدیر. اونا گزه چیخاریلسین. عاشیق وجهتلري دیقّتله تحلیل ائدیلسین، ا

سترمیشدیر. بو مکتبلر حاضیردا یئنی ؤفعالیت گ» مکتبلري«ختلیف عاشیق وآذربایجاندا قدیمدن بري م

ده موعاصیر عاشیق صنعتینده اوالن، هم کالسیک  رهؤدیر. اونا گ ز فعالیتینی داوام ائتدیرمکدهؤورده اؤد

لی و تبلیغ  یرَنیلمهؤده بو صنعتده مئیدانا گلن یئنی جهتلر، نوواتورلوق دیقّتله ا مکتب، هملره اساسالنان  عنعنه

سی، وحدتی، بیرگه سعیی آذربایجان عاشیق  لیدیر. ائله ائتمک الزیمدیر کی، بو اوسلوبالرین بیرلشمه ائدیلمه

لرده، قوندارما  جیلیغیندا تحریفسینه گتیریب چیخارسین. آنجاق عاشیق یارادی نعتینی یئنی اینکیشاف مرحله

یوك رولو ؤنین اینکیشافیندا ب عنصرلره قطعیاُّ یول وئرمک اولماز. دوغروداندا، قورولتایین عاشیق صنعتی

لر زمینینده صنعتین  سی، تبلیغی، بو قدیم عنعنه یرَنیلمهؤلرین ا اولدو. قورولتایدان سونرا کالسیک عنعنه

 کریلنین  دا دورور. سون ایللرده عاشیق صنعتی هوم بیر وظیفه کیمی قارداشیوسی م اینکیشاف ائتدیریلمه

 لیدیر.  لی فعالیتی کیمی قئید ائدیلمه سی قورولتایین ثمره اینکیشافی، یئنی ـ یئنی ایستعدادالرین مئیدانا گلمه

 قورولتایی.  IVعاشیقالرین 

قورولتایی آچیلمیشدیر. قورولتاي  IVعاشیقالرینین ـ ندا آذربایجان 19نین  ـ نجو ایل مارث آیی1984

ـ ه قدر عاشیق ایشتیراك  300دا  وي باخیشالر، یاریشالر کئچیریلمیشدیر. قورولتاي سینده عنعنه عرفه

زبکستان، گرجستان، داغستاندان دا قوناقالر ایشتیراك ؤائتمیشدیر. قونشو رئسپوبلیکاالردان، خوصوصیله ا

زو ایله قورولتایی آچمیشدیر. رئسپوبلیکا ؤاوف گیریش س ق یازیچیسی آکادمیک م. ابراهیمائدیردیلر. خال

نین صدري، خالق شاعیري حسین عاریف عاشیق یارادیجیلیغیمیز حاقّیندا گئنیش معروضه  عاشیقالر بیرلییی
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ده  لجک ایشلر بارهروؤلرینین یاشاماسی، ایندیدن، سونرا گ ائتمیشدیر. او، عاشیق پوئزییاسینین عنعنه

ـ ه قدر صنعتکار  500دانیشمیشدیر. ح. عاریف اونودا قئید ائتمیشدیر کی، آذربایجان عاشیقالر بیرلییینه 

عاشیق همیشه خالقال یاشامیش، خالقال نفس آلمیش اونون «داخیلدیر. داها سونرا ح. عاریف دئمیشدیر: 

ران ؤز اوستاالرینین قارشیسیندا دؤودور کی، ایندیده سچیسی اولموشدور. ا ایستک و آرزوالرینین ایفاده

چیلر  الملل پرورلر، بین ز صنعتی ایله جمعیتیمیزین نجیب ایدئالالرینی برقرار ائتمک، وطنؤاساس وظیفه ا

 ». هرتینی یایماقدیرؤمک ائتمک، اَمک قهرمانالرینین شؤسینه ک یئتیشدیریلمه

سینی عاشیق موسیقیسی پروبلئملرینه حصر ائتمیشدیر.   ز معروضهؤوا اشوناسلیق نامزدي امینه ائلدارو صنعت

ووا،  یئف، کونسئرواتورییانین رئکتورو، پروفسور ائلمیرا عباس خالق آرتیستلري نیازي، راوف حاجی کریل

نالر یئف و باشقاالري چیخیش ائتمیشلر. او س. رستم، آنار، آکادمیک فرمز مقصوداوف، پروفسئور و. ولی

ییجیلره  نین دینله کسلتمک، عاشیق صنعتیوسینی داها دا ی نین ایدئیا ـ بدیعی سویه عاشیق یارادیجیلیغی

عاشیقالرین پئشه مهارتینین آرتماسی بیالواسیطه اونالرین «جلندیرمک حاقّیندا دانیشمیشالر. وتأثیرینی گ

چون عاشیق ساوادلی ولیک گتیرمک ا ، بیر یئنیسیله باغلیدیر. بو قدیم صنعته بیر طراوت عومومی مدنی سویه

 ». لیدیر نو گئنیشلندیرمهوروشؤنیا گوز دؤاولمالیدیر، ا

یئف، رضا محمداوف و باشقاالري چیخیش  عاشیقالردان حسین جاوان، میکاییل آزافلی، کاماندار افندي

ییجیلرین  یریلمازدیر. دینلهزله موسیقی آؤعاشیق صنعتینده س«ائتمیشلر. عاشیق رضا محمداوف دئمیشدیر: 

نسیتده اولماق ویرنمک، خالقال سیخ اؤمک، حیاتی داها یاخشی ا چون یورولمادان ایشلهوقلبینه یول تاپماق ا

الزیمدیر. عاشیقالر بیرلییی یارادیجیلیق قوولریمیزین آرتیریلماسیندا، قارداش رئسپوبلیکاالرداکی خالق 

 هوم رول اوینامالیدیر. وسینده م لندیریلمه حکمؤملرین  کارالري ایله عالقه نغمه

 IVلیدیر. عاشیقالرین  لري داها تئز ـ تئز کئچیریلمه عاشیق صنعتینه باخیشالر، خالق سینه دفترلرینین مسابقه

 هوم رولو اولموشدور. وجک اینکیشافیندا م نین گله قورولتایینین موعاصیر عاشیق صنعتی
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لرینه صادیق قالیرالر. بو  ده بو صنعتین قدیم عنعنه بهؤونو یاشادانالر ایلک نعاشیق صنعتی یاشاییر. ا

ییب اونودولورالر.  زلرینه آد ـ سان تاپا بیلمهؤده قوپور و ائل ایچریسینده ا لردن قوپانالر، صنعتدن عنعنه

ب ائلیمیزین بو ختلیف عاشیق مکتبلري اولموش، هر بیر مکتوعاشیق صنعتی عصرلردن بري آذربایجانین م

لیکله عاشیق صنعتی سویو چوخ درینلردن قایناییب  ز پایینی وئرمیشدیر. بئلهؤآخار ـ باخارلی صنعتینه ا

رکملی عاشیقالر یاشامیش و ایندیده ؤچیخان بوالق کیمی چاغالمیشدیر. سون ایللرده آذربایجاندا بیر سیرا گ

 یاشاماقدادیرالر. 

کدن ؤورده ده یاراتمیش و نئجه دئیرلر اونو کؤیی، زحمتیله بو صنعتی موعاصیر د ز فعالیتی، اَمهؤاونالر ا

لري  زل نومایندهؤوي عاشیق صنعتیمیزین گ قوپوب قیریلماغا قویمامیشالر. قازاخ ـ بولرچالی طرفلرده عنعنه

 سترمیشلر. ؤفعالیت گ

رینین فعالیتی خوصوصیله قئید محمداوف و باشقاال لویئف، اَمراح گ حسین ساراچلی، کاماندار افندي

جک  لرینی مهارتله گله ده ایفاچیلیق عنعنه لیدیر. بو صنعتکارالر اوستادالریمیزین هم یاراتماق و هم ائدیلمه

 نسیللره باغیشالمیشالر. 

 عاشیق کامانداري هردن یاد ائله، 

 دیر هله،  ندهؤنلرین اوزل گؤاَن گ

 ال تبریزیم وئرسین اَل ـ اَله  باکیم

 نلر ایچینده ومین یاشا خوش آیالر، گ

 عاشیق کاماندارین آذربایجانا مراجعتله قوشدوغو ماهنی بئله تامامالنیر. 

ز ؤنین واریثی کیمی ا قوجامان صنعتکار خیندي محمد قوربانی، عباس توفارقانلی، واله، علسگر صنعتی

 مجلیسلرینی آشاغیداکی اعترافال باشالیاردي: 

 بیر عاشیغام، من قوجامان 
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 مئیداندا مردي ـ مردانا،

 ائللریمه یاراشیغام

 مئیداندا مردي ـ مردانا، 

 جاهاندا مردي ـ مردانا. 

عاشیق خان موسی قوبوستان مدنیت ائوینده عاشیقالر آنسامبیلینی رهبرلیک ائدیر، یاریشالردا، باخیشالردا، 

» بابا و ننه«چیلرینه حصر ائتدییی  باکی نفت رولموشدور.ؤصنعت مجلیسلرینده یئددي دیپلوما الییق گ

  158دیر. داستانینین مولفی

سترن و تانینیب سئویلن صنعتکاردیر. نسالُّ عاشیقالر ؤعاشیق سلطان قوبا، خاچماز، دربند طرفلرده فعالیت گ

یق نین موعاصیري کیمی آذربایجان عاش مهوسینه منسوبدور. آتاسی عاشیق حاجی علسگر، مولال ج عاییله

 سیده واردیر.  مه ایله دئییشمهوصنعتینی او طرفلرده قورویوب ساخالیانالردان اولموشدور. مولال ج

سلطان و «یرنمیشدیر. اونالر بیرلیکده ؤدا عاشیقدیر، عاشیقلیغی اَري سلطاندان ا ر یولداشی قندابومؤع

لرینی یاشادان  نین عنعنه داستانینی یاراتمیشالر. عاشیق سلطان شیروان عاشیق مکتبی» قنداب

، »یانیق کرمی«صنعتکارالرداندیر. چوخلو داستان بیلیر، عاشیق هاواالرینی مهارتله سازدا چالیر. خوصوصیله 

ستونده ماهنیالري مهارتله ایفا ائدیر. او وو باشقا هاواالر ا» مه زللـهؤجیغالی گ«، »قوبا باغالري«، »قوبا کرمی«

ده ـ  رکیهوددا، مسکوادا، کییئوده (کیئف)، فرانسادا (فرانسه)، یاپونییادا (ژاپن)، ایراندا و تز سازي ایله لنینگراؤا

 یوك موفقیتله چیخیش ائتمیشدیر. ؤب

 اَرییب یاغان قار چایالرا آخیر، 

 اوبایا یاز گلیر، ائله یاز گلیر، 

 وشه تاخیرؤکسونه بنؤطبیعت ک

 ـ نجو ایل.  1983رئل، آپ 5قزئتی، » باکی«ـ  158
                                                 



 لبول یوواسیندان خوش آواز گلیر. وب

 

 زو،وزو، تارالنین اون اولؤر چولوگ

 زو ورویور چمنی، دوزللیک بؤگ

 زونو ؤنور داغ چایینا سلطانین سؤد

 ائللر مجلیسینه اَلده ساز گلیر، 

سی اولموشدور. عوموم اتفاق  قورولتایالرینین نوماینده III – IVعاشیق سلطان آذربایجان عاشیقالرینین 

 ـ نین اَمکدار اینجه صنعت خادیمیدیر.  کریلدیر. داغستان باخیش و اولمپیاداالرین الورئاتالری

لریندن بیریده میکاییل  رکملی نومایندهؤز یارادیجیلیق و ایفاچیلیق اعتباریله موعاصیر عاشیق پوئزییامیزین گؤا

ن لرینین قوروجوسو اولموشدور. بونو اونو زون اصیل معناسیندا عاشیق صنعتی عنعنهؤآزافلیدیر. او، س

ور یارادیجیلیغی آشکارالییر. م. آزافلی آذربایجان اوسستاد عاشیقالرینین واریثیدیر. ؤخوصوصیله سون د

دك گرایلی ؤورك لیریزم و اینجه ائستئتیک دویوم م. آزافلی پوئزییاسینی شرطلندیرن عامیللردندیر. گؤک

 ردیفلی ماهنیسیندا او دئییر: » نیاداود«آدالندیردیغی 

 قان آغالدان،  نیایاود

 نیادا. وباغیشالنماز د

 رکلر داغالدان وصاف ا

 نیادا. وباغیشالنماز د

 

 زه کور باخان، ودوغرو، د

 فیتنه قوروب شر یاخان، 
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 عهدینه خاین چیخان 

 نیادا. وباغیشالنماز د

 

 میلّتینی ساتانالر، 

 آت ـ آنا آتانالر، 

 آزافلی، ائل قاتانالر

 نیادا. وباغیشالنماز د

نین داوامچیالرینداندیر.  قوجامان ائل صنعتکارالریندان بیریده عاشیق احمددیر. او، شیروان عاشیق مکتبی

ده یارادیجی صنعتکار کیمی مشهورالشمیشدیر. عاشیق پوئزییامیزین بیر سیرا  عاشیق احمد هم ایفاچی، هم

). اَمک، صلح، 1965و  1980نین مولیفیدیر. ( شکیللرینده چوخلو شعرلري وار. ایکی شعر کیتابی

زللیکلري اونون پوئزییاسینین اساس موضوعالریدیر. شیروانین تانینمیش ؤدوستلوق، محبت وطنین گ

 عاشیغی بیاللین حیات و فعالیتینه داستان حصر ائتمیشدیر. 

 عاشیق پري مجلیسی. 

نان شعر چلنگی حاضیردادا دن باشال ده وطنیدیر. مهستی گنجوي آذربایجان قادین عاشیق و شاعیرلرین

 1984یوك اوغورالرال قورونوب ساخالنماقدادیر. ؤخالقیمیزین ایستعدادلی شاعیر و عاشیقالري طرفیندن ب

آدیندا قادینالریمیزدان عیبارت » عاشیق پري مجلیسی«نین ناتوان آدلی کلوبوندا  ـ نجو ایلده یازیچیالر اتفاقی

دیر. آز بیر زامان ایچریسینده بو مجلیس  سترمکدهؤوردن فعالیت گؤو او دعاشیقالر کوللئکتیوي یارادیلمیش 

» آذربایجان اَمکدار مدنیت ایشچیسی«نین رهبري »عاشیق پري مجلیسی«تون قافقازدا مشهورالشمیشدیر. وب

ینده آذربایجاندان چیخمیش عاشیق ـ قیزالر واردیر. ترالن » مجلیس«دور. نارینج خاتونون  نارینج خاتون

، ویلؤک نیگار رحیملی، پاکیزه موسی لوالر، سعادت بوتا، مایکا متین، گ آرا آزافلی لوآرا و گ لی، دیل یچهؤگ
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ین عضولرینین خوش » مجلیس«قیزي  یئوا، روزا قاراباغلی، حوا فرضعلی بنیز الچینلی، لطیفه موسی آي

میشدیر. مجلیسین عضولري عاشیق صداالري رئسپوبلیکامیزین حدودالریندان داها اوزاقالرا یاییل

زل ماهنیالر ؤده یئنی گ زلريؤزونه مخصوص طرزده داوام ائتدیرمکله برابر، اؤلرینی ا صنعتیمیزین عنعنه

 یارادیرالر: 

 ییب  یلهؤن مین یول جان سوهر گ

 دئمرم کی، یورولموشام. 

 بو تورپاغا آنا دئییب 

 بو تورپاقدان یوغرولموشام. 

 

 حسرت بوزوندان،  نلومؤقوپ ک

 هرتین اوجوزوندان، ؤشان ـ ش

 دده قورقود قوپوزوندان 

 آخا ـ آخا دورولموشام. 

 

 خاتون دئیر ساغیم ـ سولوم، 

 مور یولوم، ؤچیچک آچار ع

 بو تورپاغا قوربان اولوم

 بو تورپاغا وورولموشام. 

 داستان یارادیجیلیغی
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زون حقیقی معناسیندا کالسیک ؤدیر. البته، بیز س خصوص یولال داوام ائتمکدهزونه مؤدا ا داستان یارادیجیلیغی

دا، جمعیتین اینکیشاف  الخالق میقیاس ریک. خالقیمیزین حیاتیندا، بین فورمادا داستانالردان دانیشا بیلمه

یاشاماسیندا مشاهده دار فولکلورون بیر سیرا ژانرالرینین یارانماسی و  لرله عالقه تاریخینده باش وئرن حادیثه

لر بو و یا دیگر   دیر. بورادا دا کالسیک عنعنه سترمکدهؤزونو گؤلیکلر داستانالردا دا ا ائتدیییمیز دییشیک

دیر.  سوندا مئیدانا گلمکده ده قهرمانلیق موضوع زونو ساخالماقدادیر. داستانالر هم محبت، همؤده ا درجه

کی، بئله داستانالر هر بیر  رهؤنیسبتاُّ داها چوخ یارانیر. اونا گسیز، محبت موضوعسوندا داستانالر  بههوش

نین محصولو اوالراق قالیر. داستانالر  ده خالقین دینج یاشاییش شرایطی ورده اولدوغو کیمی، سون ایللردهؤد

حله، ور، مرؤچون معین دوعاشیق شعري، بایاتی، ماهنی وس. ژانرالر کیمی دئییل، بونالرین یارانماسی ا

ور ؤده موعاصیر د رهؤسی الزیمدیر. اونا گ لرین باش وئرمه ز ایزلرینی ساخالیان حادیثهؤخالق حیاتیندا ا

سیندن سونرا فورماالشمیشدیر.  یوك وطن موحاریبهؤزلرینده عکس ائتدیرن داستانالر اساساُّ بؤلرینی ا حادیثه

لري ایري حجملی شعرلرده،  ئپیزودالري، مرحلهـ نجو ایللرده خالق حیاتینین معین ا30ماراقلیدیر کی، 

ز بدیعی عکسینی تاپیردي. عاشیق حسین بوزآلقانلی، عاشیق علی، عاشیق اسد، ؤلرده ا خوصوصیله مخمس

عاشیق محمد، عاشیق کاظیم و باشقاالرینین بئله اثرلري معین معنادا داستان تأثیري باغیشالییر. بونالر سونرا 

لرین یارانماسی پروسئسی  چون حاضیرلیق رولونو اویناییردي. بئله مخمسورانماسی ایئنی داستانالرین یا

دیر. بونو بیر حسین جاوان، عاشیق بهمن، عاشیق پناه کیمی موعاصیر عاشیقالرین  ایندیده داوام ائتمکده

 ره بیلریک. ؤیارادیجیلیغیندا آیدین گ

سینین  عبهؤظامی آدینا ادبیات انیستیتوتونون فولکلور شنی EAختلیف ایللرده آذربایجان ویئنی داستانالر م

اوف  یئف، اي. عباس اوف، ت. فرضعلی اَمکداشالري م. ح. طهماسب، اَ. آخوندوف، ن. سیداوف، س. یاقوب

 دار تشکیالتالر لر کلی میقداردادیر و بوندان سونرادا عالقه بئله نومونه«و باشقاالري طرفیندن توپالنمیشدیر. 

). یئنی داستانالردا محبت و 3و  7» (و ضیالیالریمیز همین ماتئریالالرین توپالنماسی قایغیسینا قالمالیدیر
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چ یولال فورماالشمیشدیر. وقهرمانلیق داستانالري کیمی قروپالشدیریلیر. محبت داستانالري تخمیناُّ ا

بو اثرلر ناغیل، روایت، افسانه و یازیلی  وي موضوعالر اساسیندا یارانان داستانالردیر. بیرینجیسی، عنعنه

فرهاد و «نین  ، عاشیق علی»نیظامی و آفاق«ادبیاتدان ایستیفاده یولو ایله فورماالشمیشدیر. عاشیق اسدین 

» لودیلسوز و خزان گ«نین  ، شاعیر نبی»واله و طاله«عاشیق خاص پوالدین «، »شاهزاده بهرام«، »شیرین

زلدیلمیشدیر. وندیر. ایکینجی قروپ داستانالر ایسه موعاصیر موضوعالر اساسیندا دداستانالري بئله اثرلرد

حسن «، »مسکووا سفري«، »لري کلبجر خاطیره«، »باکی قیزالري«، »حسین و سروناز«عاشیق حسین جاوانین 

 اثرلري بونا میثال اوال بیلر. » بهمن و هوماي«ین  ، عاشیق بهمن»تارالچی قیز» «نین پروانه

یه ـ حال خاراکتئري داشیییر. بونالر عباس توفارقانلی،  چونجو قروپ محبت داستانالري ایسه ترجومهوا

لرینی  مه کیمی اوستاد صنعتکارالرین داستان عنعنهوقوربانی، داله، خسته قاسیم، حسین شمکیرلی، مولال ج

آزافلی و نارینج («نارینج خاتونون نین،  داوام ائتدیریر. عاشیق شمشیرین، عاشیق سلطانین، حسن پروانه

سلوب وره اؤزونه گؤتون بو داستانالرین اوو باشقا صنعتکارالرین بئله داستانالري واردیر. ب») خاتون

 لییی، کومپوزیسیاسی، اوریژیناللیغی و ماراقلی ایفا مانئراالري واردیر.  رنگارنگ

سی چوخ  نیب نشره وئریلمه دیلیندن یازیلیب، ایشله دوغرودور بئله داستان و احواالتالرین عاشیقالریمیزین

، »داستانالر، حکایتلر«نین  ، حسین بوزآلقانلی»عاشیق روایتلري«، »یئددي داستان«لنگ گئدیر. سون ایللرده 

اوفون کیتابالریندا اوالن یئنی داستانالرین نشري آلقیشالنمالیدیر. عاشیق حسین ساراجلی  پروف. م. حکیم

، »سی عاشیق قارانین و خسته حسینین دئییشمه«، »جاهانگیر ناغیلی«ده اوخویوروق:  دا یازیالن مقالهحاقّین

، »یارالی محمود«، »ین ناغیلی سالمان بی«، »رجو قیزيوبوراجلی و گ«، »قاچاق کریم«، »ین ناغیلی مهدي بی«
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اراجلی تخیولونون داستانالري عاشیق حسین س» کوراوغلونون  آغ شهره سفري«، »قیزیل«

  159».محصولالریدیر

سیله بیز اونالردان ابدي محروم  چمهؤنیادان کوسا عاشیغین د اگر بو داستان و ناغیلالر یازییا آلینماییب

 اولموشوق. 

ز اوریژیناللیغی ایله سئچیلیر. داستاندا ؤداستانی ا» حسن و تارالچی قیز«موعاصیر داستانالر ایچریسینده 

لري ده بورادا  سینده ـ تارالدا جریان ائدیر. آنجاق حیاتیمیزین باشقا ساحه لر اَمک جبهه ن حادیثهتصویر ائدیل

یوك قوروجولوق ؤیی، ب تصویر اولونور. داستاندا یئنی حیات قوران موعاصیر آدامین اینامی، آرزو و ایسته

ایاالري یانیندا داوام ائتدیریلیر، اوشاق لر تارالدا، پامبیق ت لرده وئریلمیشدیر. حادیثه عزمی ماراقلی صحنه

باغچیالري، چایخانالري، توي مجلیسلري، تربیه اوجاقالري عاشیغین چوخ اوستالیقال سوژئته قوشدوغو بو 

داستانیندا خالقیمیزین اَمک حیاتی » پروانه و تارالچی قیز«ائپیزودالر عومومی بیر داستاندا بیرلشدیریلیر. 

 ده عکس اولونموشدور. لر پارالق لوحه

نمیشدیر:  لره اساسالنمیشدیر. بورادا ماراقلی شعر فورماالري ایشله عاشیق داستانی یارادارکن کالسیک عنعنه

دوداق دیمز، دیل تَرپتمز، تجنیس، قوشا یارپاق، قوشما، اوستادنامه، مخمس، دئییشمه وس. قهرمانالرا حسن 

ي یادا ساالق.) »اصلی و کرم(«سیده ماراق دوغرورور،  ی آدالرینین وئریلمهـ پروانه، آینا خانیم ـ تارالچ

 ز یارادیجیلیغیدیر. ؤلر و دوواق قاپمادا عاشیغین ا داستانداکی اوستادنامه

ورده داوام ائتدیریر. بو ؤلري موعاصیر د محبت داستانالرینا مخصوص کالسیک عنعنه» بهمن و هوماي«

 ستونده قورولموشدور. وتونلوکده دئییشمه اوداستان بماراقلی، اوریژینال 

لریندن ایستیفاده اولونموشدور. بورادا اثرین  داستانالرینین عنعنه» حسین و ریحان«، »واله و زرنیگار«داستاندا 

 قهرمانی کیمی وئریلن بهمن بیر چوخ عاشیقالرال دئییشیر و اونالري باغالییر. 

 . 1984اییون،  22قزئتی، » ادبیات و اینجه صنعت«ـ  159
                                                 



زونو مغلوب حساب ائدیر. ؤنالال تامامالنیر. هوماي بهمنین باغالماالرینی آچا بیلمیر، اداستان اوریژینال بیر فی

 ز صنعتلرینی نوماییش ائتدیریر، سونرادا مهربانلیقال آیریلیرالر. ؤده هوماي ا بونا باخمایاراق هم بهمن، هم

هوم یئر توتور. اونالردا دا ویزدا مدا داستان یارادیجیلیغیم ورونده یارانان قهرمانلیق داستانالريؤسووئت د

قارا «، »نریمان«، »خانالر«نیلمیشدیر. عومومیتله، سووئت حاکیمیت ایللرینده  زلهؤلري گ داستانچیلیق عنعنه

 (عاشیق حسین بوزآلقانلی) وس. کیمی داستانالر یارادیلمیشدیر. » تانري وئردي

سی تشکیل  سینه قارشی آپاریالن قهرمانلیق موباریزه یدارهصول ـ اوداستانینین اساسینی چار ا» تانري وئردي«

لریندن اوستالیقال ایستیفاده اولونموشدور.  کیمی داستانالرین عنعنه» قاچاق نبی«، »کوراوغلو«ائدیر. بورادا 

اساس داشی، ناچالینک، پریستاو، کوخا، بی و خانالر  داستاندا قاچاق تانري وئردي، اونون قارداشی، سیالح

 ایشتیراکچیالردیر. 

سیدیر. عومومیتله، قهرمانلیق  زل صنعت نومونهؤنمیش گ داستانی بدیعی جهتدن کامیل ایشله» تانري وئردي«

داستانالري باشقا ژانرالرا نیسبتاُّ آز یارانیر. حاضیردا تاریخی حادیثه شخصیتلر، قهرمانالر حاقّیندا ماهنیالر 

 گئنیش یاییلمیشدیر.  اساس ادبی فورما اوالراق داها

ختلیف موضوعالردا یئنی داستانالر ایندیده یارانماقدادیر. اونالري ولیییک کی، م نتیجه اوالراق دئمه

ورده ده یارانیب ؤلر آپارماق، بو قدیم و رنگارنگ ژانرین موعاصیر د زرینده علمی مشاهیدهوتوپالماق، ا

جک طالعین حاقّیندا دا  ن بونالر ایسه داستان ژانرالرینین گلهتوومک الزیمدیر. ب یاییلماسی پروسئسینی ایزله

 لره ماتریال وئره بیلر.  چون متخصصولره گلمک ا معین نتیجه

 عاشیق حسین جاوان 

موزون اوستاد عاشیقالریندان اولموشدور. عاشیق حسین جاوان کالسیک عاشیق پوئزییامیزین اَن ورؤد

سی ایله چوخ مهارتله  وموزون پافوسو، طلب و احوال ـ روحیهورؤلرینی موعاصیر د یاخشی عنعنه

لرینده قوربانی، عباس  بیرلشدیرن بیر صنعتکار ایدي. اونون هر بیر قوشماسیندا، ماهنیسیندا، داستان و خاطیره
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زوده ؤلور. امه، حسین بوزآلقانلی و باشقاالرینین یارادیجیلیق نفسی دویووتوفارقانلی، واله، علسکر، مولال ج

اوف  ندن (قوقوندان) گلیر. خالق یازیچیسی م. ابراهیمونین موعاصیر طلبلري قوق بو نفس عاشیق صنعتی

زل ؤعاشیق حسین جاوانین یارادیجیلیغیندا عاشیق پوئزییامیزین بیر سیرا اَن گ «چوخ دوغرو اوالراق دئییر: 

 ). 12و  78(». ن ده یاشاییب اینکیشاف ائدیرولري بو گ عنعنه

 چون داها خاراکتریکدیر. وکارینین عومومی یارادیجیلیغی ا آشاغیداکی میصراعالر ائل نغمه

 زلرلهؤزل دویغوالرال، اینجه سؤگ

 ل تیکن هر معماري سئویرم، ونؤک

 لشنلر یئتیرن ماهیر باغبانینوگ

 یاراتدیغی ایلک باهاري سئویرم. 

 

 دان علمی، صنعتی،  یلره اوجالؤگ

 نه بشریتی، وان آغ گچاغیر

 زل حیاتی، ؤورانی، گؤزل دؤبو گ

 خالقا وئرن سببکاري سئویرم. 

ز ماهالینین اوتو ود ـ نجی ایلده جنوب آذربایجانین کرمه 1916یئف  عاشیق حسین میکاییل اوغلو علی

تخلوصلري » جاوان«ه ، سونرا ایس»فرمان«سینده آنادان اولموشدور. او اولجه  کندینده یوخسول کندلی عاییله

 هرت تاپمیشدیر. ؤایله شعرلر قوشموشدور. سونراالر آرتیق جاوان حسین آدي ایله ائل آراسیندا ش

شموشدور. اونا وزرینده دونین ا هرهؤسینین آغیرلیغی آناسی ز حسین آتاسینیدچوخ ائرکن ایتیرمیش، عاییله

ش، ایکی ایل آغدامین شرفخانلی کندینده یاشامیش، چموؤسی شیمالی آذربایجانا ک ره ده عاشیغین عاییلهؤگ
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چموشدور. همین ایللرده حسین موزدورلوق ؤاوف رایونونون دلممدلی کندینه ک سونرا قاسیم اسماعیل

 ائتمیشدیر. 

زون تأثیري، هوسیله ؤحسین کیچیک یاشالریندان مجلیسلره گئدیر، عاشیقالرا قوالق آسیر، سازین، س

غلو عاشیق موسی رهؤنا گیاشاییردي. اوت عاشیق علسکرین قارداشی اوبیر مود ،ـ  1927ـ  1934یا ( ده او

سینده عاشیق علسکرین  نجی ایللرده) شاگیردلیک ائتمیشدیر. عاشیق حسینین بیر صنعتکار کیمی یئتیشمه

سونرا او، مستقل یوك رولو اولموشدور. ؤقارداشی محمدین، قارداشی اوغلو نجفین، اوغلو طالبین دا ب

سینده کالسیک آذربایجان عاشیق پوئزییاسینی و  سی، هوسی نتیجه ز سعیی، مطالعهؤفعالیته باشالمیش، ا

 یرنمیشدیر. ؤادبیاتینی دیقّتله ا

ـ 1945سترمیشدیر. ؤسی ایللرینده داها آیدین گ یوك وطن موحاریبهؤزونو بؤحسین جاوانین یارادیجیلیغی ا

یوشه قالخان جنوبی آذربایجان خالقی عاشیق حسینین آلوولو ؤلیک اوغروندا د نجی ایلده مستقیل

» وطن اوغروندا«، »قیزیل علسگر«، »آذربایجان«ماهنیالرینی سنگرلرده اوخویوردوالر. اونون قوشماالري 

 کیمی مطبوعات اورگانالریندا چاپ اولونوردو. » یئنی شرق«

نیر. او، بیر صنعتکار  سی داهادا گئنیشله ورده جاوانین موضوع دایرهؤاکی دسیندن سونر یوك وطن موحاریبهؤب

 لشیر.  کیمی پخته

عاشیغین «ـ نجی ایلدن باشالیاراق بیر ـ بیرینین دالینجا عاشیغین بیر نئچه کیتابی چاپ اولونموشدور: 1950

» قوشماالر«)، 1956» (ساز صدفلی«)، 1953» (شعرلر«)، 1950» (آزادلیق ماهنیالري«)، 1950» (آرزوالري

 ) وس. 1966» (دانیش، تئللی سازیم«)، 1962» (شعرلر«)، 1959(

ولت ؤـ نجی ایللر آراسیندا م. ماقومایئف آدینا آذربایجان د 1948ـ  1949ده  عاشیق حسین هم

نین  یچیالر اتفاقیـ نجی ایلدن آذربایجان یاز 1957میشدیر. او،  سینده ایشله فیالرمونییاسیندا سولیست وظیفه
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ـ نجی  1967یینی و  ایللی 25نین  ـ نجی ایلده عاشیغین صحنه فعالیتی1958عضوو اولموشدور. خالقیمیز 

 یینی طنطنه ایله قئید ائتمیشدیر.  ایللی 60ـ نجی ایلده ایسه  1976، 50ایلده آنادان اولماسینین 

سی اولموشدور. او،  قورولتایالرینین نوماینده IV, I – II – IIIعاشیق حسین آذربایجان عاشیقالرینین 

ـ نجی ایلده وفات  1986ـ نین بیر سیرا اوردئن و مدالالري ایله تلطیف ائدیلمیشدیر. حسین جاوان  کریل

 ائتمیشدیر. 

ز اثرلرینده ؤسی چوخ گئنیشدیر. او، اوستاد عاشیق کیمی ا نین موضوع دایره عاشیق حسین یارادیجیلیغی

ده باش  الخالق عالم یوك ایلهامال ترنم ائدیر، بینؤسیز نائلیتلري ب یزین اَمک قوروجولوغونداکی میثالخالقیم

روجو ساتیرا آتشینه ولدؤشمنلرینی اوچیلیک د الملل لح و بینوز موناسیبتینی بیلدیریر. صؤلره ا وئرن حادیثه

 توتور. 

شان اینقیالبی حرکاتدا اساس موضوعالرداندیر. حسین جاوانین یارادیجیلیغیندا جنوبی آذربایجاندا جو

چیالري آمانسیزجاسینا اودلو شعرلریله قامچیالییر. بونونال بئله بیز حسین  عاشیق بو حرکاتی بوغان ارتجاع

 کاري آدالندیرساق یانیلماریق.  لح نغمهوجاوانی اینقیالب، دوستلوق، وطن، ص

 شوندورموشدور. وبویو د ومرؤعاشیق عاشیق حسینی عقوزئی و گونئی آذربایجان چوخدانکی دردي 

 جک،  ز یاشینی سیلهؤدردلی تبریز گ

 جک،  لهوجک، گ بو بایرامدا سئوینه

 جک باکی اوغلو اونا قوناق گله

 ستونه خار، آذربایجان!ول اوقویماز گ

رایلی وس. عاشیق حسین جاوان کالسیک عاشیق پوئزییامیزین مخمس، تجنیس، دئییشمه، دیوانی، گ

 زل اوریژینال اثرلر یاراتمیشدیر. ؤفورماالریندا موعاصیر روحلو گ

 661 



ستریر کی، اونون ؤزگون اوالراق گواوف چوخ د حسین جاوانین شعرلرینی تدقیق ائدن م. حکیم

زین دن قووت آلیب قول ـ قاناد آچمیشدیر. بونالردان بیري اوستاد عاشیقالریمی یارادیجیلیغی ایکی منبع

داستان و شعرلري، ایکینجیسی ایسه کالسیک ادبیاتیمیزدیر. بیر طرفدن قوربانی، عباس توفارقانلی، ساري 

مه، عاشیق حسین بوزآلقانلی او بیري طرفدن ایسه فضولی، وعاشیق، واله، خسته قاسیم، علسکر، مولال ج

سترمیشدیر. عاشیق ؤرادیجیلیغینا تأثیر گواقیف، ویدادي، نباتی، ذاکیر، صابر و باشقاالري حسین جاوانین یا

 ردیفلی قوشماسیندا دئییر: » فضولی«

 یه،  عاشیق گرك سنی تعریف ائیله

 یه،  یلهؤسندن یازا، سندن داستان س

 یه،  زل لیلیؤمجنونون عشقینی گ

 زون آچدین، فضولی!ؤعاشیق کیمی ا

یه حصر ائتدییی شعرلرینده بو  و او. ساري وللیاوفا، م. اَ. صابره  بی . حاجیوحسین جاوان ص. وورغونا، ا

 روك: ورؤز احترامینی، خالق محبتینی ایفاده ائتمیشدیر. بیز بونو آشاغیداکی شعردن آیدین گؤصنعتکارالرا ا

 زون غلبه، مین ظفر چالیر، ؤهر س

 وطنین فخر ائدیر، ائلین اوجالیر. 

 سنه آنا کیمی خوش الیال چالیر، 

 اودلو دیاري، وورغون. زئییرین بو وا

لرینی یاراتمیشدیر. اونون محبت لیریکاسی  زل، لیریک نومونهؤعاشیق حسین موعاصیر عاشیق پوئزییامیزین گ

زرینده وسعت تاپمیشدیر. او، جیغالی گرایلی، دیوانی، وسی ا کالسیک اوستاد عاشیقالریمیزین عنعنه

 لرینی یاراتمیشدیر.  شقا شکیللرین یئنی لیریک نومونهزللمه و باؤدئییشمه، تجنیس، قوشایارپاق، گ
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وس. شعرلري چوخ » بو داغالردا«، »دلبر«، »مریم«، »بویالنا ـ بویالنا«، »یرندینؤکیمدن ا«عاشیغین 

 مشهوردور. 

لنرك بیر سیرا دیرلی اثرلر  زوندن اولکی اوستاد عاشیقالرین شعرلریندن بهرهؤده ا حسین جاوان هم

 نین:  میشدیر. مثالُّ، او، عاشیق حسین شمکیرلییارات

 ل آچیلیب، وچ گویارین باغچاسیندا ا

 ل،ول، بیرده ساري گول، قیرمیزي گوآغ گ

 لی،  یمهؤچوده بیر ـ بیریندن اوهر ا

 ل، ـ ول، بیرده ساري گول، قیرمیزي گوآغ گ

 زل و اوریژینال بیر تجنیس یاراتمیشدیر. ؤقوشماسیندان تأثیرلنرك گ

 سینده بیر دسته چیچک،  یارین سینه

 ل، ویاري غونچه، یاري نرگیز، یاري گ

 یچکؤده یار گ ده، نرگیزدن چیچکدن

 ل. وخوش حالینا کیمین واردیر یاري گ

لرده  ده واردیر. دئییشمه لري عاشیق حسینین بیر سیرا داستان، خاطیره و ایري حجملی دئییشمه و مخمس

، »حسین جاوان و سروناز«نیر.  یلهؤلر س لرینه عایید ماراقلی موالحیظه ساحهختلیف وموعاصیر حیاتیمیزین م

 وس. بونا میثال اوال بیلر. » ستارخان داستانی«، »قاراداغ سفري«، »لري جر خاطیره کلبه«، »باکی قیزالري«

جاوان سینده حسین  نین یئتیشمه  موعاصیر عاشیق پوئزییامیزین اینکیشافیندا، گنج عاشیقالر نسلی

 هوم اهمیتی واردیر. ونین م یارادیجیلیغی

 عاشیق شمشیر 
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یمیزه خالق شاعیر ص. وورغون تانیتمیشدیر.ائله اوندان سونرا عاشیق  عاشیق شمشیري ادبی ایجتماعیت

 یه باشالمیشدیر.  تون باجاریق و ایستعدادینی مدنی قوروجولوق ایشلریمیزه داها هوسله صرف ائتمهوب

دام کندینده  ـ نجو ایلده کئچمیش جاوانشیر ماحالینین دمیرچی1893قوربان اوغلو قوجایئف  عاشیق شمشیر

دابانلی  آنادان اولموشدور. آتاسی قوربان شاعیرلیک طبعینه مالیک، علملی، بیلیکلی بیر آدام ایدي. سونراالر آغ

ره، ؤاولموشدور. شمشیرین دئدیینه گ دییی شعر مجلیسلري قوربان آدي ایله مشهور اوالن ایستعدادلی ائله

عاشیق علسکر هردن دوستو عاشیق قوربانین ائوینه قوناق گلر، قدیم کیتابالري اونا اوخوتدوروب «

ز شعرلرینی بیر ـ ؤحبتلر ائدر، اؤدینلرمیش. اونالر ماهنی، موسیقی، عاشیق صنعتی وس. حاقّیندا ماراقلی ص

 160».ارمیشالریلر و چالیب اوخویؤبیرلرینه س

یه  سینده سونراالر بیر صنعتکار کیمی یئتیشمه ز سعیی نتیجهؤسترن عاشیق اؤزه، صنعته هوس گؤسازا، س

لرینده چالیب اوخویور، خالقین سئویملیسی اولور. کالسیک آذربایجان عاشیق  باشالییر. ائل شنلیک

 زرینده داوام ائتدیریر. ودیجیلیغینی بو عنعنه از یاراؤیرنرك اؤپوئزییاسینی، داستان و ناغیلالریمیزي کامیل ا

روشور. بو ایکی صنعتکار ؤجر گئدیر. اورادا عاشیقال گ ـ نجی ایلده خالق شاعیر صمد وورغون کلبه1955

حکم دوستلوق یارانیر. ائلین شاعیر و ائلین عاشیغی بیر ـ بیرینه شعر دئییرلر، بو ؤآراسیندا صمیمی و م

 ینا چئوریلیب مجلیسلري دوالشیر. س شعرلر خالق ماهنی

تون آذربایجاندا وـ نجو ایلده عاشیغین ایلک شعرلر کیتابی چاپ اولونور. عاشیق شمشیر ب1959

ایللییی موناسیبتی ایله اونا اَمکدار اینجه صنعت  70ـ نجو ایلده آنادان اولماسینین 1964مشهورالشیر. 

ده  مدالی ایله» رهؤیه گ اَمکده فرقلنمه«اوردئنی و » نیشانی شرف«خادیمی فخري آدي وئریلمیشدیر. عاشیق 

 ،ایدي. عاشیق شمشیر  ونین عضو ـ نجی ایلده آذربایجان یازیچیالر اتفاقی1957تلطیف ائدیلمیشدیر. او

 ـ نجی ایلده وفات ائتمیشدیر. 1980

 . 30، ص 1959نشریاتی، باکی  EAـ عاشیق شمشیر. شعرلر.  160
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 رکملی کالسیک عاشیقالري کیمی شمشیرده سینه دفتر اولموشدور: ؤآذربایجان گ

 سییم،  سئوگی ـ محبتین پروانه

 سییم،  زلونون دیوانهؤبیر آال گ

 سییم شمشیرم، قوربانین نیشانه

 یوك عاشیقالرین دفترییم من. ؤب

، »نووروز«، »عبداهللا و جاوان«، »آلی خان و پري خانیم«، »حیدر بی«، »لگزوعباس و گ«، »کوراوغلو«شمشیر 

خسته «، »هرهؤطاهیر و ز«، »ابراهیم«، »شاه اسماعیل«، »افروز مسی و دیل«، »واله و زرنیگار«، »نجف و پرزاد«

ـ دن آرتیق کالسیک عاشیق هاواالرینی  70کیمی داستانالري، بیر چوخ ماهنیالري بیلیر و » قاسیم

 161چالیردي.

ر عاشیغین سولن ایللرده بیر ـ بیرینین آردینجا چوخلو شعر کیتابالري چیخمیشدیر، بوراداکی اثرل

 لردن عیبارتدیر.  صنعتکارین سون ایللر قوشدوغو نومونه

شمشیر یارادیجیلیغینا عصریمیزین اوللرینده باشالمیشدیر. قوربانی، عباس توفارقانلی، خسته قاسیم، واله 

. یه چالیشمیشدیر. م ز موناسیبتینی بیلدیرمهؤلرینه ا ختلیف حادیثهون موورؤلرینه صادیق قاالن عاشیق د عنعنه

اوف و باشقاالري عاشیغین یارادیجیلیغی حاقّیندا  اوف، او. ساري وللی، ق. خلیل ح. طهماسب، م. ابراهیم

 میشلر.  یلهؤلر یازمیش و قیمتلی فیکیرلر س مقاله

 .الرك محبت لیریکاسی و ایجتیماعی موضوعدا شعرلر. اوعاشیق شمشیرین شعرلرینی ایکی قروپا آییرماق او

ـ نجی ایلدن باشالمیشدیر. بیز عاشیغین اینقیالبدان 1907ستریر کی، شمشیر یارادیجیلیغا ؤگساري وللی 

ن ـ صاباح غالیب وستریر کی، حقیقت بو گؤروروك. او گؤوردن شیکایتینی گؤدن، د اولکی شعرلرینده زمانه

 . 93، ص. 1959ـ باخ: عاشیق شمشیر،  161
                                                 



سا، اونالري هئچ بیر ستونده اوالروائلین نظري قولون، یوخسولون ا». جودوروجو سئل گوائل گ«جک،  گله

 قووه ییخا بیلمز: 

 جک یوال  حقیقت آختاران گله

 ن هر بارات الییقلی اوال، وچ اونون

 مک دوراندا قوال، یوخسوالؤائل ک

 دان، فیل ییخا بیلمز  اونو شیر، گرگه

یر، اونالرین جزاسیز لمکارالري جسارتله دامغاالیوز شعرلرینده ائل ـ اوبانی چاپیب ـ تاالیان ظؤگنج عاشیق ا

 ییردي:  یلهؤقالمایاجاقالرینی س

 نیانی، وشاهالر یوال سالمیش قوجا د

 نیر پیسلرین آدي.  یلهؤلعنتله س

 چاتیر جزاسینا اینسان جالّدي، 

 لمکار!وگَل آز داغیت ائل ـ اوبانی، ظ

آز قیسمی اَلیمیزده واردیر.  عاشیق شمشیرین اینقیالبدان اول قوشدوغو ایجتیماعی مضمونلو شعرلرین چوخ

ز ؤلم، حاقسیزلیغا نیفرت ائدیر، اوستریر کی، گنج عاشیق ظؤزرینده آپاریالن ایلک مشاهیده گوهمین شعرلر ا

اعتراض سسینی اوجالدیري. آنجاق بو اعتراض یومشاق و نئجه دئیرلر، احتیاطلیدیر. عاشیق یالنیز 

ییر.  یلهؤده غلبه چاالجاغینی س رك حاقّین، عدالتین سون نتیجهلریندن چیخیش ائد فولکلورون کالسیک عنعنه

 سینین باشقاائله بیر ایجتیماعی اساس هله شعرلرینه گلیب چاتمامیشدیر.  اونون بو نتیجه

لري،  هوم حادیثهوعاشیق آذربایجاندا سووئت حاکیمیتی قوروالندان سونرا خالقیمیزین حیاتیندا باش وئرن م

 یوك هوسله ترنّم ائدیر: ؤلیکلري ب یئنی

 ترقی آتینی مینیبدي باختیم، 
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 لنیب آخدیم، دلی چایالر کیمی سئل

 زل واختیمؤشمشیرم، یئتیشدي نه گ

 ندو...ؤندو، نه دؤخیالیم شاهبازا د

هوم یئر توتور. بو جهت اوسلوب و وز و حیکمت مؤدریک سوعاشیق شمشیر یارادیجیلیغیندا نصیحت، م

ستریر کی، شمشیرین بعضی ؤی باخیمیندان دا عاشیغین اوریژیناللیق وئریر. م. ح. طهماسب گایدئیا ایستیقامت

عاشیق شمشیرین گرایلی، دیوانی و تجنیسلرینده  ».زللمه ایله اوستادنامه سرحدلرینده گزیرؤگ«قوشماالري 

سیخیجی دئییل، خالقین  وي فیکیرلر ایفاده اولونور. بو نصیحتلر قورو، سخئماتیک، جان اخالقی ـ تربیه

 نیر.  یلهؤتجروبه و سیناقالریندان چیخمیش اوبراز و کالمالرال س

زللیکلري، دوغما آذربایجانین وقارلی داغالري، جوشقون چایالري، آغ بوالقالري، قویونلو ـ ؤطبیعت گ

، »اوغلویام«و جهتدن قوزولو یاماجالري شمشیرین یارادیجیلیغیندا خوصوصی بیر محبتله تصویر ائدیلیر. ب

 و باشقا شعرلر ماراقلیدیر. » شاه داغی«، »چئویر مینگه«

زللیکلرینی الوان بویاالرال عکس ائتدیرن اوریژینال ؤز اوستاسیدیر. او، طبیعت گؤعاشیق شمشیر ماهیر س

 لر یاراتمیشدیر:  لوحه

 رولره، وییر بوز س شلرده بنزهؤد

 ان، یه دوالندا یاتیشیر دوم دره

 هردن قانادالنیب، قالخیر هاوایا، 

 قارا بولودالرا قاتیشیر دومان. 

 

 ر چمنی، وپؤزونه، اور یئر اوکؤچ

 یردیر یاشیل سمنی، ؤتورپاقدا گ
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 سوالییب اویادیر تَر یاسمنی، 

 نرگیزین دادینا یئتیشیر دومان. 

 

 سینی،  دریادان دولدورور پیاله

 سینی،  لهده چیمیزدیریر داغ ال شئح

 سینی،  نین شالله ییر مئشه گیزله

 قوووشوب اَل ـ اَله توتوشور دومان. 

دریک ائل آغ ساققالی اولموشدور. وجرده مجلیسلر آپارمیش، م یو کلبهویودؤعاشیق شمشیر آنادان اولوب ب

ده عاشیغین  رهؤونا گتون آذربایجانا چاتدیریلیردي. ائله بوسیله ب اونون شعرلري مطبوعات، رادیو واسیطه

لري ایله آیاقالشماغا  ن طلبهوورؤده آرتیردي. شمشیر یارادیجیلیغی ایله، یاشادیغی د شعرلرینین بدیعی کیفیتی

چالیشیردي. بیز تئز ـ تئز مطبوعاتدا اونون شعرلرینه راست گلیریک، ایجتیماعی حیاتیمیزدا باش وئرن اَن 

 نی بیلدیریردي.  یز موناسیبتؤلره عاشیق ا هوم حادیثهوم

زللیکلرین یارادیجیسی حساب ؤتون گولندیریر، اینسان اَللرینی ب کسک قیمتویی ی ز شعرلرینده اَمهؤعاشیق ا

 ائدیر: 

 نی ایپک،  شهوشه ائدیر، شوداشی ش

 دن قاب ـ قاجاق، آلوودان چیچک،  نفت

 رك، ؤقومدان قیزیل چکیر، تورپاقدان چ

 ي. گردیشین قدرتی اینسان اَللر

چون ولري ا تلهوچون دئییل، گئنیش اوخوجو کورکملی صنعتکارین زنگین یارادیجیلیغی تکجه عاشیقالر اؤگ

 لیدیر.  ده قیمت ده عینی درجه
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 عاشیق پناه 

دور. عاشیق  لریندن بیریده عاشیق پناه پناه اوف رکملی نومایندهؤآذربایجان سووئت عاشیق پولئزییاسینین گ

 لري بیرلشمیشدیر.  زل عنعنهؤغیندا کالسیک و سووئت عاشیق پوئزییاسینین اَن گپناهین یارادیجیلی

یوك هوس ؤـ نجی سالیان دا آنادان اولموشدور. گنج یاشالریندا شعره، صیفته، سازا ب1926عاشیق پناه 

لرینده سی ایل یوك وطن موحاریبهؤتون حیاتینی بو صیفته باغالمیشدیر. او، بوسترن پناه سونراالر بؤگ

دن سونراکی  ز یارادیجیلیق فعالیتیله یاخیندان ایشتیراك ائتمیشدیر. موحاریبهؤسالیانین مدنیت اوجاقالریندا ا

للو، بول محصوللو وآدلی عاشیقالر آنسامبلی یاراتمیش، رئسپوبلیکامیزین آللی ـ گ» روک«ایللرده عاشیق پناه 

اَمک آدامالرینی وصف ائتمیشدیر. بو آنسامبلین اساس  زو ایلهؤز سازي و سؤتارالالرینی گزه ـ گزه ا

لیکله، پناه  لردن عیبارت اولموشدور. بئله زونون یاراتدیغی و ترتیب ائتدییی نومونهؤرئپئرتوآري دا عاشیغین ا

 ده دیریژور اولموشدور.  هم یارادیجی، هم تشکیالتچی، هم رئژیستور و هم

لردن یارادیجی صورتده ایستیفاده ائدن  الیشان، آختاران، کالسیک عنعنهدن چ عاشیق پناه یورولماق بیلمه

آنسامبلی یالنیز » روک«هرت تاپمیشدیر. ؤکاري کیمی ش ز نغمهؤصنعتکار ایدي. سون ایللرده او، ساز ـ س

ائله هرت تاپمیشدیر. خالقیمیزین ؤرئسپوبلیکامیزدا دئییل، گئنیش وطنیمیزین حدودالریندان اوزاقالردادا ش

 سین.  ایله اورادا ایشتیراك ائتمه و»روک«ز ؤبیر ائل شنلییی، محصول بایرامی اولموشدور کی، پناه ا

کیمی کیتابالري چاپدان » تزه ماهنی«، »زؤتزه س«، »محبتدن دانیشاق«، »زؤساز و س«سون ایللرده عاشیغین 

 چیخمیشدیر. 

 ،رئسپوبلیکاسی اشمکدار مدنیتی ایشچیسی ایدي. عاشیق  و آذربایجان ونین عضو یازیچیالر اتفاقی کریلاو

سی و  یرَنیلمهؤنین ا پناه آذربایجان سووئت عاشیق پوئزییاسینا یئنی روح گتیرمیشدیر. اونون یارادیجیلیغی

 تدقیقی فولکلورشوناسلیغیمیزین قارشیسیندا بیر وظیفه کیمی دورماقدادیر. 

 ات ائتمیشدیر. ـ نجی ایلده وف1978رکملی صنعتکار ؤگ

 669 



 سی چوخ گئنیشدیر.  نین موضوع دایره عاشیق پناه یارادیجیلیغی

لح وسینده، ص میزین یئنیلمز قدرتی، علم، مدنیت، صنایع و کند تصرفاتی ساحه لکهؤاوجسوز ـ بوجاقسیز ا

، چوخ یئرلر، شهرلر لر عاشیغین ایلهام منبعیی ایدي. او سیز نائلیت ده اَلده ائدیلم میثیل اوغروندا موباریزه

لرده قاسترول سفرینده اولموشدور. بو سفرلر زامانی آلدیغی تأثراتالر  لکهؤگزمیش، بیر سیرا خاریجی ا

 ز عکسینی تاپمیشدیر. ؤعاشیغین یئنی ـ یئنی ماهنیالریندا ا

ساُّ گرایلی، هرت قازانمیشدیر. او، عاشیق پوئزییاسینین اساؤکاري کیمی ش یوك خالق نغمهؤعاشیق پناه ب

لرده ده ماهنیالر قوشوب  قوشما کیمی فورماالرینا مراجعت ائتمیشدیر. بونونال بئله، عاشیق دیگر شکیل

ده  سوندا، هم دیر. اونون هم کالسیک فورمادا صیرف محبت موضوع اوخوموشدور. بونالردان بیري مخمس

 لري واردیر.  مسلري عکس ائتدیرن ایجتیماعی مضمونلو مخ موعاصیر حادیثه

ردیفلی مخمسینی اوخودوقدا مین نعمت یئتیرن آذربایجان تورپاغینین باغ ـ باغاتالري، » اولوبدور«عاشیغین 

 نونده جانالنیر: ؤزلریمیز اؤلري گ زل منظرهؤرك آچان گولري، ا صفالی گوشه

 شسه، ونلونه آغ آلما دؤک

 وار قوربانین باغالریندا، 

 ییرسن،  هر ایستومؤز ایل عوی

 یاشا لئریک داغالریندا، 

 یه گَل.  ل شربتی ایچمهوگ

 ل چاغالریندا. ویه گ شکی

 نیانین جاه ـ جاللیود

 قاراباغین باهاریندا

 ندن وبو تورپاغا اَزل گ
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 زللیک دیلدار اولوبدور.ؤگ

وي فیکیرلر تبلیغ  ـ تربیههوم یئر توتور. بو شعرلرده اخالقی ولرده م عاشیق پناهین یارادیجیلیغیندا اوستادنامه

 نیر:  زلو، نانکور آدامالر تنقید ائدیلیر، پیسلهواولونور، جیلددن ـ جیلده گیرن ایکی ا

 اصلی اولمایاندان اوزاق دوالن سن، 

 سیرّینی یادالرا دئیر، اوتانماز، 

 یر،  نی دوست توتار، تعریف ائیله زگهؤا

 یینی یئیر، اوتانماز.  رهؤسنین چ

وي فورمایا اساسالنسادا،  لر شکیل اعتیباریله عنعنه ده چوخ ماراقلیدیر. بو دئییشمه لري اشیغین دئییشمهع

وي مفهومالرال، معین مجرد اشیا  لرده سوالالر چوخ زامان دینی ـ افسانه مضمونجا یئنیدیر. کالسیک دئییشمه

 ی اوالن سوال اوبیئکتلري رئال اینسانالردیر: لرله باغلی اولدوغو حالدا، بو شعرلرده تاپیلمال و حادیثه

 عاشیق پناه: 

 او کیمدیر کی، آلپ داغینی کئچیبدیر؟ 

 او کیمدیر کی، حاق یولونو سئچیبدیر؟ 

 شمنلري بیچیبدیر؟ واو ْکیمدیر کی، د

 او کیمدیر کی، آدي دیلده گزر هئی؟

 عاشیق اَمراه: 

 ئچیبدیر، ) آلپ داغینی کSuvorovسوووروودور (

 او، بابکدیر حاق یولونو سئچیبدیر، 

 شمنلري بیچیبدیر، وچاپا یئفدیر د

 کوراوغلودور آدي دیلده گزر هئی! 
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زل اثرلر یاراتمیشدیر. عاشیغین محبت لیریکاسی باشقاالریندان ؤسوندادا گ عاشیق پناه محبت موضوع

بین روحلو، شن و اویناق اثرلردیر.  ددیر. اونالر نیکنیر. آه ـ زار ائتمک، اینتیم حیسلري بو شعرلره یا فرقله

 زلین آل یاناغینی دان یئرینین رنگینه بنزَتمیشدیر: ؤردیفلی شعرینده یئنی مجاز یاراداراق گ» زلؤگ«عاشیق 

 خوب یاراشیر، اَللرینه

 عجب قویماسان خینا سن. 

 دیر می دان یئرینین رنگی

 رتموسن یاناغینا سن؟! وس

یوك ماراق دوغورور. عاشیغین ساتیریک قوشما و گرایلیالریندا ؤده بیزده ب اهین ساتیریک شعرلريعاشیق پن

لر، یالتاقالر وس.  پرست هنهؤلر، ک شوت خورالر، آرا وورانالر، طفیلیوشمنلري: روخالقین معنویت د

ویدیر. شعر  ها سجیهشعري دا» زورسنودوداق ب«لري کسکین ایفشا اولونور. بو باخیمدان اونون  تیپ

ییب، یارادانا کینایه ایله باخانالرا،  زلري یارادا بیلمهؤشتبه اوالنالرا، اونده موزؤباشقاسینی سایماییب ا

 زنلره توتارلی جاوابدیر: وزونه، صنعتینه آغیر بؤعاشیغین س

 یمه ناحاق یئره آچیق قاپینی.ؤد

 نین، یامانین چک حسابینی،  یاخشی

 جا چوالق یابینی، رسن آرخاموروس

 زورسن. ومیندیییم کهره دوداق ب

 

 م، باال،  م، عاریفه من اوشاق دئییله

 رسن، گاهداکی ناال. ویؤگاه میخا د

 بو پناه، بیر یانا، ایندي آز قاال
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 رسن. وزوعاشیق علسگره دوداق ب

ین اینکیشافیندا معین مرحله عاشیق پناهین چوخ جهتلی یارادیجیلیغی آذربایجان سووئت عاشیق پوئزییاسین

 یه الییقدیر.  یرَنیلمهؤلري باخیمیندان ا لیغیمیزین ایندي کی نائلیت تشکیل ائدیر. فولکلورشوناس

 ادبیات

 . 1960ـ عاشیقالر، باکی، 1

 .1952لري،  ـ صلح نغمه2

 . 1972نشریاتی،  EAـ نجی جیلد، 5جیلدده  5ـ آذربایجان داستانالري 3

 . 1965لري، آذر نشر،  طیفهـ آذربایجان ل4

 . 1950ـ  1980ـ عاشیق حسین جاوان. شعرلر، 5

 . 1961ـ  1980ـ عاشیق شمشیر. شعرلر، 6

 . 1966ـ عاشیق پناه. شعرلر، باکی، 7

 . 1977ـ عاشیق پناه. منیم سازیم، باکی، 8

 . 1965ـ عاشیق احمد. سازیمین تئللري، باکی، 9

 . 1980ماسین، باکی، ـ عاشیق احمد. اَللرینیز یورول10

 . 1977ـ عاشیق اکبر. ایشیقلی تئللر، باکی، 11

 . 1960ـ ح. آراسلی. عاشیق یارادیجیلیغی، باکی، 12

 . 1966اوف. عاشیق پوئزییاسیندا رئالیزم،  ـ م. ابراهیم13

 . 8ن.  ،1961، »آذربایجان کمونیست«یئف. عاشیق پوئزییاسیندا عنعنه و نووارتورلوق.  ـ ن. حاجی14

 کیتاب.  IV، 1968، »لر تدقیق«اوف. حسین جاوانین یارادیجیلیغیندا محبت لیریکاسی،  ـ م. حکیم15

 یئف. (سند.ح) ـ پ. افندي16
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 فولکلور و یازیلی ادبیات 

 لري لکهؤنیا اوتون دوب«لردن بیریدیر.  چون اَن اساس منبعوفولکلور یازیلی ادبیاتین یارانماسی و اینکیشافی ا

آذربایجان ». لموشدوروتورؤسیندن گ شاعیرلرینین اَن یاخشی اثرلري خالقین کوللئکتیو یارادیجیلیق خزینه

ادبیاتی چوخ قدیم زامانالردان باشالیاراق شیفاهی خالق ادبیاتی ایله باغلی اینکیشاف ائتمیشدیر. خاقانی، 

 ك. ورورؤارادیجیلیغیندا بونو آیدین گنیظامی، نسیمی، ختایی، فضولی، مسیحی، واقیف و باشقاالرینین ی

سی، قیداالنماسی قارشیلیقلی  آذربایجان ادبیاتی تاریخینده فولکلور و یازیلی ادبیاتین بیر ـ بیریندن ایستیفاده

تون اینکیشاف پروسئسینده ادبیاتا ویی. اولدوغو و ب کی، فولکلور یازیلی ادبیاتین اساس منبع اولموشدو. بئله

دیر. بو  رونمکدهؤهوم و ثمرلی تأثیري گوسینده شیفاهی یارادیجیلیغا م بهؤز نؤدا ا تدییی کیمی، ادبیاتینتأثیر ائ

شوندورن بیر سیرا موعاصیر ایدئیا و ولرینده، خالقی ماراقالندیران، د تأثیر دیلده، فورمادا، ایفاده واسیطه

لرینده فولکلورا یاخینالشمادا  اینکیشاف مرحلهسترمیشدیر. آذربایجان ادبیاتی تاریخی ؤزونو گؤموتیولرده ا

میش،  لر کئچیرمیشدیر. خالقا یاخین اوالن صنعتکارالر اونون یارادیجیلیغینا دا بیگانه اوال بیلمه ختلیف پلّهوم

 فولکلورو هر جهتدن فایدالی بیر قایناق حساب ائتمیشلر. 

ز ؤلریندن ا زینه کیمی باخمیش، فولکلور نومونهکنمز بیر خووي خالق یارادیجیلیغینا ت نیظامی گنجه

چون بیر واسیطه کیمی ایستیفاده ائتمیشدیر. بو وفیکیرلرینی، ایدئالالرینی خالقا داها یاخشی چاتدیرماق ا

ده  اگر نیظامی بللی اولمایان باشقا یازیلی منبع«شوناسی ي. بئرتئلس یازیر:  ده مشهور روس شرق باره

ره بونو تصدیق ائتمک چتیندیر) او زامان آذربایجاندا چوخ گئنیش ؤسه (بیر سیرا سببه گ شایستیفاده ائتمی

نیا و). نیظامی مترقی د2، 62ـ  63» (چون ماتئریال اولموشدورویاییلمیش اوالن شیفاهی روایتلر اونون ا

لرینی، احوالی ـ  شونجهونی، دروشلو شاعیر اولدوغوندان خالق یارادیجیلیغیندان خالقین حیاتینی، آرزوالریؤگ

ده غلبه  ز اثرینده حاقّین، عدالتین سون نتیجهؤوي ا چون ایستیفاده ائدیردي. ن. گنجهویرنمک اؤسینی ا روحیه

نین (م.  سیز، م. قورکی بههویوك شاعیرین یارادیجیلیغینا، شؤبین روح ب چاالجاغینی تبلیغ ائدیردي. بو نیک
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لییین یابانچی اولدوغو حقیقی خالق ادبیاتیندان گلیردي. نیظامی خالق  میله بدبینرکی) دئدییی کیمی، تاماؤگ

کسک توتوردو. اونون اثرلرینده تصویر ائدیلن ولییینی هر شئیدن ی دریکونی، ذکاسینی، خالق م حیکمتی

 دریک قوجاالر، فیتنه، چوبان، فرهاد و باشقا صورتلر بونا آیدین میثالدیر. وم

لریندن ایستیفاده  نده خالق ناغیلالریندان، تمثیل»سی سیرّلر خزینه«یوك اثري اوالن ؤله ایلک بنیظامی ه

لرینی و  حیکایه» سلطان سنجر و قاري«، »نوشیروان و بایقوشالرین محبتی«، »سلیمان و اکینچی«ائتمیشدیر. 

لري بونا  وس. تمثیل» نون داستانیلکلوواووچو، ایت و ت«، »لکوومیوه ساتانال ت«، »لبول ایله قیزیل قوشوب«

ستریر کی، او ؤسیله گ پوئماسی واسیطه» خسرو و شیرین«میثال اوال بیلر. بوندان سونرا هومانیست شاعیر 

 یارادیجیلیغی ایله خالق حیاتینا، خالق شیفاهی یارادیجیلیغینا دریندن باغلی بیر صنعتکاردیر. 

 ده دئییر: سین اثرینین مقدمه» خسرو و شیرین«

 ، »خسرو و شیرین«دیر بو  معلوم حیکایه

 آنجاق داستان یوخدور بو قدر شیرین،

 زل داستانؤده بو گ روحا خوش گلسه

 ده قالمیشدي بو گلین چوخدان.  پرده

دن قووت  زل بیر افسانهؤنین داخیلینده یاشامیش اوالن قدیم و گ آذربایجان خالقی» خسرو و شیرین«

لریندن،  ز ایلهامینی چوخ زامان خالقین افسنهؤتون وارلیغی ایله گنجه ائلینه باغلی اوالن نیظامی اوآلمیشدیر. ب

». لشمیش اوالن داستانالردان آلیردي لنمیش، برَنمیش، قشنگ سودا س لریندن، خالقین دیماغین ائل مراسیم

ماجراسینین بدیعی » خسرو و شیرین«ی تورموش اوالن نیظامؤنی گ ز یوردونون قایناقالریندان بو افسانهؤا«

 162».نیا خالقالرینا قایتارمیش اولدووتون دوصورتلرینی یئنه خالقینا دئییل، ب

 مارث.  12، 1947، ادبیات قزئتی، »خسرو وشیرین«ـ م. رفیعلی  162
                                                 



یوك ؤمیش و اونالري ب وي برده قوجاالرینین شیرین ناغیلالرینا قوالق آسمیش، داستانالرینی دینله ن. گنجه

 روك: ورؤدیر. بونو آشاغیداکی میثالالردان آیدین گیرك خالقا قایتارمیش یارادیجیلیقال یئنیدن ایشله

 هنه داستانالرین قوجا اوستاديؤک

 سینه بئله باشالدي.  ز حیکایهؤا

 زن زامان من وسینی د ز اینجیؤس

 بئله دانیشمیشدي بو ناغلی دئین. 

خئییرخواهلیق،  یوك شاعیرؤاثرینده تصویر ائتدییی ناغیلالردا چوخ ماراقلیدیر. ب» زلؤیئددي گ«شاعیرین 

ز آرزوالرینی، ؤلري تلقین ائتمک و ا لیق وس. کیفیت قهرمانلیق، مردلیک، قورخمازلیق، دوستلوق، یاخشی

چون ناغیلالردان بیر واسیطه وایستکلرینی، فیکیرلرینی خالقا آسان بیر یولال، عیانی شکیلده چاتدیرماق ا

 کیمی ایستیفاده ائتمیشدیر. 

ده  آذربایجان خالق داستانالرینا، ناغیلالرینا مخصوص بعضی فورما خوصوصیتلري نین اثرلرینده نیظامی

ستریر. بورادا خالق ناغیل و داستانالري یئنی مضمون و فورما کسب ائتمیش، زامانین بیر سیرا ؤنو گوزؤا

ك تأثیر یوؤنون اینکیشافینا بوتون بونالر خالق بدیعی تفکرولشمیشدیر. ب لري ایله سس هوم حادیثهوم

 سترمیشدیر. ؤگ

لرینی فارس دیلینه ترجومه ائدرك، شعرین  زو و مثللرینی، آفوریزمؤوي بیر چوخ آذربایجان آتاالر س ن. گنجه

لریندن ایستیفاده ائتمکله برابر،  تمیشدیر. شاعیر خالق آفوریزم ز اثرلرینده ایشلهؤآهنگینه اویغون شکیلده ا

پیشیک باالسینی «، »ستونده بیتروا وکؤاوت ک«زلر یاراتمیشدیر ـ ؤلی س متلر، حیک ده یئنی آفوریزم وزؤا

یه  زگهؤا«، »قویونو قویون آیاغیندان آسارالر، کئچینی کئچی«، »یود آغاجی بار وئرمزؤس«، »دیییندن یئیر ایسته

 وس. » شرود وزؤقویو قازان ا
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ده اونون  ن یارادیجی صورتده فایداالنمیش، هملی، نیظامی هم آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتیندا دئمه

ختلیف شیفاهی خالق وسترمیشدیر. اونون اثرلري اساسیندا یارادیالن مؤجلو تأثیر گواینکیشافینا گ

 واریانتالري دا بونا آیدین ثبوتدور. 

 XIIIتمیشالر. زل اثرلر یاراؤلنرك گ دن سونرا گلن بیر چوخ صنعتکارالردا خالق ادبیاتیندان بهره نیظامی

عصرده  XIVآدلی اثرینی خالق روایتلري اساسیندا یازمیشدیر. » یی ـ یوسف قصه«عصرده شاعیر علی 

» شتريومهر و م«نین  ) تبریزيƏssarالدین حاجی محمد اَسسار ( ، شمس»فرهادنامه«نین  عاریف اردبیلی

 سو خالق داستانالریندان آلینمیشدیر.  دا موضوع پوئماالرینین

لی اثرلرینده ده  ین شعرلرینده، ماراغالی اوحدینین ایري حجم الدین نین تأثیرینی قاضی برهان ق ادبیاتیخال

لري، روایتلر وس.  لر، ایفاده واسیطه مثل لر، ضربی زو، آفوریزمؤره بیلریک. خالقین یاراتدیغی آتاالر سؤگ

خالق شعري فو ،رماسیندا اثرلرده یازمیشدیر. نسیمی یارادیجیلیغینا رونق وئرمیشدیر. حتی او 

 زر. ؤین آرینین سانجیسینا د نلو بال ایستهؤدا: ک خالق

 رسن نیشه قاتالن  ده: اَیر نوش ایسته نسیمی

 سیز وئرمز بو زنبور کی، نوشی نیش 

 دا: نه اَکرسن اونو بیچرسن.  خالق

 ن هر نه کیم اَکرسن، اونو بیچرسن آخیر. وده: چ نسیمی

 دیریلمز.  ولؤدا: ا خالق

 دیر وس. ر کیم بو نه مثَلؤسیز بدن دیریلمز گ ده: جان نسیمی

XVI  عصرده شاه ایسماعیل ختایی یارادیجیلیغی خالق ادبیاتینا، خالق دیلینه یاخینلیغی جهتدن خوصوصیله

ر او زامان دا یاشادیغی معلومدور. تصادوفی دئییلدیر کی، عاشیقال نیردي. شاعیر ساراییندا عاشیقالرین فرقله

نین خالقا، اونون یارادیجیلیغینا سونسوز  تون بونالر ختاییودا یاراتمیشالر. ب آدلی ساز هاواسی» ختایی«
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سیدیر. شاه ایسماعیل ختایی ساده، آخیجی، صمیمی قوشما و گرایلیالر یازمیشدیر. شاعیرین  نین نتیجه محبتی

عضی قوشماالرینی، گرایلیالرینی عاشیق شعرلریندن آییراق بعضی قوشما و گرایلیالر یازمیشدیر. شاعیرین ب

 چتیندیر. 

 ختایی دئر: 

 دا:  خالق

 یم یولویال،  بیر ولی

 سی، هر دم قولویال، حفهؤسلطانین ت

 لده کیبر اولوب، سویوق دیل ایله ونؤک

 نه لعنت! ن محبتدن سئچهوزؤا

 ر. ستون یئر توتووبو اثرلرده چاغیریش، دیداکتیکا ا

 باغچاالرا گیرمک گرك، 

 للریندن درمک گرك، وگ

 قوخالماق گرك،  ولوبیر گ

 ل سولماز اوال. ونرگیز اول گ

 زل و اوریژینال اثرلر یاراتمیشدیر: ؤشاعیر بایاتی ژانریندا دا گ

 ختایی، جان آرخینا، 

 اهلی ـ عرفان آرخینا

 ده سو گلیب معرفت

 لور جان آرخینا. وکؤت

 سترن میثالالر چوخدور. ؤلق بایاتیالریندان قیداالنماسینی گشاعیرین خا
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 دا:  خالق

 ز قاندیر، ونامردي گَل ی

 ز قاندیر، واَللی قاندیر، ی

 کعبه ییخماق بیر ائودیر، 

 ز قاندیر. ول ییخماق یونؤک

 ده:  ختایی

 ختایی حال چاغیندا، 

 ل آلچاغیندا، ونؤحاق ک

 دن یئیرَکدیر.  مین کعبه

 آل چاغیندا.  نولؤبیر ک

سینده یازیلمیشدیر. بورادا آذربایجان  پوئماسی خالق داستانالري سپگی» ده نامه«نین  شاه ایسماعیل ختایی

نین سئوگی ماجراالري، وفا، صداقت،  خالق رومانالریندا اولدوغو کیمی، ایکی شخصین ـ عاشیق و معشوقه

کسک صنعتکارلیقالر تصویر ولیق وس. حیسلري یملوك، قهرمانوزؤصاف محبت، بو یولدا ایراده، د

 اولونموشدور. 

لرله  حکم عنعنهؤعصره قدر کی کالسیک آذربایجان ادبیاتی خالق یارادیجیلیق ایله م XVIندویو کیمی ورؤگ

 باغلی اولموشدور. 

تون وم. فضولی ب نین یارادیجیلیغیندا داهادا اینکیشاف ائتمیشدیر. لر داهی آذربایجان شاعیري فضولی بو عنعنه

زل ؤلیکلرینی گ یوك صنعتکار آذربایجان خالق دیلینین اینجهؤیارادیجیلیغی ایله خالقا باغلی اولموشدور. ب

ز یارادیجیلیغیندا ؤلشدیریردي. فضولی ا لري ایله زنگین ز اثرلرینی خالق دیلینین ترکیبلري و ایفادهؤبیلیر، ا
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ـ مثل، لطیفه، تمثیل و بایاتیالردان ایستیفاده ائتمیشدیر. شاعیر بو  ، ضربیوزؤللی (کلی) میقداردا آتاالر سوک

 تمیشدیر.  ز اثرلرینده ایشلهؤله، بعضی ده شعرین وزن و آهنگینه اویغونالشدیریب ا لري بعضی عینی نومونه

 مثالُّ: 

 دا:  خالق

 ورانی وار. ؤهر عاشیغین بیر د

 ده:  فضولی

 سوایی ـ عشق. وروبتین، ایندي منم ؤمجنون ن وردوس

 دیر.  ورانیؤدوغرو دئرلر، هر زامان بیر عاشیقین د

 دا:  خالق

 ختایی دئر: 

 نین ایشیدیر،  یاخشیلیغا یاخشیلیق هر کیشی

 نین ایشیدیر.  یامانلیغا یاخشیلیق اَر کیشی

 ده:  فضولی

 ن اول سنه قیلدي مهربانلیقوچ

 مه یامانلیق.  یاخشیلیغا ائیله

 دا:  خالق

 دین بیر درمانی وار. هر در

 ده:  فضولی

 هر درد کی وار، وار درمانی ولی، 

 بی دردلرین دردینه درمان اولماز. 
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دریک قوجا صورتلري واردیر. چوخ زامان شاعیر خالق ورموش مؤنیا گونین اثرلرینده د فضولی

ه وئریر. مثالُّ، خالق آراسیندا بئله بیر زلرینی اونالرین دیلیندؤلی س لییینی، خالقین آفوریزم و حیکمت دریکوم

پوئماسینین » االسمار حبتؤص«نین باشیندا تاج، کیمی آج ـ یاالواج، شاعیر  کیمی«زو مشهوردور: ؤآتاالر س

دیلیله بئله بیر قناعته » خوجسته سیمانین«لرین شاهیدي اوالن  سونوندا باغدا، بوستاندا باش وئرن حادیثه

 گلیر: 

 نین مداري یوخدور،  ینیا ایشود

 یه اعتباري یوخدور،  هئچ کیمسه

 ائیلر بیریسینیصاحیبی ـ تاج، 

 حتاج. ؤاول بیریسین ائیلر اونا م

لیدیر. شاعیر باتاتیالردان  یوك شاعیرین لیریکاسیندا خالق ادبیاتیندان ایستیفاده آیریجا تدقیق ائدیلمهؤب

ییندن قیداالنمیشدیر، بودا اونون لیریکاسینی هم فورما و  ري، دیلهاولدوغو کیمی دئییل، اوراداکی خالق فیکی

 ده مضمونجا خالقا یاخینالشدیرمیشدیر. مثالُّ، خالق بئله بیر باتاتی اوخویور:  هم

 نده من، وعزیزینم، گ

 نده من، وده سن، گ لگهؤک

 ایلده قوربان بیر اوالر

 نده من. وسنه قوربان گ

 دان بئله ایستیفاده ائتمیشدیر.  ینده بو بایاتیفضولی اثرلرینین بیر

 چون، وایلده قوربان بیر کسرلر خالقی ـ عالم عئید ا

 نم.  دم به دم، ساعت به ساعت من سنین قوربانی
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چون بیزیم ونه ا«لرینین بیرینده یازیر:  ـ نجی ایلده مقاله 1937آذربایجان خالق شاعیري ص. وورغون هله 

 ». نکی اونون شعرلرینده خالق روحو یاشاییرونی اَزبردن اوخویور؟ چ لیایل فضو 400خالق 

ن دیگر وورؤشاعیر محمد اَمانی خالق یارادیجیلیغینا مراجیعت ائدرك قوشماالر، بایاتیالر یازیر. د

ن یئر لرده معی شاعیرلریندن فرقلی اوالراق اونون یارادیجیلیغیندا خالق ادبیاتی ایله باغلی منظوم حیکایه

اثرلري وس. » لموش قاريؤسی ا دوه«و خوصوصیله » حاتم و غریب«، »علی و شیر«توتور. بو جهتدن 

 ویدیر.  سجیه

XVIII  تیولریندنخ ناغیل، روایت، افسانه، تمثیل، داستان موعصره قدر آذربایجان کالسیک ادبیاتیندا اَن چو

ده قدیم افسانه  ربایجان شاعیرلرینین یارادیجیلیغیندا همایستیفاده ائدیلمیشدیر. بونونال بئله، کالسیک آذ

ور ادبیاتیمیزدا ؤدا راست گلیریک. بو د موتیولرینه، دینی روایت و داستانالرین قهرمانالرینین آدالرینا

عصرده ایسه یازیلی  XVIIIستریر. ؤنو داها آیدین گوزؤخوصوصیله ناغیل داستان موتیولریندن ایستیفاده ا

 نین یارادیجیلیغی بونا آیدین بیر میثالدیر.  نیر. واقیف و ویدادي جلهوعاشیق پوئزییاسینین تأثیري گادبیاتا 

شیفاهی خالق ادبیاتیندان ایستیفاده م.پ. واقیف یارادیجیلیغیندا خوصوصی بیر مرحله تشکیل ائدیر. واقیف 

یتلرینی هله کیچیک یاشالریندان یوموش، اونون دیلینی، ادبیاتینی، افسانه و رواؤائل ایچریسینده ب

بیر طبعه مالیک اوالن م.پ. واقیف سونراالر یارادیجیلیغا باشالیارکن ائل  'سینده توپالمیشدي. مستثنی حافیظه

ن، وورؤسترمیشدیر. اونون قوشماالرینی او دؤزونو گؤتون یارادیجیلیغیندا اونین تأثیري اونون ب ادبیاتی

ورلرده یئتیشن اوستاد عاشیقالریمیزین شعرلریندن سئچمک چتیندیر. قئید اولونمالیدیر ؤده سونراکی د جه ائله

یه  کسک پیلّهونی ی الدین، ش. اي. ختایی، م. اَمانی طرفینده باشالنان عنعنه کی، واقیف هله ق. برهان

ره، ؤتمیشدیر. روایته گ زله خالق شعرینین قوشما فورماسینی یازیلی ادبیاتیمیزدا ایشلهؤقالدیرمیش، باشقا س

زلرینه اوستاد حساب ؤواقیف یاخشی ساز چالیر و اوخویورموش، بیر چوخ آذربایجان عاشیقالري اونو ا
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زلتمیشلر. بورادا وورلرین عاشیقالري واقیف حاقّیندا بیر چوخ داستاندا دؤده سونراکی د ردهؤائتمیشلر. اونا گ

 لر قوشموشالر.  الر یئنی نومونهده عاشیق هم واقیفین شعرلري وار، هم

مه، ح. بوزآلقانلی و باشقا عاشیقالریمیزین یارادیجیلیغینا قووتلی وسونراالر واقیف، واله، علسگر، مولال ج

 سترمیشلر. مثالُّ: ؤتأثیر گ

 واقیف: 

 ز، وزل اؤزل گردن، گؤزل قامت، گؤگ

 ز وزل یؤزل اولماز سن تک اولسا، گؤگ

 ز. وزل اؤا یئتر، گزل جانی مونجؤگ

 سن.  163زل آلیؤزل دئییب، ائتمه، گؤگ

 مه: ومولال ج

 نَن زونؤزل دویماز سؤمه، گوزل جؤگ

 نَن زونؤزل خومار گؤزل، قورخدون گؤگ

 نَن زونوزل وئریب یؤزل بوسه، گؤگ

 زل قاتیب جانا، گئت. ؤزل جانین گؤگ

 یاخود: 

 واقیف: 

 م، یی بایرام اولدو، هئچ بیلمیرم نئیله

 دا یوخدور.  بیزیم ائوده دولو جووال

 کَنمیشویله یاغ هامی چوخدان توکود

 ـ آل ـ حیله 163
                                                 



 دا یوخدور.  شمز، موتالواَت هئچ اَله د

 حسین بوزآلقانلی: 

 نه اودون وار عیده اوجاق قاالیاق.

 سته جاالیاق. ونه یاغ وار کی، پیلوو ا

 سینی یاالیاق؟ گئدك کیمین سینی

 ده یوخدور و سایره.  ک، اَجلك، ایتمیریورولمؤا

XIX خ ایجتیماعی حیاتا، خالقا یاخینالشدیغی بیر د عصر آذربایجان ادبیاتیر. رئالیزم، ووردؤنین داها چو

زونه حوقوق قازانمیشدیر. ؤزون حقیقی معناسیندا یارانیب اؤعصرده یازیلی ادبیاتدا س XIXساتیرا محض 

لري صنعتکارالریمیزي داها  سی مسأله ، عومومیتله خالق احوال ـ روحیهره ده خالق ادبیاتیؤلره گ ائله بو سبب

مه، عاشیق پري و باشقاالرینی میثال وچوخ ماراقالندیریردي. اَ. نباتی، اَ. قاراجاداغی، ق. ذاکیر، مولال ج

شیروانی خالق اوف، م. ف. آخوندوف، ح. زردابی، ن. وزیراوف، س. اَ.  خان چکمک اوالر. بو زامان آ. باکی

 زلرینه مخصوص بیر شکیلده ایستیفاده ائتمیشلر. ؤادبیاتیندان ا

تون ژانرالریندان قیداالنمیشدیر. ذاکیر کند ونین، دئمک اوالر کی، ب قاسیم بی ذاکیر شیفاهی خالق ادبیاتی

هر طرفلی بلد ایدي.  ره ده خالق ادبیاتیناؤلرینی یاخشی بیلیردي، بونا گ نی، عادت و عنعنه نی، معیشتی حیاتی

ذاکیرین «زو، ائل ماهنیالریندان یارادیجی صورتده ایستیفاده ائتمیشدیر. ؤلر، آتاالر س شاعیر ناغیلالر، افسانه

دن خالق ماهنیالرینی،  ملهونین بیر چوخ نوعلرینی، او ج ستریر کی، او، شیفاهی خالق ادبیاتیؤیارادیجیلیغی گ

زل بیلیرمیش. اونون خالق ادبیاتینی یاخشی ؤبایاتی، ضربی ـ مثللري گزو، ؤعاشیق شعرینی، آتاالر س

 ). 13و  172». (لرله چوخ یاخین اولماسی ایدي تلهوکش ک سی سببلریندن بیري ده گئنیش زحمت بیلمه

ه و زاد ملیک«، »یی عاشیقین طعام بیشیرمه«، »امیرزاده و عاشیق«، »وجی ـ آخَرؤز«، »ق. ذاکیره درویش ایله قیز

و » ین و آهو تیسباغا، قارغا، کَسه«، »لکو و شیروت«، »لکو و قوردوت«لرینده،  و سایره منظوم حیکایه» صنم شاه
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زوده ؤلریندن چوخ اوستالیقال ایستیفاده ائتمیشدیر. شاعیر ا باشقا تمثیللرینده خالق ناغیل، روایت و افسانه

ره ده ؤقوشما، گرایلی، تجنیس وس. یازمیشدیر. محض اونا گ خالق شعري فورماالریندا کلی میقداردا بایاتی،

 زلتمیشلر. وآدلی بیر داستاندا د» ذاکیرین ناغیلی«آذربایجان عاشیقالري اونون حاقّیندا 

سینده م. ف. آخوندوف خوصوصی بیر یئر توتموشدور. او، اثرلرینده خالق  فولکلوردان ایستیفاده مسأله

ژئت قورور، خالقین جانلی دیلی، ودان اولدوغو کیمی چوخ ماراقلی، جلب ائدیجی سناغیلی، داستانالرین

یی  لندیرمه لري ایله عالقه هوم ایجتیماعی حادیثهون موورؤنی چوخ اوستالیقال د لري و سایره عادت و عنعنه

سینی، اورادا  صحنه  هکومئدییاسیندا وزیر صورتینی، خانین محکم» وزیري ـ خان لنکران«باجاریر. بونا 

 سترمک اوالر. ؤنی میثال گ لرینی، اعتقادالري و سایره نن خالق لطیفه ایشله

ده  بعضاُّ خالق روایت، افسانه، یاخود ناغیلینی م. ف. آخوندوف آیریجا قَلَمه آلیر، شعره گتیریر، یئنی

 غوروردو. لریله یو هوم ایجتیماعی حادیثهون موورؤالشدیریر، د ییر، رئال ایشله

م. ف. آخوندوف خالق صنعتکارالرینی، عاشیقالري دا یاخشی تانییب و سئویردي. واقیفین، ذاکیرین عاشیق 

زوده عاشیق پوئزییاسی فورماسیندا ؤلندیریردي. اَدیب ا کسک قیمتوشعري اوسلوبوندا یازدیغی شعرلرینی ی

 قوشما و تجنیسلر یازمیشدیر. 

ز ؤدوغرو س«لره راست گلیریک:  ینده آشاغیداکی کیمی آتاالر سوزو و ضربی ـ مثلم. ف. آخوندوفون اثرلر

ایران سربازي «، »نسونؤلیب ایپه د نسون، اینجهؤسارالیب ساپا د«، »ز قارغایا بیر ساپان داشیوی«، »آجی اوالر

و » ئییلَم کی، اَتیم یئییلهمن او قوشالردان د«، »بوروق قوالق باشا صدقه«، »فته قوللوق ائدلروایدي کی، م

تون وارلیغی ایله ایچریسیندن چیخدیغی وستریر کی، م. ف. آخوندوف بؤنین تدقیقی گ سایره. یارادیجیلیغی

 لرینه، فولکلورونا باغلی بیر صنعتکار اولموشدور.  خالقا، اونون حیاتینا، عادت ـ عنعنه

XIX ژي و تربوي فیکیرلري باخیمیندان خالق ادبیاتینا مراجعت س. اَ.  یهعصرین بیر سیرا ایجتیماعی، پئداقو

نین یارادیجیلیغیندا خوصوصی یئر توتوردو. شاعیر آذربایجان خالق ادبیاتینی، قدیم شرق روایت و  شیروانی
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نی، تمثیلی قارشیسیندا قویدوغو  لرینی یاخشی بیلیردي. الکین س. اَ. شیروانی هر بیر ناغیلی، افسانه افسانه

هوم یئر وز یارادیجیلیغیندا خالق ناغیلالرینا مؤیارادیجیلیق مقصدلرینه تابع ائدیردي. س. اَ شیروانی ا

الري و  لري، وارلی وي فیکیرلر تبلیغ ائتمک، یاخود دا یوخاري صینیف وئرمیشدیر. بونالردان دا او، تربیه

یه  پهؤک«، »قوجا آنا و وغلو«ثال اوالراق چون ایستیفاده ائتمیشدیر. بونا میولري تنقید ائتمک ا روحانی

 ستره بیلریک. ؤو باشقا اثرلرینی گ» دلی شیطان«، »احسان

چون قیمتلی اثرلر یازان بیر صنعتکار کیمی ده وده اوشاقالر ا س. اَ شیروانی آذربایجان ادبیاتی تاریخینده هم

سونو اَدیب  لی اثرلرینین موضوع نجه زل، اَیلهؤچون یازدیغی اَن گومشهوردور. اگر دیقّت ائتسک، اوشاقالر ا

میش، یارادیجیلیق ایشی آپارمیش،  زرینده دیقّتله ایشلهوشدور. شاعیر بونالر اوتورمؤخالق ادبیاتیندان گ

، »ایسکندر ایله دلی«، »مز یلهؤخئییر س«وي فیکیرلري ایله داهادا قووتلندیرمیشدیر.  اونالري جیالالییب، تربیه

و » جک آخیر قبریستانلیغا گله«، »زو ایله باخؤمجنونون گ«، »نین ایتی مجنون و لیلی«، »ه وورسان هئچ نهبیرد«

 لري اساسیندا یازیلمیشدیر.  لري خالق ناغیل، روایت، لطیفه و تمثیل لري و بیر سیرا  تمثیل سایره حیکایه

XX للرینده تاریخی ـ ایجتیماعی حادیثهتلهدا لرله عالقه عصرین اوونیر.  ر خالق ادبیاتیندان ایستیفاده  ده قو

لریندن بیر کسیمی ایستیفاده ائدیلیر. ج.  لندیرمک واسیطه شیفاهی ادبیاتدان خالقی اویاتماق، تربیه

. وزمینلی، ا یئف، آ. صحت، م. اَ. صابیر، ن. نریمانوف، ح. جاوید، ي. و. چمن وئردي زاده، اَ. حاق محمدقلی

مولال «و باشقا صنعتکارالریمیز چوخ تئز ـ تئز خالق یارادیجیلیغنا مراجعت ائدیرلر. حاجی بی اوف 

لرینده خوصوصی بیر گوشه آچاراق فولکلورون بیر سیرا ژانرالریندان  ز صحیفهؤژورنالی ا» نصرالدین

 ه ائدیردي. چون ایستیفادوقارشیسینا قویدوغو فیکیرلري، مقصدلري داها کسکین، آیدین، عیانی وئرمک ا

شاه «، »اصلی و کرم«، »لیلی و مجنون«حاجی بی اوف آذربایجان میلّی اوپئراسینین اساسینی قویدوغو  وا

شدور. بو اثرلرده هم وتورؤسونو خالق یارادیجیلیغیندان گ و باشقا اثرلرینین موضوع» عباس و خورشیدبانو

 دیر.  سترمکدهؤنو گوزؤا اسینین تأثیري آچیقجاسین ده خالق موسیقی فولکلور، هم
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XX للرینده ده بیر سیرا صنعتکارالریمیز اشاق اثرلري اؤعصرین اوچون خالق ادبیاتینا مراجعت وز او

نی م. اَ.  ورده بو عنعنهؤعصرده س. اَ شیروانی طرفیندن باشالنان بیر عنعنه ایدي. بو د XIXائتمیشلر. بو هله 

وي  ق داوام ائتدیریرلر. خالق ادبیاتیندا دا محض معین تربیهصابیر، آ. صحت، س.س. آخوندوف، آ. شای

 یوك قیدا وئریر. ؤور صنعتکارالریمیزا بؤنن موضوعالر یئنی د چون ایشلهومقصدلر ا

آ. شایق آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتینی دریندن بیلَن و سئون بیر صنعتکار اولموشدور. ناغیل 

یاخشی «)، 1910» (تیقتیق خانیم«بویو داوام ائتدیرمیشدیر. مثالُّ،  ومرؤتون عویارادیجیلیغی ایشینی اَدیب ب

سترمک اوالر. آ. شایق ؤ) و سایره گ1937» (تاپدیق دده«)، 1911» (جه گئدیر لکو حجوت«)، 1911» (آرخا

 نده بئله ناغیلالر یازمیش ایستثمارچیالرا،وورؤنین قیزغین بیر د ـ نجی ایللرده، ایرتجاع 1910ـ  11

ت، لووغا، آوارا اینسانالرا قارشی کیچیک وسیز، ک گره، باجاریق فیریلداقچی ریاکار، یاالنچی و حیله

 اوخوجوالردا کین و نیفرت اویاتمیشدیر. 

نون ومرؤـ نجو ایللردن باشالیاراق ع 1910بو جهتدن اونون درام اثرلري خوصوصیله دیقّتی جلب ائدیر. 

لرینده باالالریمیزي اولو باباالریمیزین  و باشقا پیئس» وطن«، »ائل اوغلو«، »اهارزل بؤگ«سونونا قدر یازدیغی 

» قوچ پوالد«زرینده تربیه ائتمیشدیر. سووئت حاکیمیتی ایللرینده یازدیغی مشهور ولري ا قهرمانلیق عنعنه

 سیدیر.  ونهزل نومؤپوئماسی خالق قهرمانلیق داستانالریندان یارادیجی صورتده قیداالنمانین گ

چون وتورور. خالق اؤسی خوصوصی بیر ایستقامت گ سووئت حاکیمیتی ایللرینده ادبیات و فولکلور مسأله

ده فورما  نین هم مضمون، هم ین صنعتکارالر خالق یارادیجیلیغی ادبیات، عومومیتله، مدنیت یاراتماق ایسته

جی ایللرده هله اینقیالبدان اول یارادیجیلیغا ـ ن20زل بیر منبع اولدوغونو درك ائدیردیلر. ؤجهتدن گ

یئف، ح. جاوان کیمی صنعتکارالر  وئردي باشالیان ج. جاببارلی (جبارلی)، م. س. اوردوبادي، اَ. حاق

زل اثرلرینی یازیرالر. همین یازیچیالر ایچریسینده جعفر جبارلی خوصوصی بیر یئر ؤلنرك گ فولکلوردان بهره

 توتوردو. 
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ی خالق یارادیجیلیغیندان گئنیش میقیاسدا ایستیفاده ائدیردي. اَدیب خالق اثرلرینه چوخ احتیاطال، ج. جبارل

جیندن  زگهوس وز بدیعی تفکرؤتوردویو موضوع و موتیولري اؤدن گ حساسلیقال یاناشیر، بو ادبی چشمه

لري ایله یوغوروب یئنه خالقا  وي مسأله هوم ایجتیماعی ـ تربیهوکئچیررك اونا یئنی طراوت وئریر، زامانین م

آدلی اوپئرا ـ » سیتاره«سونو خالق ادبیاتیندان آلمیشدیر. بونالر  قایتاریردي. اَدیب بیر نئچه اثرینین موضوع

 ) پوئماسیدیر. 1923» (قیز قاالسی«) و 1920پیئسی (» اینجه«)، 1916توسو ( لیبرئت

بایجان خالق داستانی اساسیندا یازیلمیشدیر. َادیب اوالُّ، بو آدلی آذر» آلی خان و پري خانیم«اثري » ستاره«

ده بورادا خالق شعري  رهؤخالق داستانینی، اونون مضمون و فورماسینی چوخ یاخشی بیلیرمیش، اونا گ

، »چارگاه«، »سیمایی شمس«، »راست«نین  ده بو اثردن ج. جبارلی لر یاراتمیشدیر. هم زل نومونهؤسلوبوندا گوا

و سایره آذربایجان خالق موغامالرینا دا یاخیندان » شتروش«، »رد شاهنازوک«، »ردوبایاتی ک«، »ایاتی شیرازب«

اثري همین موغامالرین مضمون و خاراکتئرینه اویغون » سیتاره«نکی وبلد اولدوغو آیدینالشیر، چ

 یازیلمیشدیر. 

چیلیک  ا، چاریزمین (تئزاریزمین. ك) مستملکهعصردن ایستثمارچیالر XIXپیئسی ایسه اَن چوخ » اینجه«

ختلیف یئرلرینده جوشان کندلی عصیانالرینا حصر ائدیلن خالق روایت و وسیاستینه قارشی آذربایجانین م

 داستانالریندان ایستیفاده ائدیلرك یازیلمیشدیر. 

دن  ر. ج. جبارلی همین روایتسی تشکیل ائدی دا سوژئتینی قدیم آذربایجان افسانه پوئماسینین» قیز قاالسی«

نیاسینین وده فئودال د زل، عیصمتلی دورنانین اونودولماز صورتینی یاراتمیشدیر، همؤایستیفاده ائدرك گ

 زباشینالیغینی، یاراماز قایدا و قانونالرینی دامغاالمیشدیر. ؤلیغینی، ا آزغین

زلریندن، ؤزو، ضربی ـ مثللردن، ائل سؤاتی، آتاالر سز اثرلرینده ماهنیالردان، بایؤبونالردان باشقا ج. جبارلی ا

گلمه » «ساري گلین«، »آي کَمریم، کَمریم«، »لره سو سپمیشم چهوک«روایتلردن باجاریقال ایستیفاده ائتمیشدیر. 
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وس. خالق ماهنیالري اَدیبین درام اثرلرینه » قاالنین دیبینده بیر قوش اوالیدیم«، »مولوـ گلمه، گئت، آ گ

 صوصی بیر مالحت وئریر.خو

دا چوخ سئویردي. بونالرا بیز اَن چوخ درام  ج. جبارلی آذربایجان خالق بایاتی، الیال، اوخشاماالرینی

اثرلرینده قادین صورتلرینین دیلینده راست گلیریک. ادیب قادینالرین داخیلی عالمینی، خاراکتئرینی آچماق 

ناز، یاخشی و باشقا صورتلر  لویمی ایستیفاده ائدیر. سیتاره، اینجه، گچون بایاتی و الیالردان بیر واسیطه کوا

لیکله ج. جبارلی شیفاهی  ییرلر. بئله یلهؤده، آرزو و ایستکلرینه اویغون الیال و بایاتیالر س کلري شرایطوشدود

ربایجان خالق ادبیاتیندان یئنی موعاصیر مدنیت باخیمیندان یارادیجی صورتده ایستیفاده ائدن ایلک آذ

 لر یاراتدي.  زل عنعنهؤده گ کسلدي، بو ساحهوسووئت اَدیبی کیمی ی

ورده یارادیجی ؤسووئت حاکیمیتی ایللرینده یارادیجیلیغا باشالیان صنعتکارالریمیز خالق ادبیاتیندان یئنی د

سووئت لري یئنی  نین مضمون، فورما، دیل مسأله صورتده ایستیفاده ائدیرلر. شیفاهی خالق ادبیاتی

سی  هوم رول اویناییر. خالق ادبیاتی، خالق موسیقیونین فورماالشماسیندا م یزیچیالرینین اَدبی یارادیجیلیغی

 یمیزه داخیل اولور. دا ادبیات، اینجه صنعت، مدنیت گئنیش میقیاس

ونون تدقیقی یوك پرولئتار اَدیبی م. قورکی (گورکی) خالق ادبیاتیندان ایستیفاده و اؤمعلومدور کی، ب

ـ 1934سترمیشدیر. خوصوصیله ؤگ  چون نومونهوتون سووئت خالقالرینین صنعتکارالري اوسینده ب ساحه

نجو ایلده سووئت یازیچیالرینین بیرینجی عوموم اتفاق قورولتایینداکی چیخیشی بون اَن پارالق میثالی 

میش، بو  نین پلئنوموندا معروضه ائله ر اتفاقیدان سونرا آذربایجان یازیچال ایدي. ص. ووروغون قورولتاي

تون آذربایجان مدنیت ویوك ایدئیا، ائستئتیک اهمیتیندن دانیشمیش و بؤده آذربایجان فولکلورونون ب معروضه

سووئت یازیچیالرینین «یه چاغیرمیشدیر.  خادیملرینین فولکلوردان یارادیجی صورتده ایستیفاده ائتمه

ز ؤز فولکلور ادبیاتینیزي ییغینیز، بو، سؤاق قورولتاییندا م. قورکی بیزه دئدي کی، ابیرینجی عوموم اتف
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دیر، صنعت، یازي ادبیاتی اولمادان اول اینسان تاریخینده فولکلور ادبیاتی اینکیشاف  نین باشالنغیجی صنعتی

 164».یرَنینؤز فولکلور ادبیاتینیزي اؤائتمیشدیر. اودور کی، ا

رنک ؤیوك صنعتکارین اؤسینده ج. جبارلی کیمی ب لرده آرتیق خالق ادبیاتیندان ایستیفاده ساحهـ نجو ایل30

لري ص. وورغون، او، ساري وللی، م.  لریندن اونون طلبه سی وار ایدي. ادیبین عنعنه جک تجروبه اوال بیله

و باشقا صنعتکارالر ایستیفاده یئف، م. راحیم  اوف، م. حسین، اَ. ولی اوف، میرجالل، م. رحیم ابراهیم

 ائدیردیلر. 

یوك ؤلري ایچریسینده فولکلورا تئز ـ تئز مراجعت ائدن، اوندان ب آذربایجان سووئت پوئزییاسی نوماینده

 حتاجدیر. ؤمهارتله قیداالنان خالق شاعیري صمد وورغون یارادیجیلیغی خوصوصی بیر تدقیقاتا م

ییک. او،  لی جیلیغینا آذربایجان عاشیق پوئزییاسینین تأثیرینی قئید ائتمههر شئیدن اول، شاعیرین یارادی

میش،  اوشاقلیغینی کندده کئچیرمیش، عاشیقالرین مجلیسلرینده اولموش، داستان و ناغیلالرینی دینله

» هعاشیق شمشیر«، »عاشیق قارداشیما«، »عاشیق حسین«، »عاشیغین دردي«دا  میشدیر. همین موضوع اَزبرله

 وس. شعرلرینی یازمیشدیر. ایندي بونالریندا چوخوسو خالق ماهنیالري سیراسینا کئچمیشدیر. 

بوالق «، »قیز قایاسی«، »سی آیین افسانه«ده یاخشی بیلیردي.  ص. وورغون خالق افسانه، روایتلرینی

لر سووئت  ر. بو افسانهلر اساسیندا یازمیشدی و سایر پوئماالرینی افسانه» آصالن قایاسی«، »سی افسانه

لندیریلمیش،  ندورن بیر چوخ ایجتیماعی ـ اخالقی مثللرله عالقهوشوموزده، خالقی ماراقالندیران، دوورؤد

 لر چیخاریلمیشدیر.  زل فلسفی نتیجهؤپوئماالرین سونوندا گ

تمکله یاناشی  ، اثرلرینده ایشلهلندیرمیشدیر. بونالري او بایاتیالر، ماهنیالر شاعیرین پوئما و درامالرینی زینت

سینی،  لر یاراتمیشدیر. شاعیر بونونال برابر خالق موسیقی ین نومونه خالق اثرلریندن سئچیلمه وزؤا

 . 26، ص. 1972ـ نجی جیلد، باکی،  5ر، ـ ص. وورغون. اثرل 164
                                                 



لیک،  دا بیلیردي. ص. وورغونون درامالریندا آذربایجان خالق داستانالرینا مخصوص بیر شیرین موغامالري

 واردیر. لیق، اوپیتمیزم و رومانتیکا  آخیجی

سیدیر. بورادا خالق  زل نومونهؤنین اَن گ لنمه یوك اوستالیقال بهرهؤدرامی خالق یارادیجیلیغیندان ب» واقیف«

تون اثره وسینده ب زو، مثللري، خالق یومورو اعجازکار بیر قلمین سایهؤسی، آتاالر س سی، لطیفه ماهنی

لی قوجا، تلخک، قاري و باشقا صورتلر  اوالن حیکمت دا خالق یارادیجیلیغیندا هوپدورولموشدور. درام

زل تصویر اولونموشدور. آذربایجان خالق یازیچیالریندان م. ؤلرین فونوندا چوخ گ تون تاریخی حادیثهوب

یئف و باشقاالري فولکلوردان آلدیغی  بازي، ق. موسی اوف، م. سیدزاده، م. دیل زاده، اَ. عباس رضاقلی

 زل اثرلر یاراتمیشالر. ؤچون گویندا باالالریمیز اموضوعالر اساس

زاده، ن. خزري،  لري اوالن ب. واهابزاده، اي. شیخلی، ح. حسین نین نوماینده ادبیاتیمیزین سونراکی نسیلی

اوف، محمد آراز، اَ. اَیلیسلی و باشقاالري حال ـ حاضیردا آذربایجان فولکلورونون فورما، دیل  اي. حسین

لیک،  ریندن یارادیجی صورتده فایداالنیرالر. بودا اونالرین یارادیجیلیغینا میلّی کولوریت، سادهخوصوصیتل

لیکله سووئت حاکیمیتی  زل کیفیتلر گتیریر. بئلهؤلرینه آیدین باخماق وس. کیمی گ لیق، حیات حادیثه رئال

ییب، قاریشمیشدیر. خالقین عصرلر اوزونو ایللرینده صنعتکار و خالق بیر ـ بیرینه داهادا یاخینالشمیش، قاینا

سی اوالن شیفاهی خالق یارادیجیلیغی یئنی، موعاصیر  اَلده ائتدییی تجروبه و سیناقالرین بدیعی مجسمه

 هوم رول اوینایان عامیللردن بیرینه چئوریلمیشدیر. ومدنیتی یارادیلماسیندا م

 ادبیات: 

 .1947سی)، باکی،  لر مجموعه وي (مقاله ادبیاتیع نیظامی گنجه ـ ح. آراسلی. نیظامی و آذربایجان خالق1

 . 1940یوك آذربایجان شاعیري نیظامی، باکی، ؤـ ي. ائـ . بئرتئلس. ب2

، ن. 1948ژورنالی، » آذربایجان مکتبی«وي و آذربایجان خالق یارادیجیلیغی،  اوف، ن. گنجه اکبر ـ م. علی3

4. 
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 . 2، ن. 1954خبرلري،  EAالق یارادیجیلیغی، وي و خ ـ اَ. آخوندوف. ن. گنجه4

 ـ ق. آلی یئف. (سند. ح)5

 . 1975ـ ر. آزاده. آذربایجان ائپیک شعرینین اینکیشافی یولالري، 6

 . 1979لري، باکی،  ـ ق. جاهانی. آذربایجان ادبیاتیندا نیظامی عنعنه7

 . 1959شونور، باکی، وـ م. جعفر. فضولی د8

 . 1978یرَدیر، باکی، ؤـ آ. واقیف. فضولی ا9

 . 7، ن. 1959ل ـ نین اثرلري، کریـ اي. بابایئف، فضولی و شیفاهی خالق ادبیاتی، و. اي. لئنین آدینا، 10

اثري اساسیندا) » زلؤیئددي گ(«وي و آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی  لی. ن. گنجه ـ ت. خالیص بی11

 . 1988باکی. 

 . 1977باکی،  ـ باالش آذراوغلو. محمدامین،12

 . 1966زاده. واقیف، حیاتی و یارادیجیلیغی، باکی،  ـ آ. داداش13

 . 1966عصر آذربایجان تنقیدي، باکی،  XXزاده.  ـ ك. طالیب14

 . 1957ـ ك. محمداوف. قسیم بی ذاکیر، باکی، 15

 . 1982الدین، آذربایجان شعري و فولکلور، باکی،  ـ اَ. سال16

 .1982آذربایجان شعري و فولکلور، باکی، الدین،  ـ اَ. سال17

 . 12، ن. 1959ژورنالی، » آذربایجان«ـ م. ح. طهماسب. ح. جبارلی و شیفاهی ادبیات، 18

 . 3، ن. 1959ژورنالی، » آذربایجان«یئف. ص. وورغون و آذربایجان شیفاهی خالق ادبیاتی،  ـ پ. افندي19

 . 1985، »یازیچی«جیلیغی، یئف. ج. جبارلی و خالق یارادی ـ پ. افندي20
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