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  سؤزاؤن    

 ؟ ...دیمیشقال هاردا یمیزدستان
 علیرضا صرافی

 
باشیییمی ی قاتیییئو سییدوینیردیث کییی مییلال فیییالن محلییی لنتلریمییی یو فیییالن       

یی ی  دسیتانالر کیمیی نهنیث اررلریم   یو بایاتیالریمی ی توپالییریق. حالبوکی یمی دئییملر
تمامیله گؤز آردی ائدیئ اونوتموشدوق. بیر دفعه ده اؤزومیوزدن سوروشیمودوق کیی بی      
ایچینده یوزلرجه محلی لنتو آتا سیؤزوو دئیییمو قیارغیآو آلقییآو لطیفیه و باییاتی و س.       

 دستانالریمی  هاردا قالیئ؟  بو سی اوالن یاشادان ان ایری حجملی شیفاهی ادبیات نمونه
ی آنجاق یاشلی عاشیقالر بیلیرو گینج عاشییقالریمی  اونیو اؤیرنمگیه     بوگون دستانالریمی 

عاشییق مجلسیلرینده عاشییقدان دسیتان     شهرلریمی ده قیوروالن  رغبت گؤسترمیرو چونکو 
قیاچی سیاعاتالر    -دئییلو داها چوخ ماهنی اوخومیاق گیؤزلنیلیر. میدرن یاشایی یین قاچیا     

ییجیی  ییجیی اولمایینجیا دا سیؤیله   ینلهمگه فرصت وئرمیر. دبویونجا اوتوروب دستان دینله
بیییر اونودولماغییا سییاری گدییدر. بعضییا شییاعیرلر و -لیکلییه دسییتانالریمی  بیییرسوسییارو بدلییه

 عاشیقالریمی  طرفیندن یدنی عاشیق شعرلری و عاشیق ماهنیالری یارانیئ دیللره دوشسیه 
   داها حتی بیر دستان بدله یارانماز و شهرلریو کندلری دوالنماز. ده
لرینه صاحیئ اوالن خلقیمی و لیکله دونیانین ان ایری حجملی شیفاهی ادبیات نمونهدلهب

 . دن ایتیرربیلمهنین دگرلی بیر قیسمینی اؤز معنوی رروتی

ییرمو اونونچون کی بوگونکیو توپلومومیوزدا   دئ دن ایتیرمگین آلتینا جی یق چکرکوبیلمه
لمیرو بیلیرسیه ده آنجیاق بییر ندچیه م یهور      اولدوغون بی بیر چوخالری اساسا دستانین نه

اولسیون   دستانیمی ین تکجه قورو آدینی چکه بیلرلر. بلکه مین ده بیر نفره راسیت گلمیث  
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ائ یتمیآ اولسون. حالبوکی چوخالریمی  هر  بیر داستانی اولدوغو کیمی اولدن آخیره کی
بیریلیه  -ونون حاقیندا بیرگدجه ساعتلر تلوی یون سریالالرینا باخیر و صاباحیسی دا ساعتلر ا

 دانی یرالر. 

آیالریندا درنگیمی ده بحله قویولدوو نهاییت بیو قیرارا گلیدیث کیی       بو مسدله مهر و آبان
بیو   میی  اولسیون و  نگینی دیرچلدیئو یاشاتماق اوچون آیدا بییر دسیتان گدجیه   دستان گله

ا رویا خانیم راک بو لر اوچون قوجامان عاشیقالریمی دان دعوت اولونسون کی بو قونودگدجه
 می ده بیر راپور یازمی الر. نومره

دربیاره  "دستان حاقیندا عمومی بیلگیلری بیلمیث اوچیون بیو سیایدا فارسیجا ییازدینیم       
 عنوانلی یازییا باش وورا بیلرسی . "دستان

نین اوللرینیده  سی آذر آیییام کی درنگیمی ین قراری اوزره ایلث دستان گدجهآرتیرمالی
قوجامان ائل عاشینی عاشیق غافار ابراهیمییو م یهور    سیندهدیو بو دستان گدجهکدچیریل

نیین بییر   دسیتانی  "عاشییق والیه و زرنیگیار   "نین م یایعتیله  باالبان اوستادی یوسف عبادی
ده آلقی یینی قازانیدیالر. اونیون    و چاغیریالن قوناقالرین یوکسث درجه بؤلومونو ایفا ائتدیلر
 نالر طرفیندن بعضی سدوالالر و آرایی الر اولدو. آردینجا دا حاضر اوال

حاقینیدا   "الر و ناغیل آناالریناغیل" ین یانی سیرا"دستانالر و عاشیقالر"یام کی آرتیرمالی
نیی گرچکل یدیرمث اؤنریسیینی    عینیی تجربیه   نی یاشاییریقو بو قونیودا دا ده عینی مسدله

 اشاراجاغیق.آلمی یق و ای اهلل بو ای ی ده یدرینه قویماغی ب
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نگی حاقدا گله مهدستان سؤیله
 دانیشیقدان راپور

 رویا راک
 
 مهریبان تانرینین آدیال گؤزل و 

نیین  شنبه گونو آبان آییو خانیمالرینین توپالنتیسی "ائل بیلیمی"هر آیدا اولدوغو کیمی 
 .کدچیریلدیو نین دفتریندهسیمؤسسه "ائل بیلیمی"سیندا  -6

سی اوالراق ندچه نفر ع ی  و دیرلی اوستادین ییهائو یو سیعائله "ائل بیلیمی"بو توپالنتیدا 
 .قوللوغوندایدی

و  "اکبرپیوران )اولکیر اوجقیار(    خانیم دکتر منیره"و  "وحید فیض اللهیحسین آقا دکتر "
نیت قوییوب قونیاغیمی     ره می لی بو یلیه بیرلیکیده  موسیوی بی موسی  ییرلی حیات یولداشدَ

لریندن ده ندچیه  نین آقا اویه"ائل بیلیمی"ضورو دوالییسی ایله بو ع ی لرین ح اولموشدوالر؛
 .بی لره قاتیلدیالر ده ....و برازنده آبادیخالطمهندس صرافی و آقاالر باشدا و نفر
الرا خیوش گلیدین   لیر و قونیاق  رسما توپالنتینی باشالیاراق بوتون اوییه  "خانم نواده رضی"

لیردن  غیندا اشتراک ائدن اوییه یئ سهمانا سالمایدفترینین تمی له موسسهو ائتدیکدن سونرا
ا آرتییق قاتیلییئ ییاردیم    رلرینی بیلدیردیلر و هامیمی دان بدله توپلوم ای لرینه داهیا د ت ک
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 .دیلری ایستهسینائتمه
زنگیان عاشییقالری   و سیایالری  29 -29یعنی و نین یدنی ساییبولتنی"ئل بیلیمیا"سونرا 
بی لیره بییر    مهنیدس صیرافی  دوامیندا  .سی ایله توپالنتیدا حاضیر اوالنالرا سونولدوضمیمه

ییین چالی ییماالریال مختصییرا  "خییانم دکتییر اکبرپییوران "دانی یییق آپاریییئ و حاضیییرلری  
 .تانی دیردیالر

ینی تبریی ده  نسی لیسان  و یوکسث لیساو ده و تبری  دوغوملو دکتر منیره خانیم -9363
 فرانسیا دیلیی و ادبییاتی   و دان یگاهیندا  تهیرانین شیهید به یتی   ایسه ینی دوکتوراسو آلیئ

 .آلمی دیر بؤلومونده
نییین  -آقییای مهنییدس صییرافی  

 "دده قورقییود "دئدیکلرینییه گییؤره   
اونیییون سیییی قونوسیییوندا حماسیییه
و کامییلو تدیی ی اروکتییود یییازدینی
ییو  و  بییر قایناقیدیر   زنگینو و جامع

 تکجیییهونوندا گلییین تدییی ین سییی 
دن صیفحه  55ی لرینین لیسیت منبع

 ی یازیئ مدافعیه  دهمین ت .اولوشور
دان گاهین قوروالن گوندن اعتیبارا بو گونه کیمی ان یوخیاری  ائدن خانیم دکتر اکبرپوران 

 .بیرینجیلگی الده ائتمی دیر سیله(نومره -92ایله )پوئن
دان چالی ماالری قونوسیوندا  "کبرپورانخانم دکتر ا"سؤزلرینین دوامیندا  مهندس صرافی

 .دیلرمختصرده اولسا دانی ماالرینی ایسته
نین آلتی ایل وقت آپاردینینیا  جیلرینین چالی یئ بیتیرمه سورالهرس "خانم اکبر پوران"
یا دستان سوسیولوژیسیی قونوسیوندا بی لیره بییر     و ره ائدیئ و حماسه جامعه شناسلینیاشا

 .دانی یق آپاردیالر
الرییین دئدیگینییه گییؤره حماسییه قونوسییو تییورک ادبیاتینییدا گوجلییو بیییر یدییری وار و اون

 .نیرسیله سؤیللر عاشیقالر واسطهسهبیلدیگیمی  کیمی خلق ایچینده حما
دن ایلث اؤنجهلرین لر حماسهلرده محققبو سون ایلو پورانین دئدیکلرینه گؤرهخانم اکبر

لیری بییر سیاز ائ یلیگینده چالییئ      و حماسیه بی  عصییرلر بوییو  لتلیرین  شفاهی اولدوغو و م
لر یازیلیئ مکتوبالشماسینا قناعیت گتیریبلیر؛ نیه ایسیه     مکلری و سونراالر بو حماسهسؤیله
 .سون زامانالرا تث بونون عکسی دوشونولوردوو کی
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لیر  لیره گیؤره حماسیه   بو سون گلی یمه 
دسییتان دئییییل بلکییه بیییر   تکجییه بیییر  

 .ولونوردیر و نمایآ کیمی اجرا امراسیم
لییر و دسییتانالرین خییالق  بییو حماسییه 

ایچینیییده یاراتیییدینی ائتگیلیییر و خیییالق 
بیرینییه یاخینالتمییاق و  -لییرین بیییرکوتلییه

لر وئرمکده بؤیوک بیر اونالرا م ترک حیسّ
 .دیلریلهپایی اولدوغونو سؤ
پورانین دایانییئ اصیرار   خانم دکتر اکبر

دیگیی و  لرین اؤلمیه حماسهو ائتدیگی قونو
لرین مذهبی تی بو حماسهقوردوغو و حعالقه  ه ده اونالرا اینانیئ و هامیسی ایلهجماعت هل

لیر دینیی   مکتوب اولونمیوش حماسیه   له مرتبط اولدوغو ایدی؛ ندجه کی چوخ یدرلردهمتنلر
 .ابالرال بیرلیکده مقدس اماکنده ساخالنیلیرمیآکت

 میث هدسیتان سیؤیل  و ونلر و دستانالری دیری ساخالماق اوچی بوتون بونالرا گؤره حماسه
 .دئدیلرو یثیلیگوجلندیرمه نگینیگله

 دئدیلر: "آقای مهندس صرافی"زلرینین دوامیندا ؤخانم اکبر پورانین س
لری واردیر؛ و بو قونیودا عاشییقالر ایچینیده    نین بیر چوخ عاملنگیهمث گلدستان سؤیله

داناسیی   94اردیر و اونالردان دستان و 45 -35سینده چوخلو چالی ماالر وار؛ اورمیه بؤلگه
 .مت اولونسا یینیلیئ ضبط اولونا بیلرتبری  و باشقا یدرلرده ده ه .ضبط اولونوبدور

 .یه تاپ یردیالر"ر فیض اللهیآقای دکت"سؤزون دوامینیو آقای مهندس صرافی
دستان دئمث و اللهی دانی ینالرینین ایچینده عاشیقالردان دعوت ائدیئر فیضآقای دکت

ی اؤنردیلر و چوخ یدرلیرده  گرینی نمای ه قویماالرینی و بو اجراالری یینیئ ضبط ائتمهنرل
گدتدیگینه گیؤره بی لیر بیو ای یی گیؤره       آرادان بو تیپ اجراالرملال باکی و تورکیه کیمیو 

 .بیر ایلکه امضا آتمیآ اوالجاغیمی ی وورغوالدیالر وبیلسث
بیر قولونو اجرا ائدیئ ضبط اولماسینی و بو دستانین و ن آیدا بیر اجرا قویوببو ایآ اوچو
ه کی بو ای ی بیلیم و ییه سونماغی اؤنردیلر؛ نیلمث و یدنیدن جامعهگی ت های له بیر گلنه

 .جگیمی ی خاطیرالتدیالرلر آال بیلهعلمه دایاناراق اصول اوزویله گؤرسث بؤیوک نتیجه



 

 2 
 

ییه  نرا یدتی یدیریئ و جامعیه  دن باشالتماغی و سیو می مؤسسه مهندس صرافی بو ای ی
 .کید ائتدیلراتده  سینهجاذبه ثبدلنچی ای لرین بؤیوک توریستیو سونماغی اوینون گؤروب

بیلیر و  ییه دؤنوشیه   نین نظرلرینه بو ایآ تبری  اوچون بؤیوک بیر سیمگهرضیخانم نواده
 نیون و هیم ده او یدنییدن دیریلتمیث   نگینیی همیه گلی  بونون اصل آماجی هم دستان سیؤیله 

 .دیرندیریئ و گونوموزه اوینون حاال گتیریئ مخاطبه سونماقیدنیل نگیبو گلهو کناریندا
یت لنییئ و گونومیوزه آپید   ونیه یدنیی  اؤز -پوران آما بو ای لر اجرا اولیدوغجا اؤز خانم اکبر

 .ایدیلر هاوالجاغی قناعتیند
شیتراکاتین  لیری ایچینیده گوجلیو فرهنگیی ا    نیین تیورک ائیل   سیو بو ای لرین گؤرولمه

 پوران سؤزلرینین دوامیندا دئدیلر:خانم اکبر .تاپیلماسینا سبئ اولدوغونو وورغوالدیالر
هر ک  گلیئ آال بیلدیگی قدر و جراسی بو دستانالری اجرا ائتمکده بیر اوجاقدیرعاشیق ا

 .بو اوجاقدان آلیئ تانیدینالرینا دا داغیداجاق
بیو سیایاق چالی یماالر دا اوال بیلیر آمیا       ناغییل و و دستانالری دیریلتمث اوچون نمیایآ 

سیی بیی یم ان بؤییوک    و بو اوجاغین سیؤنمه  جراسی بو ای ین گرکی و اوجاغیدیرعاشیق ای
 .قورخوموزدور

ده عاشیق اجراالرینی قورماق و بیو اجیرانین یانینیدا نمیایآ و     حسینی مؤسسهانم میرخ
 .دیلرجگیمی ی اؤنرناغیل و حتی حماسی رقصلردن کؤمث آال بیله
نین وقتی و اؤلچولرینه اوینون حاال گتیرمیث  آقای دکتر فیض اللهی بو اجراالری مؤسسه

سیی اوالن بؤلیوملری سیدچیئ و بییر پیرده      لردن ان توتوجو و دؤنوش نقطهحماسهو اوچون
 .حالتینده مخاطبه سونماغی اوینون بیلدیلر
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بییو صییحبتلری و اؤنریلییری بیییر   
ای آقی "یه چاتیدیرماق اوچیون   نتیجه

دان عاشییییق ادبییییاتی و "عبادییییان
اجراسیییندا اوزمییان اوالراق قونویییا   

آقای عبادییان   .باخی الری سورولدو
 دئدیلر:

قییدیم زامییانالر تییویالر و باشییقا    
یینینتیلی مراسیملر عاشیق اجراسی 

او زامانین عاشیقالری دا ساوادسی  اولماالرینا رغما سؤزجوکلره و عاشیق و اولماسا اولمازدی
 .لری واریدیینا احاطهادبیات
و خاناالردان و تویالردان یینی اندان بو الهلدن بو یانا عاشیق اجراالری قهوهای 45 -35آما 

آرتییق دسیتانالر سیؤیلنمیر و تکجیه      والیئ مختصیر اولیدوغونا گیؤره   یسعاشیق اجراالری ق
 .موسیقی بؤلوملری اجرا اولونور

 .چاغیردیالره گو بو ای ده اشتراک ائتم دانی یئ ا تانیدیقالری خیبره عاشیقالریالآم
 االریچیخانییدان سییونرا بییو اجییرمییاتم آیییالری و ندادانی یییقالرین و اؤنریلییرین سییونوجو

سونراسییی اونییو  نیناجییراهییم ده قییرار اولییدو هییر بیییر  .قرارینییا گلییدیثمث ل ییدیرعملییی
ندجه دستانی معاصر شیهرلی   -یئدیرلندیر
جیذاب  اوچون ماراقالندیریجی و  لریکوتله

سدوالینا عملی یولالر تاپیاقو   -ائتمث اوالر؟
ییجیلیرین یدنیی   هر اجرادان سیونرا دینلیه  

اؤنریلیییییییییری ده دانی یلسیییییییییین و 
 هد ین اؤزوهابدله عاشیقالر ودیرلندیریلسین

 .بو بحللره قاتیلسینالر دئدیث
دیگیمی  سونوجالری اگر بو ای دن ایسته
لیه  ینگیی دسیتان گلیه  و  اله گتیره بیلسیث 

بیرینجیی مقصیدیمی ه    وا بیلسثیاراد سیندن بیر سنت بیرل مه و صنعتلرین امکانالر مدرن
و باشیقا صینعتکارالردان   داها دا چیوخراق عاشییقالردان   ایکینجی مقصد ایسه  .چاتمی یق
 .بیر دستان مرک ینه چدویرمث اصیل آماجیمی  اولدو شهریمی ی وراقیاردیم آال

 
 فتاب آذریلیال آ -قیزیاولکر داغ :لرشکیل
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 دستان درباره
 علیرضا صرافی

 
سیینه  بهزبان است که سینهدستان یا داستان بخ ی از ادبیات عاشیقی اقوام و ملل ترک

در مواردی نیی  از ییث محییط عاشییقی بیه       و -از استاد به شاگرد و از نسلی به نسل دیگر
از ادبییات شیفاهی   ادبیات عاشییقی خیود بخ یی     .شوندمنتقل می -محیط عاشیقی مجاور

و اصیطالحات و هیا الملیل هیا و ضیرب  قصهو هاشماری از لطیفهمردم است که شامل تعداد بی
هیای  هیای کیار و آواز  هیا و آواز چیسیتان و هیا باییاتی و هاالالییو هاترانهو سوگندهاو دعاهاو هانفرین

هی بیرخال   ایین بخیآ از ادبییات شیفا    محصیوالت   .شیود و غیره می ...های مختلف ومناسبت
حجیم معمیول    .دبسییار حجییم و بلنید هسیتن    و انید حجم و کوتیاه های دیگر که عموماً کمبخآ

 .( حداکلر یکی دو صفحه بی تر نیسیت 1هاج  قصههای ادبیات شفاهی اگر نوشته شوند )بهنمونه
 هیا آن ترینطوالنی و شونددو کلمه ادا می -تنها در یکیموج ترین گروه اصطالحات هستند که 

و گیروه دوم از   شیوند میی ت یکیل  چند جمله و پاراگرا   گروه اول از :هاترانهو  روایاتو هالطیفه
برخیی از  و ترین آرار فولکلوریث هستندها ج و حجیمها و دستانقصه در حالی که .چند بند شعر

 .توانند حجمی در حد یث جلد کتاب قطور داشته باشدها میدستان
با حجمی ن دیث بیه  و های حماسی ترکان قرقی از دستانو «ماناس»گفتنی است دستان 

هیا کیه   برخال  سیایر حماسیه   .ترین ارر حماسی تاریخ ب ریت استمیلیون بیت ب رگیث
ایین حماسیه اریری زنیده اسیت و مرتبیاً توسیط        و انید مانیده ها بیاقی عموماً در البالی کتاب

 .گرددقرقی  در محافل و اجتماعات اجرا می 2هایباخسی
( نیی   )ناغییل  تعیداد زییادی قصیه   و هیای عاشییقی  در فولکلور ملل ترک در کنار دسیتان 

ولی بیه لحیاظ حجیم بیاز     و ها هستندحضوردارند که هرچند به لحاظ تعداد بیآ از دستان
                                                                                                                     

هیا  ب رگرهیا بی یتر مادرهیا و میاد    غیل( با دستان متفاوت استو گوینده قصهدر فولکلور ترکان قصه )یا نا -9
 .هستند و مخاطئ آنها نی  کودکان هستند

ها و ترکان خراسان نیی  راییج   تر عاشیق بوده است که اکنون در میان ترکمنباخسی یا باخ ی نام قدیمی -9
گو بعضا نام فیامیلی  های قصهو فرزندان بخ یشده پرداز بخ ی گفته میدر منطقه زنجان به پیران قصه .است

 )نقل به مضمون از دوست فرهیخته زنجانی آقای مصطفی رزاقی( .اندبخ ی را برای خود برگ یده
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 1.رسندها نمیپای دستانبه
ر حجییم  هیا عیالوه بی   هیا و قصیه  دسیتان و های ادبیات شفاهیدر مقایسه با سایر سرفصل

 یعنیی  .شیود هیا شینل محسیوب میی    بودن ان دارای این ویژگی نی  هستند که اجیرای آن 
طلبید کیه فیرد آن را    ای میهای ویژهگویی کار هرکسی نیست و مهارتگویی و قصهدستان

شیوند  ها سروده میها توسط عاشیقدستان .آموزددر چهارچوبی خاص از استاد خویآ می
در میان مردم عادی نی  کمتر کسیی  و از طر  دیگر .شنونده هستندو اکلریت مردم عمدتاً 

گویی نیی  در  که انگار قصهچنان .شود که قادر به ادای کامل متن یث دستان باشدیافت می
یعنی  .اندگو یا بخ یان قوم است و اکلریت مردم بی تر شنوندهتخصص برخی مادران قصه

ی قصه نیی   تر دربارهگرایی ای به مراتئ کمرنث صی دستان گفتیم اما با تخصآنچه درباره
گو صاحئ آن است بیه نقیل   راحتی و با حالوتی که قصهتواند بهصادق است و هرکسی نمی

 (933 -934 .صصو کایا)سدچکین سرپ .قصه بپردازد
و سیولدوز و ارومییه و قاراداغ -های تبری در هفت محیط عاشیقی ترکان ایران )یعنی محیط

از قرییئ  و شیده خراسان( که توسط دکتر علی قافقازیالی بررسیو ق قاییو ساوه -قمو زنجان
 .هاستها عمالً بیآ از اینالبته تعداد دستان .برده شده استصد دستان عاشیقی نامبه یث

هیا  های متفاوتی دارنید کیه آن  های م ترک هر محیط عاشیقی واریانتضمن اینکه دستان
هیا ماننید دسیتان کوراوغلیو     برخی دستان .شوندرژینال شمرده مینی  در نوع خود نسخه او

چنانچیه در محییط    .هسیتند  "قیول "مستقل بنیام  تنهایی شامل چندین بخآ نیمهخود به
برای دستان کوراوغلو وجود دارد کیه عاشییق بنیا بیه      "قول"قاراداغ سی ده  -عاشیقی تبری 
 (935 .ص -)علی قافقازیالی .کندبازگو میها را یکی از آن مجل  معموالً یتقاضا و حوصله

 هیای آن عاشیق متن اصلی دستان و حادره .های نلر و نظم استهر دستانی شامل بخآ
هیای  مکالمیه  که هیجانات روحی قهرمانان دسیتان و درحالی .کندزبانی منلور بیان می را به

 (352 .ص -یفشا افندی)پا .شوندها در قالئ شعر و با سازوآواز خوانده میمهم آن
 گیرند:های ترکان ایران )آذربایجان( به لحاظ مضمون در سه گروه اصلی جای میدستان
 های حماسی )یا قهرمانلیق دستانالری(دستان -9
 های رمانتیث و عاشقانه )یا محبت دستانالری(دستان -9

 (33 .ص –یدواهای اخالقی )یا اخالق و عائله دستانالری( )معارفه حاجیدستان -3

                                                                                                                     
گیران  شوند که توسط مرریه سرایان و نوحهمراری نی  در مناطق ایران بخ ی از ادبیات شفاهی محسوب می -9

شود و با توجه به اینکه در طول هفتاد سال تسلط اتحیاد جمیاهیر   ده میهای مذهبی خوانمعموال در مناسبت
هیای فولکلورییث   گونه جلیوه زدایی موجئ طرد همههای مذهئسیاست وسوسیالیستی شوروی بر فضای قفقاز

مذهئ شده و همواره این بخآ نادیده گرفته شده استو شایسته اسیت دربیاره سینن شیفاهی ایین بخیآ از       
 .حقیق و تفحص بی تری شودادبیات مردمی ت
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های عاشیقی ایران گروهیی هسیتند کیه در    های م ترک رایج در محیطدر میان دستان
 .اصلی و کیرم و عاشیق غریئو مانند کوراوغلو .اندمیان اکلر ملل و اقوام ترک جهان م ترک

 -اند که عمیدتاً حیوزه فرهنگیی اییران    هایی( گروهی نی  دستان62ص  -یدف)ائلچین قولی
ایین   .«عاشیق عباس و گولگ »گرجستان( رواج عام دارند؛ مانند دستان  قفقاز )آذربایجان و

ها تنهیا در  اما برخی دستانو اندهای عاشیقی هفتگانه ایران نی  م ترکها در محیطدستان
 .سه یا چهار محیط عاشیقی برخی نی  تنها در یث محیط عاشیقی رواج یافته است

و م هورترین  "دده قورقود"حماسه  1هاوغوزترین دستان حماسی ترکان غربی یا اقدیمی
هیای حماسیی ترکیان اییران     از میان سیایر دسیتان   .است« کوراوغلو»ها ترین آنو گسترده

 .اشاره کرد ...و 3جوجوخانو 2ستارخانو قاچاق کرم وبه قاچاق نبی توانمی
 .هنید دهیا را ت یکیل میی   های رمانتیث و عاشقانه که قسمت اعظیم ایین دسیتان   دستان

عاشییق  »و «صینم عاشییق غرییئ ایلیه شیاه    »و «کرم -اصلی»های ها دستانم هورترین آن
در مییان   .هستند ..و« شاه اسماعیل و گل ار»و «عاشیق عباس توفارقانلی و گولگ »و «قربانی

انید کیه از   شیده ی دیگیری نیی  خلیق   های عاشقانهها دستانترکان این عالوه بر این دستان
از  .اندی گروه نخست ماندهاند اما کمابیآ در سایهت نسبی برخوردار بودهشهرت و محبوبی

و «محمید و تیرالن  »و «لقیا امراه و حوری» و «نجف و پری اد»و «کلبی و سلبی»اند: آن جمله
و «یادگیار و گالبتیین  »و «صنمخان و شاهتیلیم»و «خان و مهری خانیمتیلیم» و«غالم کمتر»
و «افیروز و معصیوم  »و «طاهر و زؤهره»و «غالم حیدر»و «ولبولگول و ب»و «شیرین بیرچث»
و «اولولیو کیریم و سوسین   »و «میاحمود و سیارا  »و «سرخوش و محبوب»و «الیاس و مهری»
و «آی جمیال »و «انیدام محمود و گیول »و «ورقا و گل ا»و «واله و زرنگار»و «امراه و سرو ناز»
و «اوغلیو و مهیری  تیورک »و «پریسیدی و »و «اسد و سلطنت»و «گرگرلی محمد و مهپاره»
 .ها دستان عاشقانه دیگرو ده« عندلیئ میرزا و قی یل گول»و «بهرام و گول خندان»

سیلیم شیاه و   »و «خیان و پیری  علیی »هیای  توان دسیتان های اخالقی نی  میبرای دستان
 .خسته قاسم را ملال زد«ِ سفر دربند»و «ابراهیم ادهم

گانه فوق های سهها گاه ت خیص مرز قطعی بین گروهبندی دستانگفتنی است در طبقه
را حید واسیط مییان    « اسیماعیل شیاه »پیردازان دسیتان   ملالً برخی نظرییه  .شودم کل می
کنند که در آن قهرمیان دسیتان درراه رسییدن بیه     های حماسی و عاشقانه ارزیابی میدستان

هیای رزمیی و ب میی    صیحنه  رود و متن دستان ترکیبی ازمع وق خود به جنث دشمنان می

                                                                                                                     
 .شودمی ترکان غربی یا اوغوز شامل: ترکان آنادولوو آذربایجان و ق قایی و خراسان و ترکمن -9
 .باشدسراینده این دستان عاشیق حسین جوان می -9
 از دستانهای ترکان خراسان :جوجوخان -3
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ای وجیود دارد  های پندآمی  و اخالقی و عرفیانی ها صحنههمچنین در بسیاری از دستان .است
عالوه بیر ایین در    .های اخالقی نی  جای دادها را در ردیف دستانتوان آنکه به این تعبیر می

ی ییث دسیتان   های عاشیقی متفاوت ممکین اسیت بیرا   نسخه های مختلف متداول در محیط
های اخالقی دستان باشد و در محیط عاشیقی دیگر تأکیید راوی  واحد تأکید اصلی روی جنبه

ی مورد نظر مربیو  بیه کیدام    لذا بسته به اینکه نسخه .های عاشقانه یا حماسی آنروی جنبه
 .بندی شودمتفاوتی طبقه در گروه ممکن است دستانو محیط عاشیقی است

های خاص خود را دارد: در ابتدای دستان و قبیل  ها نی  ویژگیاشیقگویی عسنت دستان
خوانند که حاوی سخنان پندآمی  است و های دستان معموالً استادنامه میاز ورود به صحنه

کسوت و اساتید را با تکیریم و احتیرام   پیآ هاینام ب رگان و عاشیقو پیآ از شروع دستان
دوواق »رسد با ای که عاشق به وصال مع وق میهای عاشقانهدر پایان دستانو کنندیاد می
 .شودشاد دارد خوانده می که مضمون و ریتمی« قاپما

قیارا  "هایی موسوم بیه  ها در میانه دستان برای اینکه حوصله شنوندگان سر نرود لطیفهعاشیق
برنید کیه   کار میههای مختلف دستان گاه جمالتی مسجّع و مقفّی بگویند یا در صحنهمی "وللی

و گیویی بذلیه و خوانیدن آواز و نیواختن سیاز   .اف ایید هیا میی  ها به شیرینی گفتیار عاشییق  همه این
رقص پا در حیین اجیرای   و های دستانگیری از عناصر تداتر در تعریف صحنهسرایی و بهرهبدیهه

هیا تجربیه   هایی هستند کیه ییث عاشییق در طیول سیال     همه مهارت ...آرایی ومجل  ترانه ها و
هیا  شود و طی یث مجل  از همه ایین شخصی و حضور در مجال  استادان خود صاحئ آن می

 (934و935صص –صرافی .)ع .گیردگویی خود بهره میدر جریان دستان
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 کئچمیشدن گونوموزه کیمی ایراندا
 کوراوغلو

 علی برازنده تورک
 

کوراوغلو کدچمی ییو   المللینجی بی -5بولو شهرینده کدچیریلن نین هایلینده ترکی 9597بو یازی 
 .ولموشدوری سمپوزیوموندا سونجگهگونو و گل بو

 
 )خالصه(: اؤزت

ییوک جنرافییانی قاپسیامیآ کوراوغلیو داسیتانیو هیر       ؤبآسیایا قدر اوزانان  تونادان اورتا
کیی چیاغالر    دیراریخین نیادر و م یهور شخصییتلریندن   کوراوغلو ت .بیلر آچیدان آراشدیریال
درییین تییاریر ده لییرده لییتزره دیگییر مونلیقالریو باشییدا تییورکلر اولمییاق ابویونجییا قهرمییا
 ان ساییالن کوراوغلوو بیو ستد ان یاخین تورک داستانالری ایچینده گونوموزه .بوراخمی دیر

بیرینی تعقیئ ائیدن   -لرده بیربونو سون ایل .دورگونه قدرعینی تاریر و گوجونو سوردورموش
وارانتیی ییوز آلتمییآ     کوراوغلو داستانینی ایلث ییازیلی  .دی یث آراشدیرماالر تایید ائدیر

دانو ینی و بویالرقیول   آییری  -داسیتانین آییری   .دیر کیو آرشیولرده موجیوددور ایلدن آرتیق
 .ده کدچمییآ زمیانالردان گونومیوزه چاتمی یدیر    لیحکایه و روایتلریو سؤزلو و یازیلی شک

XII- XIII لیرده  هنگلرینیدهو عینیی شیکیلده قون یو اؤلکی     ولرینیه عایید آذربایجیان ج   یوزایل



 96 
 

م(و 9799)تبریی و  « لیر کتیابی  ننمیه »لریندهو اؤرنگین توپالنمیآ الیازماالرداو شعر مجموعه
باغلی اؤرنکلر  م( کوراوغلونون آدی ایله 9854«)سیشعر مجموعه»نین داغیهندلیئ قراجع

یرانیداو تبریی  شیهرینده    یا آلینماالری ایو کیمی کوراوغلونون ان قدیم یازگگؤرونودو .واردیر
 .می ین موضوعسو ایراندا کوراوغلو و کوراوغلو ایله باغلی قایناقالردیرمقاله .باشالنمی دیر

 : ایرانو کوراوغلوو تبری و داستانو جنثلرکلمه کلید
Köroğlu in Iran since past until present 
Köroğlu story can be studied in a wide geographical area from Tuna to 

Middle East. Köroğlu is among those famous and rare characters that has 

had a great influence on history of nations. Köroğlu which is considered 

as one of the closest stories to our era, nowadays lives with the same 

effect. The first variant of this story is available in archives for about 

more than one hundred and sixty years. The story has different parts, 

episodes, narrations, both in written and oral form. During 17- 18 

centuries, the collections that are written in Azerbaijan, and other 

neighbor countries as handwritten ones and poetry collections, all have 

some samples of this story such as “Nağmeler Kitabında” (Tabriz, 25 

Jan., 1721), the Poetry Collection by Andelib Karacadağ (1804). As it 

can be observed, the oldest versions of the story belongs to Iran, 

Azerbaijan and especially Tabriz city. The subject of the presentation is 

the sources about Köroğlu in Iran. 

Key Words: İran, Köroğlu, Tebriz, Destan, Cong 
گیریش

 قفضییلت و ملیی قهرمیانلی   لتلر عدالتو قهرمانلیقو دینو تاریخین آخی ی ایچریسینده م
کوراوغلیو نیادر    .رک داسیتانالر یاراتمی یالر  لر ایلیه دیلیه گتییره   ماجراالرینی منظوم حکایه

 ینراخمیادان گونومیوزه قیدر داسیتان    وا هدچ بیر تاریرینی باریخ بویونجشخصیتلردندیر کی ت
ا غی اقانیاد آچم  -کیمیی قیول   جاغاولوشومونو گدتدیکجه گدنی لتمیآ گوندن گونه کؤکلو آ

دان چیخیئ و هانسی تاریخلره عاید اولدوغو بحللیی بییر   اکوراوغلونون هار .دوام ائتمی دیر
الر گیؤزه  دورانیالردان بدلیهو قیالینتی   موضوع اولدوغو کیمی حتی بعضی قولالردا میتولیوژی  

لرینده سرحدمی ده تکجه ایلث یازیلی قایناقالر و گونوموزه قدر ایران بو اؤزدون مقاله .دئییر
 .غییا چالی یییریقاسییویلو خییالقالردا کوراوغلییو مییوقعیتی و قایناقییاالرینی تانیمن تییورکاوال

لیر شیهری   بیرینجیی »کیلده گونوموزه قدر تاریخده بیرینجی دفعه کوراوغلونون ییازیلی شی  
الییاس موشیقیان آدلیی ارمنیی و تیاجر تبریی  شیهرینده         .شهرینده راست گلیریث« تبری 

جیی   -9799ی باییاتیالری  گاشییقالر و خالقیدان ائ ییتدی   لرده سؤزلو اوالراق عاولدوغو ایل
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 -9854 .ربایاتی واردیی  93ده کوراوغلو ایله باغلی توپالنان مجموعه .یا آلمی دیریایلینده یاز
کوراوغلیو   نیده «سیی شعرلر مجموعه»داغی طرفیندن قلمه آلینان جهاجی ایلده عندلیئ قر

بوتون بو قاینیاقالرا دایانیاراق کوراوغلیو نیه قیدر اونلیو و        .ایله باغلی شعرلره راست گلیریث
 .لره دستان بیر شخص اولدوغو آنالشیلیردیل

دی شیکیلده  یی ایله بیاغلی ایلیث و ج  و کوراوغلو جی ایلینده آلکساندر خودوزکی -9845
کیلومتر اوزاقلیقدا آراز چایی کناریندا  935قولونو تبری  شهریندن  93چالی ما آپارمیآ و 

توپالما فارسیجا اوالراق شیعرلر    .عاشیق صادق آدلی عاشیقدان توپالمیآ و قلمه آلمی دیر
 یب  ایلیه قلمیه    حاجی مییرزا اسیکندرین ت   .تورکجه و تبری ی آغ ی ایله ربت اولموشدور

نی پوزولمیوشو امیا ان   یللاآلینان توپالما گرچی خودوزکی طرفیندن دوزنلمنمییآ اورژینی  
 سیرحدلری بو تاریخدن سیونرا اییران    .داشیر ماسکی کوراوغلو الیازماسی اولدوغو اوچون اؤن

 اما عمیومی  وایچریسینده گونوموزه کیمی کوراوغلو ایله باغلی تاریخی الیازما تاپیلمامی دیر
ییه  لیردن سیینه  لیره و سیینه  لیردن دییل  اوالراق عاشیقالر طرفیندن شفاهی شیکیلده دییل  

 .تکرارالناراق گونوموزه چاتمی دیر
کوراوغلونا عاید دئی یلر عاشییقالر طرفینیدن آنالتمیا نیوعالرینین ان گیؤزل اؤرنکلیرین        

ایلیه بیاغلیو    زدن ایرانین سراسرینده بوتون تورک عاشیقالریو کوراوغلیو وت کیل ائدیرو بو ا
قیاراداغ   ه کوراوغلیو هیاواالری تبریی  و   ؤرتلیره گی  یتلب .اونالرجا عاشیق هواسی یاراتمی یالر 

کوراوغلییو » .ره کدچمی ییدیرلییهیلمیآ دیگییر قون ییو اؤلکییدعاشیییقالری طرفینییدن یییارا
اوسیتو  آت»و وییا  «تورکو کوراوغلیو »و «غلوجنگی کوراو»و «میصری کوراوغلو»و «تارماسییقا
و یییا «ی کوراوغلیو لعلمیان »و وییا  «آلمیاز کوراوغلیو  نفی  »و «طبلیی کوراوغلیو  »  و«راوغلیو کو
و «ونیو کوراوغلیو  قبوز»و «میه کوراوغلیو  یدو»و «الچین کوراوغلو»و «سیمهیهکوراوغلو گؤزلل»
کیمیی کوراوغلیو هاواالرینیدان آد    « رباعی کوراوغلیو »و « میدان کوراوغلو»و «ایوز پی روو»

 .اوالر ثوئرم
 .ایرانداو تورک عاشیقالر طرفیندن اونالرجا کوراوغلیو قولیو یارادیلمی یدر    دیگر طرفیندن

 . یمه شیکیلده اورتاییا چیخمی یدیر    یعاشیقالر طرفیندن یارادیالن قولالر سیفرلر وییا دئی  
و «توقیات سیفری  »و «ارزروم سیفری »و «تورکمن سیفری »و «استانبول سفریکوراوغلونون »
بای ید »و «باللیجا سفری»و «بنداد سفری»و «یارزروم سفر»و «دربند سفری»و «رم سفری»

کوراوغلیو  »و «کوراوغلیو ایلیه دمیرچیی اوغلیو    »و «کوراوغلو ایلیه عاشییق جنیون   »و «سفری
کوراوغلو و حسین  »و «کوراوغلو و عرب ریحان»و «سیکوراوغلو گلین گتیرمه»و «یاشلیلینی

« حمی ه وغلو ایله کچل کورا»کوراوغلو و مهری خانیمو »و و «کوراوغلو قارص سفری»و «پاشا
 .دیرکیمی داستانالر بیر سیراسی
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لرینیده کوراوغلیو داسیتانی مکمیل شیکیلده      دوققوزونجو ییوز اییل  ی ینجی و اونگسکاون
لره قدر کتاب شیکلینده  له ایراندا سون ایلو تاسفرکیه ده چاپ اولدوغو حالداوآذربایجان و ت

و «شییوا فرهمنید راد  »و «مد بهرنگیی صی »ایلیث چالی یماالر    دهبو ساحه .ن ر اولمامی دیر
 .طرفینییدن اورتایییا قویولموشییدور « نیییارحیییم رئییی »و « اف ییار یغالمحسییین صییدر»

عاشیقالرین اکلریتی ساوادسی  اولماالری و حکومتلرین باسقیالریندان تورک فولکلور قلمیه  
دا نوی دورانیآلمینامیآ اولوب دیگر موضوعالر کیمی ایراندا کوراوغلو ایله باغلی کتابالر پهل

تورکجیه کوراوغلیو   « همت علیی اده »جی ایلینده  -9249 .فارسجا اوالراق چاپ اولموشدور
 94تابدا یک .مامی دیرالماغا باشینالنیلده یایکشدا چاپ ائدیئ ایراندا گدنیآ یکتابینی باک
کتیابین دیگیر بییر اؤنملیی اؤزللیگیی هیر مجلسیین سیونودا          .قوشما واردییر  55مجل  و 
همیان   لرینیده جیی اییل   -9278و  9273و 9268 .سییدیر هرین آدالرینیین وئریلمی  عاشیقال

 -9266 .اف ار طرفیندن فارسیجایا ترجمیه اولموشیدور    یکوراوغلو کتابی غالمحسین صدر
 دنومهدن بیر آد وئر«همت علی اده»طرفیندن کوراوغلو کتابی « سیروس قمری»جی ایلده 

نیده  یجی ایل -9267« صمد بهرنگی»باشقا تکجه  نابوند .ائتمی دیرز آدینا یدنیدن چاپ ؤا
ابی فارسییجا اوالراق چییاپ الرینییدان کتییلآدلییی کوراوغلییو قو« کوراوغلییو و کدچییل حمیی ه»

انقالبیندان سونراو ایرانین  خیالنا قدر و ایران اسالمیپهلوی رژیمی ی .ی باشارمی درگائتدیرم
ایتیییرمیآ قهرمییانالرینی  ه چالی یییئوگیینمؤسییرینده تییورکلر هویییت و کیملیکرینییه داسر

نلیو عاشییقالر کوراوغلیو داسیتانالرین کاسیت شیکلینده       وم یهور و ا  .ا باشالدیالرغآختارما
دان سییونرا آذربایجییان نییاسییالم انقالبی .خییالق طرفینییدن یاخ ییی قارشیییالندی واوخویییوب

چیوخ   نلر ایچریسیینده بییر  مالرو تورکنوسونساوهو کوره -الرو قمیتورکلریندن باشقاو قاشقای
 .ده ن ر اولموشدورینبعضیلری کتاب شکل ویا آلیمنیآ اولوبیکوراوغلو واریانتی یاز

آشاغیدا کوراوغلیو ایلیه بیاغلی اییران اسیالم انقالبینیدان سیونرا چیاپ اوالن کتیابالرین          
 .وگرافیسی وئریلیریبیبل
  ونیاو رحیم یئو رظهور کوراوغلو .ولوراوغور کظه ،خاریو ت هانسو در افلوراوغک 

 9282تبری و 
  9386و9372روو ین روسیو سولوراوغک هظومنم" اهگرما گت سلاز غ 

  مجموعه مقاالت پیرامون: اسطوره، مراسم، طبیعت،  ...ی کوراوغلو واسطوره
 و فارسجا9324فریدو ایوبو  و زینالیو فرهنث و جامعهکوه، موسیقی

  رادو تهران: فرهمند .ی شو پاشا افندیف ؛ ترجمهی کوراوغلوتحلیلی بر حماسه
  .ارمنان

  ،9387طهماسئو محمدحسینو  حماسه کوراوغلو. 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3889173&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3889173&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3889173&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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  و "راحص نمرکت"از  ایهانس: اف"ولوراوغگ باس" مراتیو و قلوراوغک هاسمح
 .9379و انه: روزبرانه؛ تیاظمرکیم نیسح ارشگن
  9389و نمرحدالبو عقو اونیلوراوغگ هاسمح. 
  9325و ریچلو کارلو ده قورقود و کوراوغلوده. 
  یتودود دوس هدمقا مب امسد حمحم (،هلای یلر دیعش ووسپو ائلور اوغ)ک رآتیق 
 .9383 -وانب: ادیهیار(وارومقل)ای
  و : هاشمی سودمند: اختررانهت .یمریک .ن م؛ کوچورهئاسمهت .ح .م فیالو تولوراوغک

9384.  
 (یس هوعمجر معدزادهو )شیس دیهرمیو مولوراوغک 
  (و آراشدیریئ )تزه باخیش کالسیک فولکلور ادبیاتیمیزه کوراوغلو ایله نیگار

 9326و واالن ایگیدلرییازان عمار احمدیو اردبیل: سا

  9387وون ه دی: انرانهو تیمریک .و میسهاسمو حلوراوغک. 
  و انور اوزون؛ نگارش و ترجمه داریوش عاشوریو تبری : ندای کوراوغلو در ادبیات ملل

  .9388شم و 
  د: ه و مویضرترمیم اداتسال رمار اکتراس؛ وییگرنهد بمو صزهمح لچو و کلوراوغک
 .9384او فرصهم
  و حاضیرالیان لر قاچاق نبی و هجر تورکی منظوم ،ماصلی و کر ،و نیگار کوراوغلو

 .9326و عمار احمدیو اردبیلو ساواالن ایگیدلری
  9388و ؤلف علی ناصریو تبری : یارانو مکوراوغلی در ایران زمین. 
  9388رهو تبری : حور شرقو و مترجم محمدرضا حقلی حسنکوراوغلی و د.  
  م هد .قاضی(و به کوشآ مراد دوردیگوراوغلی دستانی )حماسه گوراوغلی :

 .9387و گلن ر
  تهران .دمه و توضیحات عاتکه رسمیو تالیف سکینه رسمی ؛ با مقمنظومه کوراوغلی: 

 .9325و فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
  ؛ یعیرب تولوی ارشگو ن اسبتاق ی،انجایآذرب ایهانتو: داسلوراوغک ایردهبن
 .9378و ئش ث ار و ی: هرانهت .دایش نسار حتراسوی
  و تبری : انت ارات آیین دادرسی .مقدمو محمد علیپورسیپاریس نسخه کوراوغلو

9325. 
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   ارومیه .حاضرالیان بهرام اسدی ،سی(قول )پاریس نسخه ۶۹کوراوغلو داستانی: 
 9329و یاز

  9325و محمد اشراقیو تبری و آزادیو کوراوغلو یئنی دئییملر 

  و یاشار قلم تبری  و.قافار(دی جی )مآیو چاپاحاضیرالیان غفار غفارزادهکوراوغلو
9323. 

   ،9329عاشیق حسین ساعیو تبری و کوراوغلو 

 
ایلینده علی کمالی طرفیندن  1791« کوراوغلو»بوندان باشقا ساوه تورکلریندن توپالنمیش 

سی قورونموش یازییا آلینمیش داستان وهسی و شیساوه تورکلری لهجه .ا آلینمیشدیرییازی
ده  توپالدیغی دیگر اثرلری کیمی بو اثر یننعلی کمالی .مجلسدن تشکیل تاپیر 12وسو لتوپ

 .سینده چاپ اولموشدورتکجه آذربایجان جمهوری

چوخ کوراوغلو واریانتی ثبت اولموش  تورکلرینده ده بیر و تورکمن ییایراندا یاشایان قاشقا
 .له ده قورونماقدادیرهتکجه عاشیقالرین سینه دفترلرینده  ،یا آلینمامیش اولوبیحالدا یاز

 

 سونوج:
لیی  بوتیون تیورک دییل    هکوراوغلو داستانی تکجه آذربایجان خالقی ایچینیده ییوخو بلکی   

بوتون  .دیرلرنمکدهز دوغما قهرمانی ایله بسلؤخالقالردا یاییلمی دیرو بو خالقالر کوراوغلونو ا
الکیین دیگیر    .جیالر کوراوغلو داستانینی آذربایجانا عاید اولدوغون قلمه آلمی الردیرماآراش

رادیقالری خالقالرین اؤزلرینیه  خالق قهرمانالری و خالق یا .الیندن آلماق اولماز داینخالقالر
سییینده تیاپیالن کوراوغلییو داسییتانالری زنگییین خ ینییه  هگونومییوزده دونیییا سییوی .عاییدیرلر 
خالقاالریندا کوراوغلیو داسیتانیدان یوزلرجیه واریانیت توپالنیدینی حالیدا       تورک  .سایلیرالر

ایرانیدا   .له ده قلمه آلینمامی دیرهمیآ داستانالری گونوموزده ایران تورکلرینده ال دییلمه
یله هدچ شیث  چالی ماالری« ائل بیلیمی درنگی آذربایجان»و « عاشیقالر بیرلیگی درنگی»

لیر تاپیلییئ گیون    یدنی نسخه بیلیررکلری ایچریسنده الده ائدیلهیوخدور کی زمانال ایران تو
 .ای ینینا چیخاریالجاقدیر

 

 قایناقالر:
 9329عاشیق حسین ساعیو تبری و ، کوراوغلو

 9282تبری و  وظهور کوراوغلوو رید  نیاو رحیم .ولوراوغور کو ظهخاریو ت هانسو در افلوراوغک
  .9387وون ه دی: انرانهو تیمریک .و میسهاسمو حلوراوغک
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ی( سایاغی آذربایجان دؤردلوک )بایات
 تاپماجاالری

 العابدین ماقاسدکتر زین
 محبوبه هریسچیان :کؤچورن

 
الرینیی  وارلییق  .اوغلونیونو دقّتینیی چکمییآ   تاپماجاالر قیدیم زمیانالردان بیری انسیان    

سییندهو تاپمیاقو غیرب    شیرق تورکجیه   .ونوموزه داشییا بیلنو خلیق ادبییاتی محصیولودور   گ
نیینو بیو نیوع اوچیونو مختلیف تیورک بیویالری آراسیینداو         لریق فعلسینده بولماتورکجه
 .لریلیه تانینمی یدیر  اسیم  ...جهو بولماجاو تاپماجاو یوماق تابی یماقو ماتیالو تاپماجیا و   بیلمه
دنو ایکیی  بی  چوخ تفضیالتا گیرمیه  .الشیلیرسیله قارشیگین کلمه ساییلردهو داها زنلهجه

 ..ییثجهبیریندنو بیر تعریفه قناعت ائده -دنو بیرآیری بؤلگه
نیو بن تمه یولو ایلهو قصداًو اوستو اؤرتولو شکیلده تصیویر  هر هانکی بیر شدیی و یا حادره

نین نوعالریندان بیری( آذربایجان ق ادبیاتین عبارتو معمّا )شفاهی خلدائدن یینجام ایفاده
یینو تاپماجاالمیاو تاپماجاالشیماق و تاپماجیالی کیمیی      سیندهو تاپ کؤکوندن تیؤره تورکجه
 .لرده واردیرکلمه

 .لیر واردییر  داو بعضی افسانه و روایت لی اوالراقلرین اورتایا چیخماسی ایله عالقهجهبیلمه
دار لیری ایلیه عالقیه   ییازیالرکنو طبیعیت و طبیعیت حادریه    لرین تألیف و یازیسی جهبیلمه
قیدرو  لرینیدن داهیا مهیمو اونالریین اسیاطیری دوره      لرینو بیر گروه ت کیل ائتمیه جهبیلمه

گؤره: اوجا بییر داغیین باشیینداو    یه ملالًو سؤیلنن بیر افسانه .لریو دقّته آلینمالیدیرگؤرونمه
یی سوروشارمیآ: سحر دؤردو اؤیلین ایکییو   جهلمهدن بو بیاو هرک  .بیر قوش یاشارمیآ

 .لیریو اولیدورورموش  یین نین جوابینی وئرمهجهدیر؟ قوش بیلمهآخ ام اوچ آیاقلی اوالن نه
 .نین جوابینیو انسان اولدوغونو سؤیلمیآجهسونونداو بیری چیخیئ بیلمه
ر اسیالناو راسیت گلیرو اسیالن     داو بییه گؤره: بیر آدامو اورمانآذربایجانداو دئییلن بیرافسانه

ایلیهو اونیون    آدام بیر آغیاج گیؤرور و جیان هؤلیو     .آدامی بیر اوچورومون کنارینا قدر قوواالر
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لرینیی  بوداغین توتار بیردن باخیر گؤرور کیو بیر قاراو بیر آغو ایکی سیچان آغیاجین کیؤک  
 .ون دیبینیه باخیار  اگیلییئو اوچورومی   .یوروالن آدام آغاجدان ائنمث ایسیتر  .دیرگمیرمکده
الینیی   .ریینیی گیؤر  نینو بال دولو پتهسیدا بیر اژدهاو بوداقالرین آراسیندا و بال آریآشاغی

 .اوزادیپو بالدان گورتورمث ایستر
الرو دهو اسالنو اَجَلی )اؤلومیو(و آغ و قیارا سییچان   جهافسانه شکلینده آنالدیالن بو بیلمیه

 .دیرژدرها م اریو بال ایسه دونیا مالینی تملیل ائتمکدهگوندوزوو ا -ن کدچنو گدجهعومورد
له بیر دؤردلوک لی آشیق عَلَسگرو هاجر خانیمین دیلیندن بدلهلی افسانه گویجهجهبو بیلمه

 ایفاده ائتمی دیر:
 

 دان آسارالری طنابقضاو انسان
 یله کسرلیل و نهارو موش و جیده

 دان چکرو سر به سراژدهاو آیاق
 رو بارماغیو باالو یدتی ماَلل 

 ( 9 .ج 989ص -9279 -اسالم علی عسگرو )
 

سی لرینو ساواش بهانهجهالرداو بیلمهلر آراسینداو اوالن ساواشفدودال دؤروندهو اؤلکه
 .یه اشاره ائدیلمی دیرالریناو دایرو مَلَلو افسانهو روایت ده بو مسدلهاولدوق

دلیی بییر مللیه گیؤرهو چیین پادشیاهی ساواشیماق        آذربایجانداو دئییلن چین پادشاهی آ
نیین  جیه نین پادشاهیناو وزیرینی گؤندریر و بونون دئدییی بیلمیه دییی بیر باشقا اولکهایسته

وزیر گلیئو یدیره بییر داییره     .آچماسینی تاپمازسانی و سی ه قارشی ساواش آچاخاغامو دئییر
ییدیو کییو گیؤرور بییر آدامو     دچمکدهوقت ک .کیمسه بوندان بیر شدی آنالماز .چکر و گؤزلر
 .بونو گیؤرن ائلچییو اورتاییا بییر اوووچ داری سیپیر      .بؤلوریه نیو اورتادانو ایکیگلیئو دایره

 .ائلچی اورتایا بیر سوغان قویار .خوروزو دارینی تمی لر .یاشلی آدامو بیر خوروز تاپیپ گتیریر
پادشاهو یاشلی آدامدان سوروشیار و   .گددرائلچی دؤنوب  .یاشلی آدام باشالر ماهنی اوخوماغا

کیی:   یییردی اوو دئمیث ایسیته   .دایره دونییا اییدی  نین رسم ائتدیییآدام ایضاح ائدر: ائلچی
یه بؤلدوم: یاریسی دا نیو ایکیمنو دایره .ییریثدونیانین تمامیناو بی  صاحیئ اولماق ایسته

 .داری تؤکدو: یعنی عسگر گوجو ایله آالرییق اورتایا  .دیاو قبول ائتمه .دئدیم .بی یم اولسون
ریثو دئدیم او اورتایاو سیوغان  یعنی عسگرلری ی یوخ ائده .من ده دارینیو خوروزا یددی دیم

مین دهو گولیدوم: نیه اهمیّتیی وار      .لیقو گییرر دئیدی  لیقو دوشمانآتماغینانو آرامی او آجی
 .دیمدئمث ایسته
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دهو یدددی لرو دئییرلر مملکتالرشید زمانینداو کاهیننگؤرهو خلیفه هاروبیر باشقا روایته 
چیخارو کیمسه بیر آنالم ن بیرو ال لریندهو دنی دبو آراداو بصره ساحیل .ایلو قدتلیق اوالجاق

 .ساحیله گددیئو اوچ بارماغینی گؤستریر .دنو سوروشارالرسونونداو بهلول داننده .بیلم وئره 
نیی ده  بهلیول بدلیه جیواب وئرییر: اؤلکیه      .معناسینی سوروشیورالر بو احواالتین  .الو چکیلیر

من ده دئدیم: بد ی بوراخو  .یا یاخین بدآ نفر دوزگون آدام اولساو قیتلیق اولمایاجاقتانری
 بورادا اوچ نفر ده تاپا بیلم سن!

دا آنالدیالنییالریو تأبییید ائییدیر: سیییو یوخییاریروس عییالیمیو سییوخولوفونو بییو ایفییاده 
کیمی استفاده اولوندوغونا داییرو روس  الرداو گی لی دیپلوماتیث دیلن بعضی حالدبیلمجه»

 .(9236 -)سولوخو  .«لر واردیرلریندهو چوخ گؤزل نمونهنامهسال
لیرهو چیوخ بیاش    الشماراینداو رقیبی چتین وضعیّته سالماق اوچون بیلمجیه آشیق قارشی

الریو حتّی نقطه قویمیا  لرو کلمه اویونو بن تمهیاخین -بوراداو اوزاق .وورولدوغوو گؤستریلیر
لمیه  جیه نقطیه  داکییو ربیاعی اوّل  بونیا بییر ملیال اوالراقو آشیاغی     .لنیرلریو بدله ایآاشاره
 .سی و عالمتیو قویمادانو سونرا داو نقطه قویاراقو یازاجاغیقاشاره

 
 قاری منم ...

 داغالرین قاری منم
 آروادیمین قارداشی

 منم قی یمن اری
* 
 قاریو منم ...

 .داغالرین قاریو منم
 آروادیمین قارداشیو
 .قی یمین اریو منم

 
 .سیی لیث گؤرونیور  دهو بییر منطیق  نینو بیرینجی حالداو اوّل مرحلیه بو رباعی بیلمجه

ایکینجی حالداو ایسه بو  .نین اریو اوال بیلم نین قارداشیو قی یچونکی انسانو خانیمی
یینو گنبیذلی کندینیدنو مرحیوم     لماجانین آچیقالماسینی قیارص بو .النیرتناقض آچیق

المی دیر: کی ی قانون قاچاغی دامادی و قاینی ایلیهو  بدله آچیق« اَراسالم آردن»آشیق 
آدام دا قیایینی و   .لنییر دئیه س « یردکیم»خانیمی  .گدجه ائوینه گلیئو قاپینی دؤیور

 .الرینی دئییرالرین یاد اولمادیقیدامادی ایله بیر لیکده اولدوغونوو یانینداک
 .سودورده ایسه حضرت یون  سؤز موضوعآشاغیداکی بایاتی بیلمجه
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 یامو نامازینامازی
 آلمی ام دستَمازی

 مات مسجیدیمو سو قیبله
 هاردا قیلیم نامازی؟!

*** 
نییین خصوصیییّاتینی داشیییانو تاپماجییاالر داخیییل  آراشیدیرماغاو فقییط کالسیییث باییاتی  

دان عبیارت  بیلیندییی کیمی بو جور بیر بایاتیو یدددی هیجالیو دؤرد مصراع .می دیرائدیل
 .اولور

لیر و دیگرلیری   الرو طبیعیت و طبیعیی حادریه   موجود معلومیاتی دا دقتّیه آالراقو جیانلی   
دهو تاپماجیا و باییاتی اوزرینیده چالی یماق     بو سیاحه  .شکلینده بیر تصنیف دوزلدیلمی دیر

ده عینی لرینهو یاردیمچی اولماق اساس آلیندینیندانو مقالهمهتباها دوشمهلرین اشینایسته
الرینا دا یدر وئریلدییی کیمییو عینیی معنیی و مفهومیو اوالن     تاپماجانین دی ییث واریانت

 .لر و تاپماجاالر دا دقته آلینمی دیرفرقلی بیلمجه

 
 الرجانلی█
 

 ازلی دؤرد آیاقلی
 سونرا ایکی آیاقلی

 کدچیرو ایل کدجیر آیالر
 دوالشیر اوچ آیاقلی

  (.5691 -15)انسان/ سیدوف 

 ایچینی کباب ائتدیم
 چؤلونو جوراب ائتدیم
 ایلده بیر دفعه کسدیم
 بؤیوک بیر رواب ائتدیم

  (741 -5611 .)قوربانلیق قویون/ ولیوف
 9ع ی یم دوققوز فونه

 دوققوز آیو دوققوز گونه
 قارانلیقدان کیم چیخار؟

 آیو دوققوز گونهدوققوز 
 (18 -5614 -)کؤرپه/ داوودووا

 یومرو ساریدی -یومرو
 یومرو گوزو داریدی
 گ یر بی یم باغچادا

 نین باریدیاوچ هفته
 (49 -)جوجه/ داوودووا

 

                                                                                                                     
 .بو نه -9
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 دیاونون آدی پری
 کؤنلومه مُ تریدی
 آخ ام آنادان اولدو
 سحر دوردو یدریدی
 (41 -)جوجه/ داوودووا

 
 ئدیمتاپ دئدیمو تاپیآ د
 بوداقدان یاپیآ دئدیم
 آدام فعلیو کدچی قیلی

 قاتارالنمیآ گددیر دئدیم
 دوه/ داوودووا( -)قاریشقا

 
 یاتاندا یومرو یاتار

 تث ساتاراَتین درمان
 سه توتسونهر ک  ایسته

 تیکانی الینه باتار
 (816 -5611 .)کیرپی/ شانجانلی

 
 یاتاندا یومرو یاتار
 الینه درمان قاتار

 سه توتماغاکیم ایسته
 تیکَنی اله باتار

 (47 -)کیرپی/ داوودووا
 

 دیو تاپماجاتاپ بو نه
 آیاقالری یاپماجا
 یاتانالری اویادیر
 لیجاقیرم ی بوخاق

 (811 -)خوروز/ شانجانلی

 داغالرین باری منم
 اریم  قاری منم
 آتامین اوغولویام
 آنامین اری منم

 (41 -)خوروز/ داوودووا

 یمسیآتامین وزنه
 یمسینین خ نهیبیج

 آتام منیم اوغلومدور
 یمسیآتامین ید نه

 )خوروز/ داوودووا(
 

 لرلر ها عربعرب
 آیاغیندا جورابالر

 یوخاری باشا قویمایین
 یوخارینی خرابالر

 (811 -)تویوق/ شانجانلی
 

 اوتایدا دورارو گددر
 بوینون بورار گددر
 بیر سورویه گیرنده
 قیرخینی قیرار گددر

 (48 -جاناوار/ داوودووا -)قورد
 

 آغ اوتون آراسینا
 اود دوشدو تاالسینا

 قوشالردان هانسی قوشدو
 سود وئرر باالسینا

 (81 -خفّاش/ سیدوف -)یاراسا
  

 چیخدیم قی  قاالسینا
 اوخ آتدیم یوواسینا

 قوشالردان هانسی قوشدور
 سود وئریر باالسینا

 (81 -خفّاش/ داوودووا -)یاراسا
 

 دئییل آلتی داشدیو داش
 داش دئییل اوستو داشدیو

 حیوان کیمی اوتالییر
 حیوانا یولداش دئییل

 (44 -توسباغا/ داوودووا -)تیسباغا
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 قان آیاغی ...
 بولبولون قان آیاغی

 آشیق بیر حکمت گؤروب
 اوچ باشیو اون آیاغی

 (5)اینگ، بیزوو، ساغیجی/ آنتولوژی 
 

 بیر قوشوم وار دیققانا
 گدجه چیخار تاوانا

 یی شیر اورکلیاوره
 اؤزون ییخار اوددانا

 (86 -)کپنک/ سیدوف
 

 دیررمآغ ساقاللیم بی
 بوینوزالرین اَیدیررم
 الردانمن کدچدیییم یول

 قوزو گتیررم -قویون
 (76 -)کئچی/ سیدوف

  
 دنمالین گلیر ائنیآ

 قوالقالری گوموشدن
 زوی اوزر هردن

 چایدانو گؤلدنو دنی دن
 (48 -)بالیق/ داوودووا

 
 سیایلیم دویمه -یلیما

 سیایلیم خاتون دویمه
 سکسن سککی  دویونده
 سیدوخسان دوققوز دویمه

 (41 -بالیق تورو/ سیدوف -)بالیق آغی
 

 دیر گول کیمیرنثبهرنث
 قانادی وار تول کیمی
 دهاوچور باغداو چمن

 چوخ یونگولدور توک کیمی
 (14 -نک/ داوودووا)کپه

 تورپاق دئییلو داش دئییل
 یاش دئییل رو دئییلوقو

 بوینوزو وار قوچ دئییل
 دیر قوش دئییلقانادلی

 (14 -نک/ داوودووا)کپه
 

 دیر؟دیرو تاپیآ نهتاپ نه
 دیرباهار گوموش نهگول
 م توخویار کتانننه

 دیرگل گؤرکو بو ایآ نه
 (189 -5618)هؤرومجک/ جنوبی 

 
 آشیق ائلدن یوخاری

 دن یوخاریشانا تدل
 ی گؤروبدوآشیق بیر شد
 دن یوخاریدی ی بدل

 (46 -)باری آریسی/ داوودووا
 

 لیبو مد ه گول مد ه
 لیآلتی تر بنؤوشه

 نین مین اوغلوبیر کی ی
 لیهامیسی بیر پد ه

 (46 -)باری آریسی/ داوودووا
 

 آشیق ائلدن یوخاری
 دن یوخاریجیدا تدل

 دیقوشالردان چکیرگه
 دن یوخاریدی ی بدل

 (81 -وودووا)باری آریسی/ دا
 

 خ ر خ ره گددر
 بو یول بازارا گددر
 ایکنآتاسی بد یکده
 اوغلو بازارا گددر

 (11 -)باری آریسی/ داوودووا
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 بیر باالجا خاللی شدی
 اوستو قی یل آللی شدی
 قویدو بی یم دولچایا

 دادلی شدی ساریوشیرینو 
 (81)بال آریسی/ سیدوف 

 
 داغالردا الله گ یر
 الده پیاله گ یر

 نه دوغورو نه یومورتالییر
 دالینجا باال گ یر

 (44 -)آری/ سیدوف
 

 کورون قیراغی دوزدو
 ساناسان اللیو یوزدو
 ییراوغلو شاهلیق ائله
 آناسی هله قی دی

 (51)آری/ سیدوف 
 

 ع ی یم بیر آناسی
 نین اؤز آناسیهره

 قوشالردان هانسی قوشدو
 مین باالو بیر آناسی

 (46 -)آری/ سیدوف
 

 بی ه یاغ گتیرننهو 
 لری ساغ گتیراینث

 دنچالخانمامیآ ندهره
 میآ یاغ گتیراَرینمه

 (14 -)بال/ داوودووا
 

 دیدی ها پوستهپوسته
 دیتخت روان اوسته

 جامیآ کیمی اوت اوتالر
 دیسو ایچمگی آهسته

 (71 -5611اف باراما قوردو/ نبی -)اپیک بؤجگی
 

 آشیقو او ندجه قوشدو
 دوقانادی قیرالنقوش

 اوت اوتالر قویون کیمی
 سو ایچم  ندجه قوشدو

 (86 -باراما قوردو/ سیدوف -)ایپک بؤجگی
 

 بیر قوشوم وار آالجا
 گدتدی قوندو آغاجا
 اؤزونه یووا تیکدی

 قویدوو نه باجا نه قاپی
 (9 -باراما قوردو/ داوودووا -)ایپک بؤجگی

 
 آالجا هدی آالجا

 آالجا چیخدی آغاجا
 دیآالجا بیر ائو تیک

 نه قاپی قویدوو نه باجا
 (74 -باراما قوردو/ سیدوف -)ایپک بؤجگی

 
 سی امگؤرن دئییر جان

 سی اممن قان سوران قان
 دیلر مسکنیمگؤلمج

 وی ام -تاپین! هانسی وی 
 (44 -پشّه/ سیدوف -میغامیغ -)سیوری سینَک

 
 ممّد باغیر باغیندا
 گول بیتر بوداغیندا

 لندیرریدل وورار یدل
 غاسی قوالغینداسیر

 (5615 -554 -گیالس/ افندییف -)ویشنه
 

 ع ی یم قصّاب آغالر
 ساری دون قصّاب آغالر

 اؤلن قویون آغالماز
 اؤلدورن قصّاب آغالر
 (51 -)سوغان/ سیدوف
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 بو یول خ ره گددر
 مهدی بازارا گددر
 آتاسی اوتورمامیآ
 اوغلو بازارا گددر

 (79 -)شاماما/ داوودووا
 

 دتدیآشیق آغالدی گ
 جییَر داغالدی گدتدی

 یوز قاتاراللی دوهو 
 میخا باغالدی گدتدی

 (71 -مَکه/ سیدوف -)قارغیدالی
 

 قوتو قوتو ایچینده
 قوتو صاندیق ایچینده
 بابامین آغ یایلینی
 او دا اونون ایچینده

 (5614 -547)پالید/ آذربایجان شفاهی خالق ادبیاتی 
 

 دیدی ها پوستهپوسته
 دیستهشروان اوشکیو 
 -لرین هانسیدییدمیآ

 دی؟چَییردگی اوسته
 (87 -فیندیق/ داوودووا -)پالید

 
 او تایدا دوران کی ی
 الینده قرآن کی ی
 آتاما دئه اَت آلسین

 نه ارکثو ده ده دی ی
 (81 -لک/ داوودووا)گؤبه

 
 سیایلیم ایلیم ایلمه

 سیایلمه خاتون دویمه
 هر کیم بون تاپماساو
 سیهیدددی ایلین خست

 (811 -)اوزرلیک/ چنوبی
 

 خاالالر ها خاالالر
 داغدا دووشان باالالر
 قویروغوندان سو ایچر
 دیمدیگیندن باالالر
 (816 -)بوغدا/ شانجانلی

 
 یامباالجایام ساری

 یامیین کی داریدئمه
 سی ه چؤرک اوالرام

 یاملرین باریزمی
 (71 -)بوغدا/ سیدوف

 
 آشیق آشی بی یرر

 بی یرر یانیلیئ ناشی
 بو گون بیر حکمت گؤردوم

 آیاق باشی بی رر
 (81 -غلّات/ داوودووا -)تاخیل

 
 بو باغدا هَنَث اولماز

 اولسادا دا یدمث اولماز
 دیلردن هانسیمیوه

 یدتی سه یدمث اولماز
 (848 -)ساالتلیق خیار وس/ ناخجیوان فولکولورو

 
 خ ر خ ره گددر
 مهدی بازارا گددر
 آناسی اوچ یاشیندا

 وغلو بازارا گددرا
 (78 -)اوزوم/ سیدوف

 
 سی دونقار الیدده

 آناسی یاستی پری
 لر گؤزلیقی ی ائل

 قارداشی یامان دلی
 (55 -شراب/ داوواووا -یاپراق -اووزم -)آسما
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 دیبیر قوشوم وار چمن
 نه اوجو وارو نه بندی

 یوموالر اؤزو آچیئو
 هدچ ک  بیلم  بو فندی

 (55 -گوندوز/ داوودووا -)گئجه
 

 یدر قازدیم قوما چیخدی
 قومدان مناره چیخدی
 بیلدیرکی کدچل اوغالنو
 بو ایل چناره چیخدی

 (85 -)آسما اوزوم/ داوودووا
 

 الالالر آی الالالر
 الاللدان پیاالالر

 لربوداغی چیچث -قول
 لرینده باالالرکؤک

 (85 -)یئر آلماسی/ داوودووا
 

 دییرمانا دن گلدی
 یقیرمی ی دون تن گلد
 توخونمامیآ چووالدا

 میآ اون گلدیاویونمه
 (85 -)ایگده/ داوودووا

 
 دیبیر باخچادی گولده

 دیالری یدردهبوداق
 باشین کسسن قان آغالر

 دی؟ب  نهنار دا دئییلو 
 (446 -)قارپیز/ ولیئف

 
 دیدی ها خستهخسته
 دیشروان اوستهشکیو 

 ائ یگی قی یل کرپیج
 دیایچی بادان اوسته

 (78 -ندیق/ سیدوف)فی
 

 الر حاجه گددرحاجی
 جهد ائیلر گدجه گددر
 بیر یومورتا ایچینده
 یوز اللی جوجه گددر

 (147 -)نار/ جنوبی
 

 سیمیلی دویمه -میلی
 سیمیلی مرجان دویمه
 هر کیم اونو تاپماسا
 سیآلتی شاها جرمه

 (557 -)موروق/ بورچالی فولکولورو
 

 اویرو بوی آتار -اَیری
 ره باتارآیاغی ید
 سالخیم سالالنار-سالخیم

 آلیتندا سروان یاتار
 (71 -دلی سؤبود/ داوودووا -)سالخیم سؤیود

 
 زلفون اوجو گوموشدو
 سال بوینوما ایلی دیر

 لرین ایچیندهیدمیآ
 دی؟سی  نه یدمیآیارپاق

 (79 -)بؤیورتکن/ سیدوف
 

 تاباق تاباق ایچینده
 صبح و صاباح ایچینده
 هدایانیئ آیاق اوست

 عطری ده وار ایچینده
 (74 -گولو/ داوودووا ک)میخ

 
 
 



 35 
 

لرحادثهطبیعی  طبیعت و █

 بوخاری ها بوخاری
 بوخاریدان یوخاری

 اوددان بیر اوغالن چیخدی
 چیگنی قارا چوخالی

 (داوودوواتوستو/ )
 

 اوغلو اوستادیعمیم
 دیالی کتاب اوسته

 سو اوسته کؤرپو چکر
 گل گؤر ندجه اوستادی

 (1 -سیدوفز / بوُ)
 

 یدره ووردوم بالتانی
 آغ ی گوموش خالتانی

 یدردن بیر اوغالن چیخدی
 جمله جهان سلطانی

 (1 -سیدوفیئردن چیخان سو/  -پینار)
 

 آخانی ها آخانی
 گ ر جمله جهانی

 ییخدیم یدره اؤلدوردوم
 نه قانی نه اتی وارو 

 (55 -سیدوفیئل/ )
 

 بیر قوشوم وار ریحانی
 یگ ر جمله جهان

 ده غیئ اوالربیر درده
 نه اتی وارو نه قانی

 (111 -گونش/ جنوبی)
 
 

 بوردان ووردوم بالتانی
 اوردان چیخدی قالخانی
 آنام بیر اوغالن دوغدو

 گویون سلطانی -یدرین
 گونش/ جنوبی()
 

 کدچیردیم داغ آراسی
 تاپدیم بیر گؤل پریسی

 میآ قی  گؤردوماؤپولمه
 اوزونده دیآ ن انی

 (جنوبی -آی)
 

 بولود بولود ایچینده
 آی دا بولود ایچینده

 گؤیدن یدره اود یاغدی
 بی  ده یاندیق ایچینده

 (57 -گونش/ داوواووا)
 

 اوردان ووردوم بالتانی
 بوردان چیخدی قالخانی

 بیر اوغالنو بیر قی  چیخدی
 گؤیون سلطانی -یدرین
 (578 -گونش/ بورچالی فولکلورو -آی)
 

 آغ تاس ایله قی یل تاس
 بیرین آس رین گؤتوروبی

 دوغار باالسی اولماز
 نه تاسدیو نه پاالز 

 (54 -سیدوفگونش/  -آی)
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 داغدان گلیر داغ کیمی
 الری بوداق کیمیقول

 هگاَییلیر سو ایچم
 آنقیریر اوالق کیمی

 (181 -سئل/ جنوبی)
 

 داغدان داشدان قان گلیر
 قیوریلمیآ ایالن گلیر
 قاباغیندا دورمایین
 الن گلیرقودورموش آس

 (58 -سئل/ داوواووا)
 
 
 

 نی آشاررهداغیو د
 دونیاالری دوالشار
 آناسینا چاتاندا

 سی  اونا قوووشارس 
 چای/ جنوبی( -دره)
 

 بالتا ووردوم چکیله
 چکیل یدره تؤکوله

 قوشالردان هانسی قوشدور
 اؤزو گؤیه چکیله؟

 (55 -داوودووادومان/ )

 
 

 دیگرلری█

 
 باالجانا قارغاالر

 دردن یدره یورغاالری
 قووورقادانو فطیردن

 باالالر سنونه ایسته
 (داوودوواساج/ )
 
 دیآیاغی اوسته -ال

 دیقولالری قفسده
 دیو نه گؤیدهنه یدرده

 دیچرخ فلث اوسته
 (داوودوواپنجره/ )
 

 آی دوغدو آختاالندی
 دوغونجا آختاالندی
 بازارا بیر نر گلدی

 یوز یدردن نوختاالندی
 (سیدوفچادیر/ )
 
 

 آغاجدا وار باغیرساق
 یدل بابانی چاغیرساق

 آغ ین آچیئ ندی چاالر
 سلیمانی چاغیرساق

 (داوودوواکمان/ )
 

 لرتوققور ل گی -تاقییر
 بی ه قوناق گلدیلر

 قویونو کدچی یونوندان
 ائوه پاالز سالدیالر

 (داوودوواکئچه/ )
 
 تنگی وار زی واروتره

 دن رنگی وارهر بیر رنث
 اوسته اوتوررامسالیئ 

 هنگی وارو آهنگی وار
 (داوودووافرش/  -خالی)
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 من عاشیقم دوز باغالر
 اَیری چکرو دوز باغالر

 آشیق بیر حکمت گؤروبو
 اود ایچینده بوز قاینار

 (سیدوفسود قایماغی/ )
 

 یاغیآ یاغسا دوزولر
 گون چیخاندا بوزولر
 آلتی وارو اوزو یوخدو
 چکسن باغی اوزولر

 (دوواداووچاریق/ )
 

 دیبوگونلری شنبه
 دیکؤنلومخ دوشن نه
 نه اودو وارو نه کؤزو
 دی؟قازاندا بی ن نه

 (سیدوفپنیر/ )
 

 دیث هاردان گلدیبیلمه
 دن گلدیدن سوموکاَت

 اوراقال ها دوغرادیق
 دن بیر ده گلدیت ه

 (داوودوواساققال/ )
 

 دیع ی یم امیردن
 دیکدچن گون عؤموردن
 ئآشیق بیر یدمث یدیی

 دیساپاغی دمیردن
 (811 -نجانلیاکباب/ ش)
 

 من عاشیقم آی ملر
 بولد آلتدان آی ملر

 دریایدا بیر گول بتیئ
 سو دئییبن آی ملر

 (داوودووااورک/ )
 

 آغاجیم بوداق آتار
 بو داغی او داغ آتار

 سی  یدرده بتیرتورپاق
 سی  بوداق آتاریارپاق
 مارال بوینوزو/ جنوبی()
 

 پرینه قولو وارو نه 
 نه گؤزو وارو نه سری
 دونن بیر تیکه یددیمو
 اوستو اَتو ایچی دَری

 (ولیئفنک/ پته -داشلیق)
 

 ع ی یم بیری ایکی
 بیر ایکی سولو -یاغ

 بیر عالمت گؤرموشم
 دؤردو اوچو بیری ایکی

 الری/ سیدوف( بند() بارماقالر ایله بوغوم)
 

 بوگون آدیندادی
 لر آواندیندادیایآ

 اندیقارادان آغ بوی
 دی؟تاپ گؤروم آدی نه

 (سیدوفساچ/ )
 

 اوستاالر ها اوستاالر
 لرشفا تاپیسن خسته
 او ندجه قوشدور کیو
 لرباغیرساغین دسته

 جهره/ جنوبی()
 

 دیر کی قاپ قایااو نه
 گؤیدن ائندی ساپ چایا
 سوووشدورسون بالنی
 یالواردیم گوموش آیا

 (سیدوفی/ لیگ)وبا خسته
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 باالجا آی باالجا 
 باغالدیم قیرخ آغاجا
 اونون الیندن من ده

 باجا -آچمارام قاپی
 (51 -وف)عزرائیل/ سید

 
 خاالالر ها خاالالر

 داغدا ککلیث باالالر
 نه کیچیگی بؤیویر
 نه ایریسی باالالر

 (74 -داوودوواداش/ )
 

 علینی آتدا گؤردوم
 ای ین سوراتدا گؤرودوم

 پارانی بیر آتینوآی
 آیاغی آلتدا گؤردوم

 (داوودوواال/ ن)
 

 بیر آتیم وار درینده
 عرب یدیر سرینده

 گوندوز یول گددر -گدجه
 یدریندهدیو یدرینده

 جنوبی( -دییرمان)
 

 هرینده ها هرینده
 یوواسی وار درینده

 گوندوز یول گددر -گدجه
 یدریندهدیو یدرینده

 (سیدوفدییرمان/ )
 

 بیر دامیم وار ال اوسته
 الینی وور ال اوسته

 دامین آلتیندانآلچاق 
 خیردا خیردا قار ایسته

 (داوودووااَلَک ایله اون/ )
 

 داغدان گلیر داغ آلی
 الری بوداق آلیقول

 الینه گؤزونه سوخسان
 آغ ی آیریال قالی

 (داوودوواقئیچی/ )
 

 قیفیل قیفیل ایچینده
 قیفیل صاندیق ایچینده
 خوراساندا اود دوشدو
 بی  ده یاندیق ایچینده

 (سیدوفدفه/  -هَوَه)
 
 دندیدندی ها نهنه

 دندیگددین گورون نه
 کؤتویه بیر اود ووردوم

 گددین گؤرون نه هایدی
 (داوودوواساماوار/ )
 

 دیدؤرانین امرینده
 دیبدنین فعلینده

 آلتی آیاغیو ایکی گؤزو
 دیقویروغو بدلینده

 (دوواوداوزی/ تره)
 

 پارا آیی اَیدیلر
 اوجالرین دوزلتدیلر

 یچینهنی ه قویوب ا
 دیلرشیطانی ائیله

 (سیدوفتوفنگ/ )
 

 آتا باخ آختاالنیئ
 الر تاختاالنیئقاپی

 میدانا بیر آت گلیئ
 اون یدردن نوختاالنیئ

 (سیدوفگمی/ )
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 دریا قیراغی دوزدو
 ساناسان اللیو یوزدو

 یاشیل اکدیمو آل وئردی
 گؤرن اصلی نه دوزدو؟

 (داوودوواحنا/  -خینا)
 
 دندیدندی ها نهنه
 نازیث بدندی -مهنر

 پیلوْو اوسته مسکنی
 دندی؟گؤرون رنگی نه

 )زعفران/ داوودووا(
 

 دیاوچو بی ه یاغی
 دیاوچو جنّت باغی
 اوچو یینار گتیرر

آیووالر/  -لوورفصوویل) اوچوو ووروب داغیوودی 
 (داوودووا

 

 دییرمان دنه دولدو
 زلف اوزونه بند اولدو

 دوز اوچ یوز التمیآ تاختا
 لدوبیر میسمارا بند او

 (داوودوواایل/ )
 

 دهده آی هد ههد ه
 دهبیر قوش گؤردوم مد ه
 آتانین یدددی اوغلو
 دههامیسی بیر پد ه

 (داوودوواهفته گونلری/ )
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 تاریخیندن عاشیقزنگانین چاغداش 
 بیر قیزیل بلگه

 زنگانلی محمد رزاقی
 
-95داستان اوتورومالر سورجینده جاوان حسین داسیتانی  له اؤزل عاشیق عاشیق مسلم 

( بو اوتورومدا عاشیق حسین جیاوانین زنگانیا گلییئ    9) .( اولدو54/99/9388جی اوتوروم )
( )شییخ  9بیو اوالییی حسین قی یلبیاش)     .ساز چالماسی بی ه ایلث یول اوالراق بللیی اولیدو  

حسین قی یلبیاش    .می یدی ؤیلهمه سی مسیل  سی( اؤزو گؤروب عاشیقنین نوهابراهیم زنگانی
ستانی( اؤنوندهو بیر اسماعیلین )ایندیکی شریعتی دبیرمام ادا ابی ی آپاردیالر »  دئییرمیآ:

 .«جاوان حسین چیخدی اونون اوستونه ساز چالیئ اوخودو .باال چارپایا قویدوالر
نگیان  عاشیق حسین جیاوانین زنگانیدا سیاز چالماسیی ز     .بو اوتوروم زنگاندا قورولموشدو 

بو سؤزل  .نین یدنی تلبیت اولونموش اؤنملی بیلگیلریندن بیری ساییلیردیحیطیم عاشیق
 .نین آختارماسینا باشالندینین تلبیتیندن سونرا یازیلی بلگهبلگه
علیی برازنیده ایلیه بییر گؤروشیده زنگانیدا بییر اییل بویونجیا           تبری ده سایین فولکلورچو 

آذر یاییمالنیدینی دؤنیم    .نین آرشیوینی آالبیلیدیث لیگیگونده« آذر»آردیجیل یاییمالنان 
نیین آرشییوی زنگانیدا    بو گونه کیمی بو ن ریه .تبری ده بیرینه آبونه اوالراق گؤندریلیرمیآ

سییینه ای یییق ی زنگییانین باسیییم تاریخینییه گؤزلجییهلیگییآذر گونییده .کیمسییه ده یوخییودو
 .سالماسینی ساغالیاجاغیدی

ن ییازیالن  لیگیدؤرت یارپاقلی گونده .سایی یاییمالنیر 83لیگی دهالیمی ده اوالن آذر گون 
( تاریخینیده زنگانیدا   54 .99 .9394بیرینجیی سیایی )   .دییر سیندهدیلی آذربایجان تورکجه

نیین  سیی الیت کومیتیه نین زنجان وسییجان دموکرات فیرقهلیث آذربابو گونده .یاییمالنیر
ایستر باسیلماسی  ولیگین بوتون ای لری ایستر یازماسیهگوند .اورگانی اوالراق چاپ اولوردو
لیگیی چیاپ   سی بیو گونیده  فردوسی خیاوانیندا اوالن توانا مطبعه .هامیسی زنگاندا اولونوردو

زنگانین بیر ایله  .( تاریخینده زنگانلیالرا سونولور92 .58 .9395جو ساییسی )-83 .ائدیردی
قونیوالرال ایلگیلیی سیاوالرو ییازیالر تیاریخ       ...الویاخین بوتون کولتورلو سیاسیالو توپلومسی  

آدلیی  « زنگانین باسییم تیاریخی  »سایین زنگانلی علی ق می  .یازیالرینی اؤزونده باریندیریر
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بیو کیتابیدا بیرینجیی     .سیی سیاییر  لیگینی زنگانین ایکینجی ن یریه گونده« آذر»کیتابیندا 
 .9394دییر: ) نین یازدینی تاریخ بدلیه ق می .نین باسیلما تاریخینی دوزگون وئریلمیرسایی
نیین بیرینجیی یارپیاغی    جو ساییسیی  -53نین لیگیآذر گونده .(55 .99 .9394)(/95 .99

 (3) .وئریلیر جی یارپاغیندا -97اؤرنث اوالراق کیتابین 
 جیی سیاییدا  -79 .ده زنگان عاشیق ادبیاتیال ایلگیلی خبرلر گؤرونیور  نینلیگیآذر گونده 
ینیدا بییر   تاماشاچی آد .رتین خبری یاییمالنیئ( زنگاندا قوروالن بیر کونس99 .57 .9395)

 رافیندا بدله یازمیآ:نین دؤردونجو پاراقآدلی یازیسی« رت!اونودولماز قونس»یازار 
ازدینی می ین افتخاری اوالن عاشیق حسین جیاوان اؤز یی  صحنه»یدنه ده قونفرانسییه  ...

 .یه متوجه ائتدیتاماشاچیالری آرتیق صحنهرک دئی« شعرلریندن اوخویاجاق
شعرینی اوخوماقال او « درتیمی  وارق»ده ظاهر اولوب و اؤز یازدینیحسین صحنه عاشیق 

ده صیحنه  صوصییتلریندن عیالوه  یو گیؤزل روح وئیرن سسییو و باشیقا خ    هله اؤز استعدادل
 .خاص معناسیله نمایآ ائتدیردی« آذربایجانی»
آدی « می ین افتخاری اوالن خالق آرتیسیتی صحنه»وغروسو عاشیق حسین دوغرودان د 

لییو  او عینی حالدا کی آرتیستدیر و موزیسیندیرو او بیر شیرین دیل .قازانماغا لیاقتی واردیر
 (4()4و ص 79: س 9395آذر «) .استعدادلی شاعیردیر

مون اوتورومیدا دئیدیگی سیؤزلرینی بییر ده بدینیمیده      سیل بو خبری اوخورکن عاشیق م 
نیین بیرینجیی   جیو سیایی   -73 .لیگینی آختارماییا باشیالدیم  یدنه آذر گونده .جانالندیردیم
جیی  -99نیین  مهیر آییی   .خبیری یازیلمی یدی  « نین آچیلی یبیرینجی حومه»یارپاغیندا 

نیین خبیری یاریسیی بیرینجیی یارپاقیداو یاریسیی سیون یارپاقیدا         گونونده قوروالن جلسیه 
 قدا سون پاراگرافی بدله یازیلمی دی:جو یارپا-4خبرین  .یازیلمی دی

ضوو و استعدادلی آرتیسیتی اوالن  ونرا دولت تیاتروسونون گؤرکملی عچیخی الردان س» 
ییه روح وئرییئ و اؤز دییدیگی شیعرلری گیؤزل      ال جلسیه یی عاشیق حسین جاوان اؤز سازی

 (5) .(4و ص 73)آذرو س « سسیله اوخودو
 .وندا اولورنین سونبو ساز چالما اداری بیر جلسه 
( » 94 .57 .9395) ینداجیو سیای   -74نیین  سیلوری آذر ن ریهزنگانلی شاعیر حکیمه ب 

بیو   .باشلینیندا بیر راپور یازمیآ« ولت تیاتروسونون زنجاندا قازاندینی موفقیتآذربایجان د
 لوری بدله یازمیآ:ب .یازیدا چوخ اؤنملی بیلگیلر سونولماقدادیر

دا اونالرین شیهریمی ه   -6(ده آخ ام ساعات 98 .57 .9395) نونه ایسه پنج نبه گو ...»
قیارانلیق گدجیه    ....سییله خبیر وئریلیدی   نین خبری بیر نفیر قابیاقچی وسییله   وارد اولماسی

 .دییر  8صیوبح سیاعات    .گدچیبدیر خلقیمی  توکنم  اشتیاق ایله انتظیار عالمینیده یاشیاییر   
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 9بح گون یی کیمیی شیهریمی ین    ینی صوگؤزل آرتیستلریمی ی و اونالرین پارالق سیماس
ارانیی   .....تر لیگینده بؤیوک دسیته گیوللر و تیتیرک اورکلیر ایلیه اسیتقبال ائیدیریث       کیلوم

اوان و آذربایجیانین جی   .نین سالونو آغ ینا قیدر دولیو تاماشیاچیالر ایلیه قاینیاییر     دبیرستانی
یگی آلتینیدا ت یکیل   نین بدیعی رهبرلژیسیورو آقای صمد صباحیاستعدادلی و یارادیجی ر

 (6) .(4وص 73:س 9395)آذر « رته تاماشا ائدیریثاولونموش کونس
یدنه اونون یازیسیندا بو  .جراالری بیر بیر یازیرده اوز وئرن بوتون اردیجیل صحنهلوری آب 

نیین افتخیاری   سیدیگی آذربایجانین صحنهنین انتظارلیقال گؤزلههامی»بؤلوملر ماراقلیدیر: 
طرفیندن سی تاماشاچیالر ده گؤرونمهق آرتیستی )عاشیق حسین( جاوانین صحنهاوالن خال

گورولتولو آلقی الر ایله استقبال اولوندو. اونون اوخودوغیو قیدرتیمی  وار شیعرینده آذربایجیان     
سی دویولوردو. عاشیق حسیین  نین وطن و خالق آزادلینینا اوالن پارالق محبتین ایفادهخالقی

لر ایله ت یین اولدوغو شعرلر او قیدر هیجیانلی اییدی و او    درین معنالی جوملهجاوانین گؤزل و 
پرستلیث حیسّی صر  اولموشدو کی ائ یدن بیر آن دویاردی قدر اونون یارادیلماسیندا وطن
نیین م یایعتی ایلیه    دیر. اونیون ییازدینی اشیعار کیی اؤز سیازی     کی بو شاعیر بیر پارچا ع ق
کی بو شاعیرین قلبی وطین محبتیلیه یارانییئ و او قلیئ همی یه      اوخویوردو نی ان وئریردی 

 (7(. )4وص 73:س 9395آذر «)سارسیلماز ع ق ایله دولو قاالجاق. 
نین داخلی و خارجی خبرلر بؤلومونده (سایی98 .57 .9395جو )-74نین سیآذر ن ریه 

تیاتروسیونون   تایکینجی خبیر: آذربایجیان دؤولی   » دؤولت تیاتروسونا گؤره بو خبر یازیلیئ:
ه گونو صوبح سون تاماشاالرینی گؤسترندن سونرا زنجاندان حرکیت  عمزنگانا گلن هدیتی ج

)آذر  «آذربایجانین دؤولت تیاتروسو هدیتی زنجاندا بؤییوک میوفقیتلر قازانمی یدیر    .ائتدیلر
 (8) .(4وص 74:س 9395
هدیتیی پنج ینبه    لوری نین یازیسیندان بدلیه بللیی اولیورو آذربایجیان تییاترو     حکیمه ب 
 .( اولیور 96 .57 .9395ه گونیو ) عمججراالری دا سون ا .( زنگانا گلیرلر98 .57 .9395گونو)

جیراالر  اتروسو زنگاندا اولوبو چد یتلی ایا قدر آذربایجان تی -96دن98بو بیلگیلره دایاناراق
ییول   3دا لره دایاناراق عاشییق حسیین جیاوانین زنگانی    لیث الیمی ده اوالن بلگههله .ائدیئ
 .سؤزلو چیخیآ ائتدیگی بی ه بللی اولدو -سازلی

 سماعیل حَیَطیندهو امام ادا اجرااحسن قی یلباش گؤرن  .9 
 92نین ارانی دبیرستانینداو مهر آیی .9 
 نین سونونداجی گونونده قوروالن جلسه .99نین مهر آیی .3 

وانین تورکجه ایکی شیعری  عاشیق حسین جا .کسینلیکله باشقا چیخی الردا اولمالیدیر 
 .نین ادبیات صفحه سینده چاپ اولونورسیده آذر ن ریه
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نیین  شیعرین آدی: بوتیون شیرق ائلیی    بند قوشماو  6صفحهو  3جی ساییو  .76 .9 
 (55 .58 .9395) .خاریدیافت
 (99. 58. 9395بند قوشماو شعرین آدی: سدوگیلیم. ) 7صفحهو  3. جی ساییو 78. 9  
سین جیاوانین کییم اولیدوغونا گیؤره قیسیاجیق بیلگیی وئرمیث        ایندی عاشیق ح 

( آدلییی 2حیطلییری)م سییایین قافقاسیییالیو ایییران تییورکلری عاشیییق .ییریییثایسییته
 سیندا عاشیق حسین جاوانال ایلگیلی بدله یازمیآ:باسقی 9نین کیتابی
 (9285 -9296عاشیق حسین جاوان ) 

 
ایلینیییده اییییران   9296عاشییییق حسیییین   

نیین  سیی دوز بؤلگهرمهگ -نین قاراداغیآذربایجان
آلتیی   .( کؤیونیده دونیاییا گلمی یدیر   Utuاوتو )

یاشیییندا ایکیین یوخسییول بیییر چیفتچییی اوالن  
ایلینییده  9296 .باباسییی میکییاییلی الییدن وئریییر

حسیین بیورادا    .ؤچرکسی قوزئی آذربایجانا عایله
قیوزو  -قوییون  .سیینده بؤییور  نین حیماییه آناسی

ر و تییارال چییاییر ای ییلرینده   چوبییانلینی یاپییا 
رصت بولدوقجا عاشیقالر مجلیسیینه  ف .چالی یر
خییالق ادبیاتینییا قارشییی بؤیییوک ایلگییی  .گدییدر

عاشیییقالرین مجلیسییلرینده   .دویمایییا باشییالر 
دا لیر اونی  دیگی تورکیوو دسیتان و حیکاییه   دینله

ولیدوغونو و  نیین گوجلیو ا  سیی حافیظیه  .ی داها دا آرتیریرعاشیقلیق صنعتینه قارشی ایلگین
ییا  یعسیگرین قوهومیو موسی   یدن سؤز قوشما قابلیتینی گؤرن کؤیلولر اونو عاشیق علههبدا

کیلسه کؤیونده سکی  اییل  اوو بؤیوک اوستاد عاشیق علعسگرین دوغدوغو آغ .چیراق وئریرلر
 سینه باسیئوایلینده ایران آذربایجانینا دؤنر و سازینی سینه 9238 .عاشیقلیق ائگتیمی آلیر

 .ه باشالرگمائل اوبایی دوالشاراق چالیئ سؤیله
 9245یاتینیا  می سیه دهو اصییل صینعت ح   رلر سیؤیله لرده شععاشیقلینا باشالدینی ایل 
گیبیی  « اوکتیابر»و «آنا وطن»و «اویان»و «گولو آذربایجان»اونونو  .لرینده باشالمی دیرایل

 .ده یاییمالنیرآدلی ق ئته« وطن یولوندا»ایلث شعرلری تبری ده چیخان 
لی دموکراتیث م»ورینین باشقانلینیندا قوروالن جعفر پی هده میر9245مارت )آذر(  99 

نییین « عاشیییقالر آنسییامبلی»دؤنمینییده حسییین جییاوانو تبرییی ده « آذربایجییان حکییومتی
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یین  وری حکومتیو عاشییق حسیین جیاوان   پی ه .)عاشیقالر توپلولوغو( باشقانی اولموشدور
« صنعتکار خیالق آرتیسیتی  »و ادبی فعالیتلرینی چوخ دگرلی بوالراق اونا  سیاسیو سوسیال

 .مادالیاسی ایله تلطیف ائدر« آذر 99»عنوانی وئریر و عینی زاماندا اونو 
کومت امپریالیست گوجلر طرفیندن ییخیلدیقدان سونرا ایلینه ملی دموکراتیث ح 9246 
 .ینی بیورادا داهیا دا وئریملیی اولیور    یین صینعتکارل  عاشیق حسین جیاوان  .یا سینینیرباکی
نیدا   -«یاسیی ف آدینیا آذربایجیان دؤولیت فیالرمون   ماغامیاید  .م»لرینیده  ایل 9248 -9247

 .سیی اولیور  نین اویهایلینده آذربایجان یازیچیالر بیرلیگی 9248 .سولیست اوالراق چالی یر
تملیلجیسیی اوالراق قیایلیر   نا ایران تورکلری عاشیقالری باکیدا یاپیالن عاشیقالر قورولتایی

 .(57: 9225  )احمدو
شعرلری ق ئتیه و   -خم قوشماو گرایلیو تجنی و م -آشینین چد یتلی تورده یازدینی 

و «تکارا عاشیینام عصین »اونیون   .مه ائدیلمی یدیر ترجدرگیلرده یاییمالنمیآو بیرچوخ دیله 
 .یرلنمی دآدلی شعرلری بسته« بویالنا-بویالنا»و «کیمدن اؤیرندین»
عاشیق حسیین و  » و «جر سفریکلبه»و «ستارخان»و «موسکووا»عاشیق حسین جاوانو  

و «طیالع و حقیقیت داسیتانی   » و «عسگر داستانییآشیق عل»و «قاراداغ سفری» و «سدوینج
 .دیرفیلرین مصنآدلی حیکایه« ین ناغیلیتمبل احمد»و «سیدی و کی وری داستانی»
آزادلییق  »ه قدر یاونون شیمدی .انو چوخ حیکایه بیلیردیجی اوالن جاواییی بیر حیکایه 

و «باهار کیمیی »و «صدفلی ساز»و «قوشماالر»و «شعرلر»و «آشینین آرزوالری»و «ماهنیالری
آدلی کیتابالری بؤیوک تییراژالرال بییر ندچیه ییول     « ائل آشینی» و «لی سازیمدانیآ تدل»

 .یاییمالنمی دیر
نعتی و صی آذربایجیان اینجیه  »ننه موسکووادا ترتیبلایلیند 9252 عاشیق حسین جاوانو 

مادالیاسیی ایلیه تلطییف    « شیر  نی یانی  »رامینیا قیاتیلمیآ و   پروق« ادبیاتی اون گونلوگو
 .الردا یاری ماالرا قیاتیلمیآ و بیرینجیلیکلیر آلمی یدیر   اوو بیر چوخ اولمپیاد .اولونموشدور

ایلینیده قیوزئی آذربایجیان     9267یینی قیاتقیالردان دوالیی  صینعتینه یاپید   آیریجا عاشییق 
اوو  .وئریلمی یدیر « نوانیجان امکدار مدنیت ای چیسی فخری عآذربای»کومتی طرفیندن ح
 (95()57: 9225)احمدوو  .یاتا گؤزلرینی یومموشدوریاشیندا ح 62گونو  9285کاسیم  94
ن ای ییق  ئیرن اوالیالریی  یال زنگان تاریخینییده اوز و لرین تاپیلماسیجکده آیری بلگهگله 

 .سینی اوموروقاوزو گؤرمه
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 سیندن ایکی اؤرنک:آذر نشریه
 

 
 ▲يارپاق 1سايي،  .27 .آذر

   

 
 ◄يارپاق 4سايي،  .27 .آذر                               

 

 قایناقالر:
1) http://ozanlardunyasi. blogfa. com/post- 32. aspx (Sunday- 2013 21 July) 

بو اوتورومالردا آشیق  .اوتوروم قورولوبدورر 31مهر آییندان بو گونه کیمی  1311بو اوتورومالر 
 .سس فایلالری ضبط اولونوبدور .ییبموسلوم عسگری بیلدیگی داستانالرین اؤزتین ساز سیز سؤیله

زنگانین فرهنگ اداره  1321 .ادبیات دیپلومو آلیر .زنگاندا دوغولور 1277حسن قیزیلباش:   )2
لرینده اؤیرتمن و سایین قاال، چرگرین مولوی، خرمدره نین سعدی مدرسه .سینده استیخدام اولور
ده فرهوش  1333 .ییردا زنگانا گلیب اوقاف ایداره سینده ایشله 1331 .مدیر اوالراق چالیشیر
حسن قیزیلباش  .نین مدیرلیگینه سئچیلیرشاپور دبستانی 1331سونراالر  .دبستانیندا مدیر اولور

عاشیق جاوان حسینین ساز چالماسین دا بو  .جی ایللرده عاشیق موسلومله یولداش اولوب .1311
، 117، ص 1319روحانی محمد رضا، فرهنگنامه زنجان،  .ایللرده عاشیق موسلومه دانیشمیشدی

 .چئویری: محمد رزاقی
 .1312مطبوعات تاریخی، نیکان کتاب، زنگان  زنگانین .قشمی، علی  )3
 .1321، زنگان، 1، ص 92سی، آذر نشریه  )4
 .1321، زنگان، 3، ص 93سی، آذر نشریه  )5
 .1321، زنگان، 1، ص 93سی، آذر نشریه  )6
 .1321، زنگان، 1، ص 93سی، آذر نشریه  )7
 .1321، زنگان، 1، ص 91سی، آذر نشریه  )8
 .2117سؤیوت یای، ارزروم، ی عاشیق موحیطلری، سالکیمایران تورکلر .قافقاسیالی، علی  )9

 .1771تیمور احمدوو، آذربایجان یازیچیالری، اؤنر نشریاتی، باکی،  )01

 

http://ozanlardunyasi.blogfa.com/post-32.aspx
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های مختلف آن در نقش میدان عمومی ممقان و
 عامهفرهنگ

 1زاده ممقانیداوود سلمان

 
یدان شینیده و  سیف صیورت کلیی و خالصیه از زبیان برخیی رییآ      بیه  9362این میتن را در سیال   

منظور ارسال این مطلیئ  ( مجدداً به93/8/9389ام. یکبار دیگر نی  در تاریخ )برداری کردهیادداشت
گونیه تنیییر دیگیری    ام و هییچ تیر تنظییم نمیوده   صورت رسمیعامه بهی رادیویی فرهنثبه برنامه
 ام.نداده

 
 .یهِ به دایرهممقان را میدانگاهی است تقریباًو چهارگوش مدورمانندو یا شب

شیود کیه   فرد ساکنان این دییار محسیوب میی   ن ینی در ممقان از آداب منحصربهمیدان
 .ورسوم و فرهنث و تاریخ این مرزوبوم داردری ه در آداب

 

 مقدمه
است که برای هر سوقآ میدانی مخصوص است برای منظورهایی  9ممقان را چهارسوقی

هیای هیر محلیه نیی و     هیای بچیه  بیرای بیازی   های محلیو جایگیاهی البته این میدان .خاص
 .آیندحساب میبه

امیا   .کنداش رجوع میدر ممقان هر ک  برای رفع هر نوع نیازیو نخست به میدان محله
شیودو بنیابراین روی بیه    آید که نیازش در میدان محلی تأمین نمیی ها پیآ میبعضی وقت

 .کندرفع نیاز میآورد و ( میBöyük meydanمیدان عمومی )بؤیوک میدان 

                                                                                                                     
 وبالگ م اهده -9 

 ارشید رشیته علیوم    در ممقان ساکن ممقیانو دارای کارشناسیی   9355 یرت 96ممقانیو متولد  سلمان اده داود
 پرورش آموزش یآموزشی و شاغل در اداره تحقیقات -تربیتی

به معنی محلیه و راه بیه کیار     که در این جا این کلمه را اصطالحاً .سو و جهت -گذر -به معنی محله :سوق -9
 .ایمبرده
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 های مختلف میدان عمومی برای مردم ممقاننقش
 

 :های اقتصادی و بهداشتیعنوان محل کسب و فعالیتالف( نقش میدان عمومی به
 

ی کنندهتواند تأمینهمانند میدان ب رگو مراک ی وجود دارد که می -در میدان هر محله
ای دیگیر اسیت   گونیه میدان ب رگ وضع بهبخ ی از نیازهای اقتصادی خانوارها باشد اما در 

 :چرا که
سیراهایی اسیتو بیرای مسیافران خسیته از راه      الف( در کنار این میدان ب رگ کاروان -9

نهند و بعد از رفیع  های روستاییو که اسباب و اساس خویآ را در آن میراهیو کورهرسیده
 .پردازندی محصوالت خود میعرضه خستگی راهو به

هیا محیالتو   الوه بر دالکان فرعی )سلمانی= آرای یگران( کیه در کنیار مییدان    الف( ع -9
کارندو آرای گران دیگری نی  برای اصالح سروصورت مسافران روستاییو در کنیار  م نول به

هیاو بیه سروصیورت مسیافران تیازه از راه      انیدو تیا بعید از میاه    ای بازکردهمیدان ب رگ منازه
هیاو ک ییدن   ی بچیه چنیدان دور ختنیه  ی نیه در گذشته .ی روستایی صفایی بدهندرسیده

 …هیا و گیرفتن عضیله و    ی رگ بیه رگ شیدن  هیاو معالجیه  دندانو جا انداختن دررفتگیی 
 .رفتهای شهر ممقان به شمار میی کارهای جنبی دیگر سلمانیازجمله
هیا بیه   کیه درب جملگیی آن   -زنانیه و مردانیه   -9هیای بی رگ و قیدیمی   الف( حمیام  -3
شودو بیرای تیأمین مسیائل بهداشیتی میردم همی یهو       بازار و به میدان عمومی باز میهراست
ای معمیوالً از  هیای خ ینیه  چندان دور سوخت اغلئ ایین حمیام  های نهدر گذشته .اندآماده

 .شدتهیه و تأمین می " Gavanگَوَن  "علفی به نام 
اورت این مییدان بیرای خیود    دوزانو جملگی در مجبندان و آهنگران و پاالنالف( نعل -4
 .کردندای داشتند و مردم محل و روستائیان خدمات متنوعی ارائه میحجره
ای ی الف( درودگران )نجاران( نی  در معابر ورودی و خروجی میدان بیرای خیود حجیره   5
 .کردنداند که به رفع حاجات مردم و کسئ روزی حالل تالش میوپا کردهدست
ی مییدان بی رگو همی یه مملیو از مسیافران خسیته و تیازه از راه        هیا خانهی الف( قهوه6

ی روستایی و غیر روستایی بودند کیه بیا صیر  چنیدین اسیتکان چیایی داغو گیرد        رسیده
 .کردندخستگی را بدین طریق از تن به در می

 -کفاشییان -پیی انکبییاب -هییاجگرکییی -بیی ازان -خیاطییان -فروشییانالییف( فییرش -7
ای بیرای خیود حجیره    Rasta bazarبیازار  ی در داخیل راسیته  همگ …خواروبارفروشان و 

                                                                                                                     
 ی تحقیقی یعقوب سلمان ادهدیمی ممقان رجوع شود به مقالههای قی حمامبرای آگاهی از تاریخچه 9
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 .شودمی سو( به میدان ب رگ باز -بازار از سه سمت )جهتاین راسته .داشتند
هیا بسیا  خیویآ را در مییدان بی رگ ممقیان در کنیار درب ورودی        الف( لبنییاتی  -8

ث محلیی و کیالً   گسترانیدند و به فروشو شیر و ماستو پنیر و کیره و ک ی  کاروانسراهاو می
 .کردندهای دامی مبادرت میفراورده
الف( فرهنث و خواست اجتماعی در میدان ب رگ ممقانو چیی ی را بیرای مردمیانآ     -2

های مخصوص کفتربازان از سرصبح تیا آخیر شیئ فعیال     خانهاستو حتی قهوهکم نگذاشته
 .شده بودنداند و برای رفع حوایجی از این قبیل در نظر گرفتهبوده
هیای آن در مییدان بی رگو محیل معاوضیه و      هیای بارفروشیی و حجیره   الف( منازه -95
و  -عیدس  -لوبییا  -نخود -جو -گندم -قیسی -سنجد -گردو -بادام -ی انواع خ کبارمعامله

نیی  بیه    …غیره بوده و حتی در کنار آنو خوراک دامو از قبییل یونجیه و کیاه و چننیدر و     
 .رفتفروش می

روزه داییر بیوده و   همیه  Xurcun( و خیورجین  Cuvalال )چیووال  ی الف( بسیا  جیو  99
 .دادندترین فروشندگان آن را نی  زنان ت کیل میعمده
هاو میدان ب رگ ممقان محیل مناسیبی بیرای جلسیات مهمیی      ی بر اینالف( عالوه -99

بنیدی سیهم هرکیدام از ک یاورزان و شیرکا      ها و اسیتخرها و نوبیت  چونو تقسیم آب قنات
ی نییروی کیار ک یاورزی و کیارگری بیرای      است و همچنین این میدان محیل عرضیه  بوده
 .استآمدهحساب مین ینان نی  بهخوش
الف( قپان این میدان ب رگ در وسط آن قیرار داشیته و قپانیدار از تیوزین هیر نیوع        -93

بلدییه ییا همیان     .اسیت کیرده عنوان اجرت )حیق التیوزین( دریافیت میی    جنسیو مبلنی به
 .استکرد هری آن زمان نی  از محل درآمد این میدان عوارض آن را اخذ میشهردا
تر میدان ب رگ ممقانو در بعیدازظهر هیرروز محیل خرییدوفروش     ی الف( از همه مهم94

نیوعی در حکیم   انواع اح ام و حیوانات از قبیل ب  و گوسفند و گیاو و گیاومیآ بیوده و بیه    
 .استکردهعمل می داران نی میدان دواب روزانه برای ح م

 
 ۶ب( نقش مذهبی و اجتماعی میدان عمومی ممقان

 
میدان ب رگ ممقان عالوه بر ایفای نقآ اقتصادیو محل اجرای مراسم مذهبی و سیاسی 

 شود:ها اشاره میاست که در ذیل به برخی از آنرفتهشمار مینی  به

                                                                                                                     
مسجدی نی  معرو  بود زییرا بیا توجیه بیه جمعییت کیم آن        45ممقان به شهر های نه چندان دور در زمان 9

 .مساجد بسیار زیادی داشت
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ر داشیته و انن نیی    ب( مسجد جامع این شهر درست در ضلع شرقی این میدان قیرا  -9
شیود.  انیداز میی  قرار دارد. که صدای اذانآ از بلندای مناره در هرروز برای سه نوبت طنیین 

ی فرهنیث دینیی و تیأمین    خصیوص مسیجد جیامع ممقیان در اشیاعه     مساجد این شهر به
 فردی داشته و دارد.نیازهای مذهبی مردم ممقان جایگاه منحصربه

ه برداشتن مساجد متعیدد کیه محیل انجیام فیرایض      ب( محالت مختلف ممقان عالو -9
انید.  رفتندو مسجد مرک ی مهمی را نی  در میدان ب رگ ممقیان بنیاکرده  دینی به شمار می

رهبران دینی و روحانیون در رأس امور مسیاجد قیرار دارنید و همی یه م ینول موعظیه و       
 -داریامانییتتبلینییات دینییی هسییتند و مییردم را بییه راه رییواب و دوری از کارهییای بییدو   

کننید. مسیائل مختلیف    می ان و تیرازو دعیوت و سیفارش میی     -انصا  و عدل -گوییراست
شرعی مردم از قبیل خیر و شر و ندرتاً دعواهای خانوادگی آنان توسط روحانیون در مسجد 

 شد.وفصل میجامع میدان ب رگ حل
قدرتمنیدی  هیای بیانفوذ و   ب( روحانیون مسجد جامع ممقیان معمیوالً از شخصییت    -3
 شنوی نمایند.اند و اجباراً باید باشند تا مردم از او حر بوده
ی مسییاجد ممقییان عمومییاً و در مسییجد جییامع آن خصوصییاً نمییاز بییه  ییی ب( در همییه4

ترنید.  شود و مساجد در برخی از ایام سال از همه فعالشده و میجماعییییییییت برگ ار می
الحیرام هرسیالو   های ماه مبیارک رمضیان و محیرم   ترین روزهای مساجد مربو  به ماهفعال
 ی معصومین )ع( و پیامبران است.های ائمهها و وفاتوالدت

بهروز دهقانی که روزگیاری یکیی از معلمیان بنیام و م یهور میدارس ممقیان بیودهو در         
ی میاه محیرم در ممقیان    ی مراسم ویژههای آن زمان خودو دربارهها و یادداشتنوشتهدست

 نویسد:چنین می
شود، اهالی هر مراسم ماه محرم در ممقان اغلب در ساعاتی از شب برگزار می"

ها و آویزان زنبوریی خویش، با روشن کردن چراغمحله با تجمع در میدان محله
کردن آن از درختان توت وسط میدان هر محله، آنجا را برای عزاداران روشن 

ی شبیه به هم برگزار ه به یک شیوهنمایند. مراسم عزاداری در هر چهار محلمی
 "گرددمی

 نویسد:سپ  وی در ادامه می
ی خویش، جهت برگزاری اهالی هر محله بعد از عزاداری در میدان محله "

پردازند و گاهی بر سر مراسمی دیگر در میدان بزرگ ممقان باهم به رقابت می
سفیدان و بزرگان یشگیرد. به همین منظور رها جدالی بزرگ درمینوبت، بین آن
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ای خاص جات عزاداریِ هر چهار محله برای حضور در میدان بزرگ، برنامهدسته
 "اند. کنند که همگان ملزم به رعایت آنتنظیم می

 نویسد:آقای بهروز دهقانی در مورد حرکت ع اداران به میدان ب رگ می
که گامیمعروف است هن Şaxseyزنی هر محله که به شاخسئی دستجات طبل"

هایی را مشتعل کنند، مشعلبرای اجرای مراسم خودشان به میدان بزرگ حرکت می
زنی را روشن نمایند. بدین ترتیب که سازند تا مسیر حرکت دستجات طبلمی

اند ای به نوک آن بستهگیرند که کهنه پارچهداران چوبی بلند به دست میمشعل
ریزد و بعد آن را با کبریت وک آن میی ننفتچی هم مقداری نفت به کهنه پارچه

سازد. بدین ترتیب مسیر حرکت دستجات عزاداری با نور مشعل روشن می ورشعله
شود. اگر در حین حرکت عزاداران نور مشعل کم شود نفتچی بازهم با مقداری می

 "سازد. می ورنفت آن را شعله
الی  35ع اداریو گاهی به  کنندگان در هر یث از این دستجاتهای شرکتتعداد طبل

ها و کوب(زن )طبلها و نوع چرخآ طبلرسد. تعداد طبلتا طبل نی  در هر شئ می 45
از عوامل  باشیکنندگان و اشعار بدیع و حماسی و مهیّج دستهخراش شرکتفریاد گوش

ل رود که از صبح فردای روز بعد نقی قدرت وبرتری در ع اداری به شمار میکنندهتعیین
 شود.ن ینی در بین مردم میخصوص مجال  میدانای و بهخانهمجال  قهوه

 
رسانی و قدرت پیشگیری از بروز برخی ج( میدان بزرگ ممقان و نقش اطالع

مفاسد اجتماعی
 

هیای عیادیو   طوری که ذکر آن رفت تجمع در میدان عمیومی جی و برنامیه   ( همان9 -ج
ی خیود در مییدان عمیومی در    م با تجمع هرروزهمرد .دائمی و همی گی مردم ممقان است

ترین اخبار و اتفاقات داخیل و ییا خیارج    ضمن صحبت با همدیگر از آخرین و حتی کوچث
 .شوندممقان مطلع می

هیای  آییی خصوصو پا به سن گذشته تا چنان به این گرد هم( سالمندان ممقانو به9 -ج
 .استپذیر از زندگی آنان بودهنااند که گویی ج ئی جداییروزه عادت کردههمه
ی من لییه( حضییور در میییدان عمییومی بییرای کییارگران خسییته از کییارو نییی  بییه    3 -ج

اینان به هییچ   .استگاهی است که بعد از یث روزو تالشِ سختو نصیئ آنان شدهاستراحت
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 .ی آن را از دسیت بدهنید  های دوسیتانه ن ینی و گپقیمتی حاضر نیستند لذت این میدان
 .حضور در میدان ب رگ فرصتی است برای یافتن کاری دیگر برای روزی دیگرزیرا 
هیای ذکرشیده در سیطور فیوقو     روزه عیالوه بیر فاییده   هیای همیه  آیی( این گرد هم4 -ج

توان بیه میوارد زییر اشیاره     ها میی آنهای دیگری نی  به همراه دارد که ازجملهسودمندی
 کرد:

ن عمیومی از رواج فسیق و فجیور و پدیید آمیدن      ی میردم در مییدا  حضور عصیرانه  الف(
به قباحت نباییدهای اجتمیاعی    .کندشدت جلوگیری میرفتارهای ناهنجار در بین مردمو به

 .اف ایدسفیدان میی حضور ریآواسطهحاکم بر جامعهو به
های درگوشییو  ب( بسیاری از قول و قرارهای خوی اوندیو عروسیو خواستگاری و حر 

 .استگرفتهدر این میدان ب رگ ردوبدل شده و پا می …ها و کلید انداختن
ای نیی  ممکین   ای و حتی شخصی و طایفههای قومی و محلهحسابج( بسیاری از تصفیه

 .است در میدان ب رگ اتفاق بیافتد
ی مردم در میدان عمومی افراد غریبیه  اتفاق همهی حضور اکلریت قریئ بههی( در نتیجه
 .شودشوند و به فراخور حال ان با آنان برخورد میشناسایی میو ناشناس فوراً 

فیرد  توان به موضوع زبان و گویآ منحصیربه ن ینی در ممقان میو( از نتایج دیگر میدان
ی همین حضور میداوم و مسیتمر میردم در ایین مییدانو بیه       واسطهمحلی اشاره کرد که به

 .ستاماندهنخورده و اصیل و سنگین باقییکسان دست
ن ینیو کسی قیدرت  سفیدان محل در مجال  میدانبرکت حضور ب رگان و ریآض( به

شناسد و مطیابق  کندو هر ک  حد و حدود خودش و وظایفآ را میهنجارشکنی پیدا نمی
 .عنوان فرد خاطی شناخته ن ودکوشد تا مبادا بهکند و میآن بااحتیا  کامل عمل می

 

 سیاسی -مسائل اجتماعید( نقش میدان عمومی ممقان در 
 

های سیاسی میدان ب رگ ممقان عالوه بر آنچه گفته شد از لحاظ اف ایآ دانآ و آگاهی
بیدین طرییق کیه بسییاری از      .اسیت ای در فرهنیث میردم ممقیان داشیته    نی  جایگاه ویژه

ها و احی اب گونیاگون )مخصوصیاً در    های سیاسی و غیرسیاسی گروهها و سخنرانیمیتینث
حتی گیاهی اوقیات تجمعیات     .استشدهها( در این میدان انجام میومت دموکراتدوره حک

هیای میردم در ایین مییدان شیکل      اجتمیاعی تیوده   -گسترده و اعتراضاتِ گوناگون سیاسی
اجتماعی در برخی از میواردو بسیته بیه     -ای که این تحرکات سیاسیگونهبه .استگرفتهمی

هیای قدرتمنید   ای از احی اب و گیروه  رفته که عدهاوضاع سیاسی مملکت تا بدانجا پیآ می
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های متعیددو در حواشیی ایین مییدان عیالوه بیر افی ایآ        فروشیسیاسی با باز کردن کتاب
در ضلع شیمالی ایین    .کردندهای سیاسی مردمو نسبت به جذب نیرو نی  مبادرت میآگاهی

متینیق  میدانو م یر  بیه مسیجد جیامع سینث ب رگیی بیوده بیه نیام سینثِ میتینیث )           
هیای  ( که رجال مختلف سیاسی و غیرسیاسی از باالی آن با سیخنرانی meting daşıداشی

سازی اهدا  و مقاصد سیاسی خود تهییج و ت یویق  آت ین خود مردم ممقان را برای پیاده
 .اندکردهمی

*** 
های دیگری نیی  بیر عهیده دارد میلالً ممکین      ها میدان عمومی ممقان نقآعالوه بر این

کند و گاهی نقیآ پلیی  را در بیین میردم بیازی      گاهی در نقآ یث قاضی عمل میاست 
کند و به این طریق میدان ب رگ ممقان روابط اجتماعی سیالم و پاییداری را در جامعیه    می
خود و کند و خالصه اینکهو میدان ب رگ ممقان قراردادهای اجتماعی را خودبهری ی میپایه

 .نمایدده و باقدرت اجرا میی مردم تنظیم کربه نفع عامه
*** 

محتیوای مطلیئ    .( اسیت 93/58/9389نویسیم ) دوستان ع ی  انن که این سطور را میی 
 .امحاضر را از زبان تنی چند از ب رگان و سالخوردگان این شیهر و بیه رواییت آنیان نوشیته     

به اهیالی  های معلمان دلسوز ممقان که زمانی نوشتههای دیگر را نی  به استناد دستبرخی
 .امی تحریر درآوردهاندو به رشتهاین مرزوبوم خدمت کرده

ورسیوم میردم ممقیان    افسوس و صید افسیوس کیه اینیث قسیمتی از ایین آداب       …اما 
ی نفوذ فرهنث شهریو تقریباً از بین رفته و یا در حال از بیین رفیتن و فروپاشیی    واسطهبه

اسیت و هنیوز کیه    آ را حفظ کردهلیکن میدان عمومی ممقان همچنان اصالت خوی .است
وبییآ اعمیال   هیای خیویآ را کیم   کنید و نقیآ  هنوز است مردمانآ را در خود جمع میی 

 .کندمی
های سینگی  شاید روزی فرابرسدو که از این میدان ب رگ ج  نامی باقی نمانَد و ن یمنگاه

 ر آن بن یند!!راه افرادی باشند که دمی در آن بیاسایند اما دریغ از فردی که دبهآن چ م
 …حتی شاید روزی فرابرسد که از مسجد جامع آن ج  تلی از خاک باقی نماند  …و 

دیری نخواهد گذشت که دیگر صدای چکآ آهنگران بر آهن تفتیده به گوش  …
نخواهد رسید و سندان سرد و سنگین آنانو درد دل تاریخ کهن این سرزمین دفن خواهد 

ی رپایان نخواهند کوبید و صدای بع بع گوسفندان و شیههبندانو نعل بر پای چاشد و نعل
 سراهای میدان ب رگ ممقان به گوش کسی نخواهد رسید.اسبان و استران از کاروان
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 نامه یا چهل طوطی ترکیطوطی
 علی برازنده

 
 .گیردد یکی از م یهورترین و مهمتیرین آریار داسیتانی شیرق محسیوب میی       نامه طوطی

د داسیتان طیوطی( سنسیکریت    )هفتیا 1و اقتباس کتاب سیوکه سیپتتی  ترجمه نامه طوطی
اگرچیه در   .داستان مختلیف از زبیان ییث طیوطی را شیامل اسیت       59کتاب شامل  .هست

ها نصیحتی درخور ها ارتبا  زن و مرد موضوع قرارگرفته ولی در اکلر آنبسیاری از داستان
باشید از  در حقیقیت رواییی میی   چهارچوب اصلی داستان  .شودای اخالقی دیده میو نتیجه
بیه نظیر    .بودایی که در سند باد نامه و کارنامه رومیان نی  از آن سیخن رفتیه  « جاتکه»یث 

عنوان مکتئ در ادبیات داستانی شرق یکی از مهمتیرین  بهنامه طوطیاکلر فولکلور پژوهانو 
ر چیارچوب  نیی  د نامیه  طیوطی های رواییی شیرقو   همچون سایر داستان .آیدآرار ب مار می

مییالدی در   99این مجموعه از قرن  .استداستانی در قرون مختلف به رشته تحریر درآمده
در یوگه شاسترا توسیط چنیدره   « هفتاد داستان طوطی»هند معرو  بوده و ذکر آن به نام 

چهیل  »ای بیه نامیه  نامیه  طیوطی در طیول تیاریخو    .میالدی کتابت گردییده  9965در سال 
اولین ترجمه فارسی این کتاب خواندنی  .استنی  شناخته شده« سمارجواهر اال»و « طوطی

و بیار دوم  « جیواهر االسیمار  » ( بیه نیام   9926 -9396در زمان سلطان عالءالدین خلجی )
بیه دلییل اینکیه     .انجیام یافیت  نامه طوطیو به نام 9335توسط ضیاءالدین نخ بی در سال 

ای قبلی دارای سبث ادبی بهتیر بیود بیا    هطور صحیح و نسبت به ترجمهترجمه نخ بیو به
هیا را  اگرچیه نخ یبی نیی  تعیدادی از داسیتان      .شهرت یافت« نخ بینامه طوطی»عنوان 

 .استطور اقتباس درج نموده و در مواقعی حکایتی بر آن اف ون کردهخالصه نموده و یا به
دوبیاره آن از  با گذشت زمان به دلیل قدمت زبان در ترجمه نخ بیو باز خوانی و ترجمه 

های بعیدی فرمیان داده   برای درک بهتر نسل« اکبر شاه»ترک یعنی  -طر  پادشاهان هند
هیا در قیرن   این ترجمه نی  بعید  .عهده دار گردید« ابوالفضل بن مبارک»این ترجمه را  .شد
داسیتان کیاهآ    35بازخوانیو اقتباس و تعداد حکاییات آن بیه   « محمد قادری»توسط  97

                                                                                                                     
9 Sukasaptati 
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 .شهره گردید« قادرینامه طوطی»به نام نامه طیطواین  .یافت

هیای مختلیف همچیون ترکییو     نسخه قادری مورد پسند همگانی قرار گرفت و بیه زبیان  
شیناخته شیده و بیه     98بعد از قرن نامه طوطیدر غرب  .هندی و بنگالی نی  ترجمه گردید

 .های اروپایی برگردانیده شدزبان
انجیام   9538میالدی توسط بای ید خان در سال  96 اولین ترجمه به زبان ترکی در قرن

از دیگیر رویو مطیابق سیایر منیابع در قیرن       .استیافت که در منابع مختلف از آن یاد شده
شان دهم ترجمه دیگری از طر  علی افندی فیبلی و شاعر قرن پان دهم حمد الیه حمیدی   

ابع ذکر گردیده و اریر مکتیوب   های ترکی تنها در مناز این طوطی نامه .استنی  انجام یافته
های عبیدالباقی گولپنیارلی   از دیگر سوی مطابق نوشته .باشدمتاسفانه فعالً در دسترس نمی

ای به نام قانونی که از طر  شخصی به نیام  در کاتالوگ موزه نسخ خطی موالناو طوطی نامه
نامیه  وطیطی در قرن هفدهم ترجمیه ترکیی دیگیری از     .شودایوبی ترجمه گردیده دیده می

صیورت چیاپ   صورت چاپ سنگی و بعدها بیه انجام یافت و این ترجمه تا در قرن نوزدهم به
یافت شده در دان گاه آنکیارا  نامه طوطینسخه  .سربی در اکلر بالد علمانی به چاپ رسیدند

دهد کیه ترجمیه بیه فرمیان علمیان دوم از      دان کده الهیات توسط جاهد اؤزتللی ن ان می
های چاپی در قیرن نیوزدهم نیام عطیایی     در بخ ی از نسخه .استجام یافتهطر  عطایی ان

از شاعر م یهور علمیان دوم   نامه طوطیهمچنین در یکی از مضامین نسخه  .شوددیده می
ایین   .اسیت هیایی را آورده نوایی زادهو عطایی از ملنوی صحبت الکبار و فضائل ع ق بخیآ 

اکلیر نسیخ    .گیردصه عطایی را نی  در بر میموجود و خال 97منظومه در تمامی متون قرن 
عنیوان اولیین   همچنینو عطایی بیه  .گرددداستان را شامل می 78تا 55از نامه طوطیترکی 
 .قادری برگردان نمیوده نامه طوطیشناخته شده که او نی  این متن را از نامه طوطیمترجم 
های دیگیر جهیان نیه از    زبان ای که در اینجا حائ  اهمیت هست اینست کهو ترجمه بهنکته

نامیه  طوطی .استطریق اصل کتاب و یا زبان فارسی بلکه از روی نسخ ترکی آن انجام یافته
در  .اسیت از ترجمه ترکی انجام یافته و بارها به طبع رسییده  9858به زبان آلمانی در سال 

نی  بیه   9899 در سال .نی  گالدوین آن را به زبان انگلیسی ترجمه و طبع نمود 9859سال 
قلم ایکن باز به زبان آلمانی درآمد و گوتیه شیاعر بی رگ و نیام آشینای آلمیان از خوانیدن        

 .های آن به شوق آمد و مترجم را ترغیئ به ترجمه اصل کتاب از سانسکریت کردداستان
صیفحه در   353در « رساله طیوطی »قدیمی ترین طوطی نامهو به زبان ترکی آذربایجانی 

این کتاب چاپ سینگی بیه    .هست که کاتئ ابراهیم نورالدین معرفی شده 98*5 .99قطع 
 ...حمد بی حد و رنیاء بیی عید    :قمری به چاپ رسیده و آغاز آنبا عباراتی چون 9973تاریخ 

 .هسیت  .و انجام: بو سرابی ایچرسن چ مه خوردن شیرابی  .....اول حکیم بر حکمتت و علیم
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المظفیر  بعون آهلل الملث الوهاب فی اوایله جمیاذی الکتاب انجامه کتاب بدینگونه است: تمت
 .خط کتاب نسخ و مجلد آن روکآ کاغذی هست .فی یوم شنیه فی وقت الضحی

 

 
 سربینامه چاپ طوطی

 
 نامه چاپ سنگیطوطی
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طبع سیروس قمری « چهل طوطی»نامه در ایران کتاب از دیگر نسخ چاپ شده طوطی
از ظر  بنیاد کتابخانه فردوسی تبری  منت ر  شمسی 75های دهه هست که در سال

صفحه در قطع وزیری با آغاز: حمد بیحد و رنای بیعدد سپاس  55کتاب در  .استگردیده
انجام: تمت الکتاب بتصحیح و حواشی  .....بیقیاس س اوار کسی که طوطی ناطقه را در پ 

نجا بسیار مهم و ای که در اینکته .خوجی خاتمه پذیرفت که عجیئ شیرین قضیه هست
نامه نسخه کتابخانه اصل کتاب طوطی .است« خنجی»و « خوجی»باشد نام قابل توجه می

بدست محمد خنجی  255حالت افندی ترکیه که تحریر آن پنج نبه سی دهم محرم 
شباهت نام کاتئ کتاب نسخه حالت افندی و چهل طوطی سیروس  .است هستپایان یافته

 .قمری جای تعمل دارد
نامه تا در زبان ترکیو خاصه آذربایجانی عاً با جستجوی بی تر از وجود دیگر طوطیقط

 .گذاریماین کنکاش را به وقت و مجالی دیگر می .مطلع خواهیم شد
 :منابع مورد استفاده

  ضیاء نخ بیو طوطی نامهو به اهتمام دکتر فتح آهلل مجتباییو دکتر غالمعلی آریاو
 9379تهرانو 
 های آذربایجانو بکوشآ سیروس قمریو بنیاد کتابخانه طیو از افسانهکلیات چهل طو

 فردوسی تبری و بی تا
  و هجری9995هذا کتاب طوطی نامهو داغستانلی چلبی زاده محمد افندیو استانبولو 
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ف لکلددددددددددددددددد ر 
 اؤرنکلددددددددددددددد  

 ،  اسدددد  ل ، ا ندددد ن  ر
،   ت لددددددد    ،دبلددددددد 

 ...اووسددددددددددددددددددد ن ر و
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 یسگئجه لهـلـچی
 زارع ناصر

 
 سرند و اطراف کندلر -سیهر

 آباد( نیسرند و حس ،یب بتیهئ ،یبکلی)داغداغان، باجاباج،  د

 
 کی بئله باشالنار، قاالندان هفته ایکی سینه بیرحاضیرلیغی چیلله گئجه بو مراسیمین

 وار اینانج بیر بئله .دئیردیلر «تؤکمک چیلله» ایشه بو و تمیزلردیلر ،تؤکۆب ائوی خانیمالر
 قدیم اۏنسوز دا البته .ائلرلر قارغیش لر ائولرینیچیلله لرائو تؤکسه گۆنلرینده چیلله کی،

 امکانسیز حتی و چتین چۏخ مکائله سۆپۆر -سیل ائو تؤکوب، سۏیوغوندا کسگین اۏ زمانین
 .اۆچۆن تؤکمک ائو ایدی بهانه بیر مگیائله نین قارغیشچیلله ده بلکه .ایمیش ایش بیر

گئجه چیلله دا قاتیق چۆن آالردیالر قاتیق قاالن قادینالر گۆن ۳ یا ۲ سینهگئجه للهچی
 .ساییلیردی یئمکلریندن سینین

 سیناآداخلی اؤز اۏغالن آداخلی .ایدی چۏخ داها ایشلری ائولرین اۏالن اۏغلۇ آداخلی
 .ردیالرحاضیرال  خۏنچاسینی لیکچیلله قاالن گۆن ایکی -بیر .لیک آپارمالییدیچیلله

 خۏنچا .ائلردیلر باخدی خونچا چاغیریب قۏنشۇالر -قۏهۇم قاباق ناهاردان گۆنۆ چیلله
 «پایی خۏنچا»هدیه  بیر باخاراق شرلرینه -خئیر و امکانالرینا مالی گلن آدامالر باخماغا

 قیز خۏنچانی لریفامیل یاخین و َبی سۏنرا ناهاردان .اۆستۆنه قۏیاردیالر خۏنچانین آدیندا
 بیر .آپاراردیالر ایچرییه قاپیدان خۏنچانی سۏنرا آالندان آناسینین انعامی گلین آپاریب، ئوینها

 .قاییداردی ائوینه کس اؤز هر سۏنرا دان چاغی -چال آز
 کندلرده کیچیک .اۏالردی ائوده هامی و چیخمازدی گزمگه کیم هئچ لریندهگئجه چیلله 

 هرکس اؤز قۏناقلیغینی اساس نینگئجه اما لر،گئدردی گؤرۆشۆنه بیرینین -بیر اهلی کند
 .عزیزلرمیشلر اۏردا نیچیلله و ییغیشاردیالر باشینا نینساققالی آغ ائولرینین
 کی، اینانیرمیشالر بئله گلرمیش کۏسا ده کندلره یا شهرلره بعضی یاخین یهچیلله

 اهلینی کند ۏساگۆلرمیشلر، ک سالیب اله کۏسانی .گتیررمیش برکت کنده یگگلم کۏسانین
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 اۏنا گرک سالسایدی اله کۏسانی هرکس .یاشارمیشالر آنالر لیمزه خۏش و بیر یانسیلییب
 .ساالردیالر یۏال سۏنرا و گیندن چیخاردایدی اۆر وئریب پای بیر

 یا بۇغدا قۏوورۇالن اۆسته ساج اۏالر؛ سیسفره یئمک اؤزل هابئله گؤزل قۏناقلیغی چیلله
 پشمک، قاتیق، قۏوورماسی، ات همان یا ات قۏورۇلمۇش ساجدا ،قۏوورغاسی همن بۇغدا

 .ناردی و قارپیز یئمکی اؤزل نینگئجه بۇ اما ....چوغوندر و پاخال،
 سۏیۇق و اُوزۇن قیش زمانالر قدیم .آدالنیرآیی  زومار آی جی -۶ تقویمینده آذربایجان 

 بۇ و سینلرائله ذخیره زومار همان یا اۆچۆن آذوقه قیش ایدیلر مجبور انسانالر اۆچۆن اۏلدۇغۇ
 تشکیل زومارالردان بۇ همان چیلله یئمکلری .وقت ایدی اویغون ان آی جی -۶ اۆچۆن ایش

 یۏخۇیدۇ قابیلیتی قالماق داها لرینمیوه بعضی کئچیردی مکدنائله زومار آی ۳ .تاپیلیردی
 سیگئجه چیلله ماغاقۇتار لری یئیبمیوه بۇ گۆن مناسب ان اۏلماغا خراب قۏیۇر اۆز و

 .گؤرۆنۆر
 .کسردی ساققالی آغ و بؤیۆک ائوین قارپیزی واریدی، قایداالری گؤزل کسمگین ده قارپیز

 اۏلماغینا، خۏش جگینگله ،ساغلیغینا جان ،سالمتلیگینه نینهامی ائلردی دعا ساققالآغ
 دئیردی: دایاییب قارپیزا پیچاغی سۏنرا .دئیردی آمین هامی ...و مسافرلرین سالمتلیگینه

 کسیرم بایرامی قارا -
 :دئیردی هامی

 انشالله! -
 نیت اۆرکلرینده گیزلینجه جاوانالر سۏبای قاباق کسیلمکدن قارپیز .کسردی قارپیزی و
 بۇ یاخجی اۏلماسا چاتاجاغام، دیگیمهایسته اۏلسا یاخجی قارپیز توتاردیالر، فال ییبائله
 اۆچۆن چۏخ سیگئجه چیلله نوعالری توتماق فال بتهال .چاتمایاجاغام مورادیما ده ایل

قاپیدان  قۏیۇب آچار بیر آلتینا آیاقالرینین دایانیب دالیندا قاپی قیز یا اۏغالن جوان .ایدی
نفری  بیر بو کی لرینه گؤره یوزاردیالر یانیت اؤز آسیب قۇالق دانیشانالرا ریسیندهایچه ائوین

دانیشمایایدی،  نه هئچ گرک گتیرینجه ائوه سۇیۇ ،ررردیلگتیرمگه گؤند سۇ بۇالقدان
 سۇ ده دؤنه بیر یدی گرکسهائله بیرینی بۇنالرین اگر .باخمایایدی دالینا یدی،گۆلمییه

 .یدیگئده اۆچۆن گتیرمک
 سۏنرا گتیرندن سۇیۇ .ایمیش گتیرمک سۇ بیری ده ایشلردن چتین سۏیۇغۇندا نینچیلله

 بیرینه -بیر لرایینه بۇ اگر اؤتۆرردیلر، ایچینه سۇیۇن باغالیب یقپامب باشینا نینایینه ایکی
 اگر چاتاردیالر، بیرینه -بیر اۏغالن یا قیز اۏ کیمین یهچیلله ایل چاتسایدیالر گلن

 .دۆشدو دالی ایل داها چاتماقالری بیر بیرینه -یانی بیر چاتماسایدی
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 نشانه قابین بیر اؤزۆندن کس هر بئله کی .چیلله گئجه سینده بایاتی فالی دا اوالردی
 .ائلردی نیت گیندهاۆر هامی .اشیاءالر کیمی سانجاق یا منجیق بیر اۆزۆک، آتاردی؛ ایچینه

 اۏخۇیاردی: بایاتی بیر نفر بیر سۏنرا
 

 قارداش چیلله چیلله ای
 قارداش قمچیله آتین

 دانیشاق دینگلمه بیر
 قارداش آچیال قلبیم

 
 هر شئی چیخارداردی، اۏ بیرین اشیاالرین ایچیندن قابین یوموب گؤزۆنو آدام باشقا بیر

 .ایدی نیتینده اۏنۇن دابایاتی  اۏ کسین اۏلسایدی
 ائو بۆتۆن اۏ واریدی عادت بیر گؤزل باشالمامیشدان لری مراسیم سینینگئجه چیلله اما

گئجه یۇقسۏ قیشین تا سپردیلر داما بۇغدا دا آز بیر سۏنرا وئرندن یئمک حیوانالرینا
 .قالماسینالر آج قۇشالر دا دن تاپمایان سینده

 دب بیر بئله .ظارافاتالشاردیالر بیرینه -بیر کیشیلر دوران آرالیغیندا کندین اۆستو آخشام
 دیهگیلد کس فالن چیلله صاباح دئیردیلر یانی وئرردیلر قۏناق نیچیلله ،واریدی کی

 نینچیلله ائلردی، قۇناق نفر بیر گۆن هر نیلهچیل لیکبئله و گیلده فالن کس گۆن بیریسی
ائله قۏناقلیق یاخشی یهچیلله گۆن بۇ دئیردیلر اۏلسایدی سۏیۇق هاوا چۏخ گۆنۆ هانسی هر
 .صاحیبینه ساتاشاردیالر ائو و ییبلرمه

 چیلله تاپشیرماقال سُویا آخار قابیغینی لرینمیوه یئییلن گئجه سحری سینینگئجه چیلله
 .قۇرتاراردی مراسیملری ینسینگئجه
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 ؛ن(ئ)گلنیگلمچهؤچ
  خواهی منطقه سربندرسم باران

 امیر مولوی
 

خواهی هیچ داللت و شاهدی بر نتیجه بخآ بودن قطعیی و همی یگی   اجرای رسم باران
گیرد و سپ  فیروکآ  ها اوج میها و هیجاناما در جریان اجرای این مناسث تنآ وندارند
 .های جسمی مورر باشدست در پاالیآ روان و دگرگونیکند و ممکن امی

آید که هاو مناسث و رسوم مختلف مردم در سراسر جهان بر میاز مطالعه اساطیر و آیین
مورد تقیدی  و سیتایآ    وو بارور کننده و زاینده« بن مایه آفرینآ»همواره به عنوان  وآب

های گوناگون فرهنگیی  در حوزه .اندبوده است و همواره برای آن سرشتی جادویی قایل بوده
 .شودآب م اهده می بارۀدرو باورهای گوناگونی  هاآیین وو با توجه به جنرافیای بومی

های فرهنگیو ایران اسیت کیه بیا توجیه بیه خصوصییات جنرافییاییو        یکی از این حوزه 
چ یم  هیا تیرس از خ کسیالی بیه     در اکلر ایین آییین   .شودشامل میهای متفاوتی را اقلیم
خوردو از همین روی مراسمی چون عروسی آب و دعاها و نماز و نیایآ برای طلئ باران می

 آید و ییا ایین  و یا شستن تابوت در آب و یا نهادن علم ع اداری برای باران خواهی پدید می
هیا  که کاری هاو قنات که در باور مردم آب همواره از سرشتی جادویی برخوردار استو چنان

خاصییت   .شیود میأوای موجیودات وهمیی و جنییان و پرییان میی       وهاها و رودخانهو چ مه
هیای مقیدس و مناسیث و    هیا وآب جادویی آبو درمان بخآ نی  هستو از این روی چ مه

دیده برکت بخ ی و نماد سب ی و زایندگی اغلئ به منظور گذاری به آنها که مراتئ احترام
 .شودمی

یکی دشت لوت و دشت کویر همواره و اطرا  ی حی مرک ایران به ویژه نوا تامین آب در
ساکنان این سرزمین در طول تاریخ بوده است کیه اختیراع کیاری  ییا      اساسیهای دغدغهاز 

ترین منیابع تیأمین   باران یکی از اصلی .قنات را باید حاصل همین دغدغه همی گی دانست
رای ک اورزان و دامداران که ارزش حیاتی باران ب .کننده آب در نواحی خ ث بوده و هست
و سبئ شیده کیه همی یه چ یم بیه آسیمان       هستند به شدت متکی به نم و رطوبت زمین
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برای طلئ و و رسوم نیایآ و دعا زا باشند و همین امربدوزند و در انتظار آمدن ابرهای باران
 .را در مناطق مختلف ایران پدید آورده استتمنای باران 

 :گیردصورت انفرادی و گروهی انجام میمراسم طلئ باران به دو 
 ی:های انفرادنمونه
 ( .و غیره ک ازو سربندو فراهان ۀنهادن قیچی در زیر ناودان )در روستاهای حوم -
آبادو خمیینو محیالتو سیاوهو    ها )در روستاهای م ثوارونه گذاردن بیل در آبراه خانه -

 .(سربندو فراهان
ه زدن ریسیمان و آویخیتن آن از نیاودان )در    نوشتن نام هفیت ییا چهیل کچیل و گیر      -

شازندو خمیینو  ک ازو  ۀو ح یانو حومودرداودو هندرو دهرکودهاز جمله در  روستاهای سربند
 .(هادر میان بختیاری محالت و
در  کیه  عروسی قناتو و گلینمچهؤنماز استسقاء یا نماز بارانو چمانند:  های گروهینمونه

 .پردازیمدر سربند می« گلینمچهؤچ» ای رسمچگونگی اجراین بخآ به 
خیواهی در نقیا  مختلیف    نمای یی بیاران   هایاز فراگیرترین و رایج ترین آیین رسماین 

ایران و حتی دیگر ک ورها از جمله ترکیهو بلنارسیتانو یوگسیالویو سیوریهو ترکمنسیتانو     
هیا در نیواحی   لیگلین با هد  طلئ باران در خ کسامچهؤچ .تاجیکستان و پاکستان است

آیین نمای ی توسط جمعیی  این  .شودشده است و هنوز هم گاهی اجرا میمختلف اجرا می
بیه   آنیان لبیاس عروسیث بیاران را     .شید از کودکان و نوجوانان به ویژه دختیران اجیرا میی   

گویند و گلین در زبیان  مچه میؤهای ب رگ مسیو چزبانان سربند به مالقه)ترک مچهؤچتن
ه ییا همیان   ؤمچی چگلین )عروس مچهؤند و آن را چدپوشانمی عنی عروس است(ترکی به م
گرفیت و پی یاپیآ   گلین را به دست میمچهؤچ بازیگرانیکی از  .ندیدنام( میعروس باران

و تمنیای بیاران را    گلیدن مچیه ؤهای دیگر در حالی کیه ترانیه چ  و بچه کردهمه حرکت می
هیا در )شیهر ییا روسیتا(     بیه در خانیه   هیا خیانواده  ا یا نیذری برای گرفتن هدیو  نددخوانمی
 فتند:رمی
 

ََؤچ ََ گلََ  همچ   رايسََ   هن 

ََي ََ   رد  َ  ََي ايسَ  رن بركَ

 رقويََون ايسََ    ئقََول  

   ََ ََو ادان ي ََ   ه  رش ايس

 

 خواهدگلی  چه میچمچه 

 خواهَد ال لمی  بركي می

 خواهَد گوسفند   بره می

 خواهَد ال آسم ن ب ران می
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ََود   ََ   بو  َََ  آالدا َََ

 دا َََ   بو َََود  قَََره

   ََ ََد رش گؤآهلل سََ  ي  ن

ََورر د    ََر ق ََل  ريم   دي

 دا َََی  بو َََود  قَََره

 لَََََري  ا مَََََود  م  ي

ََر ََ   آهلل بیَ ََره يَ  ش   ئَ

 اك ن م َََََر قَََََورر د 
 

 هَ ی بلنَد  ال ابره ی كَوه 

ََره  ََ ی قَََ  داغال ابرهَََ

 خَََداي  بَََ ران بفرسَََي

 ديمراره يمَََ ن خدَََ ید

 داغابرهََََََ ی قََََََره 

 امید كودكَ ن ي َیل اسَي   

 خَََداي  بَََ ران بفرسَََي

 دي   ك رمَ ن خدَ ید  ك
 

و مقیداری   خیت ریخانه ظرفی آب بر روی عیروس چمچیه میی   آن ب رگ در این هنگامو 
بیا حبوبیات و آرد و دیگیر اقالمیی کیه از      در پاییان   .دادگندم یا آرد به آنیان میی   حبوباتو
و آن  پختندمینذری آش  آوری شده بودوهای مردم محل یا روستا توسط چمچه جمعخانه

قبیل از همیه مقیداری از آش را از ییث      ردند وکو نیازمندان تقسیم می مسایگانهرا میان 
سیت  ا هاییاین مراسم از جمله آیین .خواهی بوداز باران نمادیساختند که ناودان جاری می

زبیان اجیرا   روستاهای تیرک  به ویژهمرک ی و استان  که برای طلئ باران در اکلر روستاهای
 .شده استمی

 و حوزه فرهنگی گیالنو با عنیوان کتراگد یه   مانند سم در سایر نقا  ایرانونظیر این مرا
انجییر  در دشتی و دشتستانو نیری و ممسنیو قرییه چیاه  « گلی»خواهی اجرای نمایآ باران

به این طرییق   .استدیده شده بوشهر« باصری»ایل  و در میان آباد لرستانسیف وسروستان
سیازند و  گیر میی  زشت جلوه ی انه باروری است به صورتکه عروسی را که مظهر زیبایی و ن

انجام مناسیث بیه    .کنندطلئ نعمت می وبا تکدی از اجتماع و طبیعت برای چنین مظهری
هاو وجه م ترک تمامی باران و نعمت با سر دادن دسته جمعی ترانهطلئ  صورت گروهی و

 .خواهی استهای بارانآیین
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 رسملریندن ده توییئمرغ
 حیدر خادملو

 
 )بو یازی مرغدی شیوه خصوصیتلری قورونماغا چالی یلیئ(

 
آرواد آلماق یا بیر جوانین ائولنمگی

 
کندیمی ده انقالبدان قاباق اگر بییر جیوان بیریسیینه چاتاییدی و ایسیتدیدی ائولنسیین        

خوشو گلن قی ین بیر مدت دالوسوجث گدیدریو سیویا گددنیدهو قون یویا گددنیده اونییی       
وجث گددردی تا گؤرسون نه جور آدامدو؟ اگر ییورگی ایسیتین اولسیدیدی گدیدیئ     دالوس

آتیا آنیا بیونی     .آناسونا یا بیر یاووق فامیلینه دئیردی تا بوسیوز آتاسیونیی قوالغونیا چاتیاردو    
یه بیر دانا کله قند وئرردیلر ائلچی .لریندن ائلچیلیگه یولالردوبیلندن سورا بیر نفر اؤز فامیل

سیققل دییردیلیه او   او شخصیه آغ  .اییدیو یانوجیث آپیارپردی   سیی ین ن یانه کی خیر ای ی 
ائوصاحیئ گلیئ قاپونو آچیوبو   .گددیئ قاپو چالوب یااهلل دئیردی .نی بویوگو ایدیخاناواده
مطلبیه   گددیئ اوتوروب هریاندان دانوشوردوال تا سؤزو چکردیله -بویورون ایچری -دئیردی
ی راسیت گلمی  منیی فییالن کی       دی راست دئمسهائلچیلیگه گددن شخص دییر .سارو
 .چیلیگه قبول ائلیییی ؤره نوکرالیوب سی یی قی ییی دن سارو فالن اوغلونا گلیو

ده سیی راضیی اولسیدیدی دیییردی بیی  سینیی ییانوی       اؤ قدر دانوشوردوال تا قی  خانواده
 .رردیی وئوردا قویوب دوروب گلردیو خوش خبرقندی اائلچی کله .هدچکاره دگیلیث

بیر مدتدن سورا شیرینی ایچردیلر یعنی بیر خیوش سیاعت خبیر آلیوب قیرار قوییاردوال       
لیرین دعیوت ائیلدیییئ بییر گدجیه      سققللرینین آغز فامیلؤهر طر  ا .کدسمات کسسیله

)مهریه( نه قیدر اولیدوغونو تعییین     کبینین اوردا باشلوق و .زلرین دانوشوردوالرؤیینیلیئ س
مین تومن کبینو باشلوقودا بییر داوارو ییاغو دوگیوو اون ییوک     اوالردو اون ملال قرار .ائلردیلر

 .سینهله اگر توافقا چاتسدیدیلر هامو دییردی: اهلل مبارک ائلیاودون گرک وئر

گیل واردو تیا تیوی    لیث ایلییئ تیا گدید    بیریندن خداحافظ -اوندان سورا ایکی طر  بیر
 .کن اوردا حاضیریدیدی کورَبابا گیلین هر ای ی اولسدیزمانونا و قدیین

الردو آکن طرفینیدن گلییئ اجیازه    ل کیورَ قسیق زمانونا گنه بیر آغ ی تا تویلردؤمث ایک
لیرینین اوسیتونه   ایلیئ گددسییله اوز زنیدگانلیث   ویایکی جوان ت ساعت خوشالسوال تا بو
قیرار   لر باشا وئریلسیین داوارو هیر  ایکی گون تویا قاالندا گرک وعده ساعت خوش اولوب بیر
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 .کن طرفیندن گلین گیله یولالنوردوقویولموش زادو کورَ
دیلر  نن قرار قویوب گددریییولداشالرکن بیر گدجه کورَ .دا وئریله گرک ندچه یوک اودون

یوخودیکن ندچه یوک اودون قازاردوال چونکی گوندوز قوروقچو واریدی داغیی   خالقداغدان 
ییوک  ؤولسیون چیونکی هرکسیی یوکیو ب    ییوک ا ؤهرک  سیعی ایلیردی یوکیو ب    .قویماسدو

 .گون چالماموش یوکلری گتیریئ گلین گیله تحوییل وئردیلیر   .اولسیدی شیرینیسی وارودو
 .توی بیرایکی گوندن سورا باشالنوردو

او  .ریلیردیایکی جور توی دوتاردوال: بیر قیرقیملی کی پول یینمه واریدی و اوچ خرج وئ
ا دعیوت اییدی بیرسیینی شییرینی     کسیینده تویی  کی  ای  هیر  دیلیر و بیری ایکی شوبه دئیر

ق ینث   تویالر چیوخ  .)من ی( بادام ایچی وک مآو قوز وپاروردوو نوغولو کله قندو نخودجوآ
 .و جالئ اوالردو

بییر   ایسیونیی ه ی هیر ایکیی نفریی   سولدوش دوتاردوال بیو  کنه ساقدوش واول گدجه کورَ
 میاق هلائملل غسل  ورگدئیدیسی وارودو: ساقدوش گرک کورکنه بیر سری مسایل اوظیفه

 .سولدوش ای ی آیری ایدی ....و

دیله حلوایه گددر تر .دوشکن طرفیندن رفیقلری اوزو ساقدوش وسولاول گدجه تویدا کورَ
 .یدیئب قاب حلوا وئر طر  گرک هر کسه بیر او. گلین گیله

خسته ان نخانده اوالردو یا عاشیقالر کی چالوب اوخوردوال تیلیم دوهول -زاچوخ وقت س
 .....نان وقاسم

لیرو  هچالوب چاغوراندان سورا کورکن دوروب ایستردیلر گل .کورکنی دستمال آیرو اوالردو
 .دیر کی گرک بیر مقدار پول وئرهبو بیر رسم .قاوو پولو ایستردیلهقی  طرفیندن گلیئ آیاق

 النرض:

گیرک قدیینیی گدیدیئ     اوندا .م اطه گلیئ گلینی ب ردیله .گلین گتیرماق زمانو چاتاردو
 بدلینه یداداشیشال باغالردو زن او گددیئ بیر .دیدیییگلینین بدلین باغل

 :دییردی
 .و ان شاءاهلل خوشبخت اولیی  یدددی اوغالنا بیر قی ه بدلیی باغالدوم -

جیلیووون  ت گتیرردیله گلینی آتیا مینیدیریئ عمیی اوغلوسیو     آ گلین حاضر اوالن زمان
لوو چکمیث  یبونا ج .یاواش گلردی -سیندن آت دالوجث یاواشهچکردی دوتاردو آتیی دهن

ی یی تویا گلنلر ساقدوش و سولدوش کی جوانالرونان دامنان داما گلینی و وکنکورَ .دییردیلر
گدده گلردیلیر   -عده جوان هاالی گدده چاال و بیر -یلرو سازنده ساز دوهول چاالیانیجا گدرد

کوچه سیمتنه کیی    اوز دامالرونا چاتوب و گددنلریننیانیجا ن ککن گلین قاپوسوناو کورَکورَ
یر جث حاضآلما یا نار کی الینده قاباقدانا  اول بیر .آت اوسته گلین دایانموشدو قرار توتاردو

مقدار شیرینی  ز اوسته قویوب سورا گلینیی باشو اوستن آتاردو و بیرؤپوپ گؤمی دی اائیله
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خصوصا قیی  و اوغالنیالر سیعی ائیلردیلیه     نقل و نخودچی ک مآ و پول سپردی و مردم م
الونان ب 9بو زماندا بیر کاسا .گتیریردیله خوشبختلیث دئیر دن اله گتیرسینلهوپولدان شیرنی

بارمیاق گوتیوروب ییینیدن سیورا     اول کورکن بیر  ویاغ کورکن ائویندن داما گتیرردیلر سارو
وقیت چاتیاردو    .اص وارییدی نصیئ قالماسوال بیر شوق و حال خی رفیقلری سعی ائلردیلر بی

اندیرله تا شیرنیسین آالردو تیا گلیین آتیدان گلیه      گلین آتدان انسین عمی اوغلو قویماسدو
لر بیر نفیر کیه رسیمیدی و اوجیاغودوالر     هگلینی ایستردیلر آتدان اندیر یاشاغو بو زماندا ک

اختصاص وارییدی  یه گلردی کورکن گیلین دیوارونا اوجاق قازاردو اوجاق قازماق بیر خانواده
 دچه جور اوجاقالردان کی قدیمنن دیوارالران .ایدی و قدمی خیریدییاخچو نفسین صاحابی

ایدی کیه بیو    خانه ایدی و بو ن انه بوتطیل چهارسی مسقازولموشدو گوردوم کی بیر سری
اوجاق قازان وقتی کیه ای یین باشیا     .مسلماندوالر ائوین اهلی دورت کتاب آسمانیه قبول و

شییرینی   مقیدار  سینه وئرردیله که ایچینده بیردی بیر دستمال کورکن طرفینن بیلهچیخر
گلیین کیی آتیدان اشیاغو      .لوب بییر دعیای خییر ایلیردی    آ وقویموشدوال پول جوراب الجث

دوهول چالوب جیوانالر باشیالردوال اویناماغیاو هیاالی گدیدماغا ییا عاشییقالر         -گلردیو ساز
و گلیین آتیدان اشیاغو     لیث ایلردیسی همراهردان داها عمهگلینی که او .رماغاچالیئ چاغو

 .ربان اولدوروردیلروگلنده بیر دانا ق

لیری  دنگیی خانمانیا داخیل اوالردیو رفیق   لرینن یلیو تازه فام یننسیگلین گدچیئ عمه
گلیین بیو    .دیلیر سیی و هیامو مبیارک اولسیون دئیر    نین گلیئ یانوندا اوتیوروب قدیننیه  گلی

گلیردی دییردیلیر گلیین اوتورماغیا      بابیا وتورماسدو تا خبر وئرردیله قدییین ا آسانلیکده یدره
)هرنیه سیی کیی اولدییدی(      دانا قوز آغاجوندان اولدیگیندن بابا بیری ایستدری قدیینشیرین

دو اوخوماغا و یا سازنده ساز چالماغا تیا شیام اوالردو   باشالر عاشیق .وئرردی گلین اوتوراردو
اول  .گلین ایاغو دئییلیردی وئرردیلیر و قییرغیم یینمیاق باشیالنوردو     قوناقالریی شامونو کی

ردی و قییرغیم ییینن   کورکنین اطرافیانو آتا قارداش عمی دایو هر هایسو بیر مبلغ پول وئر
یوزتیومن  بیآ  ومین تومناون باباسوسو یا قدینسی یا آتااوجا سسینن سسلنیردی ملال عمی

اغولوب گدیدریو کیورکن و گلینیی    الر دلونو وئرردی قوناقریقینن هامو پوبو ط .ائوین آبادان
سولدوش گددری دامنا مواظیئ اوالردو کیه بییر     ا یولالردو وغاوتینن ساقدوش بیر اسیعمه

م یگلی گلیین کورکنیه     ه یا بیرمییسین کی چیله دوشهحیوان یا آدم داما یا او اطرافا گلم
آسیتو کورکنیه و   ن قدیین بابا گیلدن قدییالن ل تد دتوی بوردا توکنردی و او .لرایجاد ائلمیه

ناهارا یا شاما گددردیله  هسینا گلین و کورکن قی  خانوادهو بیر گوندن سور گلینه یولالردوال
 .که سالما گددماق دئیردیلر

 .ایدیمرغدی قدیم توی رسمیندن بیر خالصه 

                                                                                                                     
 کاسا  əstəkəŞ :شکسته -1 
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 بیر نئچه رسم ائلینده شسون
 قارا سیرفا رسمی(، کسمه گوبک)

  لفضل فردوسیابوا

 
 نین شیوه خصوصیتلری قورونموشدور()بو یازیدا بندادی شسون ائلی سولدوز طایفاسی

 
 گؤبک کسمه ●
 ایی  یبی یبی  ایی  یآرواد یسی ییی دا ایی  یآرواد یسیعم اونون .یردیگل ایایدون یک  یق ریب

 نیا یآد نیاوغالن بو ینیگوبگ نی یق اوو کیمی نایاشی دؤرد تا یدیوار یاوغالنالر یک یخاالس
 اوسیتونه  یرناغید نینیبارماغ باش نیاوغالن رالوردیوقو ینیگوبگ نی یق او یعنی .لریردیکس
 .لریردیسک نایآد اونون و

 نهیسی ی ی یک و آروادا یگومیانل  او صیاحاب  اوغالنو یدیا 1یگومانل آرواد ریب یک زامان او
 .یندی( احمد) می یب اوال  یق هیا: یدئرد

 سی   یدیی اوال یلیر لوؤیی گیوخسیا   ولیر ید مائلیه  قیابول  رالیدییااولم یراض گرا دا اوالر
 او گیرک و لیر یدونمدرد ندنیسوزلر ئوا یکیا بو زامان هدچ .لریردیدئ یلها لید دا ای لرید مائله
 .لریدیائلد یتو دنیا ریب -ریب اوغالن و  یق

 یلدردیتاپ ده یائلچ یریآ

 یدکسمه گوبث اوغلونا نینیفالن  یق بو: لریدئرد

 

 

 
                                                                                                                     

 گومانلی: حاملهو ایکی جانلی -9
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 یرسم فرایس قارا ●
 .لریردیآپار فرایس قارا و ئینلیی نهیدوی اونون ویردیگدد رحمته ندهیچیا ائل یک نفر ریب

 ان عیبارت ایدی.داودون ونفت وحلوا وچورک وداوار وقند: فرایس قارا

 حلیوا  نیدن یاوزلر ئیی لینیی یقارداشی  میقیاو  اونیون  ورهی یب غذا لریردیمیقو یصاحاب لوؤا
 .لریردیریگت نهیدوی نوناو ئیری یب

 -رحمیت  لوسیونه ؤا و عومیور  اوزون اونا و ئیوئر ینیساغل باش صاحابا اولو ئیسال فرایس
 .لریردیلید یاله

 .لرهیدی یحلوان و ئیگل نایباش فرایس لریردیستیا قوناقالردان سورا

 .لریاولدرد اقیدا اونا و لریردیگدد سورا شامدان نییچد نهیرخیق اولونون آنچاق

 ای یسیریب قون ونون و ئیگل راقدانیا ندانیاوخی قون و -قونوم قارداش -میقاو ندایرخیق
 اوسیته  تورپیاق  و گوتیوروب  انینی احترام یصیاحاب  اولیو  و لریردیب  دووه قطر ریب یس ندچه
 لریآپارد

 اوسیتونده  تورپیاق  آنجیاق  لریردیری یب غذا قون و -قونوم وقارواش -میقاو یسر ریب سورا
 .لریردیائل قوللوق قوناقالرا
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، آغدد  ر،  دد ین  ر
، ب  دد ال  ر، ل نغ دد 

، ن زال دددددددددددددد الر
 ل ن حدد ، ال دد الر

 

 ...و
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لی بیر ان اگلنجهنقاراقان تویالریندا اوخو
 گل کئچل اوغلوم( ،ماهنی )گل

 1الیاس امیرحسنی
 آنام قایناق شخص:

 
 و ونالریی اوو الردایتوو زمان میقدو (یقاراقان ساوا) ندایماحال رازقان و قاراقان  یملکهؤا میبب 
 ین الریی ق وخیانیمالر   یکی  یدیی ا بیو  یریی ب نیی اوالر یکی  الریارددخاریچ  لرینما مختلف

 یلی گولمیه  بیو  و یاوالرد اوغیالن  ده یریی ب نی الریی ق و یاوالرد( آنیا ) ننه نفر ریب ندهیچیا
 :یاوالرد بدل و رد ندایاورتاس ینالرناو دیالوگ

 :یردیئد آنا

 اوغلوم چلدک گلو گل

 اوغلوم گدچن باشدان بو

 2دومیوارا شهره صباح

 دومیآال باشماق ریب سنه

 :یردیئد اوغالن

 جانلوخ ننه وخیو وخی

 جانلوخ ننه وخی پولوم اونلوخ

 :آنا

 اوغلوم چلدک گلو گل

 اوغلوم گدچن باشدان بو

 دومیوارا شهره صباح

 دومیآال توک ریب سنه
                                                                                                                     

 .دیر ی یآچم زؤگی  ییا اینود انید یمحال سیاوه  یبخ ی  و خرقانیشهر رازقان ندهیلیا 9359 یرحسنیام اسیال -9
اؤز  .ی ییر چال ندهیسی ساحه اتیادبدا  زماندان او و ای ه باشالمیآ ده پرورش و آموزشن اعتبارا ندیلیا 9362

 .آلیر الهام خاندان میلیت میحک یک وربود میافتخار وکؤیب -دئدیگینه گؤره
 رایدیمو گددهوارایدوم: وا -9
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 :اوغالن

 جانلوخ ننه وخیو وخی

 جانلوخ ننه وخی پولوم اونلوخ

 :آنا

 م اوغلو چلدک گلو گل

 اوغلوم گدچن باشدان بو

 دومیوارا شهره صباح

 دومیآال نثؤیک سنه

 :اوغالن

 جانلوخننه وخیو وخی

 جانلوخ ننه وخی پولوم اونلوخ

 :آنا

 م اوغلو چلدک گلو گل

 اوغلوم گدچن باشدان بو

 دومیوارا شهره صباح

 دومیآال رکؤب ریب سنه

 :اوغالن

 جانلوخ ننه وخیو وخی

 جانلوخ ننه وخی پولوم اونلوخ

 :آنا

 م اوغلو چلدک گل گل

 اوغلوم گدچن باشدان بو

 دومیوارا شهره صباح

 دومیآال آرواد سنه

 :اوغالن

 جانلوخ ننه ههو هه

 جانلوخ ننه چوخ پولوم اونلوخ
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  (5ایاتیالری )ائل ب
 علی خالط آبادی

 
 

 باخییییان یییییارو ندپنجیییره 
 ل تاخییان یییار تدلینییه گییو 

 رییئ اوز دؤنید و ز وئرییئ  سی 
 اخیییان ییییار یو یانیییدیریبان

 

 مییار باخییان یییاروخ -مییاروخ 
 بییوالق کیمییی آخییان یییار   

 ن اولماسیییینؤرزلیییه گیییؤگ
 آچیلیبیییدی یاخیییان ییییار  

 

 ر نییادان یییاریبییو نییه ای یید 
 زون اوینیادان ییار  ؤگی  -قاش

 دوزومیوم ییوخ   -صبریم یوخ
 منییه گلسییین قییادان یییار   

 

 بیر گول وئیردیمو آلیدی ییار    
 بوینومییا قییولو سییالدی یییار 
 دشیییمن یولومیییو کسیییدی 
 ائییوده یییالقی و قالییدی یییار  

 

 ع یییییی یَمو آلمیییییا ییییییار 
 ائیییوده ییییالقی  قالمیییا ییییار 
 ال منییییمو اتیییث سییینین  
 منییی گییؤزدن سییالما یییار   

 

 بییول داشییی وار و داغالرییین 
 بیول داشیی وار  و بول سیویی 

 ییییار غربتیییده داریخمییییاز  
 وار یانینیییییدا یولداشیییییی 

 

 فلکییییین بیییییر بییییاغی وار 
 چییییارداغی وارو اوسییییتونده

 رممیییین او باغییییا گیرمیییی  
 قلبیمیییده ییییار داغیییی وار  

 

 باشییییییندا آغ شیییییالی وار 
 آلیییییی وارو یاشییییییلی وار

 یییران باخی ییلی یییارین  دج
 آغ بوخاخییییدا خیییییالی وار 

 

 زوم یییییارؤگییییو مع ییییی یَ
 وزوم ییییاراوالییییم سیییندن  
 دییینگلمییهو وعییده وئییردین

 قوجیییاخالدیم دیییی یم ییییار
 

 یاناشیییی دوردوغیییوم ییییار   
 چیییادرین قوردوغیییوم ییییار 

 زللیکیییده تیییایین ییییوخ ؤگ
 اولیییدوغوم ییییار  نربیییانیوق
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 عاشیییق گلییییر سیییازی وار 
 نیییازی وارو سیییی وارغمییی ه

 هییر پییایی ین بیییر قی ییی   
 بیییر یییازی وارو هییر قی ییین

 

 وار وداغین دوزقیییییییییییارا 
 وار وللرینییییییده قییییییوزؤچ

 یییول بیییر اولسییا  ؤایکییی گ
 وار؟ وکیمیییین اونیییا سیییوز 

 

 وار واالنین دوزسیییییییییییاو
 وار واوسیییتونده سیییال بیییوز

 بدلیییه کیییه ییییار سیییالالنیر 
 وار وزؤینییییییده سییییییاورگ

 

 الینییییییده بایداسییییییی وار 
 ؤزل قایداسیییی وارنیییه گییی 
 نییییدنوپییییوم اوزاگیییییل اؤ
 ایداسیییییی وارفجانیمیییییا 

 

 سیییو اوسیییتونده پیییری وار 
 چوخلییییو دردیسییییری وار 
 هییر نییه دئسیین قییی ا د    
 آروادالریییییییییییین اری وار

 

 قمیییه سیییی وار و آوچنیییین 
 قمیییه سیییی وار و دلینیییدهب

 م غییییم آتینیییییمینمی یییی
 اولموشییییام غمییییه سییییوار

 

 آو سسیییییی وارو ع یییییی یم
 سسییییی وار آوو داغییییالردا

 غییییریبین نییییه قوهییییومی
 سییی وارده بیییر کیمسییهنییه

 

 آوچیییی الینیییده ییییای وار   
 قسیییمتنده بییییر پیییای وار  

 یلییوم ؤدرد چکمییه دلییی گ  
 چوخ آی وارو هله چوخ گون

 

 آجیییی وارو تبریییی  اوسیییته 
 قییییاجی وارقاشییییالرین قی

 نییین اولسییا سییدوهو نسییدو
 کیمییین کیمییه گییوجی وار؟ 

 

 دادی وارو مع ییییییییییییی یَ 
 یییییارین شیییییرین دادی وار
 یییییوز ایگییییید آراسیییییندا 
 قارداشییییییییییمین آدی وار

 

 عیییییییییییرقچنین زری وار
 زری وارو سیییییی وارابوتییییی

 ؤزلرینخومیییار باخیییان گییی 
 ری واراولییییییدوزا بنیییییی  

 

 سیوز یدیری وار  و من عاشیق  
 ز یدیییری وارؤاوزونیییده گییی 

 لسیییده یدیییرین تیییانی  مج
 ز یدییری وار اؤهییر کسییین   

 

 داغیییدا دومیییان یدیییری وار 
 قاشیییدا کمیییان یدیییری وار 
 بیییر جییوت نییار ایتیرمی ییم 

 میییان یدیییری واروسییینده گ
 

 داغیییدا نیییه وار؟ و ع یییی یم 
 داغیدا نیه وار؟  و ائل کوچیوب 

 ؤیلیییوممجنیییون خییییاللی گ
 سییی  داغییدا نییه وار؟  لیلییی
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 او قیییییارا اوزده نیییییه وار؟ 
 وار؟ زده نییهؤسییو نیییاد دیییی
 اوابیییدیررمیییث گؤ گیییؤزل

 ده نیه وار؟ گیؤز  وقوی بیاخیم 
 

 دی یییده نیییه وار؟و ع یییی یم 
 قان دوروب دی یده نیه وار؟  

 لیم آپییاردیناغگولییدون عیی 
 بییو گولوشییده نییه وار؟    د
 

 یییاد ائلییده نییه وار؟ و مییهتگد
 نیییه وار؟ بدلیییدهو گردنیییده

 نیییییه وار آغ بوخاقیییییدا وار
 لییی تدلییده نییه وار؟  پمییهاؤ
 

 وار؟ سیییارایو داغ باشییییندا 
 سیییارایدا نیییه هیییارای وار؟ 

 ون تملیییالیگیییؤز قاشیییین
 نییه آی وارو نییه اولییدوز وار 

 

 بیییر آی وارو امینمیین عاشیی 
 بیییر آی وارو بیییر اولییدوز وار

 وم ییییاریگیییردوؤگونیییده گ
 می ییم بیییر آی وار رمییهؤگ
 

 باغالرینییییییییییدا اوزوم وار  
 گدتمییه دایییانو سییؤزوم وار  
 گؤزلرینیییییدن قورخیییییورام
 قاشیییییالریندا گیییییؤزوم وار

 

 لیمییییییده علمیییییییم وار  ا
 قی یلیییییدان قلمییییییم وار 

 رنمیرمؤیاخینیییییدان گییییی 
 اوزاقیییییدان سیییییالمیم وار 

 

 باشییییییمدا کالهییییییم وار  
 سییینین تیییث پنیییاهیم وار 

 یول سیدودی ؤگو ردیؤز گؤگ
 نیییاهیم وار؟ومنییییم نیییه گ 

 

 آالن وارو زدنؤسیییی .زؤسیییی
 زلفیییییون اوزه سیییییاالن وار
 گددیرسیین تدیی  قاییییت گییل

 یولییییدا قییییاالن وار .زؤگیییی
 

 دومییییان وارو داغ باشیییییندا 
 میییان واروه گگیییییییار گلم

 سییییترمه آی جمییییالین ؤگ
 اومییان وارو نکییحسییرت چ

 

 دومیییییانلی داغالرییییییم وار
 بیییار وئرمییی  بیییاغالریم وار  
 گددیرسیین تدیی  قاییییت گییل
 دالینجیییییا آغالرییییییم وار 

 

 گنجیییه وارو عاشییییناممییین  
 گنجییه وارو شیییروانو شییکی

 یییییار یییییاردان آیریلسییییادا
 لونجییییییه واراؤ محبییییییت

 

 لیییییه وارتو داغ باشییییییندا
 هلیییه وارو باغیییدا بولبیییول

 والیییییم سییییندن اوزولیییید 
 هلیییه وارو نلیییوم سییینده ؤگ

 

 گدتمییه ای یییم وار و گدییدن 
 زرگیییییرده گوموشیییییوم وار

 دهلکیییهاؤ غربیییتو غرییییئ
 قیییولی بیییاغلی قوشیییوم وار 
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 بییییو داغییییدا مییییارالیم وار 
 اوخ دگمییییآ ییییارالیم وار 
 نییه گدجیییه یوخییوم گلییییر  
 نیییه گونیییدوز قیییرالیم وار  

 

 ارباشییییییندا آغ شیییییالی و 
 آغ شیییییالی وار ورتوبیییییداؤ

 چیخیبییدی یییول اوسییتونه  
 ر کیمییه اوخ ییاری وار ؤگیی

 

 سییییبد دولییییی نییییاریم وار
 بییو گییون چییوخ افکییاریم وار

 زللرین ایچینییییییدهؤگیییییی
 بیییر بسییته بییوی یییاریم وار  

 

 الیمییییییده قفسیییییییم وار  
 سیییییاخالرام هوسییییییم وار

 رمئلیییییه سییییینی دییییییی ا
 نییییه قییییدر نفسیییییم وار  

 

 ارزنجانیییدا بییییر قیییوش وار 
 وش وارقانادینیییییدا گومییییی
 دیگلمییهو گدتییدی یییاریم 

 بلکییه بونییدا بیییر ایییآ وار  
 

 بیییر ایییل وار عاشیییناممیین  
 بیییر ایییل وارو اون ایکییی آی
 ردوییییوم ییییاریؤگونیییده گ

 می ییم بیییر ایییل وار رمییهؤگ
 

 اوزوم وارو آغییییاج اوسییییته 
 سییییؤزوم وار آنییییا سیییینه 

 قون یییییوداکی قیییییی الرین
 وم وارگیییؤز سییییندهایلکیییی

 

 وم وارگیییؤز داغیییالر سییینده 
 درده دوزوم وارمنیییییییییده 

 دئییییین یاریمیییا گلسیییین  
 وم وارسییؤز گی لینییده بیییر 

 

 دروی ییییم ک ییییکولوم وار 
 دآ گولیوم وار هر باغیدان بی  
 م میییین قاپینییییا گلمی یییی

 م وارولگوشییوسیین آچییان م 
 

 آرازی آییییییییییییییییردیالر 
 قومونییییییان قییییییاییردیالر
 مییین سیییندن آیریلمیییازدیم

 نن آییییییییردیالرولمییییییوظ
 

 قیییاپیمیو آچمیییاز فلیییث   
 رو قاچمیییاز فلیییثدرد وئیییر

 نیییینخلوتیییده اییییآ گیییؤر
 سییییرّینی آچمیییاز فلیییث  

 

 دامیییار -دامیییار ووزا گیییؤی 
 نییور دامییار و دن یدییرهگؤییی

 اوسییییتادا کییییج باخییییانین
 لرینییییه قییییان دامییییار گؤز

 

 ییییول اوسیییتونده وار چنیییار
 دینیییار -یارپیییاغی دینیییار 

 چتیییین ای یییه دوشموشیییم
 قورتارسیییییین پروردگیییییار

 

 راغ یانییییاریییییدریییییادا چ 
 باخییییدیقجا ایییییراق یانییییار

 سییینم بییادهدولییدورام غیی 
 ک یانییییاره اورجییییکایچدی
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 واردا باغییییییداو ع ییییییی یم
 میییین آتیییین باغیییدادا وار  

 ل ن اوالن گییییوباغچییییانی دا
 وار دا بییییی یم بییییو باغییییدا

 

 ییییییییارا وارو ع یییییییی یَم 
 یییییارام اوسییییته یییییارا وار 
 آچ بییاخ بییاغریمین باشییین  

 ر یانمیییامیآ هیییارا وارؤگییی
 

 ع ییییییییی یم یییییییییارا وار
 میییییییده ییییییییارا واراورگی

 ینیییاگدتیییدیم طبییییئ یان 
 دئییییدی دورمییییا یییییارا وار

 

 ع ییییییی یم میییییییدانا وار   
 مییییین آتییییین میییییدانا وار
 ییییار ایچییییئ خومیییارالنیر 

 ده نیییه وار؟یدیییبیلمییییرم م
 

 ییییول اوسیییتونده تیییوز اوالر
 تیییوزون رنگیییی بیییوز اوالر  

 تیییورگؤاگییییل دسیییمالین  
 اوالر سییؤز تورسییمگؤمیین 

 

 داشیییا دوالرو رسیییو گلیییه  
 قییییار یاغییییار قاشییییا دوالر
 دایییییار یییییاردان آیریالنیییی 

 لری یاشییییییا دوالرگییییییؤز
 

 قاشیییییا دوالرو آغ دومییییان 
 داشیییییا دوالرو کهلیکلیییییر

 یییییار خبییییرین ائ یییییدن 
 ییییا شیییاد اوالرو ییییا آغیییالر

 

 ل دوالرؤر گیییسیییوالر گلییی  
 شییاختا وورار گییول سییوالر  

 ییییدین باالسیییی میییرد ایگ
 کیمیییییی میییییرد اوالر وزاؤ
 

 هییر آیییالر و عاشیییناممیین 
 هییر آیییالر و الرهییر اولییدوز 

 باشیییییم جییییالد الینییییده 
 سیییینی هییییارایالر دیلیییییم

 

 هیییییر آییییییالر ع یییییی یَم 
 هییر آیییالر  ولییرهییر هفتییه 

 ل بیتیییئدریییادا بیییر گییو  
 سوسییییوزوندان هییییارایالر 

 

 ییییان فلیییثو اودالن فلیییث
 لسییون قییان فلییث قلبییین او

 نکیمینییییه درد وئریبسیییی 
 نییییه درمییییان فلییییثیکیم

 

 قالییدین فلییثو دییینگدتمییه 
 آلیدین فلیث  و خوش گونیوم 

 یانییییییار اودون ایچینییییییه
 جیییانیمی سیییالدین فلیییث!

 

 اسییدی فلییث عاشیییقمیین 
 صیییبریمی کسیییدی فلیییث 

 ر قییوردومیهییر یدییره چییاد  
 طنفیییین کسیییدی فلیییث  

 

 جییییانیمی آلییییدی فلییییث 
 دردلییییره سییییالدی فلییییث
 باغییدا بیییر نییار یدتیییردیم   

 دا سییییالدی فلییییث واونیییی
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 داغییالردان اسییدی کولییث  
 صییبریمی کسییدی کولییث  

 داغیتیییدین ونیییولفوییییار ز
 اسییدیگین بسییدی کولییث!  

 

 آغ بوخاقییییدا قییییارا خییییال 
 راشیییر یییارا خییال خییوش یا

 لومیییهگؤیمنییییم سیییینیق  
 دی چیییارا خیییالمیییههیلیییئا
 

 هییا مییارالو آوچییی -آوچییی
 هییا مییارالو بییودی گدتییدی

 بدلییه جییان آلمییاق اولمییاز   
 جییان آلیرسییان هییا مییارال!  

 

 تامیییام آلو ییییار گدیینییییئ 
 تامیییام آلو تامیییام یاشییییل

 بیییو ییییاریمچیق جیییانیمی 
 تامیییییام آل! آلیرسیییییان دا

 

 شیییییاما گیییییل ع یییییی یَم
 شیییاما گیییل  پروانیییا تیییث 

 ملیییییگیییون اورتیییا وعیییده 
 گدییت دوالن آخ ییاما گییل  

 

 قارداش گلو آی قارداش گل 
 قییارلی داغییالری آش گییل  

 م یوخییدورغربتییده کیمسییه 
 توکدو گؤزوم قان ییاش گیل  

 

 آغییییام گییییلو چییییاغیرارام
 سییاغام گییل و می ییملمییهاؤ

 بوینومیییدا غیییم زنجییییری  
 یولونیییدا دوسیییتاغام گیییل  

 

 آی قیوزوم گییل و قیوزوم گیل   
 لیییدوزوم گیییلاوو ای ییییقلی

 رمکسیییمه قوربیییانزگیییه اؤ
 زوم گیییلاؤ قوربیییانسییینه 

 

 قوشیوم گیل  و هیا  قوشوم گل
 گییلو قانییادی سینمی یییم 

 مییییین سییییینه وفالییییییام 
 بیوفیییا چیخمی ییییم گیییل 

 

 هیییا سییین گیییل و ع یییی یَم 
 ن گییلگییول بییوداغین کسیی 

 یییییرقلبییییم سییینی ایسیییته
 ییا سین گیل!   و یا مین گلییم  

 

 مرنیییده گیییلو خوییییا گیییل
 باغیییدان بیییار درنیییده گیییل

 ردونگیؤ دین خسیته  بیر گلی 
 بیییرده جییان وئرنییده گییل   

 

 ده گییییل بیییییر ع ییییی یَم 
 گؤلییه بیییر ده گییل   سییونام

 بیییر گلمیسیین گدتمیسیین  
 گییل ایییل دوالنییدی بیییرده 

 

 بیییییی ه گیییییل ع یییییی یَم
 گیل  بیی ه  دیی یاشیل گ -آل

 رنییی ندیلیی قاشییین وسییمه 
 ه گیل گیؤز  نیی چیث  سورمه

 

 دئمییه گییل و عاشیییناممیین  
 دئمییه گییل و مدئییم اکمی یی 

 سییییینگل  نییییه ددرد بیل
 نیییه دئمیییه گیییل! بیلمییییه
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 هییییر آی گییییلو ع ییییی یَم
 هیر آی گیل  و هر هفتیه گیل  

 وم ییییولالردا قالیییدی گیییؤز
 گیییل! ایراچیییاغیریرام هییی 

 

 گییل وداغییالر دومییان اولیید  
 گییل ویامییان اولیید و حییالیم

 آییییا وعیییده وئرمی یییدین  
 گییل وده تامییام اولیید  ایییل

 

 بییری گییل و داغییالری گیی  
 دیلیمییییین ازبییییری گییییل

 وم یوخییدورسییؤز گددیرسیین
 بییییرآز بیییری گیییلن گلسییی

 

 نه دورموسیان خسیته گیول    
 خسیته گیول  و حالین یوخسا
 آتییدیم سییؤز میین یاریمییا 

 یییاریم منییه دسییته گییول   
 

 غمییییده گییییولو ع ییییی یَم
 غمییده گییولو غمییده دانیییآ

 ولگؤییییآغ گونیییده گیییولن 
 مرد ایگیدسین غمیده گیول   

 

 سییاری گییول و باغچاسیییندا 
 یییاری گییول و یییاری غنچییه 

 منیییدن کوسموسییین هیییینی
 ری گییولدانی میرسییانو بییا

 

 یاخ یییی گیییول  ع یییی یَم
 یاخ ی دانیآ یاخ ی گول

 اورکیییدن اوخیییور  بولبیییول
 ه یاخ ییی گییلسییرگؤباغییدا 

 

 لؤقییییانلی گییییو ع ییییی یَم 
 قیانلی گیول  و قانلی چیچیث 

 بییاغرینیو بولبییولیدمیییآ 
 چیخمیآ آغ ی قانلی گول!

 

 مییرد اوغییول و مییرد آنییادان 
 میییرده قیییولو نیییامرده آغیییا

 قورخیییاق تهمیییت آرتییییرار
 مییرد اوغییولبییاش اوجالییدار 

 

 مییییرده قییییول  ع ییییی یَم 
 یلیییه منیییی میییرده قیییول ئا

 مییی فیییوت ائیلیییهفرصیییتی 
 مییرد اوغییولو قوچییاق ایگییید

 

 ولگؤیییآسییتا و یدییری گدییت
 ولگؤیییدوالن گییل دوسییتا  

 وم ییییاری آختیییاریر گیییؤز
 ولگؤییییوجیییودوم خسیییته 

 

 یاشییییل -آرخیییالینین ییییام 
 باخیییدیقجا گیییؤز قاماشییییر
 چؤلیییدن سسیییین گلنیییده 
 ائیییوده دیلییییم دوالشییییر  

 

 گییییؤزلپیییییدا دورمییییا  قا
 گییییؤزلبورمییییا  وبوینونیییی
 وژگیییان اوخونیییوسیییاخال م
 گیییؤزلمیییه وورمیییا هسیییین

 

 گییؤزلمییه قییان یلییهئگییل ا 
 گییؤزلسیینه جییان   قوربییان

 مییین حسیییرتدن ییییانیرام  
 گییؤزلسیین ده آلیییآ یییان 
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 گیییؤزلع یییی یم گولیییدن  
 گیییؤزلدن بولبولیییاوخیییور 

 یییار منییه بیییر گییول وئریییئ 
 گیییییؤزللیییییدن واو گ وزاؤ

 

 گیییؤزلسیییریمی آشیییدی   
 گییؤزلدی چییزوندن قاؤسیی
 ول وئیردیم گؤیو کدومؤدیل ت

 گیییؤزلداشیییدی  اورگیییی
 

 ناچییارامو بیییر کسیییم یییوخ 
 هیییییر قاپیییییییا آچیییییارام

 سیییهوئرمیییهو آنیییانو آتیییان
 قاچییییارامآلیییییئو سیییینی 

 

 ناچییییارامو ناچییییارام هییییا  
 بییییاغلی قییییاپی آچییییارام  

 رسییمگؤون یاشییلی گییؤز رییا 
 تیییوروب قاچیییارامگؤبیییاش 

 

 اود توتیییییوب آلی یییییارام 
 رامهییییییر درده قاری ییییییا

 یییییاریمین میلییییی اولسییییا
 کوسموشییییدوم باری ییییام 

 

 نفیلم قالخیییییییارامرقییییییی 
 قورخییییییارام آچیلماغییییییا

 لیییر ییییارین گلییییر دئسیییه
 اولسیییام قالخیییارام مدییییید

 

 آغ سییییاخالرام کییییؤینگین
 م آغ سیییییاخالرامییییییووارا

 ندوالنییییئ بییییی ه گلسیییی 
 سییینی قونیییاق سیییاخالرام 

 

 وخ آغییالرامچییو عاشیییقمیین  
 درمیییانیم ییییوخ آغیییالرام   

 وشیییدومعالجسیییی  درده د
 هامییییدان چیییوخ آغیییالرام 

 

 شییییروانا ییییول بیییاغالرام   
 درد الینیییییدن آغییییییالرام 

 سیییهییییاردان نامیییه گلمیییه
 بیییاغالرام ومییین ده کوسییی 

 

 قیییییارا آتیییییی بیییییاغالرام 
 سیییاغ قولونیییدان داغیییالرام
 یییار منییی قویییوب گدتسییه  

 گونیییدوز آغیییالرامو گدجیییه
 

 آچمیییییییارامو قیییییییرنفیلم
 یدرسیییی  عطیییر سیییاچمارام
 یییار یولونییدا بییاش قویسییام  

 عهدیمییییدن قاچمییییارام زاؤ
 

 داغ باشیییندا گیییول اولیییالم  
 قفسیییده بولبیییول اولیییالم  
 بیییی وفیییا ییییار الینیییدن   
 اودا یانییییئ کیییول اولیییالم 

 

 رم اوتورمییییییارامگدییییییده
 رمتیییورمگؤ سیییؤز طعنیییه

 یییوز ایییل غربتییده قالسییام   
 رمتیییییورمگؤسیییییندن ال 

 

 فانییییییارامو داغ باشییییییندا  
 قانیییارامو صیییحبتی -زؤسییی

 سیم رمیه گؤبییر گیون اوزون   
 یانیییییییارام وآلی یییییییارام
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 باغییییا گیرمی ییییجن وارام 
 ن وارامگولیییون درمی ییییج 
 رسیییمگؤییییاری یوخیییودا  

 ن وارامرموشییییییجگؤزون اؤ
 

 آتیییییییامیرام ولیییییییوآغ گ 
  ام یاتییییییانمیرامیییییییالقی

 میییییییاریمی ایتیرمی یییییی
 آختارییییییئ تاپیییییاممیرام 

 

 م اولییییییدوزامآی دگیییییییل
 م قییییی املییییین دگیییییل گ

 قاپییییییدا دوران اوغیییییالن 
 گییییل یانیمییییا یییییالقی ام  

 

 شییییییامآراز دگیییییییلم جو 
 م قایناشییییامکییییور دگیییییل

 آپیییییار صیییییرا  یانینیییییا
 ر نییه قیمتلییی داشییام  گییؤ

 

 درد الینییییدن سولموشییییام
 ی یولموشییامبیرچگیی -سییاچ

 بیییی وفیییا ییییار یولونیییدا   
 شیییرین جانییدان دویموشییام

 

 قاپییییییا داش قویموشییییام  
 قاش اوسته قاش قویموشیام 
 رماؤللییییم سیییندن دونمییی  

 یولونیییدا بیییاش قویموشیییام
 

 ییییار آرخانیییدا بییییر داغیییام
 مامی ییییییام اویاغییییییامیات
 قولییییییون بوینومییییییا دوال

 بیرسیییییاعاتلیق قوناغیییییام 
 

 هیییییر پالتیییییارا بویاغیییییام 
 یاتمامی ییییییام اویاغییییییام

 مغی دگیییییلمیییین قییییاالر
 بییییر سیییاعاتلیق قوناغیییام  

 

 غنچییییه گییییولم باغییییدانام
 یییییم داغییییدانام بنف ییییه

 بوسییییتانچیدان خبییییر آل 
 دئسیییین هانسیییی تاغیییدانام

 

 دردیییین درمیییانی اولیییالم   
 نی اولیییالمارمییییگولیییون خ

 ن بویییدا سیین بوخونییدا سیی
 اولییییالم قوربییییانیییییارین 

 

 چارداخیییییدا اوتورمانیییییام 
 چیچییث بیتیییرمنم  -لوگیی

 ل توتسییییاگییییؤز دنیییییانی
 نمتیییییورمگؤسیییییندن ال 

 

 کیمیییی بوالننیییام  چیییایالر 
 باغچیییا کیمیییی سیییوالننام 
 الیییییم سیییینه چاتینجییییا  
 هییییر طرفییییی دوالننییییام 

 

 دریییییا کیمییییی بوالننییییام 
 داشیییی دوالننیییام  -داغیییی
 قوربییانوم سیینه گییؤز سییاغ
 وملیییه دوالننیییامگؤز لسیییو

 

 الینییییده سییییازا یاننییییام    
 نیییازا یاننیییام و ییییهغمییی ه

 بییاش قوسییام دییی ین اوسییته
 یییاز اویاننییامو قیییآ یاتسییام
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 نیییییه قییییییام و ع یییییی یَم
 ر نیییه قییییام زلفیییون ایلییی 

 سیین جمالییدان نییه قییییدین
 ام؟یییمیین جانیمییدان نییه قی 

 

 یاتمی ییییییام یارالییییییییام  
 وطنیییییییدن آرالیییییییییام 
 باشیییم آل دییی ین اوسییته   

 ارالییییییاممیییین دئییییییم ه
 

 نالیییییییامو آتیییییین اقیییییار
 خالیییییییامو آغ بوخیییییاغین

 منییی بیییر اوغییالن سییدویر  
 بونیییا چوخیییدان حالیییییام  

 

 بنییییییدم کییییییورهو آرازام 
 گولییییه بنییییدم و مبولبییییول

 مییین گدیییدرگی قوناغیییام  
 بیییر شیییرین دیلییه بنییدم   

 

 وئییییررمدالیمییییی داغییییا  
 داغیییییا قاداغیییییا وئیییییررم

 م ییییاریم گلییییر  ائ یتسییی 
 جییییانیم صییییاداغا وئییییررم

 

 رمبییییاغ گیییی  و مبولبییییول 
 رمداغ گیییییی و مجنونییییییام

 ییییوز یدیییردن یاراالنسیییام  
 رمسییییاغ گیییی و رمئولمییییه

 

 رمقی یییییییل گییییییولی دره
 رمایییییوان اوسییییته سییییره

 الی یییییاریم اولسییییا وفیییی
 رمیولونییییدا جییییان وئییییر 

 

 رمباغچیییییییاالری بییییییی   
 رمآیریلینیییییییییییییییا دوز

 سیییهاردان خبیییر گلمیییهیییی
 رممیییین سییییرگردان گیییی 

 

 قلیییییانی میییین چکیییییرم  
 رمسیییینینله تیییین چکیییی  

 دردییم اوسیته  و یدردین قیو 
 رماونیییییودا مییییین چکییییی

 

 ئیلیییییرمبیییییورانی بیییییاغ ا 
 اوسیییتون چیییارداغ ائیلیییرم 

 م ییییاریم گلییییر  ائ یتسییی 
 رمیییییراغ ائیلیییییولییییون چ

 

 قییییارلی داغییییا گدییییدیرم 
 یاغییییا گدییییدیرم  -یاغییییا

 ایتیرمی ییییییم یییییییاریمی
 آختارماغییییییا گدییییییدیرم 

 

 باغبییییان گولییییه ندیلییییرم  
 رمگولییییه خییییدمت ایلیییی  

 وگولومیییی اؤزلییییر وئرسییییه
 رمندیلییییزگییییه گولییییون اؤ
 

 رمآالچینیییییییا گیرمییییییی 
 رمؤرمسیییییاچالریمی هییییی
 گدتییدی ویییار منییدن کوسیید
 رمرمگیییییؤبییییییرده اوزون 

 نام اوزمییییرمعاشیییییمیییین  
 رمگییییولی باغییییدان اوزمیییی

 الیییییم سییییندن اوزولسییییه
 رمخییییییییالیمی اوزمییییییی
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 دوالنییییییئ داغ گ ییییییرم 

 م بییییاغ گ یییییرم بولبییییول
 اللیییی یدییییردن یییییارام وار 

 ده سییییاغ گ یییییرم نییییهدی
 

 آغیییی یم آچییییا بیلمیییییرم  
 بیلمییییرم یولیییدان قاچیییا  

 وبدلیمیییده هجیییران یوکییی  
 آتیییییئ قاچییییا بیلمیییییرم 

 

 ییییییازی غیییییم ع یییییی یَم
 یییازی غییمو قی ییی محنییت

 قوربییانسیینه و ملسییاؤ میین
 میین یازینییام  لمییهاؤ سیین

 

 لیییمداغیییا گیییل و ع یییی یم 
 لیییمگیییلو باغیییاو باغچاییییا

 وعییده وئرسییم وقی ییی گونیی
 لییم یاغییا گییل   -یاغییا  قییار
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ق ل دددددل سددددد زل  
، دئ ددددد  ، )آال سددددد زو

آند  ، قد رغ ش، شآلق 
، زوربددددددد  -و ح بددددددد 

 ( ...،قددددددددددددددددددد   ن 
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 سونقور آتا سؤزلری و دئییملریندن
 عمرانی علی

 
خوانید بخآ کوچکی از یث مجموعه باارزش اسیت کیه   ها و اصظالحاتی را که ذیال میالمللضرب

التیین  دست سنقری گردآوری شده و آوانگاری آن بیا الفبیای   توسط استاد علی عمرانی شاعر چیره
آقیای   ع ی میان  برای ن ان دادن دقیقتر خصوصیات لهجه ترکی سنقری توسیط دوسیت و همکیار   

 .سعید خورشیدی صورت پذیرفته است
«هدیت تحریریه ائل بیلیمی»  

 
 نهینه باغلهگئرئی بو ،ال کی سیننی

 әl ki sinni gerey boynә bağlәnә 
 شکسته وبال گردن دست، معادل ،دست که شکست باید به گردن بسته شود 

 .ریلئری بیججه َچناغدهال
 әlleri biccә çәnağdәri 

 .هدفی یکسان دارند ،دستشان در یک کاسه است
 سئنەالئم یاننی دۆشمی بئلە

 alem yanni düşmi belәsenә 
 .با تعجیل به تکاپو افتاد .بانگ دستم سوخت از نهادش برخاست

 .یُوَوهالئمئز چاتمیاو ائته
әlemez çatmiyav etәyuvә 

 .مثل ستاره سهیل شدی .معادل، دستمان به دامنت نمیرسد 
نَمز

َ
رقه شْوخ َترالنی َبگ

َ
ه ق

َ
 .ال

әlә qәrqә şox tәrlani bәgәnmәz 
 .شاهین طناز را نمی پسندد ،کالغ سیاه 
 .رودبکار می, کنددر جواب فرو مایه ای که از شخصیتی ارزشمند عیب جویی می 

 .چاَترالی اۆز آغزئنه 
 әli üz ağzenә çatәr 
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 .نیازمند نیست، دستش به دهانش میرسد 
 .کی آهایه َبننی ال وُورمه

 әl vurmә ki ahayә bәnni 
 .استحکامی ندارد .دست نزن که به هیچ بند است 

ل دۆشماغ
َ
 .ال َو ا

 әl vә әl düşmağ 
 .ران افتادهید صاحبش در آمده و به دست دیگ مالی از .از دستی به دستی افتادن 

 ریائگیری دئنۆکی قُوش انجیر ین
 әncir yәn quş denüki egiriri 

 .از قیافه اش شناسایی می شود، مجرم .منقار مرغ انجیر خوار کج است
م نهسیمه چینجه ،کی سه یئمیشاو اُو خرمایی

َ
 .اۆنئمیش

o xormayi ki sә yemişav, mә çincәsinә ünemişәm. 
با تجاربی که دارم فریب ترا  .ده ای من با هسته اش بازی کرده امآن خرمایی که تو خور  

 .نمیخورم و مغلوب تو نمی شوم
 .لیاۆل دادا او 

 o dada ülli 
 .آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، معادل .آن پدر مرد 
 .َرمیایتئمه آلمه ،آلمئسی مئنی آتئنه اْو کی 

 o ki meni atenә almesi, itemә almәrәmi. 
به کسی که برایم  .نخواهم خرید,, سگم,, اسبش نخرد او را به ارزش,, ارزش,, کسی که مرا به 

 .کرد بی حرمتی خواهم ،حرمتی قایل نشود
 .نی یْوخیگْورماغی طاقت بُو گۆز گۆز اوْ  

 o güz taqәte bu güz gormağini yoxi. 
واده ای که تحمل دیدن در سرزنش اعضاء خان .آن چشم تاب دیدن این چشم را ندارد 

 .کاربرد دارد، پیشرفت یکدیگر را ندارند
on dord 

 ت جانه دۆشماغاو 
 ot canә düşmağ 

 کنایه از دستپاچگی و بیقراری کسی است، افتادن ،کسی ،،آتش به جان 
 اۆزینی یاننئری ،اْوت َهننا ایتتی اْولسی 

 ot hәnna itti olsi, üzini yanneri. 
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 در سرزنش افراد آشوبگر یا تند خو کاربرد دارد سوزاندخود را می ،وزنده تر باشدآتش هر چه س 
 اْوت یاغاو 

 ot yağauv. 
 .کند_ ناهنجاری بیداد می2 _هوا بسیار گرم است 1آتش می بارد  
 اْوت و پامموغ 

 .آبگینه و سنگ با هم نسازند ،معادل آتش و پنبه
ot o pammuğ 

 زتۆتئن چئخَم  ،اْوت یانمئسی
 ot yanmesi, tüten çexmәz. 

 .دودی برنمی خیزد ،آتشی نباشد ،،تا ،،
 .حرف جانسوزی نگوید ،تا دلی آتش نگیرد ،معادل

 تده کۆل تُورَیراو 
otdә kül turyәr 

 .جای ماران می نشیند عقرب کور ،معادل .آتش را خاکستر جانشین می شود 
ین 

َ
 اْوته پئف ایل

otә pef ilyәn 
 .آتش بیار معرکه ،معادل ر کنوآتش شعله 
شه سه 

َ
 .دود می کند ،آتش را هر چه زیر و رو کنی تؤِتنی ِچَخر ،اُوتی َهننا ا

 .بیدارش مکن ،فتنه در خواب است ،معادل 
لی بْوش

َ
 اْوسا ا

 osa әli boş 
 .در مزمت کسانی است که دست به تعمیرشان جز خرابی نتیجه ای ندارد استاد بیکار 
 آلتی َمته ،اْوسی َتته 

 osi tәtә alti mәtә 
ای بس آلوده که پاکیزه ردایی  ،معادل .قسمت سطحی اش زیبا و قسمت زیرین خراب است 

 .دارد
 منه اْوشاغیککه ،اْوشاغ اْوشاغ 

oşağ oşa, yәkәmnә oşağ 
و بزرگسال هم کودک والدین در مزمت فرزندان ارشد که از خود بی  ،،است ،،کودک کودک 

 .می گویند ،نشان می دهندتجربه گی 
 نوه مغز باَرم ،اْوشاغ اۆزی باَرمنی 

 oşağ üzi barәmni, nәvә mәğze barәm. 
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 .در گرامیداشت نوه کاربرد دارد .مثل بادام است و نوه مغز بادام ،،فرزند 
 .یهاْوشاغ باخی یککه 
 .بچه حکم طوطی را دارد ،معادل .والدین الگوی فرزندان هستند .باشدبزرگترها می ها بهنگاه بچه 
مزئرَمزلئیاْوشاغ تا یئغله 

َ
 .مئسی ا

 oşağ ta yeğlәmesi, amzәrmәzlei. 
 .تا نگرید طفل کی نوشد لبن .شیرش نمی دهند ،کودک تا گریه نکند 
ننئریاْوشاغ شاهی تخت 

َ
 .ده ا

 oşağ şahi tәxdә әnneri. 
 .ه روان استحکم بچ ،معادل .شاه را از تخت پایین می آورد ،بچه 
 .دیتربیتی عزیزراغ ،اْوشاغ عزیزدی 

oşağ әzizdi, tәrbiyәti әzizrağdi. 
در سرزنش والدینی که فرزندشان تربیت  تربیتش گرامی تر است ،،ولی .،فرزند گرامی است 

 .کاربرد دارد ،مناسبی ندارد
ره ایالن یئمی

َ
 لمی ادداهاکی او، اوغ

 oğәrә ilan yemi, ki olmi ejdaha 
 از بس مار خورده تفعی شده خورده که شده اددها معادل: از بس ما 

ره اْوتی تا باشُوننه دیشُو تئکی آغارسی
َ

 اْوغ
 oğәrә oti ta başunnә dişu teki ağarsi 
آنقدر بنشین تا موی سرت هم مثل دندانهایت سفید شود در مذمت دختران دم بخت که تن 

 .به ازدواج نمی دهند کاربرد دارد
ره دیرئم کی دیلئم اۆجئننه تۆک چئخدیا

َ
 ْوغ

 oğәrә direm ki dilem ücennә tük çexdi 
 بسیار در این مورد صحبت کرده ام .از بس گفتم که زبانم مو درآورد
 اْوغئری چئپئالغده نمه آپاری

 oğeri çepelağdә nәmә apari 
 .خراج از ده ویران که ستاند :معادل .دزد از آدم لخت چه میتواند ببرد

 یه چاَتننه چماق یاشئریاْوغئری اْوغئری
 oğeri oğeriyә çatәnnә çomaq yaşeri 

نگه داشتن حریم حرمت همکاران الزمه  .دزد که به دزد میرسد چماقش را پنهان می کند
 .معادل: حمامی حمامی را ببیند صندوق می بوسد .ادب است

ننهسی گۆجاْوغئری
َ
ن قْولُوغ گج ،لُو اْول

َ
ل

َ
 .جه چْوخدیق

 oğerisi güclu olәnnә, qәlәnqoluğ gәccә çoxdi. 



 

 83 
 

اگر تو مرد عمل باشی فرصتهای زیادی پیش  .دزد کاردان باشد شب تیره زیاد است ،،اگر ،،
 .خواهد آمد
ر ،سی بیجه گُون تاوغ گوسکی َیراْوغئری ننه

َ
 .بیجه گْون اۆز گْوسکینی دۆگ

 oğeri nәnәsi bicә gun tauvğ gosgi yәr, bicә gun üz goskini dügәr. 
در مذمت خالفکاران  .یک شب به سینه خود می کوبد ،مادر دزد یک شب سینه مرغ میخورد

 .کاربرد دارد
نی رمال آپاریاو 

َ
 .غئریره قال

 oğeri qalәni rәmal apari. 
در می ه ،گاهی هزینه ای که برای گرفتن حقی خرج می شود .رمال ببرد ،آنچه را دزد نبرده

 .رود
 .نیایله اْوغالن ،اْوغالن اۆلمئسی 

 oğlan ülmesi, ilә oğlanni. 
به راه نیست اما یکروز  پسرم سر اگر چه .باز پسر است ،،هر چه باشد .،پسر مرگش نباشد 

 .مشکلی از من را حل خواهد کرد
 .ریننه بَگَنن بیجاغده وریاوْغْالن بَگَنَن قوْجاغده 

 oğlan bәgәnәn qocağdәri, nәnә bәgәnәn bicağdәri. 
دختیری را کیه میادر پسیندیده      ودختری را که پسر پسندیده فعال در آغوش مادر اسیت 

دختر مورد نظیر میادر سین     ودختر مورد نظر پسر به سن ازدواج نرسیده .گوشه ای ن سته
 .خورده است

 .چیرئم خَل قد یاوْغالن یَککه ایله 
oğlan yәkkә ilәrem xәl qezi çi. 

 .بعضی از مادران از بی وفایی پسر شکایت .پسر را برای دختر مردم ب رگ کردم 
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 ددن بیر نئچه آتا سؤزو و دئییم:میالجر 
 میالجردی عبدالحسینی یوسف

 
 نییگیره نئ؟کیمیی دون، نییمینه نئ؟کیمیی آت
 هیر  .پوشیدش می که است کسی برای لباس و شودمی سوارش که است کسی برای اسئ
 .باشد داشته را آن شایستگی که رسدمی کسی به چی ی

 .آناسئ دیلینئ اوشاق، بیلر سئایه قیلیغین آت
 مادرش را کودک زبان و داندمی صاحبآ را اسئ قلق

 قووزاددئ قیـچـیـن دا قارونچا، ووراالر نال آپاروردوالر، آتـئ
 بود کرده بلند را پایآ هم مورچهو ب نند نعل بردندمی اسئ

 ایــنـتـیظـار آلمیـان، بیزاردو آالن
 از مسدیولیت بار زیر کرده ازدواج کسی کهو انتظار در نگرفته آنکهو است بی ار گرفته آنکه
 در تجربگیبی دلیل بهو نکرده ازدواج هنوز که آن کسیو شده بی ار اومده ف ار بیهیآ ب 
 .است ازواج انتظار

 ؟!گلمیه ننالیی کئ دَگئ یاخچولوق
 نیاد؟ بر دستت از که نیست خوبی این

 اوینار یننانیگ گئدر پیسئ ایتیی
 شهمی همبازی سثتوله با زشت سث

 چاغاردوب اویونجاغئ ایت
 انداخته راه گیریمعرکهو باسث

 وورای اوستوننه لش گرک ایتئ
 ب نی کتث الشه کنار را باید سث
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 رقَیـیدَ سویا ایت ییین پـنیر شـور
 کار به کسی برای ملل این .گرددبرمی آب خوردن برای خورده شور پنیر که سگی ملل
 خالفآ محل به خالفکار آدم که معتقدند .است آن منکر ولی کرده خالفی کار که برندمی

 .گردد برمی جنایت محل به جانی آدم .گرددبر می

 لـکـئ؟ وُم و باغ، نئینی، اولماسا دا مـولـکـئ؟ و باغ، نئینی، اولسا اوغالن، اوغلوم
 و مُلث و باغ بازهم نباشه پسر اگرهم چیکار؟ خوادمی مُلث و باغو باشه پسر اگر پسرم

 چیکار؟ خوادمی

 دیشلی باشون ،چیب ..س اوجا
 گیرهمی گاز سرشم ده داره ...ر بلند

 نکیشمیشد جین، اوغولالر داشدان بقال
 بقال ک مآ از جنو دزددمی ترازو سنث از بقال

 اوخشار قوزا الرئ ...داش، اوخشار بیزه، نگـلـ بیزه

 اویونجاق نـهبـیـلـمـییـه، بـیـچـاقدو، نـهبـیـله
و است بُرنده کارد کاریه زخم ملل حالی ه کسی که برای مداخله یاو عمل یاو حر  این
 است بازیچه ملل نیست حالیآ کسی که برای

 قووزانوب آلـتئ باشئ
 شده بلند سَرِش زیر 

 یـولدو آغاج مین، نـه ...ـؤگ نانباشون
 و گنث، مسئولیت است و بی گیج آدم) راهه فرسخ ش هزار ...کو تا سرش از 

 .است بیخیال

 دیببزه پیشیک
 (رقصانی گربه متراد ) آراسته گربهو کرده بی ک گربه

 گئچه دنچممره گـرک آخوره، اولسا اوزاخ نـه هر، طـَنَف
 بگذرد چنبره از یدبا آخر در باشد دراز هم هرچقدر طناب

 آل قیزین، باخ سینهنـنه، آل بئزین باخ قیراغینا
و متراد ) بگیر را دخترشو کن نگاه مادرش بهو بخر را کرباسآو کن نگاه پارچه لبه به
 (بگیر دختروو ببین را ننه
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 توووخدو منه قارغاالر تامام، سورا اولـمیاننان نومورتاسئ توووغومیی
 المللضرب این مونهمی مرغ ملل من برای هاکالغ تمامو نذاره متخ من مرغ باشه قرار اگر
 .رسدنمی آدم به سودی هیچ ...خواهرو برادرو فرزندو طایفه طر  از که رودمی به کار هنگامی

 ساغالالر سوتون باخالالر اوزونه گـئچـچیِنیی
 .دوشندمی شیرشو بعد کنندمی انداز ور و ب  اول .دوشندمی شیرشو بعد کنندمی ب  روی به نگاه

 !هاردا؟ حیاسئ پیشیک، قَینـر قاپاقسوز چولـمـک
 !رفته؟ کجا گربه حیایو بازه دی ی در

 گلر چاناغا کئدهچولـمک
 .شد خواهد ریخته کاسه به سر آخر است دیث داخل آنچه هر

 سـوسـوزای یـوخـودا سـن، بـیـلـیـم نـه، من
 ت نته خواب توی تو که بدونم کجا از من

 یاراماز؟ سنه دا او، گوراماز سوتئ گئچچـئ
 که است غذایی .گورماست) تونیست؟ شأن درو شده درست ب  باشیر که گورماستی

 که ب  شیر الملل ضرب این در .کنندمی درست ماست با گوسفند شیر ترکیئ با چوپانان
 ( .است رفته کاربه کنایه به دارد کمتری ارزش

 !اوینی؟ پاچچا گیزلین
 اولور آچوق گویـنئ آچوقیی گـوتئ
 شاده دلآ همی هو برهنه کون آدم

 وار یول اورگَه اورکدن
 داره راه دل به دل

 شکرخان؟بهگول، اولـدیی هاردان سن، سریمساق َیننه، سوغان یدهد
 شکرخان؟بهگل شدی چگونه تو سیر بوده مادرتو بوده پیازو پدرت

 سینایـنـجی الـیی، جکاینـجـییَنه دیـلیی
 کن استفاده دستت از بندازی کار زبونتو انکه جایبه

 زیننان آخورئ، میدان اولئ
 در ولی بوده وآسایآ رفاه در زندگیآ اوّل که کسی بهو اولآ میدان و آخرش زندان

 .گویندمی بردمی سر به دست فقر و دستی تنث با کار آخر
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 وقارداشد گئِدن قارونا یولداشدو مـنه مکـؤلگه
 .است برادرم خورممی را که آنچه و هر است من راه رفیق امسایه

 توتار آرغئ باش، اَکـنـنه گوودانا اؤزونَه سیغیر
 .گیردمی درد سر .کاردمی گاودانه خودش برای هروقت گاو

 یوماز، ئ ...پـو، یگیی ...س، سو گــتـیـردیگیی
 .دشوینمی دی ...ر که را ی ...گ آنو آوردی که آبی این

 !؟ کـلـک منه، اکـدیی قارپوز هامویا، فلک ای
 !خرب ه؟ من برای کاشتی هندوانه همه برای فلث ای

 اوالردئ امجـگـئ سینیینـنه، اولسایدئ نصیب سوت یهجوجه
 داشت پستان مادرشو بود جوجه نصیئ شیر اگر

 گئـشدئ چایدان، ووردئ، دلئ، َنَهییقه، عقلینئ عقـیلـلئ
 گذشت رودخونه از و زد دیونهو بیاد خودش به عاقل تا

 اوستـونه باسار چنگَه بیر ده پیغمبر، ننهوئره خودا
 ری همی روش پیامبر هم مُ ت یهو دهمی پیلیه و پول خدا وقتی

 سوفرایا آچوق نـه، گَلَرلَر، قاپویا آچوق
 باز سفره به نهو آیندمی باز روی به

 سو ایچیی، ننگـؤیـنـون بـیـر -بـیـر
 وباشد یکی زبانتان و دلو باشید راز هم و دل همو باشید صفا و صلح در باهم

 دوغا اوغالن خان کئ ایستر ننَهخانوم
 بیاره دنیا به خان پسره که خواد( میاصیل) خانوم مادر

 ...تارئ ماتام ماتتـیلئ ایشه بو من، تارئ حاتام، تارئ حاتام
 ...کارم خدا حیران این منو خدا ماتم وخدا حاتم

 آپارماز قورد، نئایسـتییه خودا
 .بردنمی را او گُرگو دارد دوست خدا که را کسی

 اوالر دورانئ گون بئش عاششوقـیی هر
 بود نخواهند پایدار همی ه برایو هاموقعیت ودارد دورانی یث هرکسی
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 ...! بـاشـیـا اؤز چـک، یاغـلودو اَلیی
 ک ی؟نمی خودت سیر رو چرا چیربیه؟ دستت اگر

 سالماز ایـشـیـخ اتگـیـنه اؤز، راغچی
 کنهنمی خودش را روشن پای زیر چراغ

 کورالدئ اوستـون دئ ...س، نودرمان یی ...پو دئدیلر، پیشیگـه
 .را پوشاند د و رویآ ...ر .درمونه ت ...گ گفتن گربه به

 گیبد بیرینه -بیر قویروقالرئ گئچنده چایدان
 دور فامیلی به دارد اشارهو خورده هم به شون دمّو شدندمی رد رودخانه از که موقعی

 گؤرر داررئ یوخودا توووق آج
 بیندمی خواب ارزنو گرسنه مرغ

 قاشونار ئ ...گؤ گورننه باجاناقئ باجاناق
 کنندمی خارش به شروع بینندمی را همدیگر هاباجناق که موقعی

 ائشمک قَبیر کؤینه
 ک یدن پیآ رو قدیمی خیلی م کالت و مسائلو شکافتن رو کهنه قبر

 الینه اوشاق وئریب عقلین
 داده بچه دست عقل و

 اولو بلینه قاشوقه یینی پوخ
 رو وسایلآ باید دهیمی انجام که کاری هرو کمرشه پر تو قاشقآو خورهمی ...گیُ که کسی
 .شیبا داشته همراه کبریت باید که رودمی کار به ک یدن سیگار مورد در بی تر باشی داشته

 دانوش دوز اوتور ۶ارگئ
 ب ن راست حر  ولی ب ین کج خودت

 بیراخدوالر چایا قورباغانئ
 زایدالوصف کنایه از خوشحالیو اند کرده رها رودخانه تو رو قورباغه

 
                                                                                                                     

آرغئو اورغئو ارگیئ  : دئییلیر بدله سؤزجوکلری آغریو اوغروو اگری کندلرینده بعضی سینینبؤلگه کوموزان -9
 قاسمخانی( .)ا
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 ل پئشددددددددددددددددددد 
 ،لق طبدددددد بت  ) دددددد

 ( ...و   لق  ع  رل غ 
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 نگاهی گذرا به بافت معماری روستای مرغئی
 ه خادمیفاطم

  9338پدرم محمد خادمی )متولد در تنظیم این متن از راهنماییهای منبع: 
 .اماستفاده کرده ساکن تهران(و ساوه مرغدی

 
کیلیومتری   959ساوه و های معتبر استان مرک ی استشهرستان ساوه یکی از شهرستان

 .کننید تکلیم میی  این شهر به دو زبان فارسی و ترکی مردم  .غربی تهران قرار دارددر جنوب
 مراغیه سیاوه روسیتای   یکیی از روسیتاهای    .تیرک زبیان هسیتند   روستاهای ساوه  ولی اکلر
 .اسیت قرارگرفتیه  (qara güney) که در دامنه کیوه قیاراگوندی   است (mərəğey )مرغدی

 (məzəlqan çay)چییای از بخییآ م لقییان (qupaya)مرغدییی جیی ء دهسییتان قوپایییا 
د و ارادت نشییعه هسیت  منطقیه کیالً مسیلمان و    مردم این  .باشدشهرستان نوبران ساوه می

 .هستند نوازگرم و مهمانخونبسیار و اطهار داشتهبه ائمه  خاصی
مردم مرغدی از چنیدین طایفیه   و ام مهندس اسداله امیریبه اطالعات دریافتی از دایی بنا

 اند که به شرح زیر است:ت کیل شده
و یهای: احید طایفه خادملو شامل خانواده

و رنجبیر و صیمدی و مهرابیی و خیادمی و غالمی
و معصیومی و میرادی و شیاه محمیدی  و اصنری
و گییودرزیو کیییانیو رهبییریو منییافیو نییوری
و کاشیی و جوادیو جعفریو محمدیو نوروزی
و ذوالفقیاری و گوهریو منفردو قدیرو مسعودی
 .صفاریو صادقیو دینیو خادملو

و هیای: پنیاهی  طایفه ذاکرلو شامل خانواده
و ممیی ی و کریمخانیو مالییو ارجوکو طاهری
و میؤذن و دارابیی و حسینی و ناصریو ذوقیو شاه ولدیو ذاکریو ترکمنو فرجیو حیدریو فالح
 .ترابیو ندائی
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و رحیمیی و یعقیوبی و طحیانی و سیفیو عابدو های: کوه خواهیطایفه کیفخالو شامل خانواده
 .سهرابیو نوری مقدمو شرورو ی دانخواه

و یوسیفی و امییری و سورمان اهیو حدادیو های: کریمیوادهطایفه سورمان اهی شامل خان
و بازپسیین و معصیومی و شیفیعی و ربیعیی و ع تیی و شییری و کرمیی و عسیگری و شاکریو آصفی
 .شعبانی

 است:طایفه آسکوللو به سه قوم تقسیم شده
 .ترکمنو بهروزیو حیدریو های: منصوریمهدیلی دودومانو شامل خانواده
 .جانیو مردانیو های: نظریهیاروم دستللیلر شامل خانواد
 .غفاریو جاللیو رسولیو ح متیو های: قربانیقربانخانلوالر شامل خانواده

 های:های طایفه آسکولو شامل خانوادهو سایر فامیل
و براتیی و قاسیمی و امییدی و محمودیو تیلیمیو جوکارو احمدیو تیموریو بهرامیو فرهمند

 .اسماعیلیو ابراهیمیو دیمجیو گلستانیو مداحو خلیلیو ضیائیو زاهد

 

 باغها
های مرغدی خارج از روستا قراردارنید کیه   باغ 

این خود یکی از خصوصیات اغلئ مناطق سرد و 
هیا  های مرغدیی داخیل درّه  باغ .کوهستانی است

گیذرد  ها میی هستند و رودی که از وسط این باغ
از محصیوالت   .معرو  اسیت  "مرغدی چای"بنام 

و آلیو و زردآلیو و انگیور و بادامو توان گردومرغدی می
از زردآلیو برگیه زردآلیو و از     .را نام برد ...سیئ و

کننید و  ( درست میdoşovدوشوو (انگور شیره 
برای درست کردن ک مآ انگور را از جیایی در  

بیا شییره    .کنند تا خ ث شیود سقف آوی ان می
کننید  درست میانگور و گردو باسدیق یا باسلوق 

 .که طرفداران زیادی دارد

 

 
 انگور آویز کرده برای تهیه کشمش 
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 ها در مرغئي:معماری خانه
 

 در هییاخانییهتمییام 
به صیورت   این روستا

دوطبقیییه سیییاخته  
یا  طبقه اول .اندشده

 بیییییرای همکیییییف
و دامنگهییییییییداری 

و سییروی  بهداشییتی
 ...تنییییور و و انبییییار

اسیت  اختصاص یافته

 برای سکونت یا طبقه باال طبقه دوم و
قسیمت مسیکونی    .سیت اهالی منی ل ا 

هییای تودرتییو صییورت اتییاق هبییخانییه 
هییایی هییا دارای طاقچییهاتییاق .ندهسییت
 نیی   dolovولوودُها نآکه به  هستند
 .گویندمی

قیاال  این روستا به دو قسمت یوخارو
قیاال )قلعیه پیایین(    )قلعه باال( و آشاغو

میدارس و قبرسیتان    .استتقسیم شده
 .بین دو قلعه قراردارد

 
نیام  ست کیه ب میدانی قاالودر یوخار 

و معرو  شیده  xən üstüستو اوخن
دارای اییین میییدان  کییه در گذشییته  
در آن ظرو  و اهالی استخری بوده که 

و  شسییتندهییای خییود را مییی  لبییاس
کیه البتیه حمیام دیگیری نیی  در محلیه        استدایر بوده ستواوخنیث حمام در  همچنین

 .کردندیکه همه از همان استفاده م آشاغوقاال بوده

 
 های یوخارو قاالیکی از کوچه

 

 
های آشاغو قاالنمای یکی از خانه  

 

 

 
 دُولوو
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 بخشی از معابر آشاغو قاال

 
 قاالوهای کنار آن واقع در یوخارویک درب قدیمی با سک

 
 اوستو واقع در یوخارو قاالمیدان خن
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 معماری حمام:
و شیود کین متصیل میی   رخیت بیه  وجیود دارد کیه   رو به پایین ورودی حمام چند پله  در
طیی ییث    بعد ازو بقچه واشتن زنبیل کن دارای سکوهایی است برای استراحت یا گذرخت

هایی است حمام دارای حوضچه .شودکن به داخل خود حمام وصل میرختو راهروی کوتاه
شود نامیده می tiyan بنام تیان حوض ب رگ .ها ب رگ و بقیه کوچث هستندکه یکی از آن

 .ردداخل خود حمام هم سکوهایی برای ن ستن وجود دا .به صورت گنبدی است آن سقف

اواییل حمیام را بیا کرمیه      .گفتنید میی 1"خلفتی"ها هایی در حمام قرار دارد که به آناتاقث
kərmə یا یاپما yapmaبعدها این کار بیا نفیت سییاه و    و کردند)تپاله( و یا هی م روشن می

 .کندالبته از این حمام چند سالی است که دیگر کسی استفاده نمیو گازوییل انجام شده

 
مدرسیه   دو و (و برخی خیدمات دیگیر   )پستدولت  دارای یث پی خوان دیروستای مرغ

ایین   .میی باشید  ی دهیاریث  و خانه بهداشتیث  و (متروکه شدهاکنون  هانآ یکی از)که 
 .است مسجد دارای دو روستا

 

 حکیم تیلیم خان

از اییین روسییتا شییعرای چنییدی    
کییه م ییهورترین آنهییا  انییدبرخاسییته

 "حمییودتییورکمن م"و  "تیلیییم خییان"
ورد اشعارحکیم تیلیم خان  .باشندمی

برخیی   .های منطقه اسیت زبان آشیق
ازاین اشعار که طی چندین قیرن بیه   
صورت شفاهی سینه بیه سیینه نقیل    
شده برای اولین بار توسط استاد علی 

آوری و در ن یریه وزیین   کمالی جمع
و چیاپ دییوان تیلییم    آوری بعدها آقای اسداله امیری اقدام به جمعو استوارلیق چاپ شده

قیاال واقیع   قاال و یوخاروخان در قبرستان مرغدی که میان آشاغوم ار حکیم تیلیم .خان نمود
شده قرار دارد و هر سال اهالی و شعرا و نویسیندگان و هنرمنیدان بسییاری بیه زییارت آن      

 .آیندمی

                                                                                                                     
 .اصل این کلمه احتماالً خلوتی است itəlfəx "خلفتی" -9

 
 مزار حکیم تیلیم خان
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،  صدددددددددددددددد حب 
 ،دان شددددددددددددددد ق
 ،ب ددددددددددددددد ق اف 

 ب الددد ن ت   کتددد 
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 میــکتــاب تانیتی
 جاجیم و گلیم ،نقوش جوراب

 در روستای شیالندَر و چایرلو در زنجان

 

گلیم در روستاهای شیالندر و چایرلو در زنجان؛ مصطفی رزاقیی؛   نقوش جوراب و جاجیم
 9326تهرانو مولفو 

لیرین ایچینیده   تاب زنجانین ایکی کندینده الده توخونموش جورابو جدجیم و کیلیمبو ک
لردن سالینان عکسیلرو  لردنو کیلیمجورابالردانو جدجیم .لری ربت ائدیبدیرای لنیلین نق ه

کامیپوتر کؤمگی ایله نق ه حالینه گتیریلیئو بیر طرفده عکی و بییر طرفیده نق یه چیاپ      
لیرین آدالرینیی دقیقیا    بو کیتابین اؤنملی ای ی و هدفی بو ایدی کیی بیو نق یه    .اولونوبدور

مولفین نظرینیده آدالر   .نین یانیندا ربت ائدهوخویان شخصلردن سوروشوب عک  و نق هت
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 .سی  بیر طرحدیرآدسی  نق ه کیملیث .نی تفسیر ائدیر و اونون کیملیگینی بیان ائدیرنق ه
 .بیرینین یانیندا معنا تاپیرالر -بونالر بیر .دیرسی  آد مبهم بیر کلمهنق ه

سیینه مربیو  اوالن   سییو ندچیه جدجییم نق یه    تیق جیوراب نق یه  بو کتابدا اوتوزدان آر
 .سی معرفی ائدیلیبدیراصطالح و اوتوز حدودوندا کیلیم نق ه

و «بیدآ بارمیاق  »و «بیالیقلی گیالنیداری  »و «گیالنیداری »لرینیدن  بو اررده جوراب نق یه 
ی یلنن  و کیلیمیده ا  ...«گ میه »و «سیجاب»و «بوته»لریندن جدجیم نق ه ....و«قی یل گول»

 .واردیر« شلمه»)الکپ ت( سو و قورولوق توسباغاسیو « توسباغا»لردن نق ه
باشقا کندلر و شهرلرده ده همیین الگیو پییاده اولیوبو نق یه لیرین آدالری و اؤزلیرینین        

 .توپالنماغی مولفین آرزوسو دور
 .وئریلمی دیر نین بیر ندچه جوراب و کیلیم طرحیبؤلگهکتابدا پاپ اوالن آشاغیدا 

 
 )به فارسی(معرفی کتاب 

گلیم در روستاهای شیالندر و چایرلو در زنجان؛ مصطفی رزاقیی؛   نقوش جوراب و جاجیم
 9326تهرانو مولفو 

کیار رفتیه در   هیای بیه  هیا و نقیآ  در این کتاب بر اسیاس روش علمیی و مسیتند طیرح    
دآوری شیده  های روستایی روستاهای شیالندر )چیالندار( و چایرلو در زنجیان گیر  دستبافته
هیا نیی  توسیط رایانیه بازسیازی شیده و بیه        هیا نقیآ آن  بافتیه در کنار عک  دسیت  .است

یکی از مبانی این کتیاب ایین اسیت کیه نیام نقیآ و هیر         .شودخوانندگان نمایآ داده می
نظیر مولیف نیام محلیی و     بیه  .توضیحی که درباره آن موجود است از زبان بافنده ربت شود

نقآ بدون نام طرحیی بیدون هوییت     .شناسنامه و هویت را دارداصیل برای هر نقآ حکم 
 .یابنداین دو در کنار هم معنا می .است و نامی بدون نقآ واژه ای مبهم

در این کتاب بیآ از سی نقآ جورابو چند مفهوم در نقوش جاجیم و حدود سی نقآ 
 .گلیم ربت و معرفی شده است

بیدآ  »و «بیالیقلی گیالنیداری  »و «نیداری گیال»از جمله نقوش معرفی شیده در ایین اریر    
و از میان  ...«گ مه»و «سیجاب»و «بوته»و از میان نقوش جاجیم  ....و«قی یل گول»و «بارماق
 .می باشند« شلمه»)الکپ ت( در دو نوع آبی و خ کیو « توسباغا»های گلیم نقآ

همیین الگیو   های سایر روستاها و شهرها نیی  بیا   بافتهآرزوی نویسنده این است که دست
 .ربت و معرفی شوند

کیه در کتیاب بیه چیاپ رسییده ارائیه       جوراب و کلیم منطقیه  طرح چندین ذیال چندین 
 .شودمی
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 سیجوراب نقشه -بالیقلی گیالنداری

 چیالندار کندی -زنجان   -ایران 

 
 
 

 سیجوراب نقشه -بئش بارماق
 چیالندار کندی -زنجان   -ایران

 
 

 سیهجوراب نقش -گیالنداری

 چیالندار کندی -زنجان   -ایران
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 سیجوراب نقشه -قیزیل گول

 چیالندار کندی -زنجان   -ایران

 
 

 

 

 

 

  

 سینقشه کیلیم -1شلمه 
 چایرلو -زنجان   -ایران

 

 سینقشه کیلیمقانادلی توسباغا 
 چایرلو -زنجان   -ایران

 

 آیاقلی توسباغا
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، ف لکلددددد   ددددد ز 
 ف لک شددددددددددددددع 
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 (1لر )اؤزل صفحه حاقینداذکیه خانیم ذوالفقاری 

 

 
 .ريددانديرنین دگرلي يازيچیالسيذکیه خانیم ذوالفقاری ائل بیلیمي عايله ●

قادين و فولکلور "ايلک يازيالری  .له چالیشیربیلیميجي ايلدن اعتباراً ائل -1937 ● 
عدوان يازيسي درگیمیزده  17الريددا چاپ اولماق اوزره بوگونه کیمي "اؤزل سای

 .لری اکثرا مرند و ورزقانا عايیدديرتوپالديغي فولکلور نمونه .يايیدالنمیشدير
بونالر درگیمیزدن عالوه، مجازی  .يازير "فولکويازيالر"اعتبارا  جو ايلدن -1934 ●

 .فضادا دا يايیدالنمیش و اوخوجوالرين رغبتیدي قازانمیشدير
 .سي کتاب اوالراق يايیدالنمیشديربو گونه کیمي ايکي ترجمه ●
، هابئله بیر نئچه فولکلويازيسیال تانیش 1آشاغیدا اونون مختصر اؤز کئچمیشي ●

 .سیدیزاوالجاق

«ائل بیلیمي تحريره هئیتي»  
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 مقیسا اؤز کئچمیشی◄
 

 سییندهو محلیه  "دوزالرچوسیت " تبری ین ده -9349 
 .آچیدیم  گیؤز  گونونیده دونیاییا   بییر  یاغی یلی  پایی ین
 نیدنلره  بعضیی  آتیام  .ییدیم اوشیاغی  ایکینجی نینعائله
 دا سییونرا و سالماسییا ییییئوبیلمییه قییاال تبرییی ده گییؤره
 .کؤچوب مرنده ده -9344

 کامییل مکتبییده اورتییا اوخومییاغی یازیییئو فارسییجا
 ادبیی  کیچییث  .باشیالدیم  یازماغا واختدان او اؤیرنیئو
 .چیخیدی  الیمیدن  آختاری یالریندا  ائومی ین یازیالر بو تاسفله .یازیردیم یازیالر و متنلر
 تاسیفله  چیوخ  وگیؤره  سیورونالرا  بعضیی  .کورالنیدی  هوسییم  یازماق ده منیم لیکلهبدله

 تورکجیه  .اولمیادیم  غافیل  اوخوماقیدان  زامیان  هیدچ  آمیا  .دیمبیلمه اوخویا دهاونیورسته
 ت ییویقیله یولداشیییمین حیییات سییونرا دنائییولنن ده -9363 یازمییاغی اوخویییوبو
 سیینده موسسیه بیلیمیی  ائیل  دن -9329 یازمیاغیم  تورکجه جیدی آنجاق .باشالمی ام

 .باشالییئ و لوطفویلهاوستادالرین اوالن
 بولتنینیده  بیلیمیائل ناغیالرو چوخ ائ یتدیگیمو بیر آنامدان رحمتلیث و فولکویازیالر

 یازماغیا  دهسیاحه  بیو  منیی  ماراغیمو و بورجوم جینسیمه اؤز و دیلیم آنا اؤز .اولوب چاپ
 .یؤنلندیردی
 بیه  نامیه "نیینو  فیاالچی  اوریانیا  هابدلیه  "خنیدیم می وقتی حتی" نینوفی خانیم فریبا
 سون زامانالر موترجمه سینهتورکجه آذربایجان کتابالرینین "ن د زاده هرگ  که کودکی
 .گؤروب اوزو ای یق
 سیینه تورکجیه  آذربایجیان  حیاتیندان قادینالرینین م هور آذربایجانین و دونیا ایرانو
 .یامچالی یمال  چیوخ  اؤیرنمگیه  باشیندایام یولون بیلیرم بونو .حاضیردی چاپا لریمترجمه

 .بیلیمائده تقدیم دونیاسینا ادبیات لرترجمه گؤزل قالساو عؤمور اومید ائدیرم
 یولداشییمالَ  حییات  مهربیان  شیهرینده  مرنید  گیؤزل  .وار اوالدییم  ایکیی  قادینیامو ائو

 .یاشاییرام
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حامامی بایرام ◄
و چؤپه دنایینه قاالندانو ائوده هفته ایکی بایراما آنا

 سونراو اوشاقالری دانسهمانالیان تؤکوب یوویوبو ائوی
 پالتارالری .دیلریلیگدتمه حامامینا بایرام گؤتوروب
و  صابین وداشینوشورو آیاق لیفو کیسهو :قویدو بوخچایا

 دیآ داروگر و بیرداراق وشامپوالردان پاوه چیخان تازا
 واخت ندچه .لیفه قویدو دا فیرچاسین دیآ و خمیری

 آنا .اولموشدو مود آپارماق حاماما فیرچاسین دیآ یدیا
 .حالدا هر دئییلدی قاالن دالی دا

 ووردو بوخچانی آنا سورا ایچدیکدن وییئی چؤرگی -چای شیرین دوروبو تد دن سحر
 بیر شدی هر .ایدی کابوسالریندان زامان هر قی ین گدتمث حاماما .دوشدولر یوال قولتوغونا

 یلهو دوشردیسهیک دوزلمیآ کیلیمدن تکین اقوور .یویوندورماسی دا بیر یانا دللگین یانا
 هکیس قوپوب سیالیه ندچه دا سویولماسایدی کامیل دری .هاسورتسورت جانینا قی ین

 أل 6 -5 ساچالرین اوزون قی ین .یدتی ردی ساچالرا نوبت راسو .لنردیآلتیندا پیلته
 تکینهو خارچیلدی یننتپه چکردی بارماغین آراالییئ ساچالری .سونرا یویاندان صابونال
 قی  بونالری ...اووکاال ها اووکاال .جانینا باشین دوشردی صابینال گینه یدیگلمسه س 

 .نانزور ده هم لیدیگدتمه حامامینا بایرام آما .دوشموشدی قورخو اورگینه خاطیرالییئ

 دیهتاپابیلم یدر قویماغا بوخجانی وسککیده آناو حامامدا سینگؤرمه گون یامان گؤزوزو
 یدر بیر سونرا قاالندان اوستهآیاغ آز بیر ...اوستونه بیرینین -بیر قاالنمی دی بوخچاالر
 زادهدآ باخی دا ایلث .گیردیلر ایچینه حامامین قویدوو سویونوب بوخجانی تاپیئ

 بولودالرین سانکی گلیردی سسی وینان -جینان بؤیوگون -اوشاق فقط گؤرونموردو
 -برک ألین نینآناسی قورخودان قی  .اؤتورموسن خانیمو اوشاغی اقچیلپ سورو بیر ایچینده
 گؤروردو شدیلر بیر گؤزلری گدجدن -هاندان هله .تیتیریردی سی چاره ...توتموشدو برک

 سسدن .یویوندوردو اوشاغین کیمیسی ..یویوردو باشین کیمیسی .ایچینده دومانالرین
 یانیندا بیرینین قیرناالرین سو یایست گلیئ ایسالنیئ .جینگیلدیردی قوالقالری
 :دئدی آنا ...اوتوردوالر

 دولدور سودان او گدت .ییخیویونمالی اؤزوموز یوخدو واختی گیندللباال   -
 .وندورومویو سنی اول گتی
 بیرینین دچیردیک .تاپدی یولون آراسیندان آدامالرین پوت -لوت لهگوج قی  دوردو

 ..وای دوشدو قی قیریق .هیدر گلدی الیتاققیلتی ستهاو آلتداو باشی آیاغی قالدی صابینی
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 آنا ودئییلدی اؤزونده هوشو .دچیردیک اورگی قاال آز آغریدان گلیرو قی ین قان باشیندان
 شدی بیر ایستی اوستونه یارانین گؤردو قی  .قاشدی دوردو چیرپا -چیرپا دی لرینه لوت

 ....گینه وار ایدی سیآغری آنجاق .کسیلدی قانی آما آجیدی چوخ .تؤکولدو

 ....چیخدیالر ویویوندوروب اونو آناسی تهر بیر ایسه نه

 شدی ایستی تؤکولن باشینا آنالدی قی ینده لهتعریف حامامین بایرام او آنا دچدیک لرایل
 ...سودوک ایمیآ

 

 قیش زوماری ◄
 -وارلی دانی یقالردانو آلچاق -یوخولو گؤزلریم آچیلمیر آنجاق حیطدن گلن اوجالی

 -سین دئیه آریتمالیده فوتیه وئرمه نین بیرینیگلدن بیلیرم یدنه آنام یایین گونلری
 قوالقالریمی قیرپیرام گؤرم نه خبردی؟ .دوغرامالی آلیئ

آنام باجیما  -سینپاالز سال بوالری دا آچ تؤک یدره لیژلنمه -یه بیر چولقی  کؤلگه -
 .دئییر
پی یرن آییدا قورا سویو چکرلر  اصلینده ائله قورا .مینّت درَنیه ایندی قوراالر یدتی یئو -
 آنام گلدی باشیم اوسته: .یدریمده آغنادیم بؤیروم اوسته .دئدیم -دا
هن اؤزون وورموسان تولکو یوخوسونا دئمث دا گؤزلرین شاپیلداتما دو تد  آیاغا گدت  -

من ده  .ألدن س  چیخمازباال تث  .قون والری چاغیر گلسینلر بو سووزوالرا أل آتسینالر
بوگون سووزوچو  .أل ألی یووار أل ده دؤنر اوزو یووار .می ماوالرا واختیندا چوخ کؤمث ائله

بلکه آخ اماجا  .دی گدتدی ائوهدی هر نه توکانینیدا وار یوکلهتعریفله 9منی خوسماناتدی
 .آریدیئ دوغرایاق

 آنام دئدی: .نوز وئردیمیگینه بو
 .دهو گونو باجادا گؤرموسنقاپی آچمامیسان کی! سویو کوزه ...سنه ناوار گؤ  -

 .بو سووزوالر پول توتوب .یوخسا بیلردین چؤرک داشیدان دمیردن چیخیر
بو  ...جاغام منه سووزو وئرین آش قویورامقی یین گونو من کیمین قاپیسینا گدده
ه گونیده بدله بوینوز وئرسن هر ای  .جاخسانگون صاباح دا قاپیالری آچیئ گیره

 ...مین دفعه منیم تون به تونومو آبادلییاجاخالر
 

                                                                                                                     
 خوسماناتدی: دیلیله توالدی -9
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قاچیئ پی یث کیمی اوزومو یودوم  .تد  یورغانی آتدیم دوردوم 9گؤردوم قیر قوالیدی
 .یهشی یث گؤزلرله قاچدیم کوچه .گوللو چادیرانی آتدیم باشیما

آنام بیر  .ین بی همصمه خاال آنام دئدی ای ین اولماسا او بیری قون والری دا چاغیر گل -
 ...دام بیر دهلی  سووزو آلیئ قالیئ ألینده

 .سن فقط بی یم چاییم ی یدتیر .هامینی آغنادیئ تؤکرم سی ه یاخجی قی یم ایندی -
 دئدیم: .دیآنام دا بیر آز هؤولده .قایتدینیمدا گؤردوم سووزو قاالسی دوزلیئ حیطیده

ایل زوماریدی  .أل مرد اوالر ز نامرد اوالروسن هم ه دئیرسن گؤ آنا بیر آز هوول ائلمه -
 .مهتلخ ائله بدله اوقاتیوی

 -اؤلم  خدیجه گؤرر نوه .جیح اؤرگدیر -به به! بو گونکو قوشالر دوننیکی قوشالرا جیح -
قی یم قی  اوالنیدا  .سنینی ده آرواد اولماغین ایل زوماری دوزلتمگین گؤرم ای الاله .نتیجه
 .سنیدا گؤرهبیرین دوغان سنوگؤره
من نه أره گددجگم نه ده  .سنه ناوار امیر بازاری داغیلسین سنه بیر دسمال قالسین -

 .اوشاق دوغاجاغام
*** 
 سین گتیرمی م گؤرر ؟سالم باجی باخ گؤر ندچه -
والاله یاخین قون ی اوزاخ قوهومیدان  .بویورون .ماشااله چوخ خوش گلمیسی  -

 .کسرم قون والریما قوربان .دییاخجی
 .بیر اوتوردو -لو بالیآ قویدوق قون والر بیرحَیطیده دووار دیبینیده چوخ

همی ه ایآ  -سنین آیاغین یونگولدی -من گونوز آنادان اولموشدوم آنام دئیردی
او  -هامی اوتورسون سن گل ای ین اوستونه تد  قورتولسون! -باشلییاندا منه دئیردی

 گدتدیم اوتاغا قاییتدیم: .یدیگونیده یدنه منیم ماموریتیم وار ا
 ...مامان ای ین ایرلی

 .خوش گلدین -
 آنام دئدی: .یدنه گددیئ قایتدیم اوچ ک  همان سؤزلرله

ایندی  .من چوخ سینامی ام بو قی  ای ین اوستونه گلنیده آدام بیلمیر ناواخ قورتولدو -
 .حبیبه خانیم او سووزوالری قوی بورا زحمتدی .باشلییاخ

 .زوالری دئیرمقی  سوو -
 بوالر ندی به ؟ -
 .اوالر جععوریدی -

                                                                                                                     
 وضعیت یاخ ی دئییلقیر قوالیدی:  -9
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 .اؤزوزو سریمین هر شدیین آدین دیی میسی  .تبری لی باجی بوالر کاواردی -
 .بلکه ده دوزو سووزودی سی  دیی میسی  -
بوشلویون  ...یین ائولنندنو أره گددندنو دوغاندانهله د -آرایا سؤز قاتسین دئیه: آنام
 .دئدی -کاواری
 .نین قی ی قوشولوب قاچیئمیسن؟ دیئ قاپییتمهائ  -
بیری قوش دیلی اوخوماق  .بو قی الر آبیرینی یدییئو حیانی قوسوبالر والاله ....ای وای -

 .سییازیخ ننه دده .همان تووالنیرالر
 .دؤیر دی ین دؤیموین قی ین .دیدهننه تخصیر ائله اولسون -

 .کی باخمیرالر زهؤسوکؤپوکلور یوسودو بویورو اوشاقالر .یزؤس او دئمه -

 قوالق بوالرا هوروت -هوروت دورموشاموشیرنی خورما یانیندا .چای مدژمدیی بیر ألیمده
 :آنام دئدی .کسیر باغیرساغمی دی یم آنجاق ..آسیرام

 دا باشیندان اعظمین جرعیبه بو .دانی اخ دوز واوتوراخ أیری گلین باال آی  -
 قوچ بیر قوشونوندا عاباسین شاه قی ین؟ دیغیجاوئره کیمه .اوغالن بدله آرتیقدی
 نیقاپیس بوالرین یدیا ایل بیر ائوی اوغالن آلسین؟ اونو دیغیجاهگل ایگیت
 نهشدی هر اوغالنین .آتینا عناد مینمی دی آتاسی قی ین آما .چیخاردیالر دیبدن
 چؤپو دهگوزون اوغالنین یگؤرمورد دیرگی گؤزلرینده اؤز .ائلیردی بند پولچوک
 یدمین نینآغ ی .هابدله دئسین گؤرن وائله باب یوزادوهر  :دئیرلر .یگؤرورد

 یا کیمی باشماق بیرووز اولسا یدردن آلچاق یا یدر اوجا کنکورَ .گرک یاسانیتان
 بدله دئیردی باباسی قی ین رسنیدئی کیمه آما .یاراالر آیاغی دا یا چیخار آیاخدان
 .یوخدی دؤندو ووار اؤلدو دئیردی دا قی  .یههدگ وب وئرمرم دااولسا قی یم کور

 دیهائل غلط وراضی قی  وراضی اوغالن .بیلیم نه دا اوالر گؤیچث سدون گویول
 آخی یدوشد یادیما ینیمجاوانن هدییی ...بلریائلی عجئ دییرم چوخ دا من .قاضی
 ...رولموشدوموو جاوانلیقدا ده من

 :دئدیم .قویدوم یدره مدینیمژ تد  .یلدادیقتاق قوالقالریم آی 
 یَیَیَهکیم ...ااانماما -

 :دئدی گوله -گوله
 !باباوا -

 .گؤتوردو قاوالی مهناز اویاندان

 آلیم؟ باشماق سنه قی یم  -

 اولوم قوربانین دده یوخ  -
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 ؟ آلیم دوننوغ سنه قی یم  -
 اولوم ینقوربان دده یوخ  -

 ؟ آلیم قی یل سنه قی یم  -
 اولوم ینقوربان دده یوخ -

 وئریم؟ أره سنی قی یم وسنی  یمقی  -

 .وئر دده قوربانین اولوم .اولوم ینقوربان دده وئر -
 :باشالدی خاال مصمه باشدان او .واریدی سسی گؤزل چوخ

 گددر باغالر واوی ثدیلل آغاجدا

 ....گددر باغالر قمه اوغالن سدون قی  

 :دنهکسم آرا سسیله گؤزل آنام
 یاغالرام باشماخالرین باال علی

 .باغالرام گول اوستونه باال یعل

 قالسان بدواختا گدجه باال علی
 .آغالرام آلیئ دسمال باال علی

 
 قانا یولو سیدوا
 آنا یاناسان سنی

 وئرمدین منی نیه
 .اوغالنا سدودیگیم اوز

 
 قی  گؤزل ای یانیما گل قاش دور
 ...یالقی  قاالم سنهگلم گدجه بو

 
 :دئدیم ...اوخویور بو واوخویور او دنهکسم آرا

 ائوده چادراسی لیقدان .سی یمیآخواننده هامی  قون والر بی یم باالم -
 .قاچارسی  بتر هامیدان اؤتورس  وتث بی وو باغلی نصرالدینینمال .ها قالمیسی 

 نهویورولدوالر آریتماقدان زووسو نه اونالر ویورولدوم داشیماقدان چای من کیمین ناهارا
 .اوخوماقدان ده

 آلاله .خانیم اشر  قورتولدو هامیسی گؤر باخ ..دا ای لماغا کؤمث دا یدماغا -
 .سینهائل قیسمت شیرین آغ ی
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 آخیردا شفاسین تاپدی ◄

نین ألیندهو هرگون هاوا قارالمامی دان خانیم محرملیث گیرندن قالمی دی قی ی
یلمیردی خانیم یازیق ب .یهنیردی دورما گلدیم شاخسدیهو دستهتاتارالنیئو گدینیئ ب 

درد  .سی  سی یلداییر -سینده سی آتاسی ائوین بیر گوشه .هانسی دردینه یدتی سین
 -ألیندن قیوریلیر آچیلیرو بیر یاندان دلی دولو اوغلو ایکی آیاغین تپیئ بیر باشماغا کی

 .سین تاسوعا گونو ائوه دعوت ائتمی منین دستهمنیم نذریم وار محله

 .لیث أماندان سالمی دینیسبتا قوجا کی ینی خسته سیندهکیچیث ائوین بیر گوشه
 .هردن آغریالری شیدتلی توتاندا ایالن تث قیوریلیئ آچیلیردی .زیققیلداییئ زاریردی

دوشگین یانیندا  .نیمداش کؤهنه رنگی قاچمیآ یورغان دؤشگین اوستونده اوزانمی دی
سی بوالناندا او دولچایا دهمع .بیر باالجا پالستیث دولچا ایچینده نایلون گؤزه دئییردی

یدی ده قوجا دن هردن بیر خوشا گلیم اسیم ایچیریه گیرسهآچیق تاختا پنجره .قایتاریردی
گچدن قارا دوواردا اوالن کؤهنه بیر ساهاتین تیث تاکی قوجانین  .ایچیندن یانیردی
اوالن  ألینده .نین باشی چوخ شولوق ایدیبو گون تاسوعایدی قی ی .بدینینه ای لیردی

قوجانین  .وسایل آلمی دی -یه وئریلن احسانا وراون تومن پولو دا وئریئ دسته -بدآ
قی  درهوول ایچری  .چیخماز قی ین چاغیردی -سسی چیخار .حالی چوخ خارابیدی

 .گیردی

 .سانجی آماندان سالیئ منی باال منه بیر مسکن وئر -
 .گؤردو درمان یوخدو قادین ک ووو چکیئو

آنجاق منیم  .او داواالر دا سنه کار کسمیر .ورتاریئ ایندی ده هر یدر باغلیدیآتا داوا ق -
بیر آزدان دسته گلیر حیطه سنی آپاریئ دسته قاباغیندا  .باشیم دا بتر قاری یقدی
 .دن شفاوی آالرسانیاتیردارام حضرت ابوالفضل

بوالفضله دؤحتور جانیم قربان ا .یدتیآ امام حسین عوضین وئرسیناولسون باال ای یوه  -
 .درمان دا ده اودیو

 
دسته  .تیر تیتردیردی -لرین سسی بونالرین کؤهنه ساخت ائولرینی تیربیر آزدان طبیل

پودورلوو کی ی یاتان اوتاغا  -موزلوو عطیر -می دن بیر سورو خانیمو پوزلوحیطه گیرمه
لرین ابدانو طبیلقوجانین آغیر عذ .نین قاباغیناو دوردوالرجوماالشیئ پنجره .گیردی

 :قی ی گلدی .سسیندن بدینی پاتالییردی
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 .درمانین دا دیوآتا دور گددک حیطهو سنین دؤحتورون ده ابوالفض -
 قوجا سی یلداییئ دئدی:

 .یا ابوالفض اؤزون کؤمث ائله .دوزدو باال گل یاپیآ دوروم -
اباغیندا اوزالدیئ نین قدسته .بیر ایکی نفرله قوجانی قاوزایئ گوجله حیطه آپاردیالر

یا ابوالفضل هارایی  .باشی اونو گؤروب چوخ شورا گلدیاوستونه بیر پتو سالدیالر و دسته
زنجیرلر گؤیه قالخیئ  .لره دؤشویورلرایکی جوان اوشاق دا گوج ایله طبیل .گؤیه قالخدی

ی قان یاش اوردا اوالنالر هامیس ...و هین سسی قووزانیردی .یال کؤرکلره وورولوردوقیژیلتی
باشی هامینی ألیله لردن سونرا دستهلی و کدرلی صحنهبدآ اون دیقه بو گؤرمه .تؤکورلر

خوان بیر نوحه ..باغداشی قوروب اوتوردوالر دیو زنجیرلری یدره قویوبواوتورماغا دعوت ائله
دآ ده دوران قی الرین گؤزلریو هپنجره .سینی اوخوماغا باشالدییانیقلی ابوالفضل مرریه

یدره اوتوران جاوانالر دا او  .میآ تثو هیجانال دسته اوزرینده فیرالنیردیوضعیتی گؤرمه
 .سه آختاریردیرالرطرفلرده نه

ایلهو پی یردیگی قیمه پیلووی قابالرا چکیردی اوغالنالر دا  خانیم بیر ندچه کؤمکچی
 فیر -فیر ائوین اوغلو .نین یادیندا دئییلدیاورتادا اوزانان خسته کیمسه .پایالییردیالر

 .نین قاباغینا گدچیئ قاش گؤزویله بیرینه بیر شدیلر آنالدیردیفیرالنیردی هردن بیر پنجره
او آندا قادین گلیئ آتاسینی ائوه آپارماق  .هامی یدییئ ایچندن سورا دسته آیاغا قالخدی

 :پتونو قیراغا چکنده اوجادان قی قردی .دیایسته
 .......بابا -

 :رفدن دئدیبیری او ط
 ...خوش حالینا ابوالفضل شفاسین وئردی -

 

باریش -له آتیشعزرائیل ◄
شایین اوتورموشدومو بیر اوندا گیؤردوم ع رائییل آدلیی بییر گیؤزل       -ایکی ایل قاباخ آیین

 :بد دن سونرا دئدی -خوش .قاپیدان گیردی
 !اول پوست پلنگیوی یینی دیر گدداختد   -

دونیا باشییما فیرالنیدی واالهیی     .سانکی اینار سو تؤکولدووباشیمدان ائله بیل بیر قازان ق
 .یاخارا -باشالدیم یالوار .جان شیرین اوالر دئیرلر

 :دئدیم

! منیدن  ندن واز کدچ قوی دویونجا یاشیاییم گل بو داشالری أتگیندن تؤک م -
دوواری آلچاق تاپانمیادین ؟ نییه ایسیتی آشییما سیویوخ سیو قاتیرسیان؟ سینه         
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 -ائ ث یا ائ گیوه کؤش ث دئمی م؟ گدت ایلر بووییو یورقیان   ندینمی م ؟ آتیوا
منییم هلیه ناواختیمیدی ؟     .لرین جانین آل دینجلتدوشث یورقونو اوالن خسته

ندجه دییرلر  .باخما بیرچگیم آغاریئو زامانا آغاردیئ وااله ائله یاشیم یوخدی کی
 .یالریییم واراوزون آرز -هلییه اوزون .یاشامامی ییام .قییورا ایکیین مییوی  اولموشییام 

مجیال   .قارا یازیرام -مسلمانین سونکی عنلی دییرلر بو یاشدا قلم گؤتوروب جی ما
 ...وئر ندچه گؤزل کتابالر یازیمو یارادیمو ترجمه ائدیم

کیؤرکن نیازی    -گلیین  .م سیاچیمی یولسیون  نوه .قی  تویو گؤروم -قوی اوغول
اؤلمییوین  .دیبوینییوم قیلییدان نازیکیی .سییورا بییو میییدان بییو دا شیییطان  .چکیییم

 .شرفسی دی
آما تاسفله منیم اونون سدوگیلیسیی تیای سیدوگیلیم     .بیردن دلی دومرول یادیما دوشدو

 :دئدی ....کسیله -قالدیم کسیله .یوخدی کی منیم عوضیمدن اؤلمگه حاضیر اولسون
یدتن  مگر بیلمیرسن یاتان اؤلم و .یازیق باال سن اوخویانالری من توخوموشام -
 ..هدیی .اؤلر
یییوز ایلییده یاشاسییان بدلییه دونیییادان و وخ آغییاجالر اوسییته شییوولر دوغرانییارچیی

دور دا  دییرلیر یدمیاغال دویمامیسیان یاالمیاغال ندجیه دویاجاخسیان؟       .دویماسان
 .سی یاخ یدیلی قوناغین تد  گدتمهگدتمه

 دئدیم:

آغیا   .نین بییر باشچیسیی اوالر  مین ای چی .یاخ ی دا سنده ده گوناه یوخدو -
 .آنجاق ائ یتمی م سن پاسیور اوینامیاغی سدورسین    .یه سوراخ دار درهدیییر سو

 .یای وار قیآ وار نه تلسیث ایآ وار .گل اوتور بیر ایکی أل اوینویاق گددریخ
نه باشی ی آغریدیم کی بیر ایکی ایل پاسور اوینویاندان سیورا کیور توتیدوغون بوراخمیاز     

ه گؤنوم قالیندی دیرمیانین بیو باشییندان    منیم د .کیمی بو دا یاپی دی یاخامدان آسالندی
بیو دفعیه    .بو تد لیکده تسلیم اوالن دئیییلم کیی   ..اؤلو سالساالر او باشیندان دیری چیخارام

 دئدیم:

سین گؤزلرییوی ییوم     .چوخ شیرین اویوندی .بی یم گی لن پاچ اویونوموز وار  -
ا قوت قاچ کی من تو دابان او گؤزلرین یومدی .منی تاپسان گدداخ دا .من گی لنیم
 .قاچاسان

 .....اینانمیرام بو تد لیخدا منی تاپا 
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 اؤزل بؤلوم لرهخلج و بیلیمیائل
 علیرضا صرافی

 
نین بؤیوک و دگرلی اوسیتادالری  خلج دیلی و ادبیاتی الریبو سایدا اوخویاجاغینی  ناغیل

 له واشقانی طرفیندن بی یم اختیاریمی دا قویولموشدور. اصنر جمراسی و عبداعلی
لرین نفوسونون آز اولماسیو هم ده آنیا یوردالرینیدان چیخیاراق بییر چیوخ بؤییوک       خلج

لره گؤره تاسفله بو اسکی تورک دیلیی  جه ده بیر ندچه باشقا عامللریو ائلهلنمهشهرلره سپه
ن سایی آزالیرو دئمث اونون ایتیرمث خطری ییئو بو دیلده دانی انالریگوندن ضعیفله-گونو

 گدتدیکجه چوخالماقدادیر.  
بوتون بونالری نظیره آالراق درگیمیی ده خلیج دیلیی و فولکلیورو اوچیون اؤزل بییر یدیر         

همین بؤلومون باش رداکتیورو   "مصطفی رزاقی"آچمی یقو دگرلی و عالم دوستوموز جناب 
لرینیی ارائیه   لجلردن بعضیی فولکلیور نمونیه   لریمی ده ده خکیمی چالی یرالر. کدچن نومره

 وئرمگه چالی دیق. 
بو سایدا آلتی خلج ناغیلی وئریلیرو بونالرین بعضیلری آذربایجاندا دا )باشقا وارییانتالریال(  

 دیر. لری ایسه اصیل خلج مالیدیر. بعضیدئییلمکده
دا وئریلییئو  بیر چوخ خلج لنتلرینین معناسیی و آچیقالماسیی متنلیرین اتیث یازیالرینی     

لنییئ اوخوجوییا   اوندان عالوه بو بؤلومون سونوندا دا همین لنتلیر الفبیا سیراسییله تنظییم    
 سونولموشدور.

شخصیا سی  فایلینیدان     الردان ایکیسینی جناب رزاقیی قدید ائتمث الزمدیر کی ناغیل
ولو بییر  )سون درجه امانتدارلیقال( یازییا کؤچوروبو اونون اؤز متودونا گؤره اصیل متنیدن ا 

 قیسا راپور دا یازیر و اورادا ای ین گددی اتی حاقیندا بعضی معلومات وئریر.  
مادام خلج بؤلومونده بدله بیر متود ایرلیی سورولوبسیهو آشیاغیدا منیملیه جنیاب رزاقیی       

 آراسیندا گددن یازی ماالر دا عینله بیلگیلرینی  اوچون وئریلیر.
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 سالم. جناب صرافی. 

دنو اوچ ناغیل آقیای  دیر. اوچ ناغیل آقای جمراسی« آلتی خلج ناغیلی»ل آشاغیداکی فای
الریو اونون ایلیث ای یلریندن اییدی. ایندیییه کیمیی بییر       نین ناغیلدن. جمراسیواشقانی

ییئ. یالین  اینترنتده قویموشدو. ایندی ده اؤزو ییازدینی کیمیی متنینیه    کیتابدا چاپ ائتمه
 بیر آز ال گ دیریئ. 

 ر مندندیر.   ایضاحال
می م. ایکی دفعه آقیای  دیر من پیاده ائلهنین دانی ینیالری قایناناسینین ناغیلواشقانی
می یث. بونالری بیر ضمیمه کیمی چیاپ ائتمیث اوالر. اتیث    نین ائوینده چث ائلهواشقانی

وورموشیام.  « برییث سک ین  »یازیالر هر ناغیلدا آیری اولسون دیییهو هیر ناغیلیدان سیونرا     
لیری و کیتیابالرینین سیراسیی    نیین عکی   الرین اولینده آقای جمراسیی و واشیقانی  غیلنا

 قویولوب. گنه ده آرتیق اسگیث اولسا خدمتده وارام.
لر اوچون یاخ ی ال کیتابی اوال بیلر. من اؤزوم ده ینبو ضمیمه خلجی اؤرگنمث ایسته 

 می م.نی اؤرگنائله آقای جمراسی نین بو اوچ داستانی ایله خلجی
 

 مصطفی رزاقی -حرمتله

 
 

 سالم جناب مصطفی بی رزاقی

الردا قاینیاق شخصیلرین م خصیاتالرینی و توپالییانین     لطفا اولورسا بو ناغییل 
 آدینی خبرل ین . متنده گتیرک. 

بیر ده بعضا متنین بیر قسمتلری ترجمیه اولمامی یدیر. ییا ایضیاحاتو فییالن      
 ه کی شماره ده ن ر ائدک.جکسه تکمیل اولسون کی الیمی دوئریله

---- 
من بیرینجی ناغیلدا اصالحات آپاردیم و من بو متنی بیر داها سی ه گؤنیدریرمو  

 بورادا: 
 .کامنت قویدوغوم لنتلره منجه معنا یازیلمالیدیر 
 لرده امال اصالحی ائتمی مو بیاخین لطفیا و   ساری بویادینیم کلمه

 یانلی یم اولسا بویورون
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 نده بوتون دیالوقالر سطیر باشییندان و بییر   سیائل بیلیمی درگی" 
 می  اساسیندا دیی می م. یله باشالنیر بونالری دا سلیقهاشارتی " -

 
لیو هم ده گرک سوندا دانی یدینیمی ا گؤره هم اتث یازیدا لنتلره معنا وئریلمه

 . سینه چدویرکبیر لنتنامه آرتیراقو یا دا ناغیلی بیر دؤنه ده آذربایجان تورکجه
لطفییا قییاالن بییدآ داسییتانا بیییر داهییا یوخاریییداکی باخی ییال نظییر سییالین و   

 ل دیرین لطفا!نهایی
 

 علیرضا صرافی -ساینیالریمال

 
 

 حؤرمتلی جناب مهندس صرافی 

الرا باخیدیم. چوخلیو یدرلیرده امیال دوزلی یی      بویوردوغونوز اساسیندا من یدنیدن ناغییل 
 ردیم.  آپاردیم. چوخلو یدرده ده اتث یازی وئ

یه ترجمه دن تورکییه یاخین اولدوغونا گؤره منجه یدنیسی بی یم تورکیآما خلج تورکی
 ائتمگه احتیاج یوخدور و اتث یازیالر کفایت ائدر.  

 
 مصطفی رزاقی -حرمتله
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 علی اصغر جمراسی

 میالدی 9264 / 9343 تاریخ تولد:
 محل تولد: روستای تلخاب فراهان استان مرک ی

التحصییل  شناسی ارشد علوم سیاسیی از دان یگاه امیام صیادق )ع( فیارغ     کار
9362 /9225 

 

 ها:کتاب
 9556/  9384 ؛ تهرانو پیام پویاهای باستانخلج ها یادگار ترک

 9386/9557 قارشو بالوققا سالم؛ تهرانو اندی ه نوو
 9593/ 9329تولکو ماتالی؛ تهرانو تکدرختو 
 9324/9595درختو گول صنوبر داستانی؛ تهرانو تک

 9324/9595خداحافظ خلجی؛ تهرانو تکدرختو 
 )آماده چاپ( فرهنث خلجی فارسی جمراسی

 
الری بییر توضییحله   می  اساسییندا بیو ناغییل   یاصنر جمراسی بی یم خواه ی آقای علی
 قدید ائتمث الزیمدیر کی: .گؤندردیلر
 سسلری «ۆ»و « ؤ»سینده جهتلخاب خلج (ö- ü  قورونیوب سیاخالنی )ائلیه   .ر

اونا گؤره ده جناب جمراسی اونالری مخصوص دیاکرتییث اشیارتلرله متنیده    
آنجییاق متنییین مختلییف کییامپیوترلر آراسیییندا ال بییه ال   .م ییخص ائییدیبلر

اولماسیندان سونرا بو اشارتلر باشقاالشیرالرو او اوزدن عالمتلری حذ  ائتمث 
 .مجبوریتینده قالدیق

 حیالبوکی   .)بییری وار اییدی( ای یلنیر    «بی وارآتدی»سینده جهتلخاب خلج
آقیای جمراسیی بیو     .ای یلنیر « وار آرتی»لی کند و شهرلرده باشقا خلج دیل

 .ایکی صورتی یاناشی ای لدیر
         یدری گلدیکجیه اتیث ییازی دا خلیج سیؤزلرین و قورولوشیالرین توضییحی

 .جکدیروئریله
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 دوست ارجمندم جناب آقای رزاقی»
گذشوته اسوتمراری لهجوه خلجوی تلخواب بوا سوایر روسوتاهای          همانطور که مستحضرید زموان  

لذا اینجانب بوه منظوور درک مطلوب و قرائوت درسوت و آسوان از سووی         .زبان متفاوت استخلج
 .نویسمهای خود این زمان را در کنار هم میهاست که در نوشتهمخاطبین خلجی زبان، مدت

صوورت اصوالش شوده برایتوان ارسوال      ا نیز بوه لذا سه داستان فوق را که قبال منتشر کرده بودم، ر
 .کنممی

هوا و  المثول هوای دیگور و بورب   شایان ذکر است که این سه داستان به همراه تعدادی از داستان
« هوای مانودگار خلوج در اسوتان مرکوزی     اسوطوره »نوام  های کودکانه در یک مجموعه ای بوه بازی

 .سازی می باشددرحال تدوین و آماده
 « .اری خداوند تکمیل و منتشر گرددامید است به ی

 

 جیك خانوم ماتالو -جیك ♦
 خانم هیلوق حاج رقبتلخا: 9هایقولو

 : علی اصنر جمراسی2یازقولو
 

 -تیدیو اونیین آتیو جییث    اقیوش وار و بی یوق آتدیو کونلرین بی کونوچه بی3بی واراتدی
 4السیی قی ییل گیول گا   جییث خیانوم قونموشیدو بیی     -کون جییث بی .جیث خانوم آتدی
 .بی تیکن باتدو 6اونین هاداقیئ کیو 5اوستوچه هوقیراتدی

 هنلییدیو 2هییاججوق .8هییییی بیلمییدی تقّییال شییادیو تیکنییی 7هرنییه قیوریلییدیو تفییره
 هایدی: .یانیئ 99سیواردو اَبه 95اوچاغالن

 .9مونو هیپی جان هاداقوما تیکن باتموش بیاَبه -
                                                                                                                     

 هایقولو: دئین 1
 یازقولو: یازان 9
 باشقا خلجلر: وار آرتی: وار ایدی .واراتدی: تلخاب: وار آتدی 3
 گاال: شاخهو بوداق 4
 هوقیراتدی: اوخویوردو هوقیرارتی/ 5
 هاداقیئ<آهاداقی+ <حرفی یوخدور اونا گؤره هاداقی+ن+ا« ن»خلجی ده آراچی  .هاداقیده: آیاغینا 6
 تفره: طفرهو تالش 7
 هییی بیلمدی: چیخارا بیلمدی. هییمث: )متعدی فعل( چیخارتماق؛ هینمث: )الزم فعل( چیخماقو مینمث 8
 هاججوق: هازجوقو آزجا 2
 اوچاغالن: او چاغداو او زامان 95
 أبه: آباو آنا 99
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 سی هایدی:اَبه
 .تهین هیپیننه 9تیوهجان منیم کؤزوم کؤرم  یدبَبَه -

 سیئ هایدی:ننه .سی داموچا قوندوجیث اوچدو واردو ننه -جیث
 .هاداقوما تیکن باتموش بی مونو هیپی -
 سی هایدی:ننه
 .تهین هیپیخاال یدتیوه باالجان منیم کؤزوم کؤرم  -

 .شادی کؤزلرینده یاش تؤکمکه جیث خانوم واردو قوندو خاالسی داموچا بنا -جیث
 هایدی:خاالسی 

 جیث خانومو شیرین جانوم تاتلوغ خانوم نه هنلورین؟ -جیث -
 میآ هایدو:هنلی خاالسیئ جاواب وئر -جیث خانوم هنلی -جیث

 .زحمت مونو هیپیورو بیخاالجان هاداقوما تیکن باتموش قان کلییّ -
 .3قودو دوالوقا جیث خانومین هاداقوندا تیکنی هییدی -خاال جیث

 :5بی اویان اوچدوو بی بویان اوچدو هایدو 4بارالشدی جیث خانومین حالی -جیث
تیکن اوینییولالر یا نا؟ اوچا  -خاالجان من یوواروم کؤردوم حامام داموچا قوشالر تیکن -

 .قاتیکن اویناماق -تیکن 6کلیم تیکنیمی آلوم واروم
تییکن اوینیولالرو    -کؤردو قوشیالر تییکن   وجیث خانوم اوچدو واردو حامام دامیئ -جیث

 لدی خاالسی یانیئ هایدی:ک
 .8دیمتیکن اوینی -تیکن 7تدمی یووارومخاالجان تیکنیمی وَره -

 خاالسی هایدی:
 99و تیکنیی آالوشیتوردوم یوکیدوم   95تونیوروم هدچیدی   2پوشوک کلدی پاجادا سیتدی -

                                                                                                                                  
 هیپی: )امر فعلی( چیخارت 9
 یدتیوه: )یدتمث/ امر( آپار 9
 دوالو: تاقچا .وقا: قویدو دوالباقودو دوال 3
 .یاخچی اولدو .بارالشدی: بار اولدو 4
 دا: آیتدی( .)دده قورقود .هایدو: دئدی 5
 کلیمو آلومو واروم: )هامیسی همی ه کی حالت( گلرمو آالرامو گددرم 6
 : )وارماق/ امر( گددیمو واریمyovarumیوواروم  7
 اویناییمدیم: )امر حالتی( گددیم یوواروم اوینی 8
 )سیمث: سیدیث آتماق( .تدیسیتدی: ای ه 2
 هدچمث: گدچمثو سؤنمثو خاموش اولماق 95
 پرت کردن .: آتماقو تولالماقو فاkəyükmیوکمث  99
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 تیکن بولدوم وئردیم؟ تونورچا کؤندوو تدمی سنه ندرده
 جیث خانوم هایدی: -جیث

 .بی قاودا الواشالردا کؤتورم ت ه م ینگهوئرم 9منیم تیکنیم وره -
 خاال کولدو هایدی:

 .لیرووروم قیچین قیری له9بو اَرسین -
 .4کؤتوردو ت دی 3لردهبی قاودا هیکمث جیث خانوم اویانقا اوچدوو بویانقا اوچدوو -جیث
 6سینداق  5جییث خیانوم کؤکچیه اوچارآرتی/آتیدیو کیؤردو یدرچیه بیی قونچیو         -جیث

 هایدی: .بالال کلدی قونچو یانیئ -بالال .اونین یانیچا قوندو یدرکه .یوربی یرمیآ یدی
 نسه ائتورین؟ .قونچو دایی 7هارماغاین -

 قونچو )چوبان( هایدی:
می مو آمما هیکمکیم یوقآرتی/آتدی اونیین  بی یرجیث خانومو سنداق  -ساغول جیث -

 .یدی یوروم توْغرامی ام 8قیق یدریئ
 جیث خانوم هایدی: -جیث

 95.بیله یدپیدک 2توغر  یکمکیم وارو آال سوت ایچچیئمنیم ه -
لیر  گیه دق سوت تؤکدو باشالدوالر یدپیی  99قونچو هیکمکی آلدی توغرادی بایداقاو اوستئ

 .بوغداسیئ الرین بی سی توشدو خالقینقوزو
 قونچو هایدی:

 99شیرین جانومو تاتلوغ خانومو ت یپ یووا او قوزین بوغدادا هیولی  جیث خانومو -جیث -
 .یدکه بیله سنداغو یدپیدک اوچاغ 93لیبَره رووس

                                                                                                                     
 .ینین سونو فتحه ایله ایله بیتیر: وئر! استلنا اوالراق بو فعلین امر حالتərəvوره  9
 چون اوجو قالب شکلینده اوالن دمیر وسیلهارسین: تندیردن چؤرک یا چایدان چیخارتماق او 9
 هیکمث: چؤرک 3
 ت دی: قاچدی 4
 قونچو: قویونچوو چوبان 5
چوبانالر بیر داشیی اودا قوییوب قی انیدان سیونرا اونیو داواردان سیاغدینی سیوتون ایچینیه          .سنداق: سنگداغ 6

 .سالیئ چؤرک دوغراییئ یییردیلر
 اقهارماق: یورولم .هارماغاین: یورولمایان 7
 قیق: قیغو داوارین پدیینی 8
 توغر : )توغراماق / امر( دوغرا 2
 بیله یدپیدک: بیرلیکده یدیث 95
 اوستئ: اوستونه 99
 هولی: )امر فعلی( دؤندر 99
 لی: سورو طرفینهسورو بره .لی: ساریبره 93
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جیث خانوم اوچدو واردو قوزین بوغدادا هولودو کلیدی کیؤردو چوبیان سینداغی      -جیث
 .یدمیآ توکتمیآو اوچاغالن هیکمث یدریئ هنده بایداقا قیق تولدارموش

 هایدی: 9کهربی جیث خانوم پررین چالدی بی -جیث
 .9من وارییوملریمی وره قونچو دایی منیم هیکمث -

 قونچو هایدی:
 سنه هیکمث وئردیم؟ 3کیییَییلیم یددیم ندرده هیتی آچوقموشدوم هیکمکین -

 جیث خانوم هایدی: -جیث
 .او قوزین کی بوغدادا هولودوم کؤتورَم اوچام واروم 4ینوَرهو وئرمگه تد  اول منیم هیکمکیم -

 قونچو کولدو هایدی:
ووروم یاپی یین یدرکیهو اگیر     6ین؟ مونیدوال کیؤرور  5کینَیَیدؤگ جیث خانوم بو -جیث -
 .8ل وار قوزین گؤتوره 7ینتجؤرگ

قیا اوچیدو بوغیداقا توشیگولو )توشینو دوشین(        بویان قا اوچدوو جیث خانوم اویان -جیث
 .قوزین هرَکدی )گؤتوردو( یو اوچدو

وارییور اولالرقیا یووقالشیدو    95یدرکه کؤردو بی بوررا هاتلوغ 2جیث خانوم واقدی -جیث
 :هایدی 99والیالشدی()ق

 ندرق وارییوری ؟ 99هاتلوغ الالالر -
 هاتلوغالر جاواب وئردیلر:

قییا کلییین  تییاتلوغ خییانوم وارییییوق پادی ییاه شیییرین جییانومو جیییث خییانومو -جیییث -
 .93گییَییثکههیتی

                                                                                                                     
 بی بیرکه: بیر بیرینه 9
 .گلیر« وم»سینده تورکیه کیمی : تلخاق لهجهvariyyomوارییوم  9
 هیتی که لیم: )امر( گتیریم 3
 ینسنو وئرمهیه)الت امی( وئرمه ynəgəvermین:  وئرمگه 4
 دؤگنث: دگنثو چوماق 5
 موندوال: مون+دوالو مون+الو بونونال 6
 جؤرگَتین: جرأتین 7
 ل: )امر( گؤتور!گؤتوره 8
 واقدی: باخدی 2
 هاتلوغ: آتلیو بیر دسته آتلی 95
 یووقالشدی: یاخینالشدی 99
 الال:قارداش .الالالر: قارداشالر 99
 گث: )الت امی( گتیرکهیتیکه 93
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)هییرره   9ی دامیین ارنییئ  بی  قونیدو  9جیث خانوم اوچدو واردی پادی اه کودنیچه -جیث
خابارآلیدی   .4اییت هؤلریییورالر   3سؤره کؤردو کلیین اؤنگوچیه   بی دمده .سیئ(سیئو شرفه

 کلین اؤنگوچه ایت هؤلرییوری ؟ 5ی هنَت
 هایدیالر:

بی  دق چاراسیوزلوقدا کلیین    قیرران قیرمیآو قوزو بولونمورو 7لریکلمیآ ییلقی 6واوا -
 .اؤنگوچه ایت هؤلرییوروق

 جیث خانوم هایدی: -جیث
 و آممیا آووال 2کلین اؤنگوچه هؤلردین 8وَین مو یدتیبو قوزین پادی اه کؤدنیئ کلیتمی  -

اوچیاغالن کلیین    99گیم(  کیه  لگم )کییره کده 99هارقاما من 95کلین کسیکین کرک بی پستا
 .گه کده

 نوکرلر هایدیالر:
 .رین اوچا کلین کدهاولتا آووال کلین کسیکین وئریمی  سن کده  -

 .تیچا قوربان ائتدیلربو آنالشاماقدا سؤره قوزین یدتدیلر کلین هاداغی آل
لگیه(و آممیا    کگیه )کیده  جیث خانوم داق واردو ایچگر هَوچه کلین کسیکین کیره -جیث

 .93الالدوالرگدیلرو اونو هوده سان لر کلین کسیکین قوشقا وئرمهنوکرلر و خدمتچی
 .و ناراحت اولدو 94جیث خانوم ماقول هاجودو -جیث

 لرکه هایدی:کلدی خدمتچی
 95.نمنیم قوزومو وَردی -

                                                                                                                     
 کودَن: توی 9
 سیارن: دوداقو دامین ارنیئ: دامین قیرناسیو لبه 9
 اؤنگوچه: اؤنث+چه: اؤنوندهو گلین قاباغیندا 3
 هؤلرییورالر: اؤلدورورلرو قوربانلیق کسیرلر 4
 ی: نه تهرو نییه نَییَیته 5
 واوا: وبا 6
 قی: داوارییل 7
 یدتی وَین: )امر( آپارین 8
 هؤلردین: )امر( اؤلدورونو کسین 2
 بی پستا: بیر دفعه .پستا: دفعه 95
 هارقا: آرخاو أیین 99
 ملگم: )الت امی( گدیهکده 99
 سانگالالماق: داشالماقو قووماق 93
 ماقول هاجودو: برک آجیقدی 94
 وردین: )امر( وئرین 95
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 پاکارالر )نوکرلر( هایدیالر:
سیوو   3پدیکاریئو قوزین هؤلردیث یدیدیث اوسیتونده دق بیی هییدیآ     9بوشین 9یووا -

 .ایچدیث
 جیث خانوم هایدی: -جیث

 .می  کلینی کوتورَم ت َگیَیمنیم قوزومو وئرمه -
 هایدیالر:لموش لر( کوپاکارالر )خدمتچی

 کیم کؤرموش قوش کلین قاوزیقا؟ 4تا کهتدمی -
 :قوش هایدی

 .قاوزیالر بر پ  تدمی کؤردین کلینی نه -
و 5اوجیا دامیین ارنییئ    بیی  قونیدو  واردو اوچیدو  چیا  جیث خانوم بو سؤزو هایدوق -جیث

بویانقیا اوچیدو    و اویانقا اوچیدوو 6کلییورالر چاال -کؤزلییَیدی کؤردو کلینی ساز و آوازالو چاال
 .کلینی هات اوستونده کوتوردو یو اوچدو

 هاغاچی گاالسی اوستوچه قوندو 8یاقاق 7بیدیث ث خانوم کلدی بیجی -جیث
 .چؤگور چالور 95ن َبَ 2آش یق یوْرموش بی چهسیکؤردو هاقاچین کؤلگه

 جیث خانوم هایدی: -جیث
 .آش یق الال هارماغاینو یدکه بو کلینی وئردیم سنه؛ سن دق سازین وره منه -

 آش یق بو سؤزکه خوشو کلدی هایدی:
 .99خانومو شیرین جانومو تاتلوغ خانومو آال بو ساز سنین حاللین اولتا جیث -جیث -

کلینیین الینیده اؤپیدو اونیو اؤز      آش ییق  .قوش چؤگورو آلموش کلینی وئردی آش ییققا 
 .هیَیویئ یدتدی

                                                                                                                     
 )امر( گدت! yovaیووا:  9
 )بوش: باش( .شین: باشینبو 9
 هیدیآ: قابو لیوان 3
 تدمی: ایندی .تدمی که تا: ایندی یه کیمی 4
 )ارن: دوداقو قیراقو لبه( .ارن+ )ن(+ه: قیراغینا :ارنیئ 5
 کلییورالر: گتیریرلر 6
 بیدیث: بؤیوک )د=ی( 7
 یاقاق: گیردکانو قوز 8
 یورموش: اوتورموش 2
 ن چؤگور چالور: م نولدور چؤگور چالیر. )فارسی: دارد می نوازد( ؤرسدیر. ب هن: ایندی نین استمراری نی گ ب ه 95
 اولتا: )امر( اولسون 99
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هاغیاچی شاخاسیییئو   9جییث خیانوم داق چؤگیورو آلیدو واردی قونیدو سییناور       -جییث 
 و بو شعری هوقوماقا: 9کهکباشالدی چؤگور چالماققا و کؤکورتم
 تیکن وئردیمو هیکمث آلدومو

 .سازوم 3چالی سازومو چالی
 

 هیکمث وئردیمو قوزو آلدومو
 .چالی سازومو چالی سازوم

 
 قوزو وئردیم کلین آلدومو
 .چالی سازومو چالی سازوم

 
 کلین وئردیم چؤگور آلدومو
 .چالی سازومو چالی سازوم

 
 .ساز وورماقال کییَیچرییور 4لرچهومرین کؤدنجیث خانوم ع -او کؤنده بو یان جیث

 .جانی ساغ اولتا 5ساز وورغولالر

  

                                                                                                                     
 سیناور: صنوبر آغاجی 9
 )ییر: ترانهو شعر( اوخوماق ییر یا ترانه کؤکورتمث: اوجادان 9
 چالی: )چالماق/ امر( چال! 3
 کؤدن: تویو ج نو شنلیث 4
 وورغولالر(<لو+الر)وورغو+ .وورغولالر: وورانالر 5
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 له تــَــوَه ماتالییرئب ♦
 (قوردال دوه ناغیلی)

 هایقولو رحمتلیث تلخابلوق صنرا باجی
 یازقولو: علی اصنر جمراسی

 
چچه آتدیو او ند وار 9ریدکونلرین بی کونوچه بی آچ ب .تدیو بی یوق آتدیآ بی وار

کلدی تاغدا  .5و بی کون آچلوق اونا کار شادی4هگیدپی 3بولمادوقاتدی 9کونییَیرتی هد نه
ده یا 6نده( آشدو بالوققا یووقالشدیو کؤروگه بی حیوانداو أچچی«قوش قیه سی»)ملالً 
 .7ه یا ناگدهو بی زاد بولور یدپی دهو پرنده چرنده واوغالقدا
باغالر هاراسیئ آشدیو کیردی بی باغقا کؤردو کلدی ائردی  8سومسونو -بدری سومسونو 

 .بی نارون کؤک قوزو اوتلور
 .سنی یدپیگم 2قوزوقا هایدی:هی وم

اوماینو یووا  99و منی یدمکلهو سن توق95قوزو هایدی: من بی باال جونبول قوزورسام
 .قون و باغیچا بی أچچی اوتلور اونو یدپی

 .یدییور 93کؤکا هاراسیچا 99انبدری آشدی قون و باغیئو کؤردو بی قارا أچچی پ
 ؟أچچی هایدی: بدری سن بودا نسه ائتورین

 .ییَمگآچوقموشامو تدمی کلمی م سنی یدپی 94بدری هایدی: سخد
و منی یدمکله سن بی زاد 97اچچیرسم 96هارقان 95وراققأچچی هایدی: من بی تاق

 .یووا او بی سی باغقاو اودا بی قون اوتلور اونو یدپی 98اوماین
                                                                                                                     

 هد نه: هدچ نه 9                      بدری: قورد 9
 

 بولمادوقارتی: بول+ما+دوق+آرتی: بول+ما+میآ+ایدی: تاپمامی دی 3
 کار شادی: کار ائتدیو ارر ائله دی 5                یدپیگه: )الت امی( یدیه 4

 

 یا نا: یا نه 7                    أچچی: گدچی 6
 

 سوله نه -سومسونه؛ آختارا آختاراو سوله نه -سومسونو: سومسونه -سومسونو 8
 قوزورسام: قوزو+رسام: قوزویام 59                   هی وم: ایستیرم 2

 

 توق: توخ 99
 پان: کردیو ردیف 99
 یالر ارپاقنین گؤی ی جیاوزوم آغاکؤکا:  93
 سخد: سختو برکو یامان )آجیقمی ام( 94
 و ضعیفو اتسی و )زنجاندا: تاققیالق: قوروموش دری( تاققوراق: آریق 95
 هارقان: آریق 96
 اچچیرسم: اچچی+رسم: گدچییم 97
 اوماین: اولمانو اولمارانو اولمازسان 98
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سیچه  قون ماو کؤلگه 9سی باغقاو کؤردو بی هورون آشدیو او بی 9لدوبدری هاتقو
 اوستیئ چالمیآ او 4بدرین خیلی ذاوقو اولدو تی لرین بی بیر .یور ائته 3یورموش گییَیوش

 .ییَیمگهایدی: کلمی م سنی یدپی 5چا
 قون هایدی:

تییَییوه اوتلور یووا قون و باغیچا بی بیدیث اوجا  .ین منی یدمکله سن بی یدرکه ائرمه -
 .اونو یدپیو کدف ائتی
ایچچه  7وه کانایَیت 6اودا کؤردو بی ساروق .سی قون و باغیئ کیردی بدری واردی او بی

 .اوتلورو 8ن ب ه
 توه بدرین کؤردو هایدی:

 تلسیث؟ 95بدری موناغ و2ندرق وارییورین -
 بدری هایدی:

 .سخد آچوقموشام کلمی م سنی یدپیگییَیم -
 توه هایدی:

اگر هی ورین منی  و99توزو یوقار .رااتیم شیرین تاتلوق منیم سؤزوم یوقارو آمما منیم -
 .و اوچا منی یدپی93اوستومه واراق دوکاندا بی هاز توز آلداق 99کهییَیین هون هگیدپی
 
 

                                                                                                                     
هر ایکی سی خلق ایچینیده  « هاتقولدو»و « هاتلوقدو»هاتقولدو: آتیلدی )آقای جمراسی نین دئدیگینه گؤره  9

 ( .داها دوز دیر« تلوقدوها»آما اونون نظرینه  .ای لنیر
 )رنث( آغ hürünهورون:  9
 گیییَییوش ائتمث: گؤوشه مثو ن خوار کردن 3
 بی بیر: بیر بیر 4
 چا: چاغو زامان 5
 ساروق: )رنث( ساری 6
 کانا: اوزوم باغیندا اوزوم ردیف لری )قنوو؟( 7
 ن اوتلور: م نول دور اوتلویور )دارد برای خودش می چرد( ب ه 8
 ارییورین: هارا گددیرنو هارا گددیرسنندرق و 2
 موناغ: بدله 95
 یوقار: یوق+آر: یوخ دور 99
 )هونمث ( .که: )امر( چیخو مین هونه 99
 آلداق: )آلماق / امر( آالق! 93
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هارالیق  3باال کولمه کالالر .هاراسیئ 9هوندو تَوَین اوستیئو کلدیلر بالوق 9بدری هاتلوقدو
که و کبنا شادیالر داد و قال ائتم .یلرو کؤردولر بدری هونموش تییَییوه اوستیئچا اویندراتد

 .اقبدرین توه اوستوچه تاشالماق
 نوروز»قاچاققاو واردو  4بدری قورقوداو هاتلوقدو توه اوستونده توشدو یدرکهو ال قودو

 اوستوچه یوردو اؤز اؤزیئ هایدی:« کامارو
 

 واردین کؤردین باغچا قوزوو
 اککی کؤزو 6قالیقاتدی 5تدینییَیدپیگ

 توزو -تاتی 7تدینییَیندچچیگ
 

 واردین کؤردین باغچا اچچیو
 تدین قالیقاتدی اککی قیچیوییَییدپیگ

 .تدین تاتی توزوییَیندچچیگ
 

 واردین کؤردین باغچا قویون
 تدین قالیقاتدی بویون بویونییَییدپیگ

 .توزو -تدین تاتیییَیندچچیگ
 

 وَهواردین کؤردین باغچا تَ
 8تدین قالیقاتدی سدوه سدوهییَییدپیگ

 تدین تاتی توزوییَیندچچیگ

                                                                                                                     
هر ایکی سی خلق ایچینیده  « هاتقولدو»و « هاتلوقدو»هاتلوقدو: آتیلدی )آقای جمراسی نین دئدیگینه گؤره  9

 ( .داها دوز دیر« هاتلوقدو»نظرینه آما اونون  .ای لنیر
 بالوق: کند 9
 کال: اوشاق 3
 ال قودو: ال قویدوو باشالدی 4
 یدین )یدپیگه+ اتدین: یدیه ایدین: یدیه یدین( یدپیگییَیتدین: یدیه 5
 قالیقاتدی: قاالیدی )قالیقا+آتدی: قاال ایدی( 6
بهارسیتان  « ندچچیگتیدین »ی نین دئدیگینه گؤره: آقای جمراس .یدیندینو نه ائده ندچچیگییَیتدین: ندینییه 7

ناشیور:   )اینیدی( ندچچیور:   .ندچچیمث: ناشیماق )نه شایماق: نه ائتمث( .اولور« نیقاتدیناش»)خِراب سابق( دا 
 .ییدیم ندچچیگتدیم: ندینیییه  .یَم)الت امی یا ایستث کیپی(؛ ندچچیگم: ندینه .ائدیم)امر( ندچچیدیم: نه .ائدیرنه

 .لی ایدی: ندچچوراتدین: ندیننیردینیر یوخاریداکی شعرده گدچمیآ استمراری حالتی گلمهنظره گل
 وئره -سؤیه؛ سؤیوش وئره -سدوه: سؤیه -سدوه 8
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 سیشانگول، مانگول، گول دسته ♦
 خانم هیلوق حاج رقبتلخاهایقولو: 
 علی اصنر جمراسی :یازقولو

 
کونوچه بی  کونلرین بی .ساوای کیمسه یوق آتدی دا ...آ آتدیو یوقتدی بی آ بی وار
 .آتدی باالسی وار اونین اوچ .آتدی اچچی وار

 .9سی هاییرآتدی و گول دسته9سیئ مانگول و او بی سیئ دقسینین آتی شانگولو بی بی
 .یالردباالجوق باغچا تیرریلوک شاییراتبولالر بی  

و هییَیوکه هولوندوقدا شاخالری 5و تاغچا اوتلدراتدی4بدبانچا 3اتدیاچچی کونده وارّ
 .6کیچه سوت کلیراتدییییَهاراسیچا اوْتو آغ یچا سوو و مم

دق/تهو شانگولو مانگول و گول دسته سی  .8چالالتدی تورّاتدیو ائ یکی 7باغ ائ یکیچه 
 ؟99کیمییَییر 95یالراوچاغ خابار آلالتد وائ یث دالیئ 2لییَیتدیلر هاتلوقو کل -هاتلوقو

 :99آتدیهاییراچچی ائ یکین بو یانوندا 
 

 سیشانگولو مانگولو گول دسته
 .کلمی مهاچدین من اِئ یکی 

 کلیتمی م؛ 93آغ ومچا سوو
 ا اوت کلیتمی م؛چشاخوم
 کیمچه سوت کلیتمی م؛یَیمم

 .کلمی م ائ یکی هاچدین من

                                                                                                                     
 )تلخاب: دق( .سیئ دق: او بیرسینه ده او بی 9
 هاییراتدی: دییه ردی 9
 وارّاتدی: وارار+آتدی= گددر ایدیو گددردی 3
 بدبانچا: بیاباندا 4
 لدراتدی: اوتالیاردیو اوت یدیه ردیاوت 5
 کلیراتدی: گتیرردی )کلیمث: گتیرمث( 6
 چه: قاپیسیندا )ائ یث: قاپی( ائ یکی 7
 ی: چاالر ایدیو چاالردیچالالرتچالالتدی:  8
 لریکللرتکللتدیلر:  2
 و آالردیالرالریآلالرتآلالتدیالر:  95
 .کیمییییَییر: کیم دیر 99
 یه ردیهاییراتدی: هاییرارتی: دی 99
 سو suvسوو:  93
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 .9تدیالراو تد  ائ یکی هاچار9داماقالنناتدیالر قشانگولو مانگول و گول دسته سی د 
و  5ام یررَرتی اری ام یررَّتدیو اولّ 4باغقاو اولالرین سووینو اوتین وئررَّتدی 3اَچچی کیررَّتدی

 .یاتیرآتدیالر 6تا گه  سدبی
باالالرین یوزونده اؤپموش اولالرقا  7اچچی کونده تد دهو باغدا تاشقار واردوقیئ

 تاپ وررآتدی کی:
 هر .یدپیگه 8ا یدتیوَگهقسی! اوْماغا بدری سی ی آلالتیشانگولو مانگولو گول دسته» -
ین یوزیئ هاچماینو مگر او داق من هایدوقوم سؤزلری ائ یکی چالدی ائ یکی اونو کیم

 .«سی که هاییقا
 و اؤز اؤزیئ هایدی:2کونوو بدری زهریقمیآ کونلرین بی

بو سؤزو هایی هاییو کلدی  .95ک شانگولو مانگولو گول دسته من سی ی یدسم کره -
 .اچچی باغی ائ یکیئ

سی دق هاتقولو  و گول دستهشانگولو مانگول  .باال باشالدی ائ یکی چالماققا -باال
 سسلندیلر کیمییَیر؟ .هاتقولو کلدیلر ائ یث دالیئ

 ری هایدی:دب
 .99سی ائ کی هاچدین شانگولو مانگول گول دسته -

 و بلکی او بدری ریو99ارقلری داده بیلدیلر کیو ائ یث چالقولو ننه باالالر اونین سسین
 .اولالری آلالتمیآ یدپیگه 93هی ور

یی م ائ یکی هاچدینو آمما اولالر ائ یکی  من سی ین ننه یلواردی کیا 94بدری ماوالق
 .هاچمادیالر

                                                                                                                     
 : داماقالناردیالرو شاد اوالردیالرالرالننارتی داماقداماقالنناتدیالر:  9
 : آچاردیالرالریرتاهاچارهاچاراتدیالر:  9
 ی: گیرردیررَرتیککیررّتدی:  3
 ی: وئرردیوئررَرتوئررّتدی:  4
 ی: امی دیرردیررَرتیام  ی:ررَّتدیام  5
 بحه کیمیسدبی گه تا: صاباحا کیمیو ص 6
 و گدتدیکدهواردوقداواردوقیئ:  7
 یدتیوّگه: )الت امی( آپارا 8
 زَهریقمیآ: عصبانی اولموش 2
 ک: یدیه جگم یدسم کره 95
 هاچدین: )امر( آچین 99
 داقار: دئییل 99
 هی ور: )واشقان: شییَییّیر( ایستیر 93
 ماوالق: چوخ 94
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 .ن کلییور و آمما او ساعات کؤردو اچچی ب ه9دی ائ یکی سیپیگهبدری هی ه
 .هاچور 3بره و کؤروگه اچچی ائ یکی ن9بدری تییَ دی بی دالداچا کد یندی

 .دهقالتا سی که خابار وئردیم اچچی 4بو بود
 هایدی: .5کلدی بنا شادی ائ یکی تؤومککهاچچی 

 
 شانگول مانگول گول دسته سی
 سیشانگولو مانگول گول دسته

 کلمی مائ یکی هاچدین من 
 آغ ومچا سوو کلیتمی م
 شاخومچا اوت کلیتمی م

 کیمچه سوت کلیتمی مممه
 .کلمی مائ یکی هاچدین من 

 
اچچی  .هاچدیالر لدیلر ائ یکیک 6شانگولو مانگول و گول دسته سی دق اوینئ اوینئ 

 .اولالری سووالتدیو ام یردی و اوتالتدی 7وارا کی کؤنده .کیردی باغقا
ده دانی دیالر و باالالری ائ یث چالما ماجاراسین  8بی هاز اولالرال اویان بویاندا و اره بَره

 .لریئ هایدیالر ننه
 اچچی هایدی:

اوچا  .باالالروم ...بارک ا .چمادیقای او خائن بدریمیآ هاوول شامی ای  ائ یکی ها -
 .اوْتالماققا واردی 2کالالرین یوزونده اؤپدوو هییَینده

ده خابار وئردیمو او اچچین سؤزلرین اؤرگندیو سؤرهو بی هاز  تدمی سی که بدری
اچچی  99هاغاچ دالداسیندا هوندو یاواش یاواش کلدی بوشالدی 95کؤزلیَیدی اوچاغالن
 .باغی ائ کین چالماققا

                                                                                                                     
 گه: )الت امی( سیندیرا سیپی 9
 کد یندی: گی لندی 9
 نه جور :بر نه 3
 بوردا bodبود:  4
 تؤومککه: دؤیمگه 5
 اوینئ اوینئ: اوینایا اوینایا 6
 وارا: کیمی )کونده کی وارا: گونده کی کیمی( 7
 بوردان -بورا دانو اوردان -ده: اورابره -اره 8
 هنده: یدنه ده 2
 او چاغالن: او زامانو )سپ و بعدو آنگاه( 95
 بوشالدی: باشالدی 99
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 .اوینئ کلدیلر ائ یث دالیئ اوغالقالر اوینئ
 سوروشدوالر کیمییَیر؟ کیمییَیر؟

 اوغ اتدی اوچا هایدی: بدری سسین اچچی سسیئ
 

 سیشانگولو مانگول گول دسته
 کلمی م اِئ یکی هاچدین من

 آغ ومچا سوو کلیتمی م
 شاخومچا اوت کلیتمی م

 کیمچه سوت کلیتمی میَیمم
 .می مکل ائ یکی هاچدین من

 
 .لری ری ننه 3قدنیرگیلی و بولالری 9کی ائ یث چالقولو بیلدیلر 9باالالر میناق

دی اوساعات شانگولال مانگولو تیرری تیرری  جلدی ائ یکی هاچدیالر؛ بدری امان وئرمه
 .قارنیئ اوتدو

 .آستیچا کد یندی 4بی ماو گول دسته سی دق قورقودا تییَی دی
چاراسی کسیلدیو اچچین قورقوسوندا باغدا  .6دی ولو بیلمهاونو ب 5بدری ماوالق هاغرادی

 .واردی 8هوندوو پورتدو 7تاشقار
ین  هو تدمی هنلمهکال قودو هنلمک 2سی دق ماو کولوچاو کی زین هییدی گول دسته
 .قاچان هنلدین

هولوندو کلدیو هرنه ائ یکی چالدی کیمسه اونا جاواب  شام چاغیو اچچی اوتالماقدا
کؤردو کی ائ یث هاچوق آرو کیردی ایچگیَیر  95دییَل شاخالریال ائ یکی ییته او .دی وئرمه

                                                                                                                     
 همیناق: بدل 9
 چالقولو: چاالن 9
 قدنیرگیلی: چاغیران )قدنیرماق: چاغیرماقو سسلنمث( 3
 ماو: موو آغاجی 4
 هاغرادی: آختاردیو آرادی 5
 دی دیو تاپا بیلمه دی: بوال بیلمه بولو بیلمه 6
 تاشقار: دی اریو ائ یث 7
 پورتدو: قاچدی 8
 کی زین هیمه: بوزولمهو قیسیلما )فارسی: ک  کردن( 2
 .دی له دی: ایته له ییته 95
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کؤردو شانگولال مانگول یوق آرو آمما گول دسته بی ماو کولوچا کی زین هییمآ قورقودا 
 .9تیتیر تیتیر چکور

 :خابار آلدو
 ؟9پ  شانگولال مانگول قانی -

 .سیئ تعریف شادی هنن هنلئو احواالتی -له هنلئ سیو هؤکورتمهگول دسته
 اچچی حیرصلندی هایدو:

بدریگه  ؛ تدمی 5هییَیوچه تُورال 4و منیمکی بدریله قالتاو سن ائ یکی بکتیری3هاوول -
 .بر اولوره باال یدمث ن 6کؤرستیم

کهو ماغار کاوچا یولقا توشدو واردی ائردی بی ماغارقاو بنا ائتدی هاداقالرین یدرکه تؤوم
 :ایچینده بی س  کلدی

 یور؟ کیمییَر؟ تاروپ و توروپ ائته بو -
 :اچچی هایدی

 ین؟ تولکو منیم باالالرومو سن یدمی ه -
 تولکو هایدی:

 .دیقمو یووا بدری سوراغیئ من یدمه ...نا وا -
ه و کاچچی واردی هوندو بدری ماغاری دامی اوستیئو بنا شادی هاداقالرین یدرکه تؤومک 

 .کهکتارپو تورپ ائتم
 .ق بی قازان آش قوموشدو هوچاق اوستیئ بی یرارتیبو واخت بدری د

 هایدی: 7یاول -یبدری اول
 

 او کیمییَیر؟ -
 اوستوچهو دام

 یور تاروپ و توروپ ائته
 یور آشومو شور ائته
 .یور کؤزومو کور ائته

                                                                                                                     
 تیر تیتیریر -تیتیر چکور: تیر -تیتیر 9
 قانی: هانی؟ 9
 یاخچی havulهاوول:  3
 بکتیری: )امر( برکیتو باغال 4
 تورال: )امر( دور! قال! 5
 کؤرستیم: گؤرسه درم 6
 اولویا -اولویا  uli-uliاولی:  -اولی 7
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 اچچی جاواب وئردی:

 
 رسمو آشینو شور ائتورومو من اچچی -

 کؤزینی کور ائتورومو
 م؟ین شانگولو سن یدمی ه
 ین مانگولوم؟ سن یدمی ه

 
 بدری تی لرین قیرچیلیَیتدی جاواب وئردی:

من یدمی م شانگولینو من یدمی م مانگولینو سنی دق بی کون یدسم  بلی! هدی! -
 .9ک کره

 .توز ائتمه 9بوردا یووا سوختورو
 اچچی هایدی:

وئردیم باال اگر جؤرگتین وار هونیَیکه تاشقار واراق قاضی یانیئو اوچاغ سنه نی ان  -
 .ر اولور یدمث نبه

 .یولالنمیآ کلدیلر قاضی یانیئ سی دق مونو هایدیقدا سؤره اولالرین اککی
 .سی دق الی بوش کلمی یَیللر قاضی کؤردور اککی .قا بیان شادی اچچی ماجاراین قاضی

 اولالرقا هایدی:
 .4ین سدبی تد ده یدکه 3یوواین -

سیئ  کیسه 5نیر کؤتوردوو بدری دق بی قوتاقسدبی تد ده اچچی بی بوغچا فطیرله پد
 .واردیالر قاضی یانیئ 7تُولداردی هاتدی چیینیئ 6پیسّیلق

قا واقدیو ذاوقیناک اولدوو آووال بدری قوتاقی آغ ین اتحف 8قاضیو بدری کلیتگیلی
 .95خیلی زَهریقدی .2هاچدیو بیده پیسّیلیق یدلی قاضی سققلین بی طرفین یدتدی

                                                                                                                     
 جگمک: یدیه یدسم کرَ 9
 شدن( خارج sortir-sorteسوخته: اوزاقالشماق  فرانسه:سوختورو: ایت گدت! اوزاقالش ) 9
 )امر( گددین yovaynیوواین:  3
 ین: )امر( گلین یدکه 4
 .ساخالماق اوچون کیسه ...گدچی درسییندن نخودو لپه و اون و qotaq قوتاق: 5
 پیسّسیلیق: معده یدلیو پیسیداق 6
 چیینیئ: چیینینه 7
 کلیتگیلی: گتیرنو قوردون گتیردیگی 8
 یدتدی: آپاردی 2
 زهریقدی: عصبانی اولدو 95
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 .9وغچاسین هاچدو فطیرله و پدنیرلری کؤردو ماقول داماقالندیاوچاغالن اچچین ب
 قاضی اورادا کیو بدری الینده زهریقمی دی امر ائتدی:

کؤردی  بورنی دا  3چان هر 9سی  اککی  دق یوواین باغقاو باغچا او قادر هوزوم یدپیدین -
چاق بی بیرله او .ین منوم یانیما یدکه 5کلییور او زامان هولونوپاین 4سی هوزوم غیلله

 .الل دین هرکیم کوچ اولدو حق اونین جانوبوچار
 :که کؤز ائتدی و اونوین قوالغیئ هایدی قاضی یاواش اچچی

هر قاچان گؤردین بدری تاقی ترپنی  .سن هوزوم یدمهو قوی بدری ماقول هوزوم یدپیته -
بی سین  6لوکیئیورو سن اَککی غیلله هوزوم کؤتورال بی سین قویور بورونین ساغ تؤپبیلمه

که هایی: منوم بورنومدا هوزوم کلییورو هولونوپا واراق  اوچاغ بدری .دق سول تؤپلوکیئ
 .قاضی یانیئ

اچچی دق هوزوم  .بدری یدین یدین هوزوم یدمکه بوشالدی .بدریله اچچی واردیالر باغقا
ره کؤردو اککی ساعاتدا سؤ .اتدیبدریکه واقار اچچی کؤز آستی .کلیتدی 7یدمگین بییَیرین

قاضی هایقولو سؤزو عمل ائتدیو بی غیلله  .بدرین قارنی شی میآو طبل وارا اوموش
 اوچاغالن هایدی: .هوزوم قودو بورنونین ساغ تؤپلوکیئو بی غیلله دق سول تؤپلوکیئ

 .قاضی یانیئو منیم بورنومدا هوزوم کلییور واراق یدکه !بدری و8تدمی بَسیَیر -
 .ی قاضی یانیئبدریله اچچی هولوندو کلد
 :قاضی اولالرقا دستور وئردی

 
 .95و هرکیم کوج اولدو حق اونوین جانوبوچار2تدمی اککی  بی بیرله الل دین -

اورداکیو اچچی قیورَقییَیرتیو واردو ییراقدا تاق کلدیو شاخالرین سوخدو بدرین قارنیئو 
وندا ساپپا ساغ تاشقار بدرین قارنی ییرتیلدی تؤکولدو یدرکهو شانگولال مانگول بدرین قارن

 .هوندولر
اچچی دق خیلی ذاوغو اولدوو  .لرین کؤردوکچه تیرچییَیلمیآ داماقالندیالر اولالر ننه

 .سی یانیئ شانگولال مانگولو کؤتوردو کلیتدی باغ چا گول دسته
 .من دق اولالری شاد و خندانو خوش و خرّم اودا قودوم کلدیم

 
                                                                                                                     

 تؤپلوک: دلیث 6                 داماقالندی: شاد اولدو 9
 برین کلیتدی: اداسینی چیخارتدی 7                 یدپیدین: )امر( یدیین 9
 بسر: ب  دیر 8              هر چان: هر چاغو هر زامان 3
 الل دین: )امر( الل ینو ساواشین 2            غیلله: گیللهو دنهو اوزوم دنه سی 4
 جانوبوچار: حق اونون جانبینده دیرو حق اونونالدیر 59           هولونوپاین: )امر( قاییدینو دؤنون 5
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 ( -1333واشقانی فراهانی ) ...عبدا
 (9362 -9352آزاده جنث تحمیلی )زمان اسارت 

 9385واشقان در گذر تاریخ؛ تفرشو مولفو 
 9325ها در آینه تاریخ؛ تهرانو وانیاو خلج

 9325روایت ده سال اسارت؛ تهرانو وانیاو 
 9329مبانی دستور زبان خلچی؛ تهرانو وانیاو 

 9329ماهان یاروم؛ تهرانو وانیاو 
 9329مام حیدربابای شهریار با ترجمه خلچی؛ تهرانو وانیاو دیوان سبا به انض

 9323نقل کالم؛ تهرانو وانیاو 

 
دا نین دارالقران( گئتمیشدیم کرجه دکتر لسانی5861نین اولی )من آذر آیی

آقای واشقانی قیش اولدوغونا گؤره  .ییمسلسله کارگاهالرینا شرکت ائله
بونا  .یب گلمیشدی کرجده اؤز ائوینهواشقاندا ساختمان ایشلرینی تعطیل ائد

بو گؤروشده قایناناسیندان گؤتوردوگو  .گؤره اونو دا گؤرمک قرارینا گلدیم
آقای واشقانی  .موشممن اونالری یازییا کؤچور .سینی منه وئردیفیلملردن ایکی

نین آقای واشقانی .سینده بیان ائدیبنین قایناناسی بو داستانالری خلچ تورکی
 .ه گؤره بو خانیمین هشتاد بئش یاشی اوالردئدیگین

نین نویس اوزرینده، گنه ده آقای واشقانیبو داستانالری پیاده ائدندن سونرا چک
 .سونرا تایپ ائتدیم .یانیندا بیلمدیکلریمی سوروشدوم

 .چئوریلیب سسینه یو-سسی ۆ و ئو سسینه-سینده ؤ سسیواشقان خلچجه
شقانی نین ائوینده اوخودوق؛ یازی اوزونده بو مطلبی پرینت آلیب آقای وا 

 84/1/5869 .ایندی بوردا اعمال ائدیرم .لرینی دوزلتدیمغلط
 مصطفی رزاقی
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 الیتما شاه عباس ♦
 85نیین قایناناسیی(و   واشیقانی  ...ین: فاطمیه واشیقانی )آقیای عبیدا    سؤیله

 .و یازیئ اوخوماق بیلمیریاشیندا و واشقانلیدیر

 
بی  9هایدی تیریکلیم یوواریم .شاه عباس 9بی پادشاه وارامیآ .اتداقیدکن بی ملل ه

کدرر ایچ نفر ملال باباملوق  .ییهوارور شهرچه ک ه 4تیریر .شهرچه نه خابار 3ک دیم کدم
و اوردا  6یاغمی َللر 5هییَیوچه )منیم بابامین ائوینده(و قراللوقییَیث هییَیوچه بی موشاکییَث

 .دانی یلالر
 ر:سی هایوبی
 8عباس بی جینمنیم آنا کوما قارضوم وارو قیآ کلمیآو خرجیم ته یوخو شاه 7الالم  -

 2بد -ییث بوغدا آلسام کالی رد یکبی اک پول وئرسهو من همی قارضالری وئرسمو همی
 .99ییمیدتمه یول که قیآ کلمیآ هدچ ندره .95شاسام
 سی هایور:او بی

غیل اوغلوم؛ بی هاز پول وئرسه هم اولالری قی یم وارو بی آ 99الالم منیم ته بی آغیل  -
 بی بولالری .کالدا بو ییمچکه خجالت ییرومو بد کدچه شاسا 93دارو هیَو یدر ائیدیسیخانه

 .سمهیییَیوله تا اوغلو هرکهو وئرسم قی ی مو شاسا ائیدیسی یدر هییَیو بی سموهیییَیوله
                                                                                                                     

 .دیر(« آمیآ / امیآ»خلجی ده « ایمیآ»وارامیآ: وار ایمیآ )آذربایجان تورکی سیندکی  9
 وارماق / امر( دوروم گددیم تیریکییَیلیم یوواریم: )تیرمثو 9
 کدم: )مخفف( کدردیم: گؤروم 3
 تیرمث: دورماقو آیاغا قالخماق 4
 موشاکییث: چراغ موشی 5
 یاغمی َللر: یاخمی دیرالرو یاندیریبالر 6
 )الال: قارداش( .الالم: قارداشیم 7
 بی جین: بیر آز 8
 فتق؟(و رفع و رجوعو یدر به یدر –بد: )رتق-رد 2
 )شاماق: ائله مثو ائتمث( .سمهشاسام: ائل 95
 میر. فارسی: به هیچ جایی راه نمی برم(ییم: هدچ یدره عقلیم ای لهکه یول یدتمه ییم: آپارمیرام. )هدچ ندرهیدتمه 99
 لی اوغالن یا قی آغیل: بؤیوکو ائولنمه 99
 ائیدی: یییهو صاحئ 93
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 سی هایور:او بی
آما فالن خانیمی خیلی  .خت ق نگییَیللرس .وار 9سیالالم شاهن قیرخ کی ی  -

 .مونو وئرسه منهو من آلسامو اونو وئرسه من خیلی راضی آرتیم .ق نگییَیری
 هایور: .دربارقا 9عباس وارور و سابایالن بولالری قدینرارهدچ هونلورو شاه

 .3اولالری هدرَک ییتیث  -

 اولالری کلتیر و هایور:
 نه هایداق خودایا! -ر بی جین توروالرنه سه هایدینی  کدجه هایدون! بولال  -

 هایور:
سین هایماغانی  اگر توغری .سین هایینانی  هدچ نه هایمامهایدون اگر توغری  -

 .نی یهدلییَیریم بیله
 هایور:

 4آچاری کالوم ائرمیآو کلمیآ قیآ هایدیم مونو من اولتا سالمت عالم یقبله -
همی اکّی ییث بوغدا  .رومو رد شاسامبی جین پول وئرسه من همی قارضال .قارضوم وار

 .5آلسام قیآ کلمیآ بو کالوم خرجین وئرسم
 سی هایور:او بی

بی جین  .آغیل قی یم وار ووار اوغلوم آغیل هایدوم ته من اولتا سالمت عالم ی قبله -
 .پول وئرسه من بولالری هییَیو یدر ائیدیسی شاسام

 هایور: .مونا ته بی جین پول وئریر
 .یی زندگانلیق شاییرین هولهکالال (yetuv) 6دتوویوو سن ی  -

 بو بی سینه هایور:
 سن نه سه هایدون؟  -

 او هایور کی: 
 .دیممن س  ائتمه ....من .من هدچ نه هایمادوم  -

 هایور:

                                                                                                                     
 کی ی: قادینو آروادو خانیم 9
 ماق: چاغیرماقو سسله مثو اونله مث()قدینیر .قدینرار: چاغیرار 9
 هرَک ییتیث: )امر( گؤتور گتیر! 3
 )کال: اوشاق( .کالوم آچاری: اوشاغیم آجدیر 4
اونیا گیؤره جملیه قورتولیور و      .جگی گؤرسدن اداتدیربلکه گله .شر  اداتی دئییل« سه»)بوردا  .وئرسم: وئرم 5

عبیارتی سیوندا   « یاخ یی اوالر »بییر احتمیال دا وار کیی     .موئرسم: وئر .ملییث( آلسام: آالممهداوامینی گؤزله
 .آلسام یاخ ی اوالر ....دئییلمیر: وئرسه

 )امر( آپار  yetuvیدتوو: 6
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 .هدلرمم هایینان سینتوغری .نبیلَ هدلریم هایماغان سین توغری .توغری سین هایی  -

 هایور:

 نادانلیق شادوم بو سؤزی هایدومو و شادوم خطا ته من اولتا سالمت عالم ی قبله  -
 .وئرسه منه .فیالن خانیمی خیلی ق نگیییَیری .سی وارهایدوم )شاه عباسین قیرخ کی ی

لریندنو غالم بو هاییر کیو .ننهدلرمن ته هر جیر شایین اختیار سن .9تدمی هدلرین هدلری
رنث شایی قویی سین بیهر بی 3قیرق نومورخان 9ندکر )نوکر( کنی لر هایور تیری

 .4بی وپارتا
 بی ار و هایور: قویور و ییر رنگله

 .قویی یدپیته 6هادری -هادری 5سووی  -

 بو نومورخاالری بی رار و سووار و قویور بونون إنینه یو هایور:
 .بولالرو 7یدپی .یدپی! کدری قانیسی تاملوق تارا  -

 نده بی تیکه کدتیرر و هایور:سیو هر بی8سینده بی تیکه هییَیرَکسیهر بی
 .2رتیآ سی تاملوقتارخوب بولالرون قانی -

 هایور:
 .تاملری کول بیرتی .بیرتیلر  -

 هایور:
 .عوض شایی 99کی ین کسیکین 95خوب قورومساقو یوو -

کی ی ق نث  .نین وضعین قایری )زر و زیورین(یوو کی ی .کی ی کول بی اولور
بدساختو ق نثو هیرینو قی یلو قارا  .ا اولورکی ی کول بی تامچ .شاماالن ق نث اولور

 .نین وضعین قایرییوو کی ی .کول بیری .قورا
 .هدچ نه بونو تا آزاد شایورو تیریر وارور

                                                                                                                     
 هدلرین هدلری: اؤلدوررن اؤلدور! 9
تورمیاق:   .بلنید شیدن   .)تیرمث: آیاق اوسته دورماقو قالخماقو عمودی بیر حرکت دیر .تیری: )امر( دور آیاغا 9

 از حرکت باز ایستادنو متوقف شدن( .افقی بیر حرکت دیر .ایانماقحرکتدن د
 بی وپارتا: )امر( پی سین  4                     نومورخا: یومورتا 3

 

 هادری: آیری )د=ی( 6                    سووی: )امر( سوی! 5
 

 یدپی: )امر( یئ! 7
« هرکیدیم »میلال   .ورتینده ای لنیر و کؤکو ای لث دئییل)ظاهرا بو فعل یالنی  امر ص .هییَییرَک: )امر( گؤتور 8

 یوخدور(
 تاملوقتار آرتی: تاملوق+تار )تر فارسی( + آرتی: داها تاملی ایدی 2
 )امر( گدت! yovیوو:  95
 کییَیسیث: پالتارو لباس 99
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 هــــُه اصلـــُاصل ♦
 
 ین: فاطمه واشقانیسؤیله

 
 
 
آ قی .مونییَیتدی شاد 3بو کالو .من بو قارضی نتدی شادیم .9شادوم 9هایور خدایا نتدی 

یوواروم  5کییَیلیمیتیر .4ندره یوواروم .نتدی شادوم .کلمیآ ائرمیآ؛ کالوم آچو قارضوم کوما
 :وارور پادشاهقا هایور .پادشاه یانینا

کالوم زادوم  .6منیم قارض و قوالم کوماری .پادشاه سالمت اولتا منه بی هاز پول وئری -
حضرت  8سوینا ده کین قیرخ .شادوم( فتق؟ -رتق) بد–رد 7تا اولالری وئردیم .آچاری

 .بیلنه 2صاحبی کدرستیم
 .95هاووالری خیلی تییه کدرسه صاحبی حضرت اگر هایور ائتر ذاوق تا پادشاه

 :بو بی هاز پول وئریر هایور
 .قارضینو زادی رد شایی yetuv)یدتوو ) -

                                                                                                                     
 نتدی: )نه تهر( ندجه 9
 شادوم: )شاماق/ امر( ائدیم 9
 کال: اوشاقو اوالد 3
 )امر( گددیم myovaruیوواروم:  4
 تیرکییَیلیم: )تیرمث/ امر( دوروم 5
 )کوما: چوخ( .کوماری: چوخ دور 6
)خلج دیلینده بعضی فعیل لیردهو بیرینجیی تیث شخصیدهو امیر صیورتی ایلیه          .وئردیم: )وئرمث / امر( وئریم 7

دچمییآ  وورغیو )تاکییدو اسیترس( گ    .اونالری بیر بیریندن فرقلنیدیرن وورغیو دور   .گدچمیآ صورتی بیر دیر
 دیم(وئرآما امر صورتینده وورغو فعلین ایلث هدجاسینا دوشور:  دیماوستونه دوشور: وئر« دی»صورتده 

 سوینا: سونرا 8
 کدرستیم: گؤسییَیدرم 2
 هاوول: یاخچی 95
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خوشحال موغدا آلور و خرجلیث آلور کالونا یو  -بو کلتیر قارضین زادین رد شایور و بوغدا
قیرخ  .کدتیردیم و خودایا نتدی شادوم 9بدیرَکین 9جینه اولور و هایور خوب من پادشاهن بو

 .4من ندرده حضرتِ صاحبی ییتیکییَیلیم؟ .هینیر 3کین الیچه
قیرخ بی کین کدچر و  .قیرخ کین هینیر .5قیرخ کین هینیر بو آنا کینین سانایرامیآ

 :هایور .مامور جاالیور هارتیچا قیرخ اکّی کین کدچر و قیرخ ایچ کینچه
هییَیرَک ییتیث منیم پولومو کرکییییَییرتی قیرخ کین  7او قورومساق هری 6یووا -

 .2دیث کلیتمه 8کینه ایچ قیرخ االن .باشیچا ییتیکییه
 اوغلی م دعباس ملال یدتیرَمی لر .یدتیرَمی لر و کلتیلر و ییلر کلیلر مونو دستبندله

رویآ توربا هاتمیآ د موال گول بی کدرَلرچ میدانی 99لرسیف اله و یدتیرَمی لر95حصاری
 .تورمیآ و ول )کج و معوج( دیَنَث کدتیرمیآ و بی ته ک کول الیچهییَیچینینه یو چپ

 :هایور
 .پادشاه یانینا درباقا 99من ته واریّوم .منیم ته پادشاهالن ای یم وار -

 :مامورالر هاییالر
 .بی هادری وقت یدکه -

 :هایور
 .یوواغام 94شییَییّیم 93سی دیلن .مبولمییَی پادشاه ائ کین ته .مییَیتا هادری وقت سی ی بولم -

 :هاییالر
 .خوب یدث واراق -

                                                                                                                     
 بو جینه: بو جورو بو نحو 9
 بدیرَک: بؤرک 9
 الیچه: البه هلو تد و سرعتله 3
 ییتیکییَیلیم: )امر( گتیریم 4
 یرامیآ: ساناییر میآو ساییرمیآسانا 5
 )امر( گدت yovaیووا:  6
 )هر: کی ی( .هری: کی ی نی 7
 کینه: گون دیر 8
 میآو گتیرمه ییئ دیث: گتیرمه کلیتمه 2
 حصار: حییَییییَیطو ائو 95
 سیف اله لر: سیف اله گیل 99
 واریّوم: )ایندیکی حالت( گددیرمو واروم: )همی ه کی حالت( گددَرم 99
 ن: سی لهسی دیل 93
 شییَیییّیم: ایستیرم )شییَیمثو تلخاب: هی ه مث( 94
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و 9ییالرون هاییالر دربارچا یو دربارقا یدتیلر دا یورمیآ اونو تا واریالر کدرَلر پادشاه او
ا هایور مونو قشاه میرغضئ و جالدالر .ربوالر یوروالر و درویآ ته اودا یورور و بولالر یوروال

هایور  .بو منی آلالتمیآ بدیرَکیمی کدتیرمیآ .امنمجازات شای .امنکرک نتدینه اعدام شای
 .تپییییَن آهنگر کوراسینا 9تیرری -انو مونو تیررینمونو کرک آهنگر کوراسین داغ شایی

 بو درویآ او دا هایور:
 .اصلییُیه اصله اصله -

 :یورسینه هااو بی
 .سن هایی نتدینه مجازات شاییناق .سن نسه هایّون -

 :هایور کی
قصاب وارا بونون اتین کسییییَن وئرییییَن  .ی هاسقان دارقارتیر -یرمونو کرک تیر -

 .3سنین بدیرَکین کدتیرمیآ و یوپاق وورموش .خوردینا
 بو درویآ هایور: 4یاندا
 .اصلییُه اصلیُه اصلیُه -

 :او بی سینه هایور
 .5نتدینه مجازات شاداق .سن نسه هایّون -

 :هایور
کیمی سنین  6بیلین هدچ بو .کدرمیآ ایآ هاوول خیلی بو .اولتا ساغ عالم ی قبله -

 ی بوکقادر پول کی وئرمی رتیم اک بی بو 7من سنین یدرینه اوغام .الینه ضامن وئرمیآ
قادر تا وئرمی َن  بی او .بو هدچ بیلین کیمی سنین الینه ضامن وئرمیآ .قادر تا وئریم

و زنا 2ال وامادوق .بو هوغرولوق شامادوق .8یووارتا زندگانلنین شاییتا .قادر تا وئری ی بوکاک
 .هدچ بیلین کیمی سنین الینه ضامن وئرمیآ .شامادوق

 یان دا اوندیچا تا همان درویآ هایور:

                                                                                                                     
 ییالرون: )امر( اوتورونو أیل ین )یوردو: اوتوردو( 9
 تیرری: دیری دیری-تیرری -9
 یوپاق وورموش: یاالن وروموشو یاالن دانی میآ 3
 یاندا: یدنه ده 4
 شاداق: )شاماق / امر( ائدک 5
 بیلین: )ایندی( بیلیرنو بیلیرسن 6
 اوغام: )الت امی( )اولوغام( اوالم 7
 سین شاییتا: )شاماق / امر( ائله 8
 وامادوق: باغالمامیآو )واماق: باغالماق( 2
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 .اصلیُیه اصله اصلهو اصله اصله اصله -
 :هایور
 .اصله هایّون کدره که سهآقای درویآ سن ن -

 :هایور
تی یَیررَرتی تپییَیررَرتیلر  9اونون جد بر جدیو آهنگرَرتی هر کیمین قارضی هدریکه -

هر کیمین قارضی هاغا  .اونون جد بر جدی قصابارتی .او اصلینه رجوع شادی .کوراغا
فقرا  -قیرهر نه ف 9زادارتیمونون دا جد بر جدی بیدیث .تی سه هاسارارتی اتین کسررتی

سی او بیسی قان ائتمیآ اولسسی زندانچا اولساو بیسینین قارضی اولساو بیبارو بی  کیلفت
او دا اصلینه  .3تارلیق اولسارتیو دعوا شامیآ اولساو پول وئررَّتی خالقی گردابدا هیررتیالی

 .شامیآ ضمانت یانونچا سنین بو کی رسم من ته او کیمسه .رجوع شادی
 :4لر بو هرین هاداقی ائنینهیییَبولالر تی  .و غیئ اولورمونو هایور 

نتدی  .5ائپییییییییَیث الینده صاحبین حضرت بی  .شامادون نتدینه .نتدی هایمادون -
 .هایمادون بو حضرت صاحئ آری

 :او هایور
 حضرت دیممن هدچ ائ یم بیلمه .6من نه بیلدیم .بودا میدانچا قاری دی مندیله کلدی -

 .هدچ نهو تمام اولدی .یآر صاحئ
 اللهم صل علی محمد وآل محمد

  

                                                                                                                     
 هدریکه: دالییا 9
 : بؤیوک زادادیرزادارتیبیدیث -9
 )الزم( چیخماق(:هیرَرتی: چیخارداردی )هییمث: )متعدی( چیخارتماق؛ هینمث 3
 آلت(إنینه: آلتینا )إن: آشاغیو  4
 ائپییییَیث: )الت امی( اؤپث5 
 بیلدیم: )بیلمث / امر( بیلیم 6
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 اتـه ♦
 .و یازیئ اوخوما بیلم واشقاندا آنادان اولموشدور ویاش85ین: فاطمه واشقانی تقریبا سؤیله
 95/99/9325ین: مصطفی رزاقی ائله پیاده
 

ها آقای دان سونرا بیر داتایپ .دن کؤمک آلدیمینده آقای واشقانیایضاح: پیاده ائله

 .واشقانی ایله اوخودوق و ایضاحالری اوندان آلدیم

 .یـ سسینه چئوریلیب-ئـ سسینه و ۆ سسی-سینده ؤ سسیواشقان خلچجه

 

==== 
ملالًو  9سندهسوو باشی مدرسه .میآ هچ هایرارتی بی اوغول مدرسه .هاتارارتی 9بی ملل

 :ینا هایور کیکلیر باباس .الرهینیر کلیر کدرر سوو باشیچا هات ساتاییل
 .منه بی هات آلی 3یوواراق .ق نث هات -آناق ق نث .الربابا سوو باشیچا هات ساتاییل -

 :بابا هایور
 .سنه هات آلدوم 6نسه وئردیم .5آلدوم 4ببم پولوم یوق نسه ده هات -

 هایور:
 .منه بی هات آلی 7گول بابام یدث واراق -

 کی: هایور لیث ننه .لیکییَیمیآ ننه یوقامیآ سی اوغولون تا ننه
 قودوق حاال .ناشایّور هاتی بو .مونا آلینان هاتی نییَییسه .افسارالموش ده بو سنی تدمی -
 .آلینان هاتی نسه .آری

 کی: هایور .میآ سی کی ی 8دوباره .قورقارامیآ ده بو هر ته بنده خداو کی ی
                                                                                                                     

 ملل: )تورکیه ده کی مارال کیمی( ناغیل 9
 بوالق باشینداکی مدرسه ده 9
 .دییث نین دئدیگینه گؤره اصالح ائلهمن بدله ائ یتمی دیم فایلداو آقای واشقانی« قیوپارا)» .یوواراق: گددک 3

 ( .اقتضاسینا گؤره بعضی حرفلر اویان بویان اولوربلکه دانی انین یاشینین 
 هات: )حیوان( آت 4
 آلدوم: آلیم 5
 وئردیم: وئریم 6
 یدث واراق: گل گددک 7
 دوبارا کی ی سی میآ: ایکینجی آروادی ایمیآ 8
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 .هایور آلماهایور آلیو یو کی ی  .بو اوغول هاغالیور .آلی بیلمم ببم .نا -
کدری ی باشیچا بنا شایور  9«علی گدلدوست» .وارور 9بو اوغول قهر شایور هینیر

 :هاغالغالی یو هایور
 .هاتالر تا ق نگیَیرتیلر آلمادی .بابام هات آلمادی .خدا نتدی شادوم -

 هایور: .کی ق نگه آنا .هات نه هیندی هات بی سینده کدرر کدری  دهنه
من ته کلمی م  .ون؟ هایور کی من باباما هایدوم هات آلی آلمادینتدی اوغول هاغالیّ -

یدث  .او هاتنا شایینان منه شایی هر نه شیَیییییَن .هایور خوب من هات .بودا هاغالیّوم
 :هایور .واراق
 .خوب یدث واراق -

ملال  3زین و برگی برقرارو ق نثو نه هات! کلیر و کلتیر .تیریر و بو هاتین زینیچه یورور
 .حصاری )ائولری ملالَ اوردا ایمیآ(« لر ...ع ی  ا»حصاریو یا  4«حاج آقالر»

 :هایور
 .بابا هات آلمادینو ائ یم واردوم بی آلدوم -

 :هایور
 .که هاتی طویله (yetuv) 5یدتوو .خوب آلمی ان -

نیم ت کیم زومورّوتاریو م وار؟ سه نه بیلیییییّین هایور .که بو یدتیر بونی هاتار طویله
 :هایور .خرجیم ته نخودچی کی میآ

 .اولتا -
یدتیَیرَمیآ وئرَّمیآ نخودچی کی میآ و  6مونون ت کی زومورّوتامیآو هینییَییرَمیآ

نوغول و بوالردا آلالمیآ کلتیرَمیآ تدکییَیرَمیآ بو هات یدیییرَمیآ و وارّامیآ 
و هات ذاوقینا کدره کین به کین ب .7شید اومیآر تا بو و ائتییَیرَمیآ ذاوق .سینه مدرسه

 .رشیدتر و ق نگتر اولالمیآ
 کی: هایور یدتیر؛ حسد لیث بو ننه

                                                                                                                     
 هینیر وارور: چیخار گددر 9
 دیربیر گؤلون آدی :دوستعلی گدل -9
 کلتیر: )کلیتمث( گتیرمث 3
 حصاری: حاج آقا گیلین حیطیحاج آقالر  4
 یدتوو هاتی طویله که: آپار سال طویله یه 5
من بدله ائ یتمی دیم فایلداو آقای واشقانی نین سؤزو ایله اصیالح  « یوپارامیآ)» .هدنییَییرَمیآ: یینارمیآ6 
 دیث(ائله
 اومیآ: )اوماق: اولماق( اولموش 7
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کرک  .نتدی شادومو مونو هدلیَیرییییَیم .آناق رشید اولویور کی 9بو جاوانمرگ اوغوراک -
 .بونو هدلیَیرییَم

 .پیییییَهبی کین تیریر و بی پیَیالو ائتر مونون کاساسینا هاتار و آلتینا بی زهر تدکییَیر ید
 .هایور پالوین آلتینا زهر تدکم بو یدپییییه هدلیپیَییه

 درد یانیچا هات .یانینا هات وارامیآ ییمیآکلّییَ( ده مدرسه) ده مکتبخانه یث بو کلمه
 هایور: هات .ق اوالیرامیآ شایرامیآو دل
 بیلین نییَیسه وار؟ -

 :هایور
ی -

 یَیسه وار؟
 :هایور کی

 .زهری یدپییییَین هدلیپییَیییَین .پالو آلتینا زهر تدکمیآ .ائتدیلیکین بی پالو  ننه -
 .پالوی هییَیرَک ییتیث بورا

 :بو هایور
 .من واریّوم هاتین یانیچا یدپییییَیم -

 .بو پالوی کتیرر و کی ی هایور خوب یدتیر هاتین یانیچا یدییر هدلیَیر
پالوی تدکر و  .گلو قیغ( ایچینهبو کلتیر و هات هایور تدکیو پالوی تدکی پییَینیَیر )پ 

 .یدم 
 :هایور کی .سونقو کین اولور و همان بی هادری زاد قاییرار و همان هات خابار وئریر

بی تون تیکر مونو تولدارور زهرده بو کدَیییییییه  .بو هات باشی آلتیچاری .هر نه ری -
 .هدلییپیَییه
 :هایور .بو کلیر

تونو  .زهر چکمیآ او تونقا .تولداردی زهرده بیلین نییسه وار؟ بی تون تیکمیآ -
 .بو کلتیر و بو تونو هاتار تپیث آلتینا یو بونون زهرین تدکر و بو کیَیدَر .کدَییییَن هدلییَین

 هایور: .دی کی ی کدرر بو اوغول هدلمه
 .لوواوچا بو اوغ .اوّل بو هاتو هدلردَک .ری بو هات باشی آلتیچاریهر نه -

 :بی کین اولور کلیر هایور .اوّل هاتو هدلیَیریمبو هایور کی خوب 
 .لر اوغول بیلین نییسه وار؟ تدمی شییَییّیییلّر منی هدلیَیرییه -

                                                                                                                     
بو ترکیبدن آیری ملالالر: هیرین بخیت اوغیور: آغ    .ولموش: جاوانمرگ ا: جاوانمرگ اوغورکاجاوانمرگ اوغور 9

 بخت اولموش
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 :هایور
 .نتدی شادوم -

 :هایور
 بی من هیندیکده ده طویله منی .لر هدلرییه لر سن وارون مکتبخاناقا منی شیَیییَه -
سن بی  9یرمی الالر کیو مونو قوما هینیکیَیلتهآخوندقا دا تاپ  .نیَیییمو نعره چکییَیمکی 

او واقت کیو تیریکیَییَن  .و بی جدبینه کیل تولداری9کی میآ تولداری -جدبینه نخودچی
کی می ی ته سپی  -یدکیَییَنو نه شاییو سن بو کیلی سپی آخوند کد ینهو نخودچی

 .ائنینه 3کاالکالر
 دوباره .دی بی نعره چکدی کی نهبو وارور مکتبخاناچا هوقویرامیآ کدرر بو هات 

 هایور: .دی کی نه
 .دی ره وارین؟ بو هات دی کی نهدن -

بو کاالکالر  .کی می ی ته سپر بو کاالکالرقا -کیلی سپر آخوندون کد ینه یو نخودچی
 .یینمی الالر .4لر هدلرییه هینیر ت ر کلیر کدرر هاتی شیَییّیلّر .م نول اولیالر بو هینیر

 :هایور
 ا شیَییّین هدلریییَین؟باب -

 :هایور
ه -

 .مونا هوقومایّون 5وشونو وئریین
 :هایور
اوندا سوینا  .بی ک دیم بو حصارچا 6بابا شیَییّین هدلریییَینو قویی من بی هینیکیَیلیم -

 .هدلیَیری
 :هایور
 .خوب -

 :هایور هات هینیر بو هاتین دالینا یو

                                                                                                                     
 قوما هینیکییَیلته: قویما چیخا 9
 تولداری: )تولدارماق / امر( دولدور 9
 کاالکالر: اوشاقالر )کاالک: اوشاق( 3

 لر: ایستیرلر اؤلدورهلر ر هدلرییهیلّیّیَیش4 
 وئرین: وئررنو وئررسن 5
 اوستونه( چیخیمو مینیم هینیکییَیلیم: )آتین 6
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اق شالق وورون کی بی کباب اتی ائ  کیو آن 9شالق وورون 9بیلین نتدی شایی؟ آناق -
 هینیکییَیلیم ووردوم خی  ده من بو چینه .الینده قوپیقاو بی کباب اتی منیم بوتومدا قوپیقا

 .یوواروم
 .خالصه بو خی  وئریر او چینه ده آشار .بو هینیر بو هاتین دالینا بو حصارچا گ ت یدییر

 .چینه ده آشار و وارور وارور وارور
 :ی بی یدرچه هایوروارور کدرر ک

 .بیلین نسه وار -
 :هایور کی

قارناکین آلی  .ده بی قارین آلی 3بو تا ولدچی .بو تا باغبانی ری .بو باغ پادشاه باغی ری -
منیم  6و بو کسیکی کی آرقانچاو بو کسیکی وایی 5ته آلی یو کیَیدَل 4کسیکین .چکی باشینا

ت کی منی شیَییییییَینو بیر دنه تیکینی هر وق .وایی منیم زینیمه یو من واروم .دالوما
یووا پادشاه یانیچا هایی من یتیممو  .8من کلیم 7وئریر هاتو هایور منیم تیکیمده تیتیتی

 .منی ندکر شایی باغبان یانیچا .سی م 2نیَیرسمو ائیدی
ق نث  .وارور باغبان یانیچا کدرر باغبان کدری ی هاچمیآ پادشاه باغینا سووالتیییور

 .95بو بنا شایور سووی بولقاتقالی .لالری وارق نث گو
 :باغبان هایور

 .99خراب شاماو منی ییندَلر .کچلث! سووو بولقاتما من گول سووالتیییّوم -
 :دوباره هایور .بو قوالق وئرم 

 .من سنه هایمادوم -
 :بو هایور

 .بیکارام سوو بولقاتییّوم .نتدی شادوم بیکارام -
 :هایور

                                                                                                                     
 آناق: ائله 9
 وورون: وورارانو وورارسان 9
 )وَلَد: کؤرپه( .ولدچی: سورو اوتاران 3
 کسیث: پالتارو لباس 4
 د=ی( .کَدَل: گدی! )کَدمث: گدیمث 5
 باغالماق(<باماق<وایی: باغال! )واماق 6
 تیتیتی: توتوزدور!و یاندیر! )تیتیتمث: توتوزدورمث( 7
 یَیرمکلیم: گلی 8
 )ائیدی=یییه( .ائیدی سی : یییه سی و سرپرست سی  2
 بولقاتقالی: بوالتماغاو بولقاتماق: بوالتماقو بوالندیرماق 95
 ییندمث: دانالماق .ییندَلر: دانالیارالر 99
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 .بو کدتیرر یدتیر ندکر شایور .اولوم ندکر اولون؟ هایور -
ندکر شایور و بو باغچا بو باغی سووالتیرامیآ و کینده ته باغبان بی دسته گول 

 .و هایرامیآ بونو یدتوو وئری شاهقا انعام وئریته 9قاورارامیآ
 :بو هایور .سب ی قاورارامیآ میوه قاورارامیآو بو کدچل یدتیرَمیآ وئرَّمیآ پادشاهقا

پادشاه بی بو قارته پول قومازارتی گولالر یدرینهو بو میوه لر  .سخت شانسون وارکچلث!  -
 .تولدارییّور پولدا 9سینین .سنین سخت شانسون وار .یدرینه
 :هایور
 .خوب وئریر تاغی -

 .بو شاه تا بو کچلده خوشو کللیَیمیآ و بو دَورین تولدارّامیآ پولدا
 ق نث باغی .قا ییّیم یوواغام بی مسافرت چیلیقبی کین اولور و بو باغبان هایور من شیَ

 :هایور .اولی 3خابار
 .خوب بو وارور -

 بو کی کدرر بو .أمی لر قی  ایچ قیراقیچامیآ باغ بو قصری ته نین بو پادشاه قی لری
تین زین و برگ و کُت شلوار ها یو کلدی هاتی بی یو هیندی کچلث و یوق باغبان کچلثو

 :هایور 4یددی ایچمه بو اوغولون جمالینا! .ردی یو هاچدی کیَیددیو مونون دالیندا کدتی
 .خدایا بو کیمیَیری -

 :بو هات بو باغ ایچچه ک دی هایدی
 .شیَییّین بی تپیث ووروغام بو باغ کیللیث اوغا -

اس کیللیث اولور کی هدچ نسه  .هات کی نیَیییر بی تپیث وورور بو باغ کیللیث اولور
آنا  .تر اولدیآوّالنیندا تا یدی کی نیَیییر تپیث وورور کدرر کی صد در صددوباره بی  .اولماز

 .6یّور شیره سی ییدی آدمو هولی .5برق و بادو یارپ یارپ یارپیالیور
 :هات هایور .غرض بو قی  عاشیق اولور مونا

وقتی کی  .وایی منیم زینیمه یو من وارییّوم 7کت و شلواری هاتی .خوب من وارییّوم -
 .شیَیییَن منیم تیکیمی تیتیتی من کلیم منی

                                                                                                                     
 قاورارامیآ: دسته توتارمیآو باغالرمیآ )قاوورماق: دسته توتماق( 9
 سینین تولداریّور: سینی نی دولدورور 9
 ابار اولی: خبر اولو مواظئ اولخ 3
 : یدمه ایچمه بو اوغالنین جمالینا تماشا ائلهیددی ایچمه بو اوغولون جمالینا 4
 )یارپ: ای یقو پاریلتی( : پار پار پاریلالییریارپ یارپ یارپیالیور 5
 .بیهوش ائدیر .: )اصطالح( گوللرین اییی آدامی دؤندریریّور یهول وشیره سی ییدی آدم 6
 تی: چیخارتها 7
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ته  9لر عاشیق اولور اوغولنا یو بو أته .قی  عاشیق اولور 9بو وارور و بو قی  ته کلمه
 :هایور .یاتمی الالر کپل پوشالرین هاتمی الالر یوقّار یاتمی الالر

 .اخابار نه دونیا کدردین تیرکییَین دینی ؟ مه تورشومادینی و کف ه 3تیرکییَین -
 :تیریلر هاییالر

 .نتدی شاداق .تا 4اودیمی اق ری نسه -
 :کی هایور
 .تورموشانّی  نه واقتقا .نّی یینتدی وارمایی .یووان بابانی قا هایدونو تکلیفِ ازدواج شادون -

 .هرکه نّی  قارّیمی انّی  تا وارمایّی
 :قی لر هایدیالر

 .هری نسه .یّیر کیمسه کلمه -
 :هایور
من شیَییّیم  .من شیَییّیم واروم هرکه .من هر شیَییّیم .ایدون وئریته بی سینهبابانی قا ه -

 .ازدواج شایوم
آلیالر و کلیتیلر هر بی سینده بی قاچ  5«جیجه»اوندا سوی بولالر واروالر هر بی سی بی 

 :وزیرکه هاییالر بو یو که سینی بی قوییالر و لر کسه
 .بولّارو یدتوو وئری بابامی قا -

 :باباسی هایور کی .وئریر باباسینا یدیتر
 .وزیر بو نیَسیَیری -

 :هایور کی
 .بونو قی الرون جاالمیآ -

 :هایور
 .جاالمی الّالر کدره که نَسه -

 :هایور
 .قی الرون جاالمی الّالر کیو نتدی تکلیف ازدواج شامایون بی که -

 :هایور
یییّیر بی قوش جاالمی  ینوردون هر بی سی هر کیمی شیییَدخوب سابایالن خالقو ق -

                                                                                                                     
 کلمه قی : باالجا قی  9
 أته: باجی 9
 تیرکییَین: دورون آیاغا )تیرمث: آیاغا دورماقو قالخماق( 3
 اودیمی اق: اویوموشوق)د=ی(و یاتمی یق یوخالمی یق 4
 جیجه: کالیثو م هدیو خرب ه 5



 948 
 

 .قوش وارور قونور اونون باشیناو یووارتا 9هر بی سی کی هر کیمی شییَیدی .باشینا
وزیر و وکیل و آغیل و بد هدنلوالر و کلیلر و بولّاری تا کلتیلر و بیدیث قی ون قوشین 

 اوغلون روزی قونار وارور جاالالر غین دوباره .وارور و قونار وکیل اوغلون باشینا 9جاالالر
 (شییَییمیَییّیر) .شییَییمیَیییر بو هایور .یدرکه تی ر وارور جاالالر مونینکین .باشینا

 وزیر هایور:
هایمیآ بی که تکلیف  .3شکایتی بو شامیآ .شکایتی بو شامیآ نتدی شییَییمییَییّیر -

 :باغبان هایور .ازدواج شایی
 .دیث منیم بی ندکرَکیم وار کلمه -

 :هایور
 .اونو ییتیکییَین یووان -

کچل ته ایست و باش خاررالیقو باش کچلو شاالندور  .واریالر بو کچلکی کلتیلر
 .قوشو جاالالر وارور بونون باشینا .4ار و بی تایی إنه ریییرتیق و بیر تایی یوقّ .شولوندور

 :پادشاه هایور
یور من آنا ها .منی خالق ایچچه خجالت شادون .5کیل لر باشونا قویوم .کیل باشونا -

 .شایی 6هر نه شایّیون .واریّوم مونا
 :هایور
 :هایور .عقد نکاح شایی -
 .ائ ین عقد نکاح شایی من شامایوم -

 :قاضی هایور
 .ائ ی شییَییییر قویی یووارتا -

 :هایور
 .وئرییییَن ته واروم وئرمییییَین ته واروم -

همه  .م کد یم ائینیچه تورمانقاضی مونون عقدین یازار هایور هییَیرَکییَین یووان منی
 .آدمدا واردون مونا

                                                                                                                     
 شییَیدی: ایسته دی 9
 جاالماق: یولالماقو اوچورتماق 9
 ایسته مث )تلخاب لهجه سینده: هی ه مث: ایسته مث(شاماق: ائتمث؛ شیییَیمث:  3
 .إن: آشاغی: کچلین پاچاالری نین بیری یوخاری دا بیری آشاغی دا دیر 4
بیوردا امیر فعلیی ای یلنمه لیی اییدی:        .معنی سینده دیر« قویارام»خلجی ده « قویوم» .بوردا بح  وار دیر) 5
 («قویوم»ا تورکی نین امر فعلی ای لنیئ: احتمال وار تورکی نین غلبه سیندنو بورد .«قویدوم»
 شایّیون: ائدیرسن؛ شایین: ائدَرسن 6
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 چه )واشقاندا یدر آدی( یوقّار طویله« تیپلیث کامارچا»یا ملالً « یوقّارچای»بو تیریر وارور 
 .9لوقث هییَیویو انبارییث وئریلر بو یورورقرال .ندکرَمیآ یانیچا باغبان او همان .شایور زندگانلیق

 کلیر دکتر .مونا واردی نتدی قی  بو هایور .اولور دلی دهسین بی کین اولور پادشاه غصه
 هایور:
مونون مدینین بولدین  .آوین مدینین وئردین .مونا آو اتی وئردین بو هاوول اولور -

 .وئردین بو یدپته
 :وکیل اوغلونا یو وزیر اوغلونا هایور

الری( آو بولدون چا )یدر آد«واشقانچایی»و « چوغور»یو « چاپدارا»تیریکییَیین یووان  -
 .بلکه بولوغانی  .مدینین ییتیکییَیین

 :بو تا وارور هایور .بوالرون هر بی سینه بیر تفنث و بی قطار )ف نث( و هات وئریر
 .بابا بی هات تا وئری منیم هریم ته یووارتا -

 :هایور
اتانو منی بو کینکه ه .9سن هاتی نسکه شایین قارا بخت اوغور .یووا پیکارونا نسه هاتی -

 .دلی شایان سن اولدون
 :وزیر هایور

 .عیئ شاماز .چاموش قاتیراکو وئری یووارتا وکدینین سییما چوالق هاتاکی -
بی چوالق أیری جیلییَیث هات وئریر و قاتیراک وئریر و بو تا تیریر وارور و اولالر هینیلر 

 :یوواغاالر هایور
 .یولیالن واروم« واشقانچایی»یولالن یووان من ته « چاپدارا»سی   -

یولیالن وارور « واشقانچایی»هاتال  3یولالن واروالر و بو تا بو زیندیرکآ« چاپدارا»اولالر 
 .کلدی 4جانیم قارات .چه کدرر بو هات کلدی«دوستعلی کدلی»و 

چه بو چوالق هاتاکی وایور و زین و برگی وورور بو هاتقا یو هینیر «دوستعلی کدلی»بو 
 .کسیکین کدَر و وارور هاتقا یو پادشاهلیق

 :آو کلدی نه آوالر! هایور کی 5)یدر آدی( کدرر بی بورّا« واشقانچایی تختی»وارور 
شییَییّیین بی دنه تپیث ووروغام اکّی قوچقا هر نه دردی بال وار یووارغا او قوچقا هر نه  -

                                                                                                                     
 یورور: اوتورار )یورماق: اوتورماق( 9
 «اوغیور= اول+غیور  »بلکیه   .رگ اوغیور هیرین بخت اوغورو جونمّبونا بن ر:  .قارا بخت اوغور: قارا بخت اولموش 9
 .ین ان قدیم فورماسی دیر«میآ»
 دیمه ینو فایداسی زیندیرکآ: درده 3 
 .ندان آلینیئ«قیرآتی»قارات: بلکه کوروغلونون  4
 بورّا: سورو 5
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 ؟شفا یو هاوول زاد م ه واریری یوواغا او قوچقا
 .و پادشاه کسیکی کدمیآ 9هدلریر و بنا شایور سووغالیبی تپیث وورور و اکّی قوچو 
 .سوندا آوالرین ما بقی سی واردیالر
 :هاییالر .دا کلدیلر«چاپدارا»کدرر کی وزیر و وکیل اوغلی 

 پادشاه سالمت اولتا سن کیمن؟ -
 :هایور
 .کلمی م اکّی آو بولدوم 9رسام من امریکا پادشاسی -

 :هایور
 .ن وئرییییییَین بی کهاولور بو آوالرون بی سی -

 :هایور
م من بو آوالرون بی سین وئریییییَ .آما کرک یدکییَییَنی  منه ندکر اوغانی  .نتدی اوماز -

 .بیلییَنی که
 :هاییالر

 .خیلی خوب ندکر اولومی  -
مُهری قویور هوت ایچینه داغ اولور و بولّارون بوتین مهرالیور کی  3هوت یاغمی امیآ

بولّارون قولین یا بوتین مُهرالیور و بولّار  .اوغاالرو بو آوون الشین وئرییییییَهاولّار بونا ندکر 
 .هاییالر اولتا

 :اولّار تا هاییالر .بو ندکر تیریر وارور
 .یدتوواراق آوو وئردَک پادشاه یدپیته .بو نه بیلیر بی  کیمییَیث -

و اولالر اونو بی راالر وئریلر بولّار کلتیلر و بو تا بو یاندا بو بی سین کلتیر هییَیوینه ی
آخی( هر نه درد و بال ) .چکییَییرَمیآ 4هاوغور هاوغور .پادشاه یدییر بی جین ته بتر اولور

 .وارامیآ یدتیئ بونا
 :بو قی  بو اتی بی رار و مدینین بی رار و بی کاسا آش قایریر و یدتیر هایور

 .بابا بی قاشوقاک تا موندا ایچی -
 :هایور
 .من ایچمم .منی بو دردکه هاتان سن اولدون .و پیکارونات یپ یو -

                                                                                                                     
 سووغالی: سویماق 9
 .ن ناغیلی اؤز یاشایدینی دؤر ایله اوینونالشدیریر امریکا پادشاسی: ناغیل دئیه 9
 یاغماق: یاخماقو یاندیرماق 3
هاوغور هیاوغور چکمیث:    .ایکی سینه دئییلیر : ائ گین آنقیرماسی یا ایتین هورمه سی؛ هرhavğurهاوغور  4

 .اوجادان فریاد ائله مث



 

 959 
 

 :وزیر هایور کی
وارموش وارموش عمل نام روع  .هییییَییرَک بی قاشوق ایچی .سییما 9کالینین کدینین -

 .کچل نتدی اولور .کچل اولدی .ایآ کدرمدیث
ینا کدرر آنا م ه لیقیییَیریو کاسانی چکر باش .کدترر بی قاشوق ایچر کدرر تاملوق آری

 :هایور .ساپ سالیم اولدی .هوش حواسی کلدی یدرینه
 .بابا یوو بی کاسا دا ییتیث -

 :کلیر هایور
 :هری هایور .بابام هایّور بی کاسا ییتیث -
 .بی کاسا بسّی ری .یددی هایدی 9هارق -

 :3هایور
 .اولدی 4بسی ری تاغی خار -

ادور ووریلمیآ و پادشاهی وار و آدمی سابایالن اولور و تیریلر کدرَلر کی خارمانالرچا چ
 :بی پادشاه کلمیآ هاییور .وار
 .منده آو آلمی الالر کلمی م پولین آلینام .منیم أککی ندکریم ت میآ کلمیآ بورا -
 .ندکییَیرَللر منه 5أس
 :هاییور .7او هییَیولی بو هییَیولی هینلور او هینلور 6بو هونلور 
 .قولالرینا مُهر وورمی ام -

 .بی که 8آو اتی وئری .ار کدرر مهرالمیآ آتین یازمیآ سنه ندکر اولیمی هاچ
 :هایور
 .واردین ندکر اولدون امریکا پادشاسینا .آتینی  ساتدینی  2کیل باشینی قا قویوم -

                                                                                                                     
 .کدیین: گؤیول؛ کدینین سییما: قلبینی سیندیرما 9
 خ یددی .و .هارق یددی: پ 9
بو فعلیین اینیدیکی حیالتی ایلیه همی یه کیی        .هایور: )هم ه کی حالتو تورکیه ده: گدنیآ زامان( دئیه ر3 

 هایّیییینّی و  هیایّوقو  هیایّور؛  هیایّونو  اینیدیکی حالیت: هیایّومو    .ریندن آیریلییر حالتی چوخ ظریف فرقله بیر بی
 .هاییالر هایینی و هاییمی و هایور؛ هایونو همی ه کی حالت )تورکیه ده: گدنیآ زامان(: هایومو .هایّیلالر

 خار: خوشو سالمت 4
 اس: اصالو اساسا 5
 .اولمیالی دییر  « هولونیور »یندن دیر و دوزگون صیورتی  فعل« هولوماق: دؤندرمث»: اصلیندن honlurهونلور  6

 .دیلده حر  لرین یدری دیی یلیئ
 هدنلور: یینیالر 7
 وئری: وئر! 8
 .دئییلیر« قویوم»سینین تاریرینده آذربایجان تورکجه .اوالیدی« قویدوم»قویوم: بوردا خلجی جه گرک 2 
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 :اویان و بویان؛ هایور کی
ی تدم .سنه 9هاغا باغی الیوم تدمی آما منیمییَیللر بولالر .اولتا سالمت عالم ی قبله -

 .سنه هاووللینی یوق .یدتمم
 :هایور 
 .خود فروشلوق شادیالر .واردیالر ائ لرین ساتدیالر 9کیدَیلریم .منه رسوالیق اولور -

 :هایور
 .تیریر وارور .من باغی الیّوم سنه -

 :ینرار و کییَیچه اولور هایوردق یسونقی کین اولور و همن بو هات
 .3ه قالسین باسرینابی تپیث ووروم بی قال تی ییَیر کی شا -

پادشاه کدرر  .قراللوقا .بو سابایالن تیریر کدرر بی قال تی میآ مونون قالسین باسمیآ
 :کی کین تی میَییّیر هایور

 .نتدینه کین تی مییَییّیر بو قالقا .وزیر هینیث کدری ناخابارا -
 :هینیر هایور

 .اس چهل مرتبه .یوقّار اس کاخاریقصر وارمیآ  .پادشاه سالمت اولتا اس نه خابار قال تی میآ -
 :هایور
 .نه واقت بی شامچا بو قالن قاییردی .یوو کدری اولالر کیمییَیللر -

 :هایور کی
منه بین المللده هایمی الالر اودا  .من امریکا پادشاسیرسام کلدیم قاییردوم تاغی -

 .زندگانلیق شایی
 :بو اودا یورور و هایور

 .یکی پادشان ق نث مهمان شای -
 :هایور .بولّار مهمان شاییالر شام اولور و پادشاه وارور

 .سن نتدینه بو حصارو بی شامچا قاییردون 4چام من تعجئ -
 پادشاهلیقی زادو هدچ .ری قی ی تا بو سیو یی کدرر او کده .تعریف شاغالی 5بو بنا شایور

 .قارات کد یم قارات جانیم هایور .بونا وئریر

                                                                                                                     
 آرخا؟(<هاغا: دالیو گدریو دوبارهو ت ه دن )هارغا 9
 دَی: کورکنو داماد )تلخاب: کؤدن: توی(کی 9
 باسرینا<باسیری! باسیرینا .آرتیریلیر« یر -»احتماال امر و الت امی صورتلرینده  .باسرینا: باسماق کؤکوندن 3
 چام: تعجبده یم تعجئ 4
لت:شیایومو  همی یه کیی حا   .ایندیکی حالت: شایّومو شایّونو شایّور؛ شیایّوقو شیایّینی و شیایّیلالر    .شایور: ائدَر 5

 .الر شایونو شایور؛ شایمی و شاینی وشایی
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لغتلرین ایشلنن ا آلتی خلج ناغیلیند
 الرآچیقالمابعضی و  سیمعنا

 اقیفی رزّطمص
 

 
 

 اچچی+رسم: گدچییم اچچیرسم:

ــین: تنییدیردن چییؤرک یییا چایییدان   ارس
چیخارتماق اوچیون اوجیو قیالب شیکلینده     

 اوالن دمیر وسیله

دوداقو دامین ارنیئ: دامین قیرناسییو   ارن:
 سیلبه

 )ارن: دوداقو .ارن+ )ن( +ه: قیراغینا :ارنیئ
 قیراقو لبه(

 بوردان -بورا دانو اوردان -اورا بره ده: -اره

 اصالو اساسا اس:

 ال قویدوو باشالدی ال قودو:

 )امر( الل ینو ساواشین اللشدین:

 البه هلو تد و سرعتله الیچه:

 ام یررَرتی: امی دیرردی امزیررَّتدی:

 او بیرسینه ده. )تلخاب: دق( سیئ دق: او بی

 )سپ و بعدو آنگاه( او زامانو او چاغالن:

 اوتالیاردیو اوت یدیردی اوتلئراتدی:

 او چاغداو او زامان اوچاغالن:

 واویوموشیییییوق )د=ی( اودیمیشـــــاق:
 یاتمی یق یوخالمی یق

 اوستونه اوستئ:

 )الت امی( )اولوغام( اوالماوغام: 

 )امر( اولسون اولتا:

 اولویا -اولویا ULI- ULI اولی: -اولی

 رانو اولمازساناولمانو اولما اوماین:

 )اوماق: اولماق( اولموش اومیش:

 اوینایا -اوینئ: اوینایا -اوینئ

اؤنث+چییه: اؤنونییدهو گلییین    اؤنگوچــه:
 قاباغیندا

 )الت امی( اؤپث ائپییــَـک:

 قاپیسیندا )ائ یث: قاپی( چه: ائشیکی

 صاحئ ویییه :ائیدی
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 .سی و سرپرست سی یییه سیز:ائیدی

نیین بییری   یچلین پاچیاالر دآشاغی: ک إن:
 .یوخاریدا بیری آشاغیدادیر

 آلتینا )إن: آشاغیو آلت( إنینه:

 آباو آنا أبه:

 باجی أته:

 گدچی أچچی:

 لی اوغالن یا قی بؤیوکو ائولنمه آغیل:

 )آلماق / امر( آالق! آلداق:

 آلیم آلدوم:

 آلالرتیالرو آالردیالر آلالتدیالر:

 ائله آناق:

 .وی اولد یاخ .بارالشدی: بار اولدو

احتمیاال امیر و    .باسماق کؤکوندن باسریغا:
 .آرتیریلیییر« یییر -»الت امییی صییورتلرینده  

 باسرینا <باسیری! باسیرینا

 کند بالوق:

 لی: سورو طرفینهسورو بره .ساری لی:بره

 اداسینی چیخارتدیبرین کلیتدی: 

دارد  .فیا م ینولدور اوتلوییور )   ن اوتلور: بز
 چرد(برای خودش می

ب ن  .ین استمرارینی گؤرسدیرنایندی بزن:
)فیا:   .چؤگور چالور: م نولدور چؤگور چالیر

 دارد می نوازد(

 بسدیربسر: 

 )امر( برکیتو باغال بکتیری:

 بو جورو بو نحو بو جینه:

 بوردا BOD بود:

 سورو بورّا:

 باشالدی بوشالدی:

 باش بوش:

بوالتماغاو بولقاتماق: بوالتمیاقو   بولقاتقالی:
 بوالندیرماق

 آرتی: بول+ دوق+ ما+ بول+ مادوقارتی:بول
 ایدی: تاپمامی دی میآ+ ما+

ــه  ــو بیلم دیو تاپییا  بییوال بیلمییه  دی: بول
 دی بیلمه

 بیرینه -بیر بی بیرکه:

 بیر -بیر بی بیر:

 : بیر آزبی جین

 بؤیوکبیدیک: 

 )امر( پی سین بیشوپارتا:

 )بیلمث / امر( بیلیم بیلدیم:

ی )اسیک بیرلیکیده یدییث    بیله یئپیـدک: 
 بیرلهو برابرو بیرلیکده ده:تورکجه

 )ایندی( بیلیرنو بیلیرسن بیلین:

 بیاباندا بئبانچا:

 قورد بئری:

 بؤرک بئیرَک:

 کردیو ردیف پان:

 (پستا: بیر دفعه بی) .دفعه پستا:

 قاچدی پورتدو:

 .معده یدلی پیسّسیلیق:
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 دی اریو ائ یث تاشقار:

آریق و ضعیفو اتسی و )زنجانیدا:   تاققوراق:
 قوروموش دری( اققیالق:ت

تاملوق+تار )تر فارسیی( +   تاملوقتار آرتی:
 داها تاملی ایدی آرتی:

 قاچدی تزدی:

 یمتعجبده چام: تعجب

 طفرهو تالش تفره:

 )امر( دور! قال! تورال:

 )توغراماق / امر( دوغرا توغرئ:

 توخ توق:

 )تولدارماق / امر( دولدور تولداری:

 دلیث تؤپلوک:

 هدؤیمگ تؤومککه:

ــی: توتییوزدور!و یانییدیر! )تیتیتمییث:  تیتیت
 توتوزدورمث(

 تیر تیتیریر -تیر تیتیر چکور: -تیتیر

 )تیرمث / امر( دوروم تیرکــَـلیم:

 تیرکییَین: دورون آیاغا

 دورماقو آیاغا قالخماق تیرمک:

)تیرمث: آیاق اوسته  .)امر( دور آیاغا تیری:
 .دورماقو قالخماقو عمیودی بییر حرکتیدیر   

 .حرکتیدن دایانمیاق   دن. تورماق:بلند ش
از حرکییت بییاز  .)فییا .افقییی بیییر حرکتییدیر
 ((ایستادنو متوقف شدن

)تیرمثو وارماق /  تیریکــَـلیم یوواریم:
 امر( دوروم گددیم

 ایندی تئمی:

 .ایندییه کیمی تئمی که تا:

 یولالماقو اوچورتماق جاالماق:

دیرو حیق  حق اونون جانبینده چار: بو جانو
 راونونالدی

جیاوانمرگ اوغیور:    جاوانمرگ اوغـوراک: 
بییو ترکیبییدن آیییری  .جییاوانمرگ اولمییوش

ــالالر: هیییرین بخییت اوغییور: آغ بخییت   مث
 اولموش

 جرأتین جؤرگَتین:

 کالیثو م هدیو خرب ه جیجه:

 چاغو زامان چا:

 چاالن چالقولو:

چیییالالرتی: چیییاالر اییییدیو  چالالتـــدی:
 چاالردی

 )چالماق / امر( چال! چالی:

 چیینینه چیینیئ:

 حییَییییَیطو ائو حصار:

 خبر اولو مواظئ اول خابار اولی:

 خوشو سالمت خار:

 دئییل داقار:

 شاد اولدو داماقالندی:

الننـارتیالر:   دامـاق  یا داماقالنناتدیالر
 داماقالناردیالرو شاد اوالردیالر

ایکینجیی آروادی   میش:دوبارا کیشیسی
 ایمیآ

 دگنثو چوماق دؤگنک:
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رفع و رجیوعو یدیر    وفتق؟( –)رتق بد: -رد
 به یدر

 عصبانی اولموشجینلنمیآو  زَهریقمیش:

 عصبانی اولدوجینلندیو  زهریقدی:

 ینو فایداسی زیندیرکآ: درده دیمه

 )رنث( ساری ساروق:

 ساناییرمیآو ساییرمیآ سانایرامیش:

 داشالماقو قووماق سانگالالماق:

 سختو برکو یامان سخد:

بییر داشیی اودا   چوبانالر  .سنگداغ سنداق:
قوییییوب قی انیییدان سیییونرا اونیییو داواردان 
ساغدینی سیوتون ایچینیه سیالیئ چیؤرک     

 .دوغراییئ یییردیلر

ــوختورو: اییییت گدیییت! اوزاقیییالش   سـ
ــوخته:  ی جارانسیییبف) اوزاقالشیییماق سـ

SORTE- SORTIR )خارج شدن 

سومسونه؛  -سومسونو: سومسونه -سومسونو
 نهسولَ -نهآختاراو سولَ -آختارا

 سو SUV سوو:

 سویماق سووغالی:

 )امر( سوی! سووی:

 سونرا سوینا:

 )الت امی( سیندیرا گه: سیپی

 تدی. )سیمث: سیدیث آتماق(ای ه سیتدی:

 سی له سیزدیلن:

آنالمی وئرن ائیثو  گیل جمع عالمتی و  لر:
 اله گیل(لر: سیفالهسیف)ملال: 

 صنوبر آغاجی سیناور:

 نی دولدورورسینین تولداریّور: سینی

 صاباحا کیمیو صبحه کیمی گه تا:ئبیس

 سؤیه؛ فحآ وئرمث -سدوه: سؤیه -سدوه

 دیایسته شــَـدی:

 لرهلر: ایستیرلر اؤلدور شیَییّیلّر هدلرییه

ایستیرم )شییَییمثو تلخیاب:    شــَــیّیم:
 مث(هی ه

 )شاماق / امر( ائدک شاداق:

 )شاماق / امر( ائدیم شادوم:

 مثو ائتمث( )شاماق: ائله .سمائله شاسام:

مییث ائتمیث؛ شیییَیییمث: ایسییته  شــاماق:
 مث(مث: ایستهسینده: هی ه)تلخاب لهجه

 ائدیرسن؛ شایین: ائدَرسنشایّیون: 

ــایور: اینییدیکی حالییت: شییایّومو   .ائییدَر ش
 .شایّونو شایّور؛ شایّوقو شیایّینی و شیایّیلالر  
همی ه کی حالت:شیایومو شیایونو شیایور؛    

 .الر شایمی و شاینی وشایی

 سین )شاماق / امر( ائله شاییتا:

یّیور: )اصیطالح(    سی ییدی آدمو هولیشیره
 .بیهوش ائدیر .گوللرین اییی آدامی دؤندریر

 سیگیلهو دنهو اوزوم دنه غیلله:

قاالیییدی )قالیقا+آتییدی: قییاال  قالیقاتــدی:
 ایدی(

 هانی؟ قانی:

بونیا   .قارا بخت اولمیوش  قارا بخت اوغور:
 ..رو جونمّرگ اوغورهیرین بخت اوغو بنزر:
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دسته توتارمیآو باغالرمیآ  قاورارامیش:
 )قاوورماق: دسته توتماق(

خودو وگدچی درسیندن ن QOTAQ قوتاق:
 .ساخالماق اوچون کیسه ...لپه و اون و

و قودو دوالوقیا: قوییدو دوالبیا   ) وتاقچا دوالو:
 .قویدو تاقچایا

 قوزو+رسام: قوزویام قوزورسام:

 ویما چیخاق قوما هینیکــَـلته:

 قویونچوو چوبان قونچو:

 قیغو داوارین پدیینی قیق:

 چاغیران )( قئغیرگیلی:

 چاغیرار قئیغرار:

 چاغیرماقو سسلنمث قئغیرماق:

 د=ی( .گدی! )کَدمث: گدیمث کَدَل:

 دیکار ائتدیو ارر ائله کار شادی:

 اوشاق کال:

 : اوشاقو اوالدکال

 : اوشاقالر )کاالک: اوشاق(کاالکالر

 .: اوشاغیم آجدیرآچاری کالوم

 قانا(: اوزوم باغیندا اوزوم ردیفلری )کانا

 م: )الت امی( گدیَلگمکده

 : پالتارو لباسکسیک

 : )کلیتمث( گتیرمثکلتیر

 : کللرتیلرکللتدیلر

 : باالجا قی قیز کلمه

 : گتیرنو قوردون گتیردیگیکلیتگیلی

 میآو گتیرمه ییئ : گتیرمهدیک کلیتمه

 )کلیمث: گتیرمث( : گتیرردیکلیراتدی

کلیمو آلومو واروم: )هامیسی . : گلییَیرمکلیم
 همی ه کی حالت( گلرمو آالرامو گددرم

 : گتیریرلرکلییورالر

 : تویکودَن

 : چوخکوما

 .: چوخدورکوماری

 : تویو ج نو شنلیثکؤدن

 : گؤرسدرمکؤرستیم

 نین گؤی یارپاق الری: اوزوم آغاجیکؤکا

ا ییییر ییی تیرینگییی: اوجییادان کؤکورتمــک
 اوخوماق )ییر: ترانهو شعر(

 : کورکنو داماد )تلخاب: کؤدن: توی(کیدَی

 : کیررَرتی: گیرردیکیررّتدی

: بوزولمهو قیسیلما )فارسیی:  هیمه کیززین
 ک  کردن(

 : قادینو آروادو خانیمکیشی

 .: کیمدیرکیمــــَــر

 رو: گوندکینه

 : گؤسییَیدرمکئرستیم

 : گی لندیکئشیندی

 ردیم: گؤروم: )مخفف( کدکئم

 .ولنؤک: کئیین

 .: قلبینی سیندیرماسییما کئینین
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مثو ن خوار : گؤوشهائتمک گـــَــوش
 کردن

 : شاخهو بوداقگاال

 : )امر( گؤتور!لگؤتورَ

 :قارداشالال

 : برک آجیقدیهاجودو ماقول

 : موو آغاجیماو

 : چوخماوالق

 )تورکیه ده کی مارال کیمی(: ناغیل: مثل

 شی: چراغ موموشاکییک

 : بدلهموناغ

 : مون+دوالو مون+الو بونونالموندوال

 میناق: بدله

 : نه تهرو نییهینَـتَ

 : )نه تهر( ندجهنتئی

 نه جور :بر نه

 : یومورتانومورخا

ـــتدین دینو نییه یییییییهل: ندینئچچیگــَ
نیین دئدیگینیه   آقیای جمراسیی   .ییدین ائده

بهارسیتان )خِیراب   « ندچچیگتیدین : »گؤره
ندچچیمیث:   .اولیور « ینناشیقاتد»سابق( دا 

 )ایندی( .ناشیماق )نه شایماق: نه ائتمث(

)امر( ندچچییدیم:   .: ناشور: نه ائدیرنئچچور
)الت امییی یییا ایسییتث کیپییی( ؛  .نییه ائییدیم

ــیگم ندچچیگتییدیم:  .: ندینییه یَییم نئچچ
 .یدیمندینییه

: هییارا گدییدیرنو هییارا وارییــورین نئــرق
 گددیرسن

و فعیل  )ظیاهرا بی   .: )امر( گؤتورهــَــرَک
یالنی  امر صورتینده ای لنیر و کؤکو ای لث 

 یوخدور(« هرکدیم»ملال  .دئییل

 : )حیوان( آتهات

نیین  : آتیلیدی )آقیای جمراسیی   هاتقولدو
« هاتقولیدو »و « هاتلوقیدو »دئدیگینه گؤره 

آمیا   .هر ایکیسیی خلیق ایچینیده ای یلنیر    
 ( .روداها دوزد« هاتلوقدو»اونون نظرینه 

 دسته آتلی: آتلیو بیر هاتلوغ

 : چیخارتهاتی

 آزجا :هازجوق/  هاججوق

 هاچارارتیالر: آچاردیالر / هاچاراتدیالر

 : )امر( آچینهاچدین

« ن»ده آراچیی  جیه خلج .: آیاغیناهاداقیئه
 <اونییا گییؤره هییاداقی+ن+او حرفییی یوخییدور

 هاداقیئ<+آهاداقی

 : آیریهادری

 خ یددی .و .پهارق یئدی: 

 : آرخاو أیینهارقا

 آریق: هارقان

 هارماق: یورولماق .: یورولمایانهارماغاین

دن : دالیییو گدییریو دوبییارهو تیی ه   هاغــا
 آرخا؟(<)هارغا

 : آختاردیو آرادیهاغرادی
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ائ یگین آنقیرماسیی    :HAVĞUR هاوغور
 .سینه دئییلییر سی؛ هر ایکییا ایتین هورمه

: اوجیادان فرییاد   چکمـک هاوغور  -هاوغور
 .ائله مث

 ی یاخ HAVUL: هاوول

 دا: آیتدی( .)دده قورقود .: دئدیوهاید

 : دئینهایقولو

ــایور کییی حالییتو تورکیییه ده: : )هم ییهه
بیو فعلیین اینیدیکی     .گدنیآ زامان( دئییر 
کی حالتی چیوخ ظرییف   حالتی ایله همی ه

ایندیکی حالت:  .بیریندن آیریلیر -فرقله بیر
هایّومو هیایّونو هیایّور؛ هیایّوقو هایّیییینّی و     

ی حالییت )تورکیییه ده: کییهمی ییه .هییایّیلالر
هییایومو هییایونو هییایور؛   :گدنیییآ زامییان(

 .هاییمی و هایینی و هاییالر

 : دییردیهاییراتدی

 : هاییرارتی: دییردیهاییراتدی

 : هر چاغو هر زامانچان هر

 : )امر( گؤتور گتیر!هرَک ییتیک

 )هر: کی ی( .نی: کی یهری

 : یدنه دههنده

 )رنث( آغ HÜRÜN: هورون

 : اوخویوردووقیراتدیه/ هوقیرارتی

 : )امر( قاییدینو دؤنونهولونوپاین

 : )امر فعلی( دؤندرهولی

هولومیاق:  »اصلیندن  :HONLUR هونلور
فعلیندندیر و دوزگیون صیورتی   « دؤندرمث

دیلده حرفلرین یدری  .اولمالیدیر« هولونور»
 .دیی یلیئ

 )هونمث ( .: )امر( چیخو مینکه هونه

 ین: )امر( اؤلدورونو کسهؤلردین

 : اؤلدورورلرو قوربانلیق کسیرلرهؤلرییورالر

 : )امر فعلی( چیخارتهیپی

 : )امر( گتیریمکلیم هیتی

 : )الت امی( گتیرکگکهیتیکه

 : قابو لیوانهیدیش

: چیخارداردی )هییمث: )متعدی( هیرَرتی
 )الزم( چیخماق( :هینمک؛ چیخارتماق

 : )واشقان: شییَییّیر( ایستیرهیشور

 : ایستیرمهیشوم

 : چؤرکهیکمک

 : چیخار گددروارور هینیر

هییمیث:   .: چیخارا بیلمدیبیلمدی هییی
)متعدی فعل( چیخارتماق؛ هینمیث: )الزم  

 فعل( چیخماقو مینمث

: گدچمییثو سییؤنمثو خییاموش هئچمــک
 اولماق

 : دالییاهئریکه

 : هدچ نههئشنه

ـــرَمیش  .: یینییییییارمیآهئغــَـــــ
میین بدلییه ائ یتمی ییدیم  « یوپییارامیآ)»

قای واشقانی نین سؤزو ایله اصیالح  فایلداو آ
 ائله دیث(

 : یینیالرهئغلور
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 : اؤلدوررن اؤلدور!هئلری هئلرین

: وارار+آتییدی= گدییدر ایییدیو   وارّاتــدی
 گددردی

: کیمییی )کونییده کییی وارا: گونییده کییی وارا
 کیمی(

باشیقا خلجلیر:    .: تلخاب: وار آتدیواراتدی
 : وار ایدیآرتی وار

ان تیورکی  : وار ایمییآ )آذربایجی  وارامیش
آمییآ /  »خلجیی ده  « ایمییآ »سیندکی 
 .دیر(« امیآ

 : واردوقداو گدتدیکدهواردوقیئ

: )اینیدیکی حالیت( گدیدیرمو واروم:    واریّوم
 )همی ه کی حالت( گددَرم

ــوم تلخییاق لهجییه   :VARIYYOM واریی
 .گلیر« وم»سینده تورکیه کیمی 

 : باخدیواقدی

 : باغالمامیآو )واماق: باغالماق(وامادوق

 : وبااواو

 باغالماق(<باماق<: باغال! )واماقوایی

 : )امر( وئرینوردین

وئر! استلنا اوالراق بو فعلیین   :VƏRƏ وره
 .ینین سونو فتحه ایله ایله بیتیرامر حالت

 .: سورو اوتارانولدچی

ــولالر  <الر لییو+ )وورغییو+ .: وورانییالروورغ
 وورغولالر(

 : وورارانو وورارسانوورون

ــردیم )خلییج  .ر( وئییریم: )وئرمییث / امییوئ
دیلینده بعضی فعیل لیردهو بیرینجیی تیث     
شخصدهو امر صورتی ایله گدچمیآ صورتی 

بیرینیدن فرقلنیدیرن    -اونالری بییر  .بیردیر
وورغیییو )تاکییییدو اسیییترس(   .وورغیییودور

اوستونه دوشیور:  « دی»گدچمیآ صورتده 
آمیا امیر صیورتینده وورغیو فعلیین       دیموئر

 دیم(وئرایلث هدجاسینا دوشور: 

 دیم: وئریموئر

 : وئررَرتی: وئرردیوئررّتدی

شیر  اداتیی   « سیه »)بیوردا   .: وئرموئرسم
 .بلکه گله جگی گؤرسیدن ادات دییر   .دئییل

اونا گؤره جمله قورتولور و داوامینیی گؤزلیه   
 .وئرسم: وئرم .مه ملییث( آلسام: آالم

)الت امیی(   VERMƏGƏYN: یـن  وئرمگه
 ینسنو وئرمهیهوئرمه

 : وئر!وئری

 : وئررنو وئررسنوئرین

 : یا نهیا نا

 : ای یقو پاریلتییارپ

ــارپ ــارپیالیور -ی ــارپ ی پییار  -: پییاری
 پاریلالییر

 : یازانیازقولو

 یاخماقو یاندیرماق یاغماق:

 یاخمی دیرالرو یاندیریبالر یاغمیشَللر:

 گیردکانو قوز یاقاق:

 یدنه ده یاندا:
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ییاالن ورومیوشو ییاالن     یوپاق وورموش:
 دانی میآ

 اوتورموش :یورموش

 اوتورار )یورماق: اوتورماق( یورور:

 یوق+آر: یوخدور یوقار:

 .آتماقو تولالماقو فیا  :YÜKMƏKیوکمک 
 پرت کردن

 )امر( گدت! YOV یوو:

 )امر( گدت! YOVA یووا:

میین بدلییه « یوپییاراق)» .گدییدک یــوواراق:
نییین ائ یتمی ییدیم فایلییداو آقییای واشییقانی

 ( .دیثدئدیگینه گؤره اصالح ائله

ــوواروم )وارمییاق / امییر(  :YOVARUM ی
دییم:  ییوواروم اوینیی  )میلال:   وگددیمو وارییم 
 (گددیم اویناییم

 )امر( گددین YOVAYN یوواین:

 یاخینالشدییووقالشدی: 

 .دی له ایته دی: له ییته

 )امر( گتیریم ییتیکــَـلیم:

)امر( اوتیورونو أیل یین )ییوردو:     ییالرون:
 اوتوردو(

 داوار ییلقی:

 ییندمث: دانالماق .دانالیارالر :ییندَلر

 )امر( یئ!یئپی: 

 )امر( یدیین یئپیدین:

ـــتدین: یییدین )یدپیگییه+  یدیییه یئپیگــَ
 یدیه ایدین: یدیه یدین(اتدین: 

 )الت امی( یدیه یئپیگه:

 آپاردی یئتدی:

کیه ییول    )هیدچ ندیره   .آپارمیرام ییم:یئتمه
 .مییر لیم ای یله اغهدچ یدیره عی   ییم:یئتمه
 برم(ه هیچ جایی راه نمیفارسی: ب

یدتیوو  )میلال:  آپیار  )امیر(   YETUV یئتوو:
 (یه آپار سال طویله که:هاتی طویله

 )امر( آپارین وَین:یئتی

 )الت امی( آپارا یئتیوّگه:

 )یدتمث / امر( آپار یئتیوه:

یدمیه   یئدی ایچمه بو اوغولون جمالینا:
 ایچمه بو اوغالنین جمالینا تماشا ائله

 جگمیدیه ک:یئسم کرَ

 گل گددک یئک واراق:

 )امر( گلین ین: یئکه

چیخییمو  )آتین اوستونه(  هینیکــَـلیم: 
 مینیم
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) قیمو تهیرانو    آیمیاوستاندا ا یدددی  یدرلری  القیق -القیای نین یشسون ائل یبنداد
و  یکنیدلر  نی یالقالر یو ق القیایی  نیونراالر همهمدان و زنجان( س ویمرک  نویالبرزو ق و
 .  رالرییاشایحالدا  قیآما  قم و ساوه ده داها قاالبال  الریمسکونالشم ندهیشهرلر

 نینی  یشسیون ائلی   یبنیداد  نیاوالراق همی  ثیلوسیمب  یده قم و ساوه شهرلرطهیخر بو
 .  ری دیلمیگؤستر یمیک یمرک لر

 

 

 جغرافیاسی ماتریالالرین یاییمالنان توپالنیب 




