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 سؤزاؤن    
 احد فرهمندی

 
ندن بنؤوشه یبیل دؤر، کیو آرتین سویالریر، چایادیاو یله تورپاغیا یشعاالر یستیگونش اؤز ا

ن ینیسف  ن ازی هیروح -بو احوال یکعتدهیور. طبیبورو ینچئوره ین سسیر، قوشالریریباش قالد
 ر. یندن خبر وئریشیگل نیرامیباش یادداشالردان سوزولوب بو گونوموزه چاتمی یولماسیدو

ن بوزو یالریاچ یبو آبالر. یریآدالند ییآ «شیانین اویعتیطب»ینییرام آیبا یجان خالقیآذربا
 یارسگونشه  ،بینه گریسازاغا س -وقیسو یقارچیچگندا جوجرن یالراقر یقن یر، آرخیییار
 ل شاالیاشیآچماغا،  ینیوب آغ چالماسیدو ینیشین گلیازیاض داغالر یب یسروهیر. زیالنیبو

انان یوندان تئز او، ایک ریگولونه ائله گل ش نووروزینمیغینه سیبیا دیر. قایرالشیه حاضگبورونم
 یبو ،«بیا وئریوخویاونو »ران ی، داناقیب گؤرنده کیوخدور. آما باخی

 
ر، کول یلب کؤورهیینونو ا

 یئنیونماقال یوس ش دونونویر، قیدن جانالنیئنیعت یر، طبییسسله ینرن بنؤوشهینده گؤیبید
 ر. ییر، او دا نازالنماغا باشالیندن خبر وئریشین گلیلصر فیب

عادتلرله  یدلیچئش ینیرامیل بایا یئنیان یاشایادداشالردا ی یعصرلردن بر یتورک خالقالر
، یر کیدیسجهین نتینین اولماسینیلرقونشو خالقالرال عالقه باشقان یبالر. اونالرییالیقارش

ب و یلییای شیندا دا گئنیخالقالر آراس یمیک کیند، تاجیان، هغفارس، اف یرامیبا لیا یئنی
 ر. یلیائد دیقئ

ملرله یمراس فمختل گونو کلین اینین آیفرورد ینیرامیبا لیا یئنی لیهر ا یجان خالقیآذربا
ن ینر. سوفرهیلیریکئچ یلرئل چرشنبهیسه سو، اود، تورپاق و یرام گونونه قدر ای. بارلریریئچک

 یآدل یسیدئدینعمتلردن ر. هر ائوده یلیردیگؤ یمیموولو کین سیازی یاوالن سمن یبزگ
رامدا یر. بایلیداد ائی یسرهین خاطیر، اؤلنلریر، تونقال قاالنیلیریاندیر. شام یلیدبزه لرسوفره

اوالراق،  یخصوصرلر. بو گون ینه قوناق گئدیریب -ریقونشوالر ب-ر، قوهومیشیکوسولولر بار
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 «کوسا-کوسا»تمک آرزوسوندا اولور. یخبر ائش یجیریندیخان هر کس سئوینا چیقوالق فال
 ر. یک قاتیشنل یصوصراما خیبا یاحواالتالر یلن مزهیلونو، کئچهیاو

ن یئلی، بیشیب، اوددا بیسودان کئچ یلصاز فیول گلن ینه قدر دؤرد هفته ینووروز گونلر
ب. نووروزون یاری ینین باغریئری یچگی، قارچیرنده گؤروب کیئتیندا اؤزونو تورپاغا یقانادالر

اما  ولونور.ا سینده داها چوخ حیئرلری، آران یرلر کییش، دئیانیاو یگیردیعته گتیطب
 قبول  یتقیاوالنالر بو حق یدین شاهینیالماسینئجه قارش ینیرامیبا لیا یئنین یداغالر

ً
بعضا

 وار.  یرلر، اونون دا سببلریلمیائده ب
نوتالردان  یملغاندان( یلر باشالا چرشنبهت  حنده )یگونلر یرامیبا لیا یئنی، یرلر کییلهیسؤ

 -ی. آغر«یمغم ده غرر، یگت یدم دم»ر: یدر. بو دا فولکلوروموزدان گلمهیمدیاوزاق اولماق الز
ق ین، شادلیرسیه گتیروح-والاح خوش ،زیمیازی یئنی، یق کیریریاندیتونقالدا  یزیمیالریآج

  .لنمک اولمازمغزا. بئله گونلرده یمیاتین حیقدم باسس هگونلر  ینجلیو سئو
ان  یاساق آچمینه آین ائوینیریب -رین بیجه ده کوسولولرهن، ائلین و قوهومالریقونشوالر

ر، خوش یدیقارا اولمامال یمسه قانی، کیشمالینده کوسولولر باریرام گونلریبا ر.یگؤزل دبلردند
 هکلو لوز دؤزومس «یسؤزلر خانینه چیبخت»ندا ین آرخاسینیقاپ یر. چونکیدیشمالیسؤزلر دان

ن دا ینیامنیا ین اوالجاغین چینیوخوالرین یاتانالریب ییئی «ریفتدوزلو » نلر اولور.یگؤزله
 ر... یخیب چیملره گئدیچوخ قد یخیتار

ن یمنرماسا دا، دوشیاندی یلریگؤ یمالریلجیغین قی، قاالنان تونقالالریرلر کییلهیسؤ
، یب کیریاوغوز اوغلونا تاپشر. دده قورقود یریقاماشد ینین گؤزلریاراساالریر، یاری ینیباغر

نون وردوی، اوغوز ین کیلسیدوشمن ب یاغی ین. قویندا اوچ تونقال قاالسین باشیداغالر
به ل. اوچ تونقال قلییش دئی، اولمامیک یعی، طبیمعناس یر... بونون رمزیانیگور  یاوجاغ

آز  یکلرین اؤزللینیرامیبا لیا یئنین یزیمیر اوالن خالقیر! اوچ تونقال قاالماغا قادیدیرمز
ر. یدیجهتلر یقلفر  ندانیالریریآاونون  یوال سالماسیکلر یللیا نین عصرلر و میرامیل. بو باییدئ
ل یر. دئمک، ایریدلیب ینیسشمهیین د  ینیئرین یللریله فصیا یجانالنماس نیعتیطب، رامیبا

له یا یکلریلاؤزل یرامیبا لیا یئنیداخل اوالن  نهیستیلن یزیمیروتلرث یمعنو -یر. ملینتزله
 -وکلویؤز گونلرده بی، بو عزیر کیدیرامیبا زیسیتان ینیر. بلکه ده تورک خالقالرینفرقله

 -یاحوال وکسکیجوشقونلوق،  -یغوالریاز دوی، یطراوت ازیر یب نهیاورگن یهر کس یکلیچیک
 ه دولور. یروح

، ریگل ائلهر مطلب یلکدن بی. هر دنیرامیبا بواولسون  یاوغورلو، برکت سووقاتل یقدملر
اووقات  ل، خوشییدئ ی، تسللهجهلر، سادیللیسگیورد نی رامیبا یکلیا بو یرلر. قوییدئ
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 ن... یجوجرتس یردال ون، اومیرسیگت
نا قوتلو یجوالرله اوخوکینا اؤزللیجان خالقیبوتون آذربا ینیرامیل بایا یئنیبو  یمیلیبائل

« نهیملریراسرام میر چرشنبه و بایل آخیا» ینیچ بولتنیا ییرام آیق بایشدیه چالیاولسون دئ
را عادت و یر سیب یلرکیردیئچکاوچون  یملریرام مراسین باینیلرکران تور ین، اکر حصر ائد

 ینیالریازین، یازاالری یرلیر تعداد د  یشان بینده چالیسلور ساحهکدبلردن سؤز آچاراق، فول
الر یازیدا گئدن ین. اومودوموز وار بو سایلسیریئرلشدیدا یراما مخصوص اوالن اؤزل سایبا

 نیر فروردیدیرمالیش اولسون. آرتیمکچ یاؤزونه سار ینین ماراغین اوخوجوالرییسا
رام، یر. هر گونونوز بایدیر سایاحتوا ائدن ب یالریازی کیلورکفول یعموم ییسا نینییآ

 اولسون! کز مبار یرامیبا
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  یعادتلر  لیا یئنیلرده کتور 
 یصفر هی: رقازاری

 

قورد و  ون، بوزکارگنه گون، چاغان، اولوسون اولو گونو، یئنینده نوروز، یلرکا تور یبوتون دون
ر. یلیریئچکاؤزونه مخصوص عادتلرله  -را اورتاق و اؤزلیر سیب یرامیاز بایلن ید ائدیر آدالرال قیسا

 .یرل عادتلیا یئنیلر و عنعنه یباشل یئره بؤلونور: ای یکیاساسا ا یل عادتلریا یئنی

الماق یقارش یلیا یئنیوالسالماق و ی یلیهنه اکلرده کبوتون تور  یلرعنعنه -عادت یل باشیا
 ر.ییداش یمقصد

 یا بوزآی و ییرام آیقاباق، با یر آیلدن بیا یئنیندا یتوپلولوقالر کرا تور یر سیجان و بیآذربا
 یآر. بوزیلیریئچکاتا یلر حعنعنه -را عادتیر سیاوالن ب کیلره مالکؤ کم یدا قدین آیر. همیآدالن

ؤزونه ندا دا اوخشار و ایتوپلولوقالر کرا تور یر سیب یمیکجاندا اولدوغو یآذربا ییرام آیا بایو 
 ر.یمخصوص فورماالردا دوام ائد

ن ییآ بوز»وار.  یعادتلر و ین اؤزل آدینیسهره کر ه بؤلونهید چرشنبهدؤر  یجاندا بوز آیآذربا
خ نده چو یسیچریر. بو خالق ایدازل چرشنبه یسینجیرین بینیلردؤرد مقدس چرشنبه

نبه، ندا او اول چرشیر. خالق آراسیلیلردن حساب ائد، تزه دوغوالن تزه گلن چرشنبهننزلهیعز
 (1) ر.ینیده تان یمیک، سوالر نوروزو، گول چرشنبه یسگؤزل چرشنبه، سو چرشنبه

ندا اوسگو چرشنبه، اوسگو یر. بونا خالق آراسیدیسچرشنبه اود چرشنبه ینجیکیا
ل یا»(، 2ر)یلییچرشنبه دئ یله آددیمه مقصدزلهیا خود دا عزیچرشنبه  ینجیکی، ایسهگئج

ادان یاو کولکندا یاو خالق آراس ر.یدیسئل چرشنبهین اوچونجوسو یلرر چرشنبهیآخ
سه ینده ایدلرنکرا یر سین بینیسچرشنبه، موغان بولگه یلکولکچرشنبه،  یئللیچرشنبه، 

 کولکئل و یانان یده اونامالرا گؤره بو چرشنبهیا یکر. اسینیله ده تانیا یدر چرشنبه آدالریح
 یکندهیسعرفه یرامینوروز با»و  «(3ر)یریته گتکو، اودو حر یش سویانمیر اویئر اوزون گزی

ر چرشنبه، یل آخیندا ایر. بو چرشنبه خالق آراسیدچرشنبه ریلردن سونونجوسو آخچرشنبه
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نده اولدوغو یلرکجان تور یآذربا «(4ر)ینیله تانیا یآدالر یسئر چرشنبهی، یستورپاق چرشنبه
ودون ر و ایلیریاندیر، اود یم عادت اوالراق تونقال قاالنیلرده اورتاق و قدکبوتون تور  یمیک

ن یکر. ال یگل یلرهیندن ایورلرکتف کیفیم مین قدیلرکم عادت تور یر. بو قدیلیاوستوندن آتالن
لن یندن اجرا ائدیالر طرفیجانلیآذربا»رالر. ییله باغالکیلیزرتشت یش اوالراق بعضا بو عادتیانلی

 -دان چوخل، اونییئد یله ده باغلکیلله، هئچ آتشپرستیا ینیاسالم د یکنین عادت نه ایهم
الن یی. مقدس سایدیده اود مقدس اکیلآتشپرست یکن محصولودور. چونیم دؤورلریچوخ قد

ت نا دوالنار و اطاعینه اودون باشیسک. عیسه اولمازدین اوستوندن تولالنماق اییر شئیب
 یجییزلهیو تم یجیریاندیورونده اود کتف کیفین میلرکزاماندا بوتون تور  ینیع «(5لر)یائدرد
 یانماسین اوددا یلرکیلن، خستهیغیرلیندن آتالماق آغیرناراق اودون اوز  یتان یمیکقوه 
 ر.یشدیمیداش ینیآنالم

 یشده سوبا یریالن عادتلردن بییایش یلرده گئنکجاندا اولماق اوزره بوتون تور یآذربا
الماق، ون اوستوندن آتی، سوک، سو گؤتورمکنا گئتمیراغیق ینا، چایر. بوالق باشیدیعادتلر

 ر.یلین عادتلردن حساب ائدیقیایره چوخ یسا و کممیله چیو این گونون سویهم

مه، ، شاه بزهوساک -وساکندن یرام عادتلریو با یرام قاباغینده بایئرلرین مختلف یجانیآذربا
ونالرا یر اویرماق و سایشدیاماق، چاققیومورتا بوی(، 6) جایونو، گؤزباغلیاو کیلکک -کیلکک

نا یسیاپن قینین قونشوالریاخین و ینیله قوهومالرکیزللؤرالر ایگنج ق»اوالر.  کاشاره ائتم
سؤزلردن  یگیدتیت ائدر و ائشیوب نینا آچار قوین آلتینیاقالریآ نا( گئدرلر.یفال یپوسماغا)قاپ
 یر، هامیلیردیگؤ یرلر، سمنییزلهیوب تمکتؤ  یائولر یرام قاباغیجاندا بایآذربا «(7فال توتارالر)

ئچن عصرلرده کر. یلر وئرهینه هدیرلریب -ریر و انسانالر بییالیقارش یلیا یئنیپالتارالرال  یئنی
ل یا تحونیالریچکاشترا کیله شنلیا یل مناسبتیا یئنی یمیکجان حایزده آذربایتبر»

ونالدا البته ر. بونییالیلر پاهکردا گوموش سیالن خیریآدالند ید پولالریئچک یعنیسی شاهی
    «.(8) د نظرده توتولوریئچکازا یشدان یق

اتا یح یلرز عادتیمیگید ائتدیرا قیر سیلده بیا یئنیو  یل قاباغیا یئنیمنلرده ده کتور 
 یالر اوخوینار، ماهنیونالر اویرار اویاندیگنجلر گئجه اود »رلر. یریئچک

 
وروزدا نرلر. نلهیارو ا

(، نوروز یارماسیگؤچه )بوغدا  یئمگیگر نوروز یر. دیلیریشیب کئمیندا اؤزل یطعام آد یئددی
 «.(9ر)یدیل بوغدادان سمنیاشیرن یگؤ یئنیارما، ی

ر. اود یلیریاتا گئچیح یل تؤرنلریا یئنی یدلیرامدا چئشیو با یل قاباغیا یئنیده هیکتور 
، یسهت ائتمه عنعنیله نیا ی، مختلف فال مقصدیسلما عنعنهیب اوستوندن آتیلیریاندی

ر یو سا یملریمراس کیاماق مختلف فورماالردا شنلیومورتا بوی، یعادت که وئرمیاوشاقالرا هد
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ن یگیزلیر تمیب یقجا ائولرده عمومینالشدیاخیرام گونو یبا»اوالر.  کعادتلره اشاره ائتم
و  یالب سوپورولور، باخمینیلیباشدان سونا س ین هر اوداسیائولر ر.یاشانی یگیلیلتکحر 

 «.(10ر)یلیلر گئسهیز و گؤزل البیر. بو گونده تمیلیریئرلره ال گزدی یللمهیر ائدیتعم

ونودور. یوسا اوک -اوسکده یرین بیونالرینانان اویاو یرام قاباغینده بایئرلریرا یر سین بینهیکتور 
( اسفند 1) بیرینجی نینآیی بایرام سیندهبولگه وان»دن لرده او جملهرا بؤلگهیر سیون بیبو او

 «.(11) اوینانیر گونو جی -28  نینآی بهمن دوغوبایزیددهون ینانان بو اویلرده اویؤک سیگئجه
 یریاونالردان ب یکر ینانیندا اویآراس یتوپلولوقالر کونالرده بوتون تور یمختلف او یرامال باغلیبا
 یلون اولوب، محلیر اوین بیقیاینده یائللر کبوتون تور  یهاال »ونودور. یاو یا هاال یو  یاللی

 «.(12ر. )یوارد یلرکیاؤزلل

نج اوغالن و نده گیلرکم تور یریک»ر. یندیقیاینده ده چوخ یلرکم تور یریک یلررام عنعنهیبا
ونرا رارالر داها سیاندیندا اود یدانین میندکقروپ توپالناراق  -زالر آخشامدان سونرا قروپیق

ودون ا یسیر هامیب -ریز، بیر قیر اوغالن سونرا بینا توپالشان گنجلردن بیاودون اطراف
 الرالر.یاوستوندن آت

ومورتا یردا له قازانالیا یبتیرام مناسیر هفته دوام ائدر. اونالر بایمدا بیریک یلررام عنعنهیبا
سه ین ایسصهیر حیب ،ریئی ین اؤزلریسصهیر حین بیارالر. بونالریب مختلف رنگلره بوینادیقا

له یوروز گولو انده نیلرکم تور یریکنا وئررلر. ین اوشاقالریگؤروشونه گلن قوناقالر یرامینوروز با
 ینج قالماسن گینیؤنوللرک، ین اوزانماسینیزالر ساچالریر. گنج قیگؤزل عادتلر وارد یده باغل

 .«نا نوروز گولو تاخارالریندا ساچالریاساس ینانجیا

ملر یرا اؤزل مراسیر سیو ب یعموم یله باغلیا یرامیل بایا یئنینده ده یلرکان تور کبال
ق یرلیر گون قاباقدان حاضیر. بیدیلرچؤل اگلنجه یریندن بیبو گونون تؤرنلر»مؤوجوددور. 

رالنان یحاض ر ویانیومورتاالر بویله یا یغیر، سوغان قابیرالنیلر حاضکئمیرا یر سیگؤرولور ب
لر کئمیلن یریالر اوخونور، گتیر، ماهنینلر دوزنلهلنجهیر. ایلیرینه گتیئریلنجه یلر اکئمی
 .«ریلیچیا بوالقدان سو ایله عادته گؤره دره و یا یغیومورتا قابیر. یلییئی

ملر یرا اؤزل مراسیر سیلرده ده بکان تور یاشاینده یسیاراض یایوگوسالویش یئچمک
 یفال آدلندن مارتویرام عادتلریبونالردا با یمیکتوپلولوقالردا اولدوغو  کمووجوددور. باشقا تور 

 یلرکتور  یررلر. قاشقایئچکاتا یونو حیاق بو اوت توتار یزالر نیق یرام قاباغیون مؤوجوددور. بایاو
تزه  یه هاملیا یبتیمناس یرامیرلر. نوروز باید ائدیلده قیکش یلطنطنه ینیرامیده نوروز با

رام گؤنو یر و بارلیریشیلر بکئمی یاخشی یرام آخشامیبا ق گؤرور،یرلیراما حاضیبا ر،یپالتار آل
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ش یاتمیئجه ب گیسالدیندن قاباق حنا ایلیتحون یلیرلر. این گؤروشونه گئدینیرلریب -ریب
 رلر.یرلر وئهینه هدیرلریب -ریله بیا یبتیرام مناسیو با ورالرینا قویاقالرین آیاوشاقالر

غور، یر. اویلیریئچکلرله عادت عنعنه یدلینده ده چئشیلرکوستان تور کتور  یرامیل بایا یئنی
ر عادت یب یالردا اولدوقجا ماراقلیالن توپالتیاپینده نوروز گونو یلرکشئر تور یقازان، اوفا و م

 اوخونور. یون داستانکارگنه  -له نوروزکیزامان اؤزلل یگیاز گلدیر. یددهکگؤرونم

 ینیالتارالرپ یئنی یر، هامییزلهین باشدان باشا تمیندا ائولریرامینوروز با یلرکقازاق تور »
ندا مختلف یرمیوروز بار نیلیقالرا وئریقوناقلر و یلیریشیب یلرکئمی کیر، او گونون سمبولینییگئ
ندن یگیلخسته -یغیرلین آغیلیا یکرالر و اسیلیب اوستوندن آتیلیریاندیر، اود ینانیونالر اویاو
 ینالریاق قادر. قاز یلیریئچکملر یمراس یله باغلیر. سو ایر هفته دوام ائدیرام بیبا رالر.یلیریآ

رلر. یکا چیا بولن آغاجالر یکا یئنیوب، کاغ تؤ یب بوالغا ینا گئدیر، بوالق باشیگونشه سالم وئر
 رلر.یریشیب کئمیاؤزل  یؤجه آدلکنوروز 

اودون  یارانق -مال یکو اطرافدا نیالرالر، اؤزلریب اوستوندن آتیریاندیرامدا اود یزالر بایرقیق
نانج یر اینه دایرلزلنمهیندن تمیلرکیلو خسته یلرکیسلین پیلیا یکب اسیتوستوسونه وئر

 ررلر.یئچکاتا یح ینیعادت

ؤجه کنده ده مؤوجوودور. اونالر نوروز گونو نوروز یلرکز تور یرقیق یثرکن اینینوروز عادتلر
 ررلر.یشیب کئمی عر نؤو یلن بییدئ

د یله قیطنه اطن یلیا یئنیده  یلرکغور تور یاو -یسیوستان اهالکتور  یئرلشن شرقیده نیچ
تلر یقو و بلن قوشیینه نوروزنامه دئین شرفین و باهاریلیا یئنین سونوندا خالق یلیائدرلر. ا

اتا یح یلریونالر، دانس گؤستریب مختلف اویئره توپالشیر یگونو ب کلین ایرامیرالر، بایحاض
 لر.یریشیلر بکئمیلر، شعرلر اوخونار، اؤزل یریئچک

توتار و  تیبورادا نب، ینا گئدیبوالق باش یزالر نوروز صاباحیندا گنج قیغورالر آراسیاو»
 .«شارالریرماغا چالینالشدیدیآ ینیلرکجهگل

گون دوغماغا »ملر مؤوجوددور. یمراس یماراقل یرامال باغلینده ده بایلرکتور  یآلتا
 .«الررالماغا باشیاضح ینیلرکئمیرام یرار بایاندیندا اود یاوجاقالر نجا انسانالرییباشال

ول اوخ کلیرلر. ایریئچکمختلف عادتلرله  ینیرامیل بایا یئنیده  یلرکقبرس تور 
  یلریرنجیاؤ

 
رام یم بایر و قدینا گئدیراقالریب، سو قیخینده چؤل و باغالرا چین نظارتینیملرمعل

ر، یانیب بویلینادیومورتا قایلرله کچیو چ یغیرالر. او گون اوچون سوغان قابیاشادی ینیعادتلر
لر یالر سؤیاله توتوشاراق ماهن -ندا الیراالرحالیس یر و اوشاقالر دوزنلیلیریشیلر بکئمیمختلف 

 رلر.یباغاتا گئد -نده چؤل و باغیچیا یرام هاواسیر بایو تام ب
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 ناقالر:یقا

  7ص.  ،1992 یکبا ،یاتیجان دؤولت نشریآذربا «لرر چرشنبهیل آخیا»ئو ییآزاد نب -1

 19ص.  ،1992 یک، بایاتیجان دؤولت نشریآذربا «لرر چرشنبهیل آخیا»ئو ییآزاد نب -2

  30ص.  ،1992 یک، بایاتیجان دؤولت نشریآذربا «لرر چرشنبهیل آخیا»ئو ییآزاد نب -3

 42ص.  ،1992 یک، بایاتیجان دؤولت نشریآذربا «لرر چرشنبهیل آخیا»ئو ییآزاد نب -4

، یاتیجان دؤولت نشریآذربا« لهیا ین سوراغیزیمیتیمدن کیلینچیکا»قمرشاه جوادف  -5
 129، ص. 1990یکبا

 39-30ص.،2002 یک، بایاتینشر یبورچال «یشالرینوروز ناخ»رزه یآغاالر م -6

 یتیوان مختار جمهوریناخچ»لفضل قولو امان اوغلو او پروفسور ابو ئویل حاجیپروفسور اسماع -7 
 تورولک یتیه جمهوریکتر  «یلریریلدیومو بینوروز سمپوز ی، اولوسالر آراسینوروز قوتالماالر

  4ارا، ص.کآن 2000مارت  21-23یغیانلکبا

  یکنسیم. شاهتاخت ،سیتفل ،مارت 8ل یا ینج -1880 یقزئت «یرامینوروز با اوبزور»-8

نوروز  یسم، اولوسالر آرایمن ائلکز تور یمسیباغ -میلیا یئنی» یباهارل -ئویاکپروفسور اورازپوالد ا -9
 16ارا، ص. کآن 2000مارت  21-23یغیانلکباولتور ک یتیه جمهوریکتر  «یلریریلدیومو بیسمپوز

و  یالرشینانیخالق ا النیاشاتیاوالراق  ینا باغلیودا نوروز قوتالماالریآنادو»ج یلیعبدالله ق -10
 یتیه جمهوریکتر  ،یلریریلدیومو بینوروز سمپوز یاولوسالر آراس ،«شیر باخیگنه ل ب نایقوالماالریاو
 96ارا، ص.کآن 2000مارت  21-23یغیانلکولتور باک

 144ص. ،1991ارا کآن «نوروز -یرامیون باکارگنه  کتور » یپروفسور عبدالخالق م. چا -11

 «نوروز -یرامیون باکارگنه  کتور » یپروفسور عبدالخالق م. چا -12

 

 

 

 
 
 

 
 



13 
 

 
 
 

 نوروز بایرامیندا
 !َدب -عادت 18آذربایجاندا 

 الهی وحیددکتر حسین فیض
 
 عادت نینیرامیتورلو نوروز با -تورلو یهر بوجاغ تاریخی یئرلرینین نینیجانیآذربا رانیا

 یلماالرییای ر اؤلچودهیب شیگئن دههکر اؤلیب شیگئن نینیلرکتور رانیدولودور. ا ندنیلرعنعنه
 نیشهر نیدنک نئچه قونو اوچونبو  من ر،یریئچک تؤرنلر اؤزل دهینشهر ایله ندکهر  لهیا یسبب
 :امر یسؤز آچ قاوالرا ک( اؤرنندانیالرو رسوم )آدابندنیلرکگؤرن -ندنیلرکگلن

 

 ! کلمیچیو قیسو -1
زالر یق اؤنجه شهههدانیخمامیچ گونش گونونده کلیا نیلیا ندهیشههههر ابکت نیجانیآذربا

 یسهههار ا()چایاغرمایا ایا غبوال  ندهیلرنییگچ وزهکر یب اللرینده یچیر قیب یسههههره لرنیگل
بال  -ددر  دهکیلبئله ،لرلریچیندا قیتعداد یعضهههولر عائله ونیسهههو نیگئدرلر، سهههونرا بوالق

 بیشههیاپی یالل یکیا یدنچیاؤترو ق دنکلمیچیو قیسههو. اینایرالردوغونا اولق اوزاندنیلرعائله
سا بئش نفربئش یرلهعائل اوچوناؤرنک   یبالن -اداق لهکیلسرلر و بئلهک و اوزدنیسو دؤنه اول

اق اوز ندنیلرائو عائله ندنیاؤزلر
 ینههوزهکههسههههاالرالر، سههههونههرا 

نانیسهههو لدوروب و  نهیائولر دو
 ونههانیاو سهههو یائو اهل ؤنوبد

 کلههیهها نیههلههیهها نیههاوزلههر -ال
 یونووارالر، بو سهههوی ونونههدهگ

 شهههفهها لرهخسهههتههه ،دوا دردلره
 اولدوغونا اینانیررالر.

  
 یدب نی دولدورماییب و کوزهلهیچیتکاب دا سویو ق
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دن سونرا سوپورگه اسگی)کهنه( باشماقالریندا بیر پارا اولوس کوزه، قیچی اردبیلده
)رود ماهی دار( آدیندا اوالن چایا آپاریب سویو هم « بالیق چایی» اردبیلدن کئچن چایا

لری دولدوروب کهنه باشماقالری دارلیقدان و ییب هم سوپوروب تمیزلرلر سونرا کوزهقیچیله
 سیخینتیدان )فشاردان( قورتوالالر دئمک اینانجی ایله سویا آتارالر.

 

 
 .یویا آتماق دبالری سییب کهنه باشماقییب، قیچیلهزلهبالیقلی چایدا سویو سوپورگه ایله تمی اردبیلده

 

 
 مه تؤرنی.اردبیلین بالیقلی چاییندا سو قیچیله
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 !یا اودآتماسیبوز  هیگؤ نینننه یقار -2
ر، بو یدوار  ر عنعنهیب ترسانئنا هابؤله یاؤنمل چوخ ندهیندک نیدرسج نینیاستان زنجان

 رد()روزهای ز  «گون یسار» گونه بو اون یاهال یئرلی شینا قالمیرامینوروز با گوناون، ندهک
داالنمازالر، یفا سودان یستیا ییبباغال یسوالر یستیابوتون ندهیچیا گون بو اون یبلریدئ

لیغینا ار و  ننه یر قاریقوجا ب انیاشای ندهیریب )غارالرین(نیلرؤهولکیکندا یباش اونالر داغ
ر یاالر، او بق گرکینده کحاماما گئتم ،اوالر قیحامامل ندهیچیا گونون بو اون ننه ی. قاراینانیب

 سیهاوا نیلیا بوز آتسا تازا ایهاوا ننه یاگرقارحاماما گئدر، اق بوز توتار  ندهیر الیاود ب ندهیال
 یستیا یاهال یئرلی ده اوالر، بونا گؤرهیستیا یهاواس نیلیاود آتسا تازا ا قویسو

هاوا  نیلیتا تازا ا نیاود آتس هیگؤوبیوناندا اوشویدا حامام ننه یقار باغالرالر تا یسوالر
 !اولسون یستیدورومو ا

 

 
 ا اینانیرالر.ارلیغینو ننه یر قاریقوجا ب انیاشای ندهیریب )غارالرین( نیلرؤهولکیکندا یباش داغ اونالر

 

 ! یاولماس حرام اودون ساعت 24 لدهیتازا ا -3
 یآد نینیریب نیفاالریبو طا، رییاشای ائل ایلگینج یکیا ندهیلریو گرمرود شهر خلخال

ر یب ینجایلگندا یرامینوروز با ائللرینر. بو یدیگلب   یمحمدعل یآد نینیاو بیر جوادخانلو
له نینیائلر کتور  یکیر. بو ایواردیلرعنعنه ،عادت

 
 ندنیلیتحو نیلیا ساعت 24 گؤره نهیلرنکگ

 یتسیر ایب چیه یالرآدام نیرائلر. بو یدحرامق وورما اونا ال بینالشیاخیا قدراودا یسونرا
 حرام نهیاؤزلر واود لدهیایئنی  ساعت 24 .مازالریقو اود اوسته بئله یچا یحت کئمی
 ،جاغیناار اوال گرفت هیر بالیر آغیا بی دوگونهاؤلیران هر کسین ندیس ینعنعنه بو عادتیب لیب
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 -الردوست لنیب -نییتان یائللرین کتور  یکیا بو دهاونا گؤره اینانارالر .دوغونااولکهال 
 ساعت 24رالرالر. یحاض یا چای کئمی یستیا اونالر اوچون ندهیچیا ساعت 24قونشوالر بو 

نا یشالرییااشی یئنه گونجلسونرا اونالر  دنکیئچدک -ندانیرامینوروز با یعنی -لدنیایئنی
 دؤنرلر.

 

 
 .لرلریب حرام نهیاؤزلر واود لدهیتازا ا ساعت 24

 

 و !یسو نیاسی رخیق -4
ند ک هاؤنج شدانیاولمام لیتحو لیا ندهیندک دجیه اوالن ندنیندلرک نینیاستان زنجان

الر او یالیالر ضیسوادل وبینا قویاورتاس نیسو مسجد شتتر یب بیتوپالن مسجدهیاهل
و ا پوفلرلر بیسو وبیاوخو ؤنهد رخیق نیسسوره نیاسی کمبار  اوتوروب ندهیسدؤره نیشتت

 او سودان آز ریب یلکو یبؤ -یسونرا باالل دنایشرلر بو یدئ« ویسو نیاسی رخیق» نایآد ونیسو
 یئنی یبر آز دادیب وندانیسو نیاسی رخیاو ق ،وئررلر نهیلرخسته بیآپار نهیائولر وبکتؤ  لرهؤزهک
 تکبر » و سوب یسیاهال نینیندک دجینلر. هیچسیا اوالندا اوندان لیتحو لیساخالرالر تا ا لهیا

بو  سونرا ر،آتارال  بنهید نیشتتر مقدار پولدا یب یسیریالر هر بودور. سو آپارانیسو« شفا ایله
 الر. یالنیا پااندیالر آراسوخسولی بیالر توپالنپول

 تکاب شهرینین قئینرجه کندینده ده یوخاریدا دئییلن تؤرن یئر به یئر اوخشاری کئچیریلر.
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 اوخوما تؤرنی. قیرخ یاسین سویا ینرجه کندیندهئتکاب شهرینین ق

 !یا باسما مراسمیچا یشاه -5
ر یر نفر وزیب ر نفر شاهیب دنیاهال یئرلیندا یرامینوروز با ندهیندک کشهر  نینیاستان زنجان

 نیاو آدامالر لهکیلسترلر اونالر اؤزلیا پول الرا دوشوبیسونرا قاپ اولوب و دؤرد نفرفراش
 ر.یدبیائد بیصن قر اوشایاونالرا ب ندهیچیا نیلیبو ا یتعال رلر حقیلیب یکگئدرلر  نایالریقاپ

سههونوندا  نیمیبو مراسهه
 اوچ -نفر اوچ ینههد اهلک

لدا شههههاه نفر منظم و  حا
 رژه اؤنههونههدن نیههریههوز

 یسهههونرا شههههاه بیگئچ
چایب بیا سهههالیاورتا ا یر 

ا یههاونو چهها بیههآپههار طرف
 مدهیباسههههارالر بو مراسههه

تارالرکگر  نیشههههاه  یپال
سهههالنهها یحههالههدا ا امههلکهه

ماسهههها یوخسهههها ای سهههالن
تقههد ع نیلر یم  لههدهیا یئ

 از!اغمی هیاو بؤلگه شیاغی
 

 شاه، وزیر ایله فراشالر
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 !یرامیبا یا علی یرامیر بایام -6
اق اوالر  ؤنهد کلیاا ندیرامینوروز باانسانالری  نینیندک ینیعقره نینیسبؤلگه رانیلداچ
 یآغر یسیگم نوحون حضرت بو گونده نیئنه همیدئیه،  بیگل نهیبدن نیآدم حضرت روح
 اهاهلللیخل میابراه ودو حضرتا نمرودون بو گونده نیهم ئنهی بیا چاتغندا قورولویداغ

 اولوبدور مبعوث گهیغمبرلیپ رمکا رسول حضرت بو نوروز گونونده نیهم ئنهی ،اولوب گلستان
 رت( حض)عیعل حضرت نا گؤرهیرینانجالباشقا ا نینیندک ینیع. قرهدئیه، اینانیرالر

 ندهیفتح نینهک( م)عیعل حضرت ندهوگ بو ئنهی هابئله شیالنماحکن لهیا (فاطمه)س
بو  نیهم ،ئنهی شیرمیق یالربت اوالن دهعبهکق خارایچ نهینیگیچ نی(محمد)صحضرت

 بو گونده دهئنهی شیوئرم ستکش ندهیسمحاربه نهروان ی( خوارج)ع یعلحضرت گونده
ر یغد» اولوب نازل امبرهیپ ندنیطرف یتعال حق یمکح قیلاماما ی تیوال  نی(ن)عیعل حضرت

 یعل» ای «یرامیبا ریام»نا یرامینوروز با ر بونا گؤردهیدبیباشالنبو گونده «یرامیبا خم
 رلر. یدئ «یرامیبا

 

 
 ای تیوال  نی(ن)عیعل حضرت نوروز بایرامیندا نینیندک ینیعقره نینیسبؤلگه رانیلدچا

 بو گونده «یرامیبا ر خمیغد» اولوب نازل امبرهیپ ندنیطرف یتعال حق یمکح قیلامام
 «یرامیبا یعل»ا ی «یرامیر بایام»نا یرامینوروز با گؤرده ابون دئیه اینانیرالر ریدبیباشالن

 رلر.یدئ
 نکالر یآت اوستوندن بیریاندیدامالردا اود  یآخشام آخر چرشنبه یاهل نینیندک ینیعقره

 رلر:یدئ
 میآغر شید بالم میدرد

  نیانسیدا  اود ولسونکتؤ 
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 وچوناق آلما نیانتقام نی(ن)ع نیحس امام یمختار ثقف اوالن یسیانتقامچ نیلرعهیش
 گونو بهپنجشن یبقوپار امیق یقارش لرهیمروان یسگئجه چرشنبه ر تایقرارالش لرلهعهیش
 ناعال نیومتکح نیلرعهیش ندهیسخطبه ینماز گونو جمعه جمعه یبآپار آرادان یومتکح

 ز باشالماتئ نیانقالب اولدوغونا گؤره یخبر شدنیبو ا «ادیز ابن» یسیوال وفهکاما  نیائتس
 اعالن نیباشالنماس نیال انقالبق رمایاندیدامالردا اود  یآخشام شنبهسه بیقال ندهیتیمجبور

 گونده بو گؤره هسنت هابئلهرلر یدئ «اود چرشنبه» هیبو چرشنبه دهبونا گؤره گینه اینانیبیائد
 رارالر.یاندیدامالردا اود  شنبهسه اوالن گونو چارشنبه یصاباح

 

 
 چرشنبه آخشامی دامالر اوستونده اود یاندیرارالر. عینی کندیندهقره

 

 !یرامیبا ا اؤلولری چرشنبه قره -7 
ر اؤلول»ا ی«چرشنبه قره» نهیسچرشنبه سون نیلیا ندهیشهر (یقوشا چامیاندوآب )

 اؤزل بیئدگ نهیائولر نیلراؤلوسو اؤلن یئنیا ی نیالریاسلی دهرلر بو چرشنبهیدئ «یرامیبا
 آلالهدان بوکسو تؤ  اوستونه یمزار داشالر نیاؤلولر بیغا گئدیسونرا مزارل ،ررلریئچکلر تؤرن

 وچونا یغیشادل نینیروحالر بیلیالر وئراحسان اؤلولر اوچون لرلر. بو گونید اونالرا رحمت
 ارالر. یلر اوخوفاتحه
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 مراسیمی زیارت قبرلرین اهل

 تابلوسو! آتا ندهیسسفره رامیبا -8 
 اتوف ائولرده یبعض اؤنجه اولمادان لیتحو لیا ندهیز شهریتبر اوالن یزکمر  جانیآذربا

اونو  وبیقو نهیاوزر یسسفره رامیبا ا تابلوسونی نیسکع ونونکو یبؤ ا عائلهی نیآتانشیائتم
 .رالرالریخاط
 

 !کرمانا گئتمییدَ -9 
 دهکیلر یب یسگئجه شنبهر چ سون یسیاهال نینیر شهریشعجب نینیشهرستان مراغه

 یمیکبوغدا  نیدرلرکو  نیلرغم -درد نیاونالر ناندارمییو د   بیگئد یرمانینایو د  س نیشهر
 رلر:یی ایسترلر و دئنیسمهوئر ئلهی یمیک اون بیاز

 
  یرمانییرمان آی د  ید  

 درد و غمی داغیدان
لیس درد گتیردیک  بیر ت 

   1سن اوالری دارتاسان
                                                                                                                       

 )از بین ببری( یک  گونی درد آوردیم / تا آنها را آرد کنی که درد و غم را می پراکنی/ /آسیاب ای آسیاب  - 1
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 بیدارت لدهیا یئنی نیلرغصه -و غم نیدردلر نیاونالر رمانییدَ

 !دئیه اینانیرالر ریدکجوئره ئلهی یمیک و اون

 

 ! یگونلر سامان ی، سارآمان آلاله -10
 آلاله» گونه 15ائدر، بو  و دوامغوقلویسو نیقدر هاوان گونونه یج -15 نیرامیجاندا بایآذربا

 رانیق روانک، رانیق شیجام» او طرفه گوندن یج -15رلر. یدئ« یگونلر سامان یسار ،آمان
ا قدر یسونرا گون 15 رامدانیبا ده نا گؤرهیآدالنماس بئله هیین نیرلر. بو آدالریدئ«یگونلر

 ا سامانونجی قالماز بوتون یر شئیب هئچ اوچون کئمیوانالرا یح یبتیب یسآذوقهنیشیق
 لهه ئردنی یگؤورنت -یگؤ یئنی بیتیب یلرآذوقه نیشیق چون،بوشاالرالر یانبارالر

اؤلر  ندانیآج وانیح الر چوخلو مالییسا یگونلر سیپ ان نیوانالریح -مال ر،یدبییهرمگؤو
 شیجام» ده گونه 15 و سون  1«یگونلر سامان ی، سارآمانآلاله» بو گؤنلره اونا گؤره

 رلر.یدئ2 «یگونلر رانیق روانک، رانیق

 

                                                                                                                       
 .خدایا کمک کن و کاه زرد برسان -1
 گویند.کُشان و روزهای کاروان کُشان )گله کُشان( میگاومیش روزهای  -2
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 رلر.یدئ« یگونلر رانیق روانک، رانیق شیجام» بو گؤنلره

 

 ! (یگیلنیبشیپاؤن گؤروجولوگو ) نینیغیسسالیق -اوزون مرونؤع -11
قدا یاتدی یلرککار  نیسونرا ائو دن-12 ساعت یسگئجه رامیبا ندهیشهر ابکت نیجانیآذربا

نا یآد نیر نفریندا هر بیسیسا (یعضولرلری )اویه ائو عائله بیا قالخغاینالر آیو قاد نیگل -زیق
رلر یدئ ،هسونس گئج یبانی چوخ یشمع نیمیکباخارالر هر  شمعه اوتوروب بیریاندی ر شمعیب

نوروز  یعنی نهیسگئجه کلیا نیلیز ایالنی کیلهانتکر. بو یاوالجاقد اوزون ومر ؤع نیاو شخص
 خماز!یدوز چ کیلهانتکبو  لردهباشقا گئجه ،ریدینا عایرامیبا

 

  
باخارالر  شمعه اوتوروب بیریاندی ر شمعینا بیآد نیر نفریندا هر بیسیسا لریاویه ائو عائله تکاب دا

 ر.یاوالجاقد اوزون ومر ؤع نین )عضوون(اویه رلر او یدئ سونسه گئج یبانی چوخ یشمع نیمیکهر 
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 لر!یاودلو گم -12
 یکدهسینگئجه یسورا چرشنبهی آخر چرشنبه ندهیر شهریشعجب نینیشهرستان مراغه

نا ینارک نچاییر یب یاهال یئرلیالرالر یآت اوستوندن بیریاندیندا اود یجاغهر بو نیجانیآذربا
 ادای دانباالر اپی لنیدئ« رمهک»نا یآد ندانیفضوالت وانیح -سونرا مال دنکیائتد تین بیگئد
 ویوبق باالجا شمع یا اود نهیچیایا کاغذ دان دوزلینمیش باالجا قایقالر ( انکرد ی)گ زیجو

 ینهدیلگ آدامرلر او یدئ ،سؤنسه اودو گئج بیگئد ولی چوخ یسیگم نیمیکهر  ،بوراخارالر
 ،ردولو اوال  لردنیباالجا اودلو گم -باالجا ییچا نیشهریسگئجه آخر چرشنبه ر.یچاتاجاقد

 ارادارالر.ی گؤرونتولر گؤزل ایلگینج هابئله
 

 
 لر!یاودلو گم

 

 ! ینتؤر دوزمه داما داش -13
ئو ا بیخیداما چ یند اهلک اؤنجه ندنیلیتحو نیلیا ندهیندک یپر نینیاستان زنجان

داشالر  ائدن لیتمث یآتان -دوزرلر، آنا نهیچیا ر مربعیب نا قدر داشیتعدادیسیسا نینلیاه
ائو  اوالن دههکاؤل ا غربتیاوالرالر. مسافر  کیچیکداشالر  ائدن لیتمث ینیر ائو اهلیسا کو یبؤ

سئچرلر  دانرماقیا ای دانقبوال دناؤنجه یارالر. بو داشالرینارا قوک داش ر باشقایب دهنهیرللهعائ
نا یآلت بیگل نیسونرا بو داشالر ندنیلیتحو نیلیاولسونالر. ا داشالر صاف یکائدرلر  و دقت

 اونون بیرینا گیآلت نیداش حشره کیچیکا یشقا و یمثاًل قار وانیح کیچیکر یباخارالر اگر ب
 اق،اوالج یسیییه دولت مال دهکجگله او آدامجینا گؤره نانیا نینیند اهلکسیغینسا نا یآلت

 ر!یدکجهدؤن ر شخصهیب نیزنگ کدئم
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 آتما!  مشعل داغدان -14
 لیا ندهیندک قشالیق نینیاستان زنجان

ا داغ مشعل ندهیاللر یند اهلکاوالندا  لیتحو
 یلرمشعل ندنیسروهزی نیداغ بیگئد یسار

 رلر:یدئاق آتار  ئرهی
ر یزخیمیگونلر گلن یئچدکز یمیگونلر ئچنک

 1 اولسون
اونالر  لیا یئنیآتماقال  مشعلبو  یند اهلکبو 

 ریداوالجاقلیا یرلیو خ یتلک، بر یستیا اوچون
 .دئیه اینانیرالر

 
 

 لر!یشیکاخانیگؤز  -قاش ناینالریقار -15
 یشیک در نئچهق نهیلیتحو نیلیتا ا شدانیراما قالمیبا گون نئچه ندهیشهر مراغه نیجانیآذربا

 نایباش -اوز آدام نینالری، قاربیکچ قاش -گؤز دهیرنگ یزیرمینا قینالریقار ،اولوب لوت
  ر:ارال یاوخو بئله اوجا سسله بیبازاردا دوالن -انکچاال تو  -چاال کاوخشادارالر. اونالر دنب

 کیردیازا گی قیخدیچ شدانیق
 قآال کنیؤک نیوئر ر پولیب

 2؟قآال مدنیک پسق، آلماساخدنیش ،دانییربالک، دانیحاج
 وئررلر. ر مقدار پولیاونالرا ب گؤره نهیاؤز قدرتلر یلربیصاح انکتو 
 

 !کیهانتلک لهیومورتا ای -16
 یاخشی نیلیا کجهگل یآخشام رامیلر باعائله یبعض ندهیندک قشالیق نینیاستان زنجان

 بیییسار هلپیاونو اق نا توتارایغیقاب سوغان یومورتانیر یب نوچوا کلمیب نیاولماس سیا پی
ومورتا یلر. رر یشیپ وبیقو نهیچیا )برنجین( ونونیدو یومورتانی شینمیسار پلهیسونرا بو ا

                                                                                                                       
 مان خیر باشد.آیندهروزهای گذشته گذشت، روزهای  -1
یریم/ یی و شی  ن از زمستان در آمده وارد بهار شدیم / پولی بدهید تا پیراهنی بخریم/  اگر از حاجی و کربال -2

  ؟!م یریپس از چه کسی ب

 
 !یتؤرن آتما مشعل داغدان
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 دوشن اوزره یغیقاب نیومورتانی وبیسو نیغیقاب سوغان بیآچنیپیا سونرا اونون دنکیشدیپ
 نیلیا کجله( گنکائدر  ری)تعب نکرار و  ی یلرلکشاوالن  اوستونده اونون ،بیباخ لرهلکش

 خارارالر.یچ ایاورتا اولدوغون سیپ -یاخشی
 

 !یهانتکاق قوماشالرال اَر تاپم الوان -17
بیلمک  خو ی ایلر کجگئده زالر ارهیق ندهیندک ینیعقره ئرلشنی ندهیسبؤلگه رانیچالد

 بیگئد نهیائو نیدیر سیاوالجاقالر ب قسمت سمته یلر هانسگئتسه اگر اره لر، یاسهایسته
نلر ر گؤرسوگؤزلرلقوماشالر)پارچاالر( باغالرالر سونرا  الوان -آغاجا الوان اوالن ندهیائو اونون

 یارس سمته یهانس ر. قوماشیدکجهر یاسد یسار سمته یهانس نیقوماشالر نیاونالرئلی
 کئدر ا اشاره نهیز سمتیالنیهردن ده اوالجاقالر  قسمت هیوچهکا ی هیرلر او محلهیدئ اسسه

ریدئ
 
 ر. یداندا جنوبی ز شمالیمیقسمت رلر ا

 

 
 !یهانتک ِقوماشالرال اَر تاپما الوان

 
 ینیلرکمگئتمه ب،یگئد زالر ارهیق ندهیندک ینیعقره ئرلشنی ندهیسبؤلگه رانیچالد

 نهیائو نیدیر سیب ،اوالجاقالر قسمت سمته یلر هانسگئتسه اگر ارهلر یا سهبیلمک ایسته
ر رلیلهگؤز سونرا  ،قوماشالر)پارچاالر( باغالرالر الوان -آغاجا الوان اوالن ندهیائو اونون ،بیگئد
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 یهانس ر. قوماشیدکجهر یاسد یسار سمته یهانس نیقوماشالر نیاونالر ئلیگؤرسونلر 
 .اوالجاقالر قسمت هیوچهکا ی هیرلر او محلهیدئ، اسسه یسار سمته

 

 !یهانتکق اَر تاپما لرلهیگؤورنت شیلنمیچیئق -18
 نیتهسیا قخبردار اولما ندنیسگئتمه اره نینیزالریق ندهیندک ینیعقره نیجانیآذربا

 ر گؤزهینا، بیر آیسو، ب ر شوشهیب ،برابر لهیاولماس لیتحو نیلیگؤررلر: ا ده یشیا ر بولهعائل
 دنیرنیر آز شیاوالندا ب لیتحو لیدوزرلر. ا هیسفره ینیریر آز شیبهابئله  سورمه یلمهکچ
 نیشییاشای نینا قدر اونالریباش -باشا نیلیا ینیریش او قاالن ،ساخالرالر نیر آزیب ،بییئی

 نیرزال یق شینا چاتمیچاغ کیارل بیآت سونرا الدئیه، اینانیرالر. ر یدکجائده نیریش
سونرا  ،رلرکا تؤ یسو یساچالر شیلمیسک ،سرلرک لهیچیئق ،توتوب ر دستهیب ندانیساچالر

ی چیئق لردنیا سبزی لردنیگؤ شیگؤورتمیسونرادا اؤزلر بیکچ سورمه نهیگؤزلر نیزالریق
 لدهیبو ا زیرلر قیدئ ،اولسا ختم عدده جوت ییاگر سا ،ارالریسا نیمقدار نیاونالر بیسک لهیا

 ده یلیز بو ایرلر قیدئ ،اساول ختم هکت یمقدار ییسا یوخ، کجگئده اره یعنی کجلشهجوت
 ر!یز قاالجاقدیارس
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  یرامی)نوروز( با لیا یئنگی
 (یلین محمدزاده )گونئیحس

 
 

زالرا دوشوبدورسه، قاباقجاالر ینده آغین کندیکلرده مئشیللینوروز سؤزو سون اون ا
 -ریب یرامیلر و آروادالر بو بایشیده قوجا ک یندی، ایکش. بئلهیمیاکلمهر یش بینمامیتان

رام بو ی! بو بالر. دئمکیردیدئ -ز موبارک اولسون!یرامیبا« لیا یئنگی»نده، یک دئینه تبریریب
 .یناردیله تانیایآد یرامیل( بایل )تزه ایا یئنگیکندده 

تلریشرق، هم ده اورتا آسن یاخی یرامینوروز با یمیک یگیلدین بینیهام
 
ندا یآراس یا مل

 ینیلریو بعض یرامیعت باینده طبیلریش، بعضیمسنمیش، منینمیتان
 
 یرامیبا ین ده مل

تلررام بارهین بایر. همید اولونماقدادیقئ یمیک
 
ؤزلرله فولکلوروندا دا چوخلو س نیده مختلف مل

ت اونین سؤزلره دای، همیق کیریالشیقارش
 
، آتا یرامیبا یخیو اؤزونون تاراناراق هر مل

 ینیباباالر
 
 ر.یدرمکدهیرلندید   یمیک یرامیبا ین مل

 نوروز بارا افسانهیر سیز بیمیوطنداشالر یللیفارس د
ً
 یوسانهاؤز اف ینیرامیلره استنادا

تییومرثه باغالیدن کنه، او جملهیتلریشخص
 
ل ائدن یتشک ینیتین اکثرینیلررالر. منطقه مل

تتورک 
 
 ینکینیاناراق اؤزلریناقالرا دایو مکتوب قا یخیرا تاریر سیب یرامین بایهم یلرمل

 رلر.یحساب ائد
 یلرحادثه یخیتار ین بعضینینین اسالم دیرامین بایناقالردا همیتلر و قایروا ینید یبعض

 ر.یاولدوغوندان سؤز گئد یله باغلیا
نامالر و یلر، الر، عادت عنعنهمیمراسدار و نوروزال عالقه یرامین نوروز بایآنجاق هم

تله ا یلردوشونجه
 
ر. یدیمکیچوخ قد یرامینوروز با یرلر کیلیب یاخشیملر ین عالیلهنجهیدق

ن یالقخ ی، هانسینیی، منشأینیخین تارینیرامیل بایا یئنگیز بورادا یب یوخ کیسؤز 
 ک.یرییستهیشماق ایده دانباره یلر، عادت عنعنهیملریر، تکجه اونون مراسییاولدوغونو آراما
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 بوهورلور چرشنبه یآخ 
ندان یامن سون چرشنبه آخشینییملر بهمن آیمراس یله باغلیالیا یئنگینده ین کندیمئش

ر هر چرشنیسچرشنبه ن سونیلیاراق ایندان باشالیباشالنار. بو چرشنبه آخشام به نه قد 
ؤهنه ا کیار و یلرده اود قاال دامالردا، کوچه یاوشاقالرقالشاندا کند یر آز قارانلیهاوا ب یآخشام

ته للرده نفینا، سون ایاغیملر گرچک یدا توپو قدیومروق بوی یقالریردییپارچاالردان قا
اوالن توپ  یه آتارالر. بو اود پارچاسیله اونو گؤیایراندان سونرا اود وُورار، وار گوجلریبات

ق پارچاالر یانینجا و یب قورتاریانی. او 1ه آتارالریؤئره دوشرکن گئنه گؤتوروب گیب یدییقا

 ر.یدیلمالیسوورولونجا گؤتورولوب آت
رما یاندیرماقدان عالوه باشقا اود یاندیب یرییا توپ قایرماق و یاندیجه اودون ساده

 ب ینیرلوهیش
ً
 یرتیر گؤیب یکانلیلن تیی، گون دئیریده بو کندده گؤرمک اوالر؛ مثال بعضا

 یان شئیلمار تئز اود آیا باشقا بیم و یر سیب قوروموشونون کؤکونه بیلیخاریئردن چیکولونون 
نده یسورهن چئینیله اؤز باشینده، وار گوجو ایتوتاق ال یغیار، گونه اود وُورار، اونا باغالدیباغال

ب ییباشالندن یسون گونلر نینییش داوام ائدر. بهمن آینجا بو ایب قورتاریانیرار. گون یرالندیف
ر داوام ائدن بو چرشنبه آخشامالرین سون گونلریاسفند بوهورلو » ندهینا مئشینه قد 

« رلو توپوبوهو»دا توپ  یقالریه آتدیب گؤیریاندی ب،یریین قایرلر. اوشاقالریدئ« یآخشامالر
ون ن سینییوار. مثال بهمن آ ین اؤزو اوچون آدینیرین دا هر بینیآدالنار. بوهورلو آخشامالر

 یسهلک چرشنبین اینییرلر. اسفند آیدئ« االن بوهورلوی»ا یلک بوهورلویو ا یسچرشنبه
« نبهر چرشیآخ»نه ده یسن سون چرشنبهی( اسفندیه قاچدللیچ«)یله قاشدلیچ» یآخشام

« لو آتماقبوهور »ه آتماق یانان توپو گؤیو « رماقیاندیبوهورلو »رماق یاندیتله اود یرلر. عمومیدئ
 لماق و: یآدالنار. اودون اوستوندن آت

 ل چرشنبه،یل باتیآت
 ل چرشنبه!یم، آچیباخت

 ر.یددینا عائیر چرشنبه آخشامیز آخیالنیدئمک 
 له:یا ین سسینن آخشامدا ترققه پارتالدان اوشاقالر دا هر ترققهیهم

 ،یقن آپارد یشاه گلد
 ،یبومب آپار یامراه

 تکرار ائدرلر. ینیسؤزلر

                                                                                                                       
 ر.ق اْوال تئز اْونو گؤتوروب گؤیه آتما -ایله ایسالندیغي اٍوچون، الده ساخالنماسا، الي یاندیرماز و تئز تْوپ نفت  1-
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 لرینان شئیو اورادان آل یچرشنبه بازارر یآخ 
ندان یه بازاررچرشنبیق آخیآرت یالرینمالین بازاردان آلیلریوالجاق شئینا قویرام سوفراسیبا

 نار.یگونو آل یسشنبهن سون سهینییاسفند آ یعنی
ه لردن اؤزونده اوالن مغازهیده کند . بوناگؤرهیدیاوخیم زامانالردان بازار ینده قدیمئش

بو مغازاالردا  ینیسین هامیلریشئ یکلریدستهیان و بلکه ایالشمایلرله راضیالن شئیاتس
 یسشنبهسه ن سونیگونو )اسفند یآخشام یسر چرشنبهین آخیلیلر اینلین مئشیلمهیتاپاب

ن یل اطرافدا اوالن چوخلو کندلریین دئیلر. تکجه مئشینا گئدردیخومنا )خامنه( بازار گونو(
ن ینبازار گونو هر هفته ین رسمیلر. خومنانینا گلردین گون خومنا بازاریهم یسیده اهال

. یاوالرد یرونقل یندا دا بازاریر چرشنبه آخشامیاراق، آخیاولدوغونا باخما یجومعه آخشام
ار باز  یریلر اوچون آی، آل وئرچیدیر گون ده اولسایلده بیباشقا سؤزله دئسک بو بازار ا

 یلر عرفه بازارینلین مئشیلمهیبنا گئدهیر چرشنبه بازاری. آخ1یدیایتلییندن اهمیگونلر

بازار گونو اوالن بازارا(  ین رسمیگونو و خومنان یسن سون پنجشنبهیلیآدالنان بازارا )ا
 .یدیلر بونالردان عبارت اینان شئیندان آلیو عرفه بازار یرچرشنبه بازاریلر. آخیگئدرد

ویشمینوخود ک و، راحتیاورمو حالواس ،یالواسز حیش، خورما، ج 
 
 ینیرین شیالحلقوم، ل

ریادا اوالن و آغی)نئچه بو
 
سوجوق،  (.یدیاش شکالتیلمیریر نؤوع شکردن قاین بییزدا تئز ا

نج، آلما هر یر، گؤروشه گئدنده الده آپارماق اوچون نار، ناریکانفئت، ساپا دوزولموش انج
ق، آخشام یراملیآدامالرا با یلق وئرمهیراملیلو(. بایک ندن نئچهیریا بیر نئچه دنه )و یندن بیریب

 ...و ویرمک اوچون دویشیلوو پیندا پیرام آخشامیشامدا هم ده با
 -یاجنه و بیله اؤزلریپولالر ا یقالریردیقاباقدان آرت یرامدان نئچه آین بایاوشاقالر دا هم

، ال یق، تئل سانجاغن، قولچاق، گوزگو، دارایغا، ماشیغ جی، جینا، سُوسریقارداشالر
 الر. یلر آالردیو بئله بئله شئ ینیصاب

 

 یئمکلریر چرشنبه یآخ 
ولرده گونو( بوتون ائ یسشنبهر سهین آخیگونو )اسفند یآخشام یسر چرشنبهین آخیلیا

قووورما، قوورولموش سوغان و باشقا  ینلر. دئمک او گون چوخلو لپهیردیئیو یناهارا لپه سو

                                                                                                                       
ي یْولدان سینده اصلاْوتوز ایلده ماشینالرین چْوخالماسي و یْولالرین آبادالشماسي نتیجه -کئچن ایییرمي -1

تي  -نین الپ اؤنملي تجارت مرکزي تبریزني الدن وئریبدیر. ایندي منطقهقیراقدا اْوالن خامنه تجاري اهمیی 
  دیر.سلماس یْولو اوستونده یئرلشن شبستر شهري
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چؤر ک  یونا گون اورتا چاغیاوالن سو یلئمهیالر. اونون چوخ یناداردیقاله یالر ایچاشن
لووا خوروش اوچون یجک پلهیشریپ یده آخشام چاغ ینیسلر. لپهیردیئیب ییدوغرا

 الر.یساخالرد
لر. دئمک یرردیشیلوو پیبوتون ائولرده شاما پ یرام آخشامی، هم ده بایر چرشنبه آخشامیآخ

 لر.یردیئیلوو یآخشامدا پ یکین آدامالر بو ایئمهیلوو یر دؤنه ده پیلده بیا
ما، ش، خوریشمینوخود ک یقالریشامدان سونرا او گون بازاردان آلد یر چرشنبه آخشامیآخ

ویر، شوکوالت، حالوا و کندیانج ورسو ره ده کییو سا یچی، بادام ایچیز این اؤز محصولو اوالن ج 
 .یردیئی، یدیسهتهسیدن ام هر نهی. هر کیاوستونه دوزولرد

 

 بَرَک سالالماق 
ر ک سالالماق»ئرلرده شال سالالماق بو کندده ی یق، بعضیئرلرده باجالی یبعض ر و یآدالن «ب 

 ش اوغالنالرا مخصوصدور.یبو ا
ر ک یب یریهر ب یشامدان سونرا اوغالن اوشاقالر یآخر چرشنبه آخشام ر چرقد، شال، ب 

ندا ینن تاواینین ائولریقونشوالر یخار و قاپیگؤتوروب، دامالرا چ ..)بئله باغالنان شال( و.
ده  یسهیییالر. ائو یاردیسالال یکدن اونو آشاغیدئش یآدل« باجا»ولو اوالن یق و توستو یشیا

ام ز بادیر، کانفئت، جویش، قورو انجیشمیدن، نوخود، کلردن او جملهیلئمهیائوده اوالن 
 .یردیدئ -چک آپار! و،ار یره باغالییو سا یچیا

کدن  یغیو اونو سالالد یدیاولسا یسین آداخلینیزین قینیسهیییان ائو یبرک سالال ر  ب 
الوه لر ده عیشئ یریلره جوراب، دسمال و هله آینا باغالنان شئیالر، اونون شالیدیسایتان

 .یاوالرد
ئچه مرتبه و ن یمیک ین ده شهر ائولرینیکند ائولر یعنیکجه، یُمدئرنلشد یشییاشایکند 

، یالدگئت گئده آز  یمینه گؤره شال سالالما مراسیلدسیز دامالرا چئوریباجاس حالدا ینیعئ
وغونو شده اولدین کئچمییر شیکند اوشاقالر بئله ب یوخدور حتیاوندان داها خبر ده  یندیا

 لرلر.یده بیندان ائشیدا آتا آناالر
 

 د سالماقیلیک 
ر. دئمک ید سالماقدیلیندا کیر چرشنبه آخشامیآخ یریردان بال وک فالینده الپ بؤیمئش

لمک یناماق و قاباقجادان بیس ینیاجاغیر آرزوسونا چاتاجاق چاتمایستک و بیر ایم بیهر ک
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 یب، قاپید گؤتوروب گئدیلیا نئچه دنه کیر ینه بیال یر چرشنبه آخشامیاوچون، آخ
 یکلریچدیا یو چا یکلریئدیندن یئمکلریر چرشنبه ین شامدان سونرا، اوتوروب آخیقونشوالر

 یجیئرم و اومود وین خوشاگلین سؤزلریقالرا قوالق آسار. اونالریشیندا گئدن دانیزامان، آراالر
ار. یاغالنا اومود بید ساالن آرزوسونا چاتاجاغیلیب گولمکده اولساالر، کییا اونالر دئیاولسا و 

ساالر، ن اولیان، کؤنول سئومهییلر داشرهیخاط ین، آجیگلمهسؤزلر، خوشا یکلریتدیائش
 نانار.ینا ایاجاغید ساالن آرزوسونا چاتمایلیک

 ده ک
ً
ا یلمه و لک کین ایسؤزلر یگیتدیائودن ائش یغید سالدیلید ساالن، کیلیبعضا

 قبول ائدر. یمیفال ک ینیسجمله
 ینداکین دامالریق قونشوالرید ساالنالر آرتیلیر مرتبه اوالندا، کیم زامانالر دامالر بیقد
نا و یالرو نئچه مرتبه اولدوق یکیائولر ا یندی. ایاو ائوه قوالق آسارد ب،ینا گلینیاخین یباجان

ن یق اونالریر، آرتییخان اولمایاوچون، دامالرا چ یغیاولماد ین ده باجاسینیریهئچ ب
ا کوچهیر و ینالشیاخینه یرلپنجره نده یطرف یچریان ینیسیط قاپیا اؤزونون ح  یده و ا حت 

 ر.یدیائش یمیک یاؤز فال یسؤزلر یقالریشدین دانیب کئچنلریدن گلر و کوچهیانیدا
 اولور کیهم کئچم

ً
ؤز له ایر باهاناایب یری، بیشده گؤرونوردو، هم ده معاصر دؤورده بعضا

قوالق نه یزلرن سؤینیله عوضولریاناراق، ائوده قاالن عائیکده دایر، ائشیخیه چییندن ائشیائو
 ر.یینه جاواب آرایتیینده اؤز نین سؤزلریر و اونالریآس

ئز )ب جولفا یعنی« ریدوز دئ یسیجولفا قاپ»، یک یدینده وارینام دا مئشیآنجاق بو ا
 بیق ایالن سؤزلره داها آرتیشینده دانین ائویان( آدامیتوخو

ً
ر زامان ینانماق اوالر. ائله بونا اساسا

ر. یدینجیق ایآرت ینیسلهیش اونو و عائیرالر. بو ایقدان سالیکتخودال یر کتخودانینده بیمئش
لکیتده، بینها ن بو یهستیلمک ایب ینیجکلرهیجک ائتمهالده ائده یتییمؤقع یر داها او 
ر ی، بیر کلد ساالالر و گؤرهیلیک ی، آخر چرشنبه آخشامیم توتولورکیر تصمیه بئله بدلهیعائ

 وخ؟ یا یالجاق کتخودا او  یشیداها بو ک
ب یئدنا گیسین قاپینیسیاؤز باج یر. کتخودا آروادیب چاتیگل یر چرشنبه آخشامیآخ

 ر:ییدئ
د ساالق، گؤر ک، گئنه ده یلیر کیر. دور گئدک اونالرا بین قونشون جولفادی، سنیباج

 وخ؟یا یجکلر هیکتخودا ائله ینیشیک
نا ین باجاسینیقونشونون ائور، جولفا یخیکده داما چیرلیر، بیقبول ائد یباج

 ین آدلی، خاتیولداشیات ین حیقدا، جولفانینه قوالق آسدین سؤزلریرالر. اونالرینالشیاخی
 :یردیینا بئله دئیزیق



 32 
 

لتمه، ساماوار قوپ قورو قورو نین، چوخ دا گؤزلریخات ر  چمگه اومود یا یوبدور، داها چایب 
 اولما!

ومود ندان این کتخودا اوالجاغینیک اوالراق اریلشهیر، همیدیبو سؤزو ائش یکتخودا آرواد
 اوزور.

ه ار  ر.ییغا چاتمایر داها کتخودالیده ب یالبت 

 

 قالریرلینا گؤرولن حاضیرامیل بایا یئنگی 
 یومالیئولرده ، ایکباشالنار. بئله یشلریرالنما ایراما حاضیندا( باییندا )اسفند آییرام آیبا

ش ائولر و یس توز باسمینار، هیالر آلینمالینر، آلیلکیلر سیلنمهیلکیوالر، سیویپالتارالر 
اوتاقالر  ائولر و یله آغارمالیاتورپاق یالیبوز بو یآدل« لیگ»نر، یلیس توزو سین هیاوتاقالر

کلر، کوکهیآغارد  انار.یومورتاالر بویالر، اوشاقالر اوچون یاپیلر الر. تزه چؤر 
اپا ی»ره نه گؤیگیلدیریئردن گتی یآدل« اپای»اوالننده ین اؤز کؤوشنیشده کندیکئچم

، ائولر، یوارالریط دیاوالن ح یانمالیله ده بویاتورپاق یزیرمینان قیله تانیایآد« یتورپاغ
 . یاناردیاوتاقالر بو

 

 وین سویاسی یلیچ 
ما یادی میشار، )منیغییده یمسج یانالرین قورآن اوخویل اوالندان قاباق کندین تحویلیا

 وکیر بؤیا بی.( اورتایدده اوالردیمسج یُوخاری یعنینده یدیم مسجیش حاج کاظیگلندن بو ا
رلر. یفلهپو یاراق، او تشته ساریاوخو ینیسن سورهیاسین یقورآن یسیار، هامیقو ده سوُ تشت

 ینیسن سورهیاسیر دؤنه یب یریق اولسا، هر بیا آرتیرخ نفر و یق یین سایانالریقورآن اوخو
ا سایفایاغا کاوخوم ر؛ ام  ن 

 
ن یاسی رخیق یآز یان دا اوالر، بئله کیآز اولسا، تکرار اوخو یالریتل
 اوخونموش اوال. 
النان له باشیو باشقا سالم ا« نوح یسالم عل»له باشالنان مثال یا« سالم»هابئله قرآندا 

ن یاسیخ یوب قیویا یب سونرا اونو دا سویازیقابا  ینیر چیله بیو ایزعفران سو ینهیآ یئددی
 ا قاتارالر. یاوخونموش سو

ر آدامال یریانالر، هم ده آیر. هم قورآن اوخویدیشلر باشا چاتمالیل اولونجا بو ایل تحویا
ن و یسنمهو توکین سویاسییلیو آپارارالر. چیسو« نیاسییلیچ»قابالردا  یکلریردیالده گت

وک ر یل اوالراق سُو آرتیجیآردونا ین سویه، تشتین دئینه چاتسین بوتون ائولریکند ارالر. تبر 
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ا یالرا، مال حلینده اوالن تاخینه آپارانالر، اونو ائولریونو ائولرین سویاسییلیاوچون چ وانا، حت 
ن ینیررلر. اهالیچیوان اولسا، اونا دا ایا حیر، خسته آدام یلهینه ده چیئملری یوانالریمال ح

 اوالر. یلر برکتلیشئ یگیلدیون سپینا گؤره بو سوینامیا
 

 یالن عقرب دوعاسیا 
نده یچیاوالن، هم ده ائل ا یب اوخوماق سوادیازیرالماقال برابر یو حاضین سویاسی یلیچ

الر سالم اون ی. بئله کیالردیریازدیدا  یعقرب دوعاس -النیلره ایشینان کیآدام تان یاخشی
ز ال یب دستمازسیازینده یاوزرذ یز کاغیک و تمیچیله کیو ایزعفران سو ینیسهینوح آ یعل
ب و ییا چولغایز پارچایر تمیب بیلر. اونردا اونو آپارینه وئرردیستهیه اونو بوکوب این، دئیسمهید  
 یردینانیا بونا یالر. هامیاردیندا ساخالیانالریب یکیت یاراق، پارچانینا قویا اونو پارچا آراسی
 ن گلمز، گلرسه اونو سانجماز.یاخی عقرب -النیندا اوالن آداما ایانی، بو دوعا یک

  

 یعرفه آخشام 
ساعات  یکیر ایندان سونرا و گوندن بیچاغ یندیکیگون ا یلک گونوندن قاباقکین ایلیا

لر، یشیک یعنینه گئدرلر؛ یارتیی( زی)قبرستان اهل« اهل قوبور» یسیقاالندا، کند اهال
اوسته  یزارن مینیادان گئدنلریش دونیالنمیبرستاندا قویآرواتالر ق یاشلی یاوغالنالر و حت

ا بوتون دونیحاص ه ده اوستون ین مزارینیش قوهوم اقربا و دوستالریادان گئتمیر اوالر، حت 
الر، ن اوستونه قوشیله مزارالریایتیین ین احسانینیارالر. اؤلولریحه اوخویباش وُورار، فات

رستانا گلنلره لر سپرلر، قبیشئ یمیو و بو کیارما، دویه، بُوغدا، ین! دئیئسیره ییشقاالر و سایقار
ر اوسته گئدن، یاو گون هر قب یارالر. بئله کیالیره پاییک و سایت، شوکوالت، کیسکویخورما، ب

و و عرفه گونو آدالنان ب« یعرفه آخشام»دار. ییئمکلرله ائوه قایندن عالوه، چوخلو یگیئدی
 کنده دؤنرلر.ندن یارتیقوبور ز یگون باتان چاغ یآخشامدا اهال

 

 لنَندن سونرال تزهیا 
 نیآنان نیقئ -آتانیآنا، قئ -ر. اولجه آتایباشالن یرام گؤروشلریلنندن سونرا بال تزهیا

ولونو ین ینلرو گؤروشه گل یوکلر اول ساعتلردن ائوده اورتورمالیکله بؤیلگؤروشونه گئدرلر. بئله
مه

 
 رلر.یدیلگؤزل
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دا  نیشن آدامالریید   ینیاسیلده دونی، کئچن ایاناشیله یاین گؤروشلریوکلریبؤ
لر ده لهیعائ نان بویله تانیایعنوان« حوضورلو»ن گؤروشونه گئدرلر. ینیلرلهین عائینیسیهام

 قبول ائدرلر. ینه گلن قوناقالریلک گونونده ائوده اوتورار، گؤروشلرین ایلیا
بان ندن سونراین گؤروشلریلرلهیوکلر و حوضورلو عائیبؤ شونه ن دا گؤرویقاالن قوهوم اقر 

 ر:یبارتدیبونالردان ع یک سؤزلریلن تبرییگئدرلر. گؤروشلرده دئ
 ز مبارک اولسون!یرامیل بایا یئنگی

 ا:یو 
 ز مبارک اولسون! یرامیل بایتزه ا

 ا دا:ی
 ز مبارک اولسون!یرامیبا

 ر:یبارتدیلن جاوابالر دا بونالردان عینلره وئریدئ یو بو سؤزلر
ن بئله )بیزیس   ز!یخاسیرامالرا چین بئله بایرله باهم( اولسون، میله بین 

 

 قالریراملیلن بایرامدا وئریبا 
آناالر ارده  -نار. مثاًل آتایقالر دا آلیراملینه مخصوص بایعضولر ین بعضیلرلهیرامدا عائیبا

کنلر یراملینه باینا، کورکنلریزالریاوالن ق ق یراملیا بانین آناالریقاقالر آالرالر؛ هابئله کور 
النالر اوغ یق آالرالر. آداخلیراملینا بایالرینا و ارده اوالن باجیلر آناالریشیالر. کدیآلمالی

 ق آالرالر.یراملینا بایسین آداخلیزیده ق یلرلهین عائیزالریق ینا، آدخلیرال آداخلی
راب، ق، جویرالی، چادنک، دونلوق پارچایا کؤیک و یلنکیقالر کؤیراملیتله بو بایعموم

ه آداخلیدیلردن اولمالیشئ یمیباشماق و بونالر ک ن یاوغالن یز و آداخلیق یر. البت 
ا تو ینیسن نئچهیلریندا بو شئیغیراملیبا آزاالر. مثاًل  ییان سیدان سونرا بونالریگؤرمک اوالر، ام 

کنه ب ا دا ییجآنا، آنا و بانیائدر، قار دونلوق و جورابا قناعت ینه بینک و جورابا، گلیر کؤیکور 
رلر.یفایغا کیرالیا چادیر دونلوق یب یمیاولدن اولدوغو ک ن 

 
 تل

رام یده با یسیندا، بعضیر چرشنبه آخشامیآخ یسین بعضیقالریراملینان بو بایآل
 الر.یگؤروشونه گئدنده آپار

ر. البته آپارارال  یآخشامر چرشنبه یآخ ینیغیراملین باینیز و باجیز و ارده اوالن قیق یآداخل
ندن یئمکلریر چرشنبه یر بوشقاب دا آخیلو و بیر بوشقاب پیندا بیانین ینیرین هر بیبونالر
 ر.یدیاولمال
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کن، قا  الر.یرام گؤروشونه گئدنده آپاریبا یغیراملین بایآنا و آناننیکور 
ر انه ق یق آلماغیراملیالرا باین باجیزالرا و قارداشالرین قیآتا آناالر غ اولسا، طرف سا یکید 
ر ساغد یاشلیر هشتاد دوخسان یر. مثاًل بیجکدداوام ائده  رسا، اونالرجا نوهیقارداش نه قد 

ن یا قارداشی یر. باجیدیلو گؤندرمه یل آلمالیهر ا ینیغیراملین باینیسیاوالن باج یسجهینت
 ق آلماق دا سونا چاتار.یراملیله باین اؤلوموینیریب

ندن یرام دبلریده با یق وئرمگیراملینا باین اوشاقالرین قوهومالریاخیبونالردان عالوه 
نا و یوشاغا یسیو باج ینه، قارداشیسجهینه، نتیسو آرواد نوه یشی، هر کیکر. بئلهیدیریب

 
ً
، یونجاغیقالر اوشاق اویراملیق آالر. بو بایراملینا باین اوشاقالرینین قوهومالریاخیبعضا

 .لردن اوالریشئ یمیورموتا، و بو کیش یانمیش و بویشمیالجک، دسمال، پول، پجوراب، 
 یلدییدئ ئنه دهیق آالرالر. یراملینه بایریر بیقوهومالر ب ی، بعضیک یلدیاؤنجه اشاره ائد

لر. یو وئررام گونیده با یلری، بعضیر چرشنبه آخشامیآخ یلرین بعضیقالریراملی، بو بایک
نا یغی، اونو، قوهوم اولوب اولمادیکیدیق دا واریراملیر بایبونالردان عالوه بشده، یکئچم
ر دنه یلر. او دا بیلره وئرردلهیعائ یکلرینه گئتدیرام گؤروشونه گئدنلر، ائویاراق، بوتون بایباخما

، نهیو ائوستر قونشینه، ایستر قوهوم ائویم ای. دئمک هر کیدیابارتیا آلمادان عینج و ینار، نار
 ینیآغز ک ائدندن ویتبر یرامیب اوتوروب بای، گئدیدینه گؤروشه گئتسهیستر اؤزگه ائویا

، یدیاولسا یآدام ائو یلق وئرمهیراملین قوهوم و بایاخیائو  یگیندن سونرا، گئتدین ائلهیریش
ا دا یآلما، نار  یغینده آپاردیبیکده جیسا، تکلیدیکده، اولماسایرلیله بیاقیراملیبا یغیاونا آلد

 یزیرامیآلاله با وب،ینا قویانین یئمکلریب کورسو اوستونده دوزولموش یخاریچ ینجینار
 .یب، دوروب گئدردیین! دئیسمبارک ائله

ائوه  یگیر، گئتدیمسه آپارمیپوزولوبدور. اونو داها ک ینج آپارماق دبیللر آلما، نار و ناریسون ا
 ر.یب گؤروشوب گلین گئدیالی یقدا الیاولماد یق آپارمالیراملیبا

 

 یسرام سوفرهیبا 
ر. یبدینچوخ فرقل یندیشه گؤره ایره کئچمییئمکلر و سایئرلشن ینده یسرام سوفرهیبا
 یمیک ننللر قاباقجاالردان بزهیوزلرجه ای یلررام سوفرهیبا یمیللره کیا یج -1360نا یتخم

ق یه آرتنیلرن سوفرهیرک، شهرلررلشهیلده معاصیا یرمیگیسه، سون اون بئش ایردینبزه
رام ین بانراندا، بزهیش و بوتون ایرمیتیا ینیگیر. باشقا سؤزله دئسک اؤزللیدکدهمبنزه

 رلر.یاولماغا گئد یمیک یرلسوفره
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ندا قورولموش کورسونون اوستونده یق هر قوناق اوتاغیلر آرتشده بو سوفرهیکئچم
 :یدیالر ده بونالردان عبارتتلره دوزولن نعم. بو سوفرهیردیلیآچ

ه کوز  یر ساخسیب یآ یئددی -یوغرولموش، آلتیله یار )نعناعیر، اووما پنیچؤر ک، پن
 یغیاتر(، تولوق قیش پنیلمیخاریئردن چینده یرام گونلریش و بایالنمیئره قوینده یچیا

 
ن ی، ل

 56 یغینلیو قال 3040 یوغرولموش، قطری یریله خمیاجاتهیاغ، سود، ادوی)اون،  یسکوکه
ویچی، بادام ایشلیش اوزو ناخیلمیاخی یسیومورتا ساریمتر اوالن، یسانت ، یچیز ای، ج 

ه کؤز ندین تکیرلرینده تندیچیا یس مجمعیک میچیرک کنهله بزهیارهییکونجود و سا
ویش کوکه نؤوعیلمیشریاوستونده پ ه مثال  ج  هی(، نئچه نؤوع مورب  گول  لیزی، قیسز مورب 

ه هیسمورب  هیس، کونجود مورب  هیس، قوهون توخومو مورب  هی، اریس، قاباق مورب  ، یسک مورب 
ه ویسآلما مورب  ش حالوا( نوخود یلمیری)دوشابدان قا ی، اورمو حالواسیز حالواسی، ج 

و یئددیر، خورما، شوکوالت، یش، ساپا دوزولموش انجیشمیک
 
ر یندن بیچی)بادام ا یرنین شیل

ر ا زا ی، آغشیمیلیرین آنجاق نئچه رنگده اوالن شکردن قاینه بنزهیچیاوالن و بادام ا یریقد 
سوفره رامیبا ...و یمیرام چینؤوعو(، با یرنیالن شیزا داغیآغ یالن و شکرلریآچ یمیان کیقو
 نده گؤرمک اولوردور.یس

ق، قورآن یالبنده یسرام سوفرهی. هابئله بایدیاوخی یر شئیب یآدل« نیس یئددی»نده یمئش
 .یلدیسونراالر عالوه ائد

ئمکلردن یندا اوتوروب کورسو اوستونده دوزولموش یانیرام گؤروشونه گلنلره کورسونون یبا
ر توخ اولسام نهیلر. هر کیدیایلئمهی بئله هئچ ، هایکه دادمالیر تیر چؤرکدن بیدا پن یدیقد 

ر ی. باشقا یدیایلچمهیا یر دنه ده چایاولماسا ب ر ائیدیئسهیئمکلردن ده نه قد  و ، او قد 
 .یرردیندیسئو ینیسهییی

 یللرده پنیبو سون ا
 
هی، شور قاتیسن کوکهیر، چؤرک، ل   یئددی، ینؤوعلر ق، مورب 

 
ن یول

ه ینیریلره دوزولمور. شسوفره ینیریش هرلرده ش یندینه ایئریر چؤرک و کوکه یلر، پنمورب 
 یریر و آس، گولبهیویولور. آلما، پرتغال، موز، کینئچه نؤوعو قون یلرنیریالن چؤر ک شیسات

 اولورالر. لرده اونا عالوهیشئ یمیق و بونالر کیندیق، قیسدیه دوزورلر. فیده سوفره یلروهیمئ
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 کؤکو عادتینین پاپاق آتدی
  زاده )اورمولو(محمدرضا اسماعیل :حاضیرالیان

  
 

 میشهه باخیمیندان الوانلیغی، چوخ چئشیدلیگی لرینینعنعنه -عادت تؤرنلری نوروز 
س اؤز گونده بو و چیخمیش سیناغیندان مین ایللرین. اولوب مرکزینده دقت  ینیلیگمقد 

 وروندانمنش دورون بوگونکو، کی تأسف لرینهعنعنه-عادت بایرامی نوروز ساخالمیش قورویوب
 ، یاناشیب

ً
 ده بیری ونالردانب. اولور ینلردهمهایسته ائتمک قبول بعضیلرینی عادتلردن بو بعضا

نینه پاپاق آتدی  امیمیزاه اولدوغو رمزی غئیرتی، ناموسو نینکیشی پاپاغین. عاییددیر تؤر 
نی پاپاق آتدی ائله. دیربللی  پاپاق. گلیر یلایره دن دننه بو -بوردان اعتراضدا اجراسینا نینتؤر 

ی آتماق قاپییا هانسیسا دا یاخود، آلتدا آیاق اونو و دئمکدیر ناموسو نینکیشی
 
، سلکهم مل

 اوزو للردنمین ای، ائدیب چیخیش دوشونجدن معاصر ایله پرینسیپی دئییل اویغون یهعقیده
 ؤزلرینیا حتی، کی دادیربوراسین بال. چالیشیرالر ائتمگه انکار عادتی قدیم بو گلن بری

طوطی . نیرگلی راست وئرنلره دستک فکره بیر بئله ده نلردنائد حساب متخصصی فولکلور
 اؤرنک، ییبازبرله بئیتینی بیر شهریارین محدحسین شاعریمیز رحمتلیک کیمی قوشو

 وزرینها پاپاق دیلیبایشله سیایفاده «سالالماق شال» دا اورادا، گؤرورسن بس، کی چکیرلر
اپاق پ آنجاق. واردیر دا واریانتالر بو آراسیندا ائل، دوزدور. دیرآتیلمالی توربا، دستمال، شال

نی آتدی  ازلیغیآنالشیلم. اولماز ائتمک انکار گلدیگینی قدیملردن الپ کؤکونون نینتؤر 
 اغچ اسکی همچنین، مکلهبیلمه ائده نفوذ قاتینا دوشونجه قدیمی محض دن دهنه دوغوران
 اساسی ربی اوچون اقتوتوشدورم. دیرباغلی گئییندیرمکله دون معاصر سینهحادثه مدنیتی

 دده. »ردومعلوم قویولدوغو طرفیندن قورقود دده آدینین شئیین هر تصورده ملی. چکک مثال
 دیگیوئر  آد قورقودون دده ده نلرهگؤستر ایگیدلیک اورادا، توتدوقدا اوز سینهعابده «قورقود

 سیلههمسئل آدقویما بوگونکو سینیعنعنه آدقویما جور بو زامانالرداکی کئچمیش. دیربللی
. رکؤستهگ اؤرنک بیر سوالینا ییکجهشهاوزله سیزلیکلهمنطق دهدرجه نه، لشدیرسکعینی

 لیکفراری، قورخوب دؤیوشدن کسین بیر هانسی هر داشییان آدی قورخماز گون بو
. گؤستریر آیدین نئجه ضدیتی -فرقی کسکین آراسینداکی ماهیتی -مضمون یا آد یسمهائله
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 ینکسلر آدلی وفا، صداقت، چیخارماسی آد لیقدایاالنچی بیرینین آدلی حقیقت یاخود
 غونسوزلوقالراوی قدر نه آراسیندا آدداشییان هابئله آد لریگؤسترمه وفاسیزلیق، صداقتسیزلیک

 طرفیندن ریلیییه آدالرین همین سونرا کئچندن یوزایللر حالدا اوالن بئله. ریرگؤسته اولدوغونو
 یانلیش ،باخیب سینهگؤرمه ایشلر یاراشمایان مضمونونا آدالرینین -حرکتلر ناقص ائدیلن

 نینهاؤل وای، کی وورغوالنیر فکرده ائل آراسی بیر، دئیرلر نئجه؟ چیخارمالیییق لرمالحظه
 نه، بو. تایی ناؤلوسونو ایلین مین اولور سونرا باسدیریالندان تورپاغا، تاپشیردی جانینی، حالینا

 ده نلرکئچ-اولوب، یاشامیشالر حیاتدا گون بو عصرلرده جکگله، کی دئمکدیر او؟ دئمکدیر
، حقیقت، قورخماز دا اوندا. قایناییب قاریشیر معناسیندا زمان نیسبی دورونه قورقود دده

 سهو، دهگلدیک راست عمللرینه یاراماز آدالرینا داشییانالرین آد کیمی بو باشقا و وفا، صداقت
ً
 ا

 بیزه الداح اوالن بئله؟! قویماییب آد دوز آدامالرا بو بابامیز قورقود دده وقت او، کی لیییکدئمه
 آراسینداکی سیعنعنه آدقویما -سیمسئله درستلشدیرمک دورلری مدنی باغلی ایله آدقویما

  …دیرجکهائد کسب اهمیت واجب آراشدیرماق دورلری فرقلی

 کآرخایی یهمساله اوچون آنالماق دوزگون ماهیتینی لرینینعنعنه -عادت نوروز، لیدئمه
 . گرکدیر باخماغیمیز گوزگوسوندن ماهیت میفیک -طرزیندن دوشونجه

 «نوروز ریبایرامال یاز اولوسالرینین تورک»خلیل آغاوئردی فولکلورشناسیمیز تانینمیش
 آلتیندا آدی «آتماق توربا» سیندهبؤلمه «لنمیش عادتلرکهنه عادتلرینده نوروز» نینکتابی

 شکیلده مختلف ده بیری عادتلریندن بایرام اوالن عایید نوروزا: »ائدیر افاده بئله فکرلرینی
 دنجمله او) قایناقالردا یازیلی عایید عصرلره اورتا باغلی نوروزال. دیرآتماق توربا آدالندیریالن

 تلرینعاد بو( اثرینده «الباقیه ثارآ»نینبیرونی ابوریحان و سینده«نوروزنامه» خیامین عمر
 کاهینلری زرتشت -ایجراچیالر خصوصی اونون اولدوغو موجود میندندؤنه زرتشتلوک
 «آتماق وربات» دورلرده سونراکی. وئریلیر معلومات حقینده یئتیریلدیگی یئرینه طرفیندن

 کیمدنیتینده معیشت بورادا، البته. دیراوزلنمیش ال«سالالماق شال» یا «آتماق قورشاق»
ییشیک  : ییلیردئ شعرینده شهریارین.م: مثالً . دیرگؤسترمیش تأثیرلرینی اؤز لیکلرد 

 ، سالالماق شال قایدادی گؤزل نه آی

 . باغالماقبایراملیغی  شالینا بی

تینده «آتماق توربا»دورون یئنی ان  نییئ کیمی «آتماق پاپاق» «آتماق دستمال» مدنی 
 خلق اغلیب ایله بعضیلری بونالرین. دادیراولونماق مشاهده ائدیلدیگی استفاده لردنواسطه

 : دیرایشلنمکده ده دئییملری

 نادامع فیزیکی اونون اما. ائدیر ایفاده معناسینی آلداتماق اؤنجه ایلک «آتماق پاپاق»
 پاپاغینی نسئوینجد. وضعیتدیر پسیکولوژی بیر رنگؤسته ینیحس   سئوینج سیایشلنمه
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ی دئییمی خالق آتماق گؤیه
 
، منفی هم ین«آتماق پاپاق» ،دئمک .موجوددور لردهحکایه مل

 ده هدسوییه تیپولوژی ین«آتماغ پاپاق. »واردیر لریوظیفه دینی ارتباطی و مثبت ده هم
 استفاده کیمی اوسولو تعظیم خصوصی ریلنگؤسته حکمدارالرا عصرلرده اورتا و ایشلندیگی

 ریآیاقال حکمدارین پاپاغین. ائدیر نمادین باشی قویولدوغو پاپاق. دورمعلوم دا اولوندوغو
 بیر آلایده، هدئییلیشل باشقا یا قویولماسینی باش یئره قویدوغو مقد اونون آتیلماسی آلتینا

 . دیرائتمکده افاده سئوگی صداقت،

 اتورب». دیرعالمتی آیریلیق آلماق دستمال یا و «وئرمک دستمال» سیندهعنعنه خلق
 نفیم کیمی ...و ائتمک لیکپیس، مردم آزارلیق گؤره معناسینا دینی معاصر ده «تیکمک
 والی دنیاسینا لنمیش تؤرنلرینکهنه یین«تیکمه توربا» اما. دیرمالک یهاحاطه آنالمی

 نماد ونوا دنیاسینا ایلک یاردیلیش دا پاپاق دسمال، قورشاق، شال، توربا آتیالن. دیرسالماق
 دیر.دهائتمک

 همحافظ عناصری سیرا بیر گلن دنلرلنمیش عنعنهکهنه اؤزونده نوروز، لیکلهبئله
 وناون و سیافاده «آتماق پاپاق» بورادا «خلیل آغاوئردی»، کیمی گؤروندوگو.«دیرائتمیش
 هم الرااون، ساالراق مجرایا بیر استادلیقال واریانتالرینی نائد تظاهر شکیللرده مختلف

یرلی باخیمیندان معنا ویعنعنه ده هم، باخیمیندان لیکدیلنچی  الکن. ردیوئرمیش یوزوم د 
 کیمی «آتماق پاپاق» ،«آتماق دستمال» مدنیتینده «آتماق توربا» دورون یئنی ان» بورادا اوالن

؟ دوشک اباش نئجه فکرینی «دادیراولونماق مشاهده ائدیلدیگی استفاده لردنواسطه یئنی
 میدانا وقتلر سون عادتی( «آتما دستمال»ده  جهائله) «آتماق پاپاق»، کی چیخیر بئله

 یندهاصل. دیرباغلی دورلره اسکی داها عادتی «آتماق پاپاق»، عکسینه، خیر. دیرچیخمیش
 اهدهمش اعتراضالر عادتینه «آتماق پاپاق» دورده معاصر دئیه، دیررمزی غیرت، ناموس پاپاق

 یئنی ان ننیمدنیتی «آتماق توربا» آتماق پاپاق، کی بیلر اوال نئجه حالدا اوالن بئله. اولونور
 لهلر الوهع فکرلرینه سانکی کیمی حال یاخشی چوخ مؤلف سونرا الکن؟ بیلر اوال خاص دورونه

 لرینلنمیش عنعنهکهنه -عادتین بو اوالراق دوغرو چوخ باخیمدان علمی و وئریر یشلدوزه
. یورودور سینیمالحظه اولدوغو باغلی ال«سالماق یوال دنیاسینا یارادیلیش ایلک» آنالمینین

  .اولور تیرمیشگ آیدینلیق آنالمینا منفی کیدهدوشونجه معاصر ین«آتماغ پاپاق»، ده لیکلهبئله

 یا، شدیرائدیلمی قبول کیمی سیحادثه اویون بیر اویونو «پاپاق الدی قاچ»، کی نئجه، بلی
 آلیب ینهال پاپاغینی باشینداکی آتلینین گئدن چاپاراق هاراسا یا، اویناماق «پاپاق آتدی»

 سهیملریک آلیب اله پاپاغی حالدا عادی یا، سیمهائله خبردارلیغی بیر ساهانسی مکلهیئلله
 ماقیاتیرتدیر داوانی حالالردا استثنا یا اینکی، دورممکن سیعنعنه چاغیرماق هارایا -هایا

، وجوددورم سیدوشونجه آتماقالری آلتینا آیاقالر چگینیل، اؤرپگینی باش قادینین نامینه
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 ده سیهمسئل آتیلماسی پاپاق قاپیالرا بایرامالریندا چرشنبه آخیرایل یا و نوروز ده جهائله
 بایرام، یک دیرلیدوشونولمه شکیلده بیرمعنالی. دورمقبول داشیماقال شخصیتینی عنعنه

 نینیسروحیه-احوال بایرام، یوخ کیمی رمزی سیزلیکغیرت دا پاپاق آتیالن مراسملرینده
 . دیرلیائدیلمه قبول طبیعی کیمی جوشقوسو سئوینج

، ویانیشیا طبیعتین گؤسترمکله گلیشینی نینفصلی باهار نوروز، کی اولماز اونوتماق
 بیعتلهط. دیرپارچاسی آیریلماز طبیعتین دا انسان. دیربایرامی سیدیریلمه، لیشیدیرچه

 لیهیرا سیندندوشونجه چاغ اسکی لریندهعنعنه بایرام گؤتورن وحدتده هارمونیک انسانی
. چیخیر اوزه مطلبلر گؤرونن گیزلی چوخ یئتیرنده دقت مقامالرا شخصیتلی سلسله گلن

 طبیعی گولو بنؤوشه رنگؤسته بوی ریبجوجه تورپاقدان سیندهعرفه گلیشی یازین
 نجیکای کیمدنسه، کوسگون حیاتدان اوالراق مجازی معنادا -اولور بوینو بوکولو گؤرونوشجه

 یشدیرماقبار کوسولولری وقتی بایرام لردهبعضی بؤلگه. ییربنزه انسانا کوسولو، دوشموش
 نیبنؤوشه یئردن آتیب ال انسان کوسولو اگر. آتیرالر گولو بنؤوشه آلتینا آیاقالری مقصدیله

 داآراسین (گول) طبیعت و انسان عادتده بو، دئمک. ساییلیر عالمتی باریشیق، بو، هگؤتورس
 ستعارها اوبرازینا انسان کوسولو بنؤوشه بوکوک بوینو. گؤرولموشدور عینیت طبیعی بیر

 «ائدیر ننمادی باشی قویولدوغو پاپاق» یازدیغی ینخلیل آغاوئردی ده جهائله. دیرائدیلمیش
 بو سیهگؤتورولم موازی طبیعتیله انسانین ده یئنه، سکلهچؤزه ماهیتینی نینسیایفاده
 دناؤزون، اوجالیغی باشینین، لیگیمن، غرورو اونون پاپاغی انسانین. چکر دقتی امقامد
 رنفرقلندی جانلیالردان دیگر انسانی ایسه باش. اشیادیر مقدس دوران یوخاریدا -باشدا

، اؤیونور یلها سیدوشونجه، ایله غلیعا -ایله باشی انسان یعنی، دیربیری عالمتلردن باشلیجا
. اؤلچولور ایله قیمتی باشینین، ایله باشی اونون( بری -باری) واری -دولتی معنوی انسانین

 بس. رساییلی پاپاق اؤرتویو( نینباری، نیندولتی) نینباشی انسانین حالدا اوالن بئله
ینیند طبیعت قیشدا، کی دورمعلوم؟ اولونور افاده واریندا طبیعتین

 
، باسینیل یاشیل اؤز نا

 موقتی، وراول چیخارمیش( سینیبهره، بارینی -سینیمیوه ده جهائله) گئییمینی، کورکونو
 سهای نوروزدا -یازدا. اولور گئتمیش( یوخوسونا قیش) یوخوسونا اؤلوم اوچ آیلیق اولسا ده

 -دهرفهع بو، لیدئمه. باشالییر تاخماغا اینینه دونونو یاشیل اولدوغو محروم موقتی طبیعت
 ده عادتی پاپاق آتدی اولونان اجرا کیمی فرمان مراسیمی نوروزدا و دهچرشنبه خیرآایل

 باش -«یرماسیدچیلپاقالش» اؤزونو گؤتورمکله پاپاغینی باشیندان اولسا آنلیقدا بیر انسانین
 یباشین -ایین قیشدا بونونال و سیائتمه خدمت عاملینه سیائتمه محروم اؤرتویوندن

 مقامینی سیدایانما سیرادا بیر طبیعتله تؤکموش یاشیللیغینی -یارپاقالرینی سویونموش
 رولوبدولدو سوغاتال طرفیندن صاحبی ائو ایسه پاپاغین آتیلمیش قاپییا. ییرلهاشاره
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اوسته ، ماسینیتاپ لیکدیری دنتزه نینصاحبی پاپاق ایسه فاکتی قایتاریلماسی ینهسیییه
 مادی اناشیی ایله طرفی معنوی ایسه سیائتمه قبول پاپاغی بیرگه ایله نعمتلری یئمک گلن

 نئجه. دیریررمزلش عاملینی توپالیاجاغی قوت-گوج دا باخیمدان فیزیکی ده ایله بوللوغو نعمتلر
 چیچک-ولگ آردینجا، ییبکفایتلنمه تاخماقال اینینه دونونو یاشیل جهساده طبیعت یازدا، کی

 لهنمکلیییه باخیمدان معنوی پاپاغینا انسان ده جهائله، جکوئره( بهره -بار) میوه، آچیب
 قوارلی معنوی انسان آخی. چاتاجاق سعادته دا باخیمدان مادی ده کیلرلهایچینده پاپاغین
کلرینه یاشاییش مادی، کیمی اولدوغو  سیثهحاد عنعنه انسانین، لیدئمه. دیرده محتاج محر 

 نیئنید اونون اولماسی محروم موقتی پاپاقدان ایله آتماسی پاپاق قاپییا سیندهریایچ
 یئنیدن یازدا اونون سویونماسی قیشدا طبیعتین. دیراشاره تاپماسینا حیات یئنی، یشهلدیرچه

  !..کیمی سیگلمه جانا یئنیدن، کیمی سیگئیینمه اینینه لباسینی یاشیل اؤز

 بو، گلمز بیریسی او یئرینه، سهاؤلمه بیری دازمان عینی. اولماز ده اؤلوم، اولماسا حیات
، لردیرفرآیند  گئدن قوشا اؤلوم اولومال یعنی، واقعیته اویغونالشدیریر اولومو ده اؤلوم معنادا

 هد اؤلومون، دوغورورسا اؤلومو حیات، کیمی اولمادیغی ائتمک تجرید بیریندن او بیرینی
 یریلیبد سونرا قیشدان اوالراق سلفیزیک طبیعتده حیات بو. ریرجوجه حیات بیر ایچیندن

مونو رئال سیماسینا نینعالمی آغاجالر بیتگی گلن جانا  یواناتح، کیمی تاپدیغی تجس 
رچ اؤزونو تمثالیندا آیینین گئتمیش یوخوسونا قیش اوالراق آیدین ده عالمینده

 
. کلشدیریرگ

 اماشاالردات، اویونالردا، مراسیملرده باخیمدان فیزیکی، بو ایسه جمعیتده -دادنیاسین سانان
 وشاقا هابئله، تمثالیندا نینسیدیریلمه -اؤلوب، اولماسینین ایکی جانلی کوسانین)

 اق آتدیپاپ ده جهائله، ائتمکده اجرا سینیوظیفه دیریلمه-اؤلوب گلینن راست اویونالرینا
 شیرنیاتال دولو ایچی نینپاپاغی دنتزه، اولوب محروم پاپاقدان موقتی عادتینده

، کیمی لوندوغواو افاده.( ..و تاپماسیندا لیکدیری معنوی لنمکلهیییه پاپاغا، قایتاریلماسیندا
دی اب -دنیاسیندا آخرت قازاندیغی سونرا دناؤلومون فیزیکی انسانین ده جهتدن معنوی

رچکله داقازانماسین دنیا معنوی یاشار
 
 جیس انسان آخی، کی بیلر اولونا سوال. شیرگ

ً
 ما

 تکیلربی: وئریرم جواب -؟کی دیریلمیر دنتزه باخیمدان فیزیکی قاییدیب سونرا اؤلندن
 بیعتط بو، گلیرسه جانا دنتزه اوالراق فیزیکی، دیریلیرسه دنتزه سونرا قیشدان عالمی
 رزیط یاشام -دنیاسی دا انسانالرین، ده جمعیتین، دئمکدیرسه سیدیریلمه نینعالمی

 نییع. اولونور واقعی فرمادا معنوی و مادی: فرمادا ایکی( اوالراق فرقلی جانلیالردان دیگر)
 انسانین، لیدئمه. دیرخاص انسانا آنجاق آنالییش دئییلن یاشام معنوی، کی اونوتمایاق

 محض، یوخ جانلیالرا دیگر ده( عالمی آخرت) قازانماسی حیات ایکینجی سونرا اؤلومدن
-اؤلوب( تاماشاالردا و اویون، ریتوال) گیرمکله روال انسانین معنادا بو. دیرخاص انسانا
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 ایسه یندهسگئتمه دنیادان اوالراق جسمانی، ائدیرسه افاده جهتدن فیزیکی بونو سیدیریلمه
 چیخیش دنمنطق بو. تاپیر سینیافاده دنیادا معنوی قراری دیریلمه قازاندیغی اونون

 تام یئرینی اؤز فکری تؤرتدیگی-دوغدوغو اولومو ده اؤلومون، اؤلومو اولومون، ائتدیکده
 و اویون، ریتوالالرینین( سیچرشنبه ایل آخر ده جهائله) نوروز ائله. اولور آلمیش

 فلسفی یمیک بو محض مایاسیندا گوجونون حیات سئورلیک آشیالدیغی انسانا تاماشاالرینین
 . دایانیر عامللره ماهیتلی

 جمعیتی ریمراسمل، یؤنلتمکله دقتی فکرلرینه رضاسویون الدینصیف میفولوق گؤرکملی
 : ریکبیله وارا فرقینه داها بیر اولدوغونون سیواسطه نظاما سالما

مودور کدالرال فرقلی نینمدلی دنیا ریتوال و میف»  لکینای نینهانسی بونالرین. تجس 
 ننیعنعنه و میفین، دا اولسا موضوعسو لرینمباحثه نائد دوام زمان-زمان ده هله اولماسی

 بیر، ناسبتیم عنعنه ایله میفین. دیرمسئله آیدین لریطرح تؤکمه کدالرال فرقلی مدلینی دنیا
، بو دهشکیل اوبرازلی. دیرشکلینده نسبتی اوالن کدونا( تقلید) ژست کدونون سؤز، نوع

 میفده لیدم دونیا سیندهکائناتین عمله گلمه. دیرشکلینده مناسبتی فیلمه سئناریونون
 سؤز -رکتح الشدیریلمیشاستاندارد  ریتوالدا، کیمی مضمونالشدیغی ایله کدو سؤز بدیعی

رچکله ایله کدو
 
 . شیرگ

 یستمس بوتؤو بیر. قورویور سیلهواسطه مراسملر ساختارین اؤز توپلومو چاغ کیهان تانیما
 بو. ونوراول حل سیلهواسطه لرعنعنه «ناسازلیقالری» سیستم داخلی بوتون توپلومون اوالن

 بوتون چیخان میدانا سیندهمرحله لشمهواحدین عملی قومی عنعنه، باخیمدان
  «.ائدیر چیخیش کیمی سیواسطه حلی ینلرپیکربندی

 تحرکم اوبرازینین دنیا ماهیتلی مراسم ربی اعتباریله مراسملری بایرامی نوروز معنادا بو
 اولماقال یسگؤستریجی نینبرابرلیگی گوندوز-گئجه اعتباریله زمان بایرامی نوروز. دیرمدلی
 نینیسکئچیریلمه کیمی بایرام نوروزون، دیرساحالی تارازلیق دنیانین فیزیکی -مادی

، صلح) ادادنی لیانتظام -نظاملی جمعیتی ائله تلقینده معنوی -روحی آشیالدیغی انسانالرا
 ائله ده فکری آشاغیداکی روشییانو . س.عبارتدیر چاغیریشدان یاشاماغا( اساسیندا باریش

 باشقا، یول گئدن دنیایا یارادیلیشدان : »توتور ایشیق کیمی فکر نظری-علمی دئدیگیمیزه
  «.کئچیر دنعنعنه یالنیز برپاسی نینهارمونییاسی ساختار قومیت و، سؤزله

 اغیشالیانب تأثیری لیکغیرطبیعی گؤزله عادی، دانباخیش ایلک بیزه دهمراسملرین نوروز
 آتدی پاپاق، کی بئله. ائدیر خدمت «دهکئچی دنیایا یارادیلیشدان»، اصلینده، لرعنعنه

ب یاناشیب کیمی حال غیرعادی آتیلماسینا یئره پاپاغین دهمراسمین ، کله نیریتعج 
، کی ییکلیدوشونمه اما. قالدیریر باش حسی اعتراض آتیلماسینا یئره پاپاغین ایچیمیزده



43 
 

 کلیندهش سلسله، عکسینه، ائتمیر تشکیل استثنالیق الرحال جور بو مراسملرینده نوروز
 ولقب گونلرده عادی عادتی ییغماق پای دوشوب قاپی-قاپی، کی بئله. گؤستریر اؤزونو

 ینایاریقق اؤزوموزو، یامانالیاریق، وئریب آدی لیکدیلنچی بونا، اولسا وقت باشقا؟ ائدیلندیر
 یمینسهک، پوسماق قاپی گئدیب گیزلینجه حیطینه کیمینسه گونلرده عادی دا یاخود. دا

؟ وئرریک آد هن نیتینه دانیشاجاقالر نه گؤروم، کی مکدینله کسدیریب قاپیسینی ائوینین
 یاخا تهمتیندن ائل آدام همین بویو -رومؤع؟ دئمیریک «پوسور قاپی فیالنکس کیمی ایت»

 کوسا ئیینیبگ اینینه دونونو قیز اوغالنین یا، پالتاری اوغالن قیزین، کی دا یاخود؟ بیلر قورتارا
 ائتمک بولق گونلرده عادی محیطینده کند تیپیک سینیگزمه قاپیالری ایله آدی گزدیرمک

، مدت وزونا اوغالنی گئیینمیش پالتاری قیز یاخود، قیزی گئیینمیش پالتاری اوغالن؟ اوالر
 ونلردهگ عادی بیزه، بلی؟ اوالر قورتارماق تهمتیندن ائل، قیناغیندان ائل عؤمرلوک ده بلکه

-عادت یبایرام نوروز و چرشنبه ایالخیر حالالر جور بو باغیشالیان تأثیری غیر طبیعی لیک
تلری سلسله اوچون لریعنعنه  -رلیس   دنیامیزین میفیک بونالر، البته. داشیییر شخصی 

 یسیستم داخل بوتون توپلومون»، کیمی دئدیگیروشییانو  . س.دیرلریمعجزه سحرلی
 . «اولونور حل جهبئله سیلهواسطه لرعنعنه «ناسازلیقالری»

 خلقیمیز. رشنلیکدی کئچیریلن لیکلهائله، دیربایرامی خلق محتشم نوروز، کی اونوتمایاق
 بئله؛ ساییب بایرام -توی وایی دا گلن ائلله حتی، لیگیشن کئچیریلن ائلله نه اینکی ایسه
 نینمراسمی پاپاق آتدی ینائله احاطه عضولرینی بوتون توپلومون-گلن ائلله حالدا اوالن
؛ ققارشیالمالییی طبیعی دا اولونماسینی اجرا نیتله خوش طرفیندن هامی گونده عینی

 حتیاطا طرفیندن ظاهری، آلمالیییق نظره اولدوغونو سیحادثه شعورلو نینعنعنه و میفین
-عادت کئچیردیگی سیندنتجربه بویو ایللر مین خلقین. چاشقینالشمامالیییق ائدیب
 !..النیراساس قدسییته حکمت آمیز لرعنعنه

 

 ناقالر:قای
 1983،یازیچی نشریاتی ،قایناقالری، میرعلی سیداووآذربایجان میفیک تفکرون 

 2012 ،علم وتحصیل نشریاتی ،آغاوئردی خلیل ،تورک خلقلرینین یاز بایرامالری و نوروز

  2014باکی  ،46نومره  .آذربایجان شفاهی خلق ادبیاتینا داییر تدقیقلر
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 1نین معّماسیسین سوفراسیهفت
 یازار: ناصر منظوری

 شهرام زمانیچئویرن: 
 

ن وی( دویغو بو دورکی وارلیغینین سوفراسیندا اوالن ان اؤنملی آیین )اسطورهایل تحویلی
ین برکتلری تزه ایله منتقل ده، کؤهنه ایل دیر. اونا گؤرهلیمهبرکتلرینین آخارلیغی کسیلمه

سیندن بیر ین هرهدا ایل تحویل اوالن چاغدا، یاشاییشین برکتلرینداوام تاپیر. بو اساس اولوب
وب، الر کی بو برکتلر کؤهنه ایلدن تزه ایله  منتقل اولنین سوفراسیندا قویارنمونه ایل تحویلی

 لیکله یاشاییشین آخاری داوامالنسین. بئله
 دیر:بو برکتلر بوندان عبارت
 گؤی برکتی و آیدینلیق

 سو برکتی

 یئر برکتی

 یوان برکتیح

 آغاج برکتی

 وئر برکتی -آل

رمک  برکتی گؤی 

رمک»دن باشالییر، «گؤی»گؤروندوگو کیمی   ده قوتولور!« گؤی 
  ]مصدر عالمتی[، مک ]لیلیکحرکت[ر  گؤی، هَـ            

رمک: گؤیه ساری بوی آتماق              گؤی 
ؤی برکتی و ایشیقلیق )اودا گ   (]قرآن-آینه[قرآن -آینا« ) آینا»و « قرآن»گؤی برکتی: 

 . )تزه ائوه داشینمامیشدان قاباق اول قرآن و آینا آپارارالر(.(دیرگؤیدن

                                                                                                                       
 1393؛ تهران، «فصل 4بای،  4»، 8های شفاهی ناصر کتیبه منظوری، - 1
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سو برکتی: سو برکتی عنوانیندا. سُویون اؤزوندن سونرا، بو گونلر بالیق دا )قیرمیزی مبارک 
دیر(، سو برکتی عنوانیندا راواج تاپیب. بیر پارا یئرلرده ده بایرام آخشامی بالیق یئمک رنگ

 تیندن بهره آپارماق!(یئرینه دوشوب )سُویون برک

 الر.آذربایجانین کندلرینده، سُویون اؤزون سوفرایا قویار
هگی لیقیرمیزلیق، مبارکلیک و نحس -یئر برکتی: قووورغا )قووورولموش بوغدا و مرجی

 سووماق( یئر و تورپاق برکتی عنوانیندا؛ بیر پارا یئرلرده ده سمنی.

یزلیق، قیرم -لنمیش یومورتاقابیغییال رنگحیوان برکتی: بویانمیش یومورتا )سوغان 
 لیگی سووماق( حیوان برکتی عنوانیندا.مبارکلیک و نحس

 بارکلیک وقیرمیزلیق، م -دهآغاج برکتی: آلما، ایگده ... )آلما، ایگده ... قیرمیز رنگ
 ی سووماق( آغاج برکتی عنوانیندا.لیگنحس

ه، آلوئر برکتی:  س -آل
 
 ا.وئر برکتی عنوانیند -ک

رتی برکتی:  رمگین کؤهنه ایلدن تزه ایله ان دوغورقاتلیق گؤو، بئجرتیلمیشگؤی  تقال و جوج 
 سمبولو. 

نه ایش گؤررلر. ایلین باشالنیشیندا، آدامالرین بیر به بیری  قونوداایندی گؤرک بو یئددی 
 الرین هامیسیندان فایداالنارالر کی ووجودالریندا برکت تداووم تاپسین. نبو

 وخویوب آینایا باخارالر.قرآن ا

ر. ایل سیني اوخویوب سویا ساری پوفلرلسوره« یاسین»ایلین تحویلیندن قاباق بیرلیکده 
تحویل اوالندان سونرادا او سودان ایچرلر. بایرام آخشامی بالیق یئمک، سو برکتیندن 

 کی قدیم هر یئرده ایمکانی یوخوموش. دیرفایداالنماق

داکی ساعات دا او بیرلیکده اوخوماق، ایل تحویلیندن قاباق سینسوره« یاسین»)ایضاح: 
 الر، اوالرمیش(.ائوده یا یئرده کی تحویله ییغیشارمیش

بوغدا، مرجی و ... قووورارالر و ایل تحویلیندن سونرا یئیرلر. او یئرلرده ده کی سمنی دب 
 اوال، سمنی یئمکله تورپاق برکتین اؤز ووجودالرینا منتقل ائدرلر.

پیشمیش یومورتانی سوفرایا قویوب و ایل تحویلیندن سونرا اونو یئمکله، حیوان برکتیندن 
 بهره آپاریب و اونون برکتین اؤزلرینه منتقل ائدرلر.

لر کی بایرام واختینا کیمی اؤز طراوتلرین لری )او میوهآلما و ایگده و ... کیمین میوه
غاج یزی دیر( سوفرادا قویماق و اونالری یئمکله، آلیکله رنگلری ده قیرمساخلییا بیلیرلر، اؤزل

 برکتلریندن بهره آپاریرالر. 
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ه
 
ین وئر برکت-ده(، آلنی سوفرادا قویوب، اونو ایل بویو ساخالماقال )بلکه ده جیبسیک

 اؤزلرینه منتقل ائدیرلر.

رتمک و جوجرتمک و سوفرایا قویوب و سونوندا چؤله آتماق، یادا سُویا تاپ یرماق، شگؤیو گؤی 
رمگین انتقال و استمرار سمبولودور.  کوهنه ایلدن تزه ایله گؤی 

رتمک اوغورلو سانیلمیردی، تانیشالردان ایستردیلر اونالرا گؤی )او عایله لر ده کی گؤی گؤی 
رتسینلر.(  گؤی 

 لیکله برکت کؤهنه ایلدن تزه ایله منتقل اولوب داوامالنیر. بئله
ر بیر سیرا آ ی 

 
 دامالرین بئر بئله برکتی اولماسایدی نه ائدردیلر؟ایندی گؤرک ا

هر ائودن بیر بشقاب بو برکتلردن )هر نه قدر کی گوجلرینده اولسایدی( گتیریب بیر یئرده 
وینه بوشقاب اوندان گؤتورردی و اؤز ائتونه قاتاردیالر. سونرا هره بیر تؤکوب بیره بیرینین اوس

نین ی دئییلردی و اونون برکتی«جمع پای»نه آپاراردی، آپاراردی. بو پایا کی هره گؤتوروب ائوی
ر ائوده اولماسایدی )مثال غربت ده اولسایدی یا  ی 

 
چوخ حرمتی اوالردی. اوجورکی او زمان دا ا

 یندان ساخالردیالر.  «جمع پای»دا سرباز اولسایدی( اونون پایین 
ر سسلی اوالندا، (accusative)دوروم دا« رایی»تورکوده، ایسم یا صفت  ی 

 
ایله قورتولسا  ا

ایله قورتولدوغو  سؤزو، سسلی« آتا« »آتاسین گؤردوم!»اکی)پسوند( آالر. اؤرنک اوچون: « سین»
اکی توتوب. بونا گؤره ده بؤیله سؤزلر بوجوردو: دده، باجی، « سین»دورومدا « رایی»اوچون، 

 سین ... اسین، کؤلگهسین، اوجسین، باجی... بئله اوالر: آتاسین، ددهاوجا، کؤلگه
( 50)(، اللی20)(، ییرمی12)ایکی(، اون7(، یئددی)6)(، آلتی2)دیر. ایکیالردا دا ائله بئلهسایی

 اکی  توتوجاقالر، اؤرنک اوچون: « سین -»دورومدا « رایی»... چون سسلی ایله قوتولورالر، 
 تایش را(، 2) سین 2 -سینایکی
 (،تایش را 6سین )6 -سینآلتی

 تایش را(، 7سین ) 7 -سینیئددی
 تایش را(، 12سین )12 -سینایکیاون

 تایش را(، 20سین )20 -سینییرمی
 تایش را( ... 50سین )50 -سیناللی

 سین قویماق! جه: برکتلردن یئددییلهؤب
 سین قویماق!(ساییلیرالر یئددی« برکت»کی )اونالردان

اسی بو جملهسین لیکله گؤروروک کی هفتبئله لردن دیر: برکتدن ناقص بیر ترجمهمعم 
 ها هفت تایش را گذاشتن!(    سین( قویماق! )از برکتسین )یئددی7
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 یسل آخر چرشنبهیا 
 ندهیندک 1وربوالقک

 یان: هاوار عبادیتوپال
 
 وربوالق،ک یئری، دوغوم 1352 یلی، دوغوم ایوهک یناق شخخخخمو موسخخخیقا

 ر.یابکا یساواد
 

لوو یپ یلتهشیه قازان ارکئیر یهر ائوده، ب یش زامانالر چرشنبه آخشامیئچمکده یندکم یزیب
ل یلر. او پیسوزرد ن، یزیق شین گئتمیاوچون گل کالر. اؤرنیالردین قوهومالرا پایاخیلوودان او 

ندا یغیاملر یلر. اونون بایردکچ ینه، پاین ائویاولموش اوغالن یبیش اؤزونه ائو صاحیمیلیریآ
 یآخشام چاغ .یراردیب اونالرا چاتدینه آپارین الیئتمه جاوانی یئنیلر ینا وئردیانیالر یاردیقو

 -بئش ساعات شدان،یلر. بو دب آخشام گون باتمامیب وئرردیراق آپاریر چیده الده بییدا مژمئ
را . اوندان سونیدیوخ ایلو ک،موشیدیسه اکجن چهی. گئجه ساعات نئچهیدان باشالردیآلت
ودور، ن خاالاوغلوسیمردن بو ددهی. بیشالر هابئله قونشوالرا چاتاردیرا اوزاق قوهومالر، تانیس

نه یریئی یامه یالماغی. پلو پایالناردیا پایقونوشو -، تمام قوهومیدیسیزیق یبین بیمبو ننه
آنجاق  یدیرسئیشیم نمنه پیک. هر یآپارارد ینه پایریب -ریب یند اهلکبوتون  یانی. یرردیئتی
ن او یندکن یردن گؤرردی، بیدیاین گوجونه باغلیمیکالر دا هر ی. باشقا پایلوو اوالردیپ

، ینیریش یالیندا آلما، جوراب، بویانیلوون یق، پیریمیب هئچ تانیریگت یر نفر پایندان بیباش
 .ی.. ده اوالرد.ان وکرد یده، بادام، گییا

. الپ یدیا یلن اولدوغونا باغیاخینه یریب -ریب ن نه قدریب آالنیوئر یده پا یتیفیکن یالریپا
 ومورتا. ی یالیالر. اوزاغا بویاردیزاد قو -نا شالیاخی

                                                                                                                       
 دیر. شهره سارکیلومتر مشكین 30کوربوالق کندی اهردن  - 1



 48 
 

ودان ب آخار سیالق. گئدیسودان آت کالر دورون گئد یالداردیتئزدن او ین سحرینچرشنبه
ل یبات -لیآت :یردییزالر دئیق. قیالردیب اوستوندن آتییده تونقال قاال  یسق. گئجهیالردیآت

 ن.یم، بوردا قال... سیم، باش آغریش آغریل چرشنبه. دیم آچیچرشنبه. باخت
 یضشاندان سونرا، بعیغیی یکاق یآ -. الیسونرا شال سالالما باشاالنارد« لووالمادانیپ»

زاددان  -ومورتادانیدن، ینیریر آز دا شیالر. بیلر. پول آپاراردیدز ائلهیآغ -لیب دیائولره گئد
 لر.یق ائدردیشادلب یآپار

دان قیلیایجورابدان، نه ده یئرین یی. پای.. اوالرد.وه وی، مینیری، شعموما جوراب، پول یپا
 یسیحرن سیرامیالر. بایداردییب قایدان وئریقاپ یی. پایالر. اوتورمادا اولمازدیاردیدان قودزا
ب یوالند یقاپ -ینا قاپین جانیلروچهکلر یلر، اوشاقالر دا دوشردیلر گؤروشه گئدردکو یبؤ
وب یسو ینیغیب، قابیریشدیولدا چاققی، اونو دا یومورتا اوالدیق یراملیالر. بایق آالردیراملیبا

 الر بدنه...یوورارد
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 سوری در وایقانمراسم چهارشنبه
 لونیتر حسن امکد

 
ال گفتند. در حیعنی ماه عید نوروز می «بایرام آیی»در زمان سابق در وایقان به ماه اسفند 

ک حال و هوای حاضر نیز افراد مسن همین اصطالح را به کار می م  برند. با آغاز این ماه کم ک 
گشت. یک انبساط خاطر و حالت فرحناکی در مردم ظاهر می شد وآمدن نوروز هویدا می

شدند. مردان نیز در اندیشه ها از همان روزهای اول اسفند به تمیز کردن خانه مشغول میزن
 برای کودکان تالش می تأمین تدارکات عید بودند.

ً
نند. نو تهیه ککردند که لباسمخصوصا

ای ههای نو به تن کنند. از جمله شادیصبرانه منتظر رسیدن عید بودند تا لباسکودکان بی
 سوری درهارشنبهسوری بود. گرچه اصل مراسم چکودکان در این ماه انجام مراسم چهارشنبه

رشنبه»شد و به در زبان محلی شنبه( سال انجام میآخرین چهارشنبه )سه تند. گفمی «آخر چ 
ی بازهای چهارشنبه هر هفته مراسم مختصر آتشولی کودکان از همان آغاز اسفند ماه در شب

وشن ی ر شنبه که شب چهارشنبه بود آتش مختصردادند. معموال بعد از غروب روز سهانجام می
گفتند و هر شب یا چهارشنبه دروغین می «سورییاالنچی چهارشنبه»کردند و به آن می

د. ششد شور هیجان بیشتری پیدا میای که به آخرین چهارشنبه نزدیکتر میچهارشنبه
های چهارشنبه ضمن روشن نمودن آتش و برآوردن فریادهای شادی کودکان در این شب

کردند و انتظاراتی را که از پدرانشان برای مراسم چهارشنبه آخر داشتند آرزوهای خود را بیان می
گفتند این چهارشنبه نه در چهارشنبه دیگر لباس نو داشتند مثال میبا زبان کودکانه بیان می

است، بازار است، پلو است، حلوا است و نظایر این عبارات. البته این عبارات را با صدای بلند 
 های سه چهارشنبه قبلی بهبازیکردند. در واقع آتششادی و آهنگین بیان میتوأم با هیجان و 

 مثابه آماده شدن برای برگزاری هرچه با شکوهتر مراسم چهارشنبه آخر بود.
شنبه سال بود معموال کودکان شب ترین روز در طول سال برای کودکان آخرین سهپر هیجان

کردند تا هرچه زودتر صبح شود تا شماری میلحظهخوابیدند. نرا از شدت هیجان نمیآقبل 
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خواست از بازار بخرند. شاید این شب در با پدرانشان به بازار بروند و چیزهایی را که دلشان می
چون عجله فرا رسیدن صبح را داشتند و در  آمد.ترین شب به حساب مینظر کودکان طوالنی

بل در روزهای ق رسید وباالخره صبح فرا می د.کر نظر آنها ساعت در این شب خیلی کند کار می
 شدند و چشم بهشدند در این صبح زودتر از پدر و مادر بیدار میکه به سختی از خواب بیدار می

را بپوشاند. شاید برای کودکان  های نو آنهاهای نو را باز کند و لباسمادرشان داشتند تا بقجه لباس
داد. عجله داشتند چه فرح و شادی برای کودکان دست مین سخت باشد که آامروزی باور کردن 

  که پدرشان بگوید فرزندانم آماده شوید تا شمارا به بازار ببرم.
 از اسب یا االغ برای رفتن به جاهای دورتر استفاده می

ً
د. شدر آن زمان ماشین نبود و معموال

ا بیایند و سوار االغ شوند به بازار کرد تکرد و فرزندانش را صدا میپدر االغ یا اسب را آماده می
تند. چون در گفرفتند. این روز را بازار کودکان نیز میها برای بازار به شبستر میبروند. وایقانی

رفتند و به همین خاطر طول سال هر چهارشنبه مردم برای تهیه مایحتاج خود به شبستر می
ای بود بهشناین تنها سه گفتند. ویعنی روز بازار می وگوندر روز شماری هفته چهارشنبه را بازار

 رفتند.در طول سال مردم به خاطر کودکان خود به بازار می
ن ها فروشندگان بساط پهها و کوچهدر این روز در بازار شبستر غوغایی برپا بود همه خیابان

کان بود ی برای کود بازها و تنقالت شیرینیجات اسبابده بودند بساط آنها بیشتر خوردنیکر 
مودند. اما نالبته اجناس دیگر در بساط فروشندگان بود که بزرگترها مایحتاج خانه را تهیه می

 ن روز با اسبابآهای ها بود. البته اسباب بازیچشم کودکان بیشتر به طرف اسباب بازی
تند ست داشبازی که کودکان آن را دوهای امروزی قابل مقایسه نیست. مهمترین اسباببازی

کردند. معجز شبستری هم که نام داشت که درودگران وایقانی آن را درست می «چاخچاخی»
یکی از شعرای روشنفکر شبستری است و حدود هفتاد سال پیش فوت نموده در یکی از اشعار 

باشد به این اسباب بازی و سازندگان آن که نجاران می «ایران مالیدور» خود که عنوان آن
 یک چاخچاخی می بودند اشاره کرده است. هر وایقانی

ً
بازی خرید. این اسبابکودکی حتما

دار داشت و یک دسته و یک غالف شد یک چرخ دندانهکه از چوب درخت تبریزی ساخته می
یی به و جود ها صداچوبی که با چرخیدن چرخ دور آن دسته از اصطکاک غالف با دندانه

 کرد.می آمد و کل بازار این صدا پرمی
آوردند. و خریدند و دل از عزا در میکودکان عالوه بر اسباب بازی خوردنی و تنقالت می

کردند معموال تا حدود ظهر را در بازار بودند و سپس به های خود را پر از خوردنی میجیب
گشتند. جاده وایقان به شبستر که حدود پنج کیلومتر باشد و در آن ایام جاده وایقان برمی

گذشت مخصوصا در ختان مالروی بود که از وسط باغات و درختان سر به فلک کشیده می
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سنجد تنومندی در دو طرف جاده بود کمی از محصوالت آنها نیز که سرمای زمستان را سپری 
شد و کودکان که شیطنت از خصیصه آنهاست به طرف این کرده بودند، روی درختان دیده می

ردند تا سنجدها به زمین بریزد وآنها را بخورند البته این کار بیشتر کها سنگ پرتاب میسنجد
 جاده وایقان در آن روز دیدنی بود عده

ً
یاده پ یاای سواره و عدهازجنبه تفنن و تفریح بود. واقعا

شد بودند. و در واقع از وایقان تا شبستر طول جاده پر از آدم بود و  در جاده در حال آمد و
 کرد.ان فضا را پر میصدای شادی کودک

ها و دختران که به بازار نرفته بودند در تدارک شام بودند شام مخصوص این در این روز زن
ها در طول سال فقط یک ن زمان خوردن برنج زیاد معمول نبود و اکثر خانوادهآشب پلو بود در 

وردند و منتظر خگشتند ناهار مختصری میخوردند. کودکان که از بازار برمیبار برنج می
 اندند تا غروب شود و مراسم چهارشنبه سوری را برگزار نمایند. میم

غول ها در خانه مششنبه که کودکان با پدرانشان به بازار رفته بودند زنگفتیم در روز سه
 شدند و غذای مخصوص آن شب پلو بود. سوری میتدارک شام مخصوص شب چهارشنبه

برگشتن از بازار پدران پس ازکمی استراحت وسایل آتشبازی را در شنبه بعد از عصر روز سه
دیدند. وسایل آتشبازی عبارت بود از چندین بسته خار خشک که قابلیت پشت بام تدارک می

ر ها دهای خشک شده درختان مو. به این بستهاشتعال زیادی داشت و چندین بسته شاخه
 شد.گفته می «مووره»مو هم های شد و به شاخگفته می «باغ»زبان محلی 

 ها در انتظار بودند با بزرگترهایکرد کودکان که مدتشنبه زمانی که آفتاب غروب میروز سه
ه کنار آبادی صدای اذان به گوش رفتند. در این موقع از گوشخود باالی پشت بام می

 این لحظه بسیار ها را آتش می. بعد از اذان بوتهرسیدمی
ً
وانم تدیدنی بود که نمیزدند. واقعا

های روستا آتش روشن بود و صدای شادی کودکان به واقع آن را توصیف کنم. در همه پشت بام
های )سرودهای هجایی محلی( در ضمن یاتیاب کل فضای آبادی روستا را پر کرده بود. اشعار و

 یک قسمت بروشن بودن آتش با صدای بلند خوانده می
ً
ها با کی از بچهیاتی را یاشد. معموال

فتند گهای دیگری که در پشت بام همسایگان بودند دنبال آن را میگفت بچهصدای بلند می
ه در رسید. به آتشی کها به گوش میو بر عکس. همین گونه تسلسل وار این آوازها از پشت بام

داره»سوری روشن بود در زبان محلی شب چهارشنبه ها اتییاگفتند. بیت اول یکی از بمی «ن 
یاتی دیگر نیز این او الی آخر و بیت اول ب «شاه گلدی قندهاره ،نداره های نداره»این بود: 

بود با  ها توأمیاتیاو الی آخر. خواندن این ب «وتبریزین غنچا گول ،بلبلی های بلبلی»بود: 
 ند ازگر این جست و خیز کودکان بودپریدن از روی آتش و شادمانی زیاد. بزرگترها نظاره

 
 

 بردند.ت میتماشای آن لذ
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د تا آمدنکشید. پس از آن از پشت بام پایین میبازی حدود یک ساعت طول میمراسم آتش
سر سفره شامی که با زحمت زیادی که زن خانواده تهیه کرده بنشینند. همه با نظم سرسفره 

ه دور سفر گران نیز به ترتیب سن نشست دینشستند پدر خانواده باالی سفره میمی
ها تعدادشان زیاد بود چون پسران بعد از عروسی از ها خانوادهشستند. در آن زماننیم

شدند و تا زمانی که پدر بزرگ زنده بود همه در یک خانه بودند و هر کدام در خانواده جدا نمی
 عهای مخصوص خود را داشتند بنابراین در این گونه مراسم که همه دور هم جمیک خانه اتاق

 شد. شدند گاهی دور سفره بیش از بیست نفر جمع میمی
های محلی تهیه شده بود سر سفره در این موقع پلو و خورشت آن که از مرغ و خروس

 دوغ و شربت هم بود. همه با اشتیاق و بگو وآیم
ً
 خوردند.بخند شام را می مد. در سفره حتما

آوردند. بعد سفره هم به صدا درمی کودکان کوچکتر با شیطنت چاخچاخی خود را حتی سر
رسید که صبح از بازار تهیه کرده بودند. از شام و جمع کردن سفره نوبت خوردن تنقالتی می

 بود یکی حلوای گردو که به آن 
ً
گفتند و می« لواسیاز حوْ ق»در این تنقالت دو چیز حتما

طی از چهارشنبه مخلو گفتند. میوهمی «میشیئچرشنبه ی»دیگری میوه چهارشنبه که به آن 
 نخودچی، سبزه )انگور خشکیده( و سایر خشکبارها مثل مغز بادام و فندق و گردو بود.

 ها بود. تازهبه خانواده تازه عروس «طبق»از مراسم دیگر شب چهارشنبه سوری فرستادن 
 خانهعروس

ً
اد دام هایی که هنوز به خانه بخت نرفته بودند و دوران نامزدی را داشتند. معموال

د کر سوری را سر سفره بیاورد سهم داماد را جدا میقبل از این که غذای مخصوص چهارشنبه
ژ »کشید و در سینی مسی بزرگی که به آن و در ظروف چینی غذای داماد را می  «میینئم 

گذاشت و عیدی داماد را که شامل پیراهن، دستمال حریر، گاهی عرقچین فتند میگیم
 دستبافت خود عروس بود( و چند عدد تخم مرغ آبدستباف )که 

ً
رنگ شده )این  زپمعموال

گفتند به رنگ قرمز سیر رنگ شده بودند( می «بویاق»ها با رنگ گیاهانی که به آنها تخم مرغ
ا معموالپسران کوچکتر خانواده ی گفتند. طبق راگذاشتند و به آن طبق میمی ینیسدر این 

تاق ها بسیار مشها به بردن طبقبردند. پسر بچهبه خانه داماد میفامیل نزدیک یا همسایه 
چون خانواده داماد به آنها مقداری گردو و بادام و یک دستمال و یا هدایای دیگری به  بودند،

 داد. قدر وسع خود می
ر ک»سوری انداختن از مراسم دیگر شب چهارشنبه یرک »بود. اسم این مراسم را « شال»یا  «ب 

ستند و بیعنای شالی است که قدیم دور کمر مگفتند. برک به ممی «ق یا شال سالالماقآتما
طول آن زیاد بود. شهریار شاعر پرآوازه آذربایجانی نیز در مجموعه بسیار زیبای حیدربابا به این 

یعنی چه رسم  «نه خوش قایدادی شال سالالماق: »مراسم اشاره کرده است با این مضمون
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آویختن شال. در این مراسم که معموال دامادها یا پسران جوان شال یا برک و یا زیبایی است 
بستند و از پشت بام خانه همسایه یا فامیل داشتند و به سر آن دستمالی میطنابی را بر می

..... در داخل دستمال .آویختند. صاحب آن خانه مقداری تنقالت، بادام، گردو وشال را می
ید به رسای که توسط افراد خانواده به گوش پسر برک انداز میلین جملهگذاشت و اوبرک می

 اهل خانوادهعنوان فال محسوب می
ً
ای هم که به خانه آنها برک انداخته شده گردید. معموال

بود حواسشان جمع بود که حرف نامناسبی نگویند که اوقات پسر برک انداز تلخ نشود. شعر 
 یز برای تبیین این مناسبت است:مرحوم شهریار در حیدربابا ن

 
 واوخورد وبایرامیدی گئجه قوش

 وی جورابین توخوردآداخلی قیز، ب  
 وهرکس شالی بیر باجادان سوخورد

ل قایدادی شال   الالماقسآی نه گوز 
 ی شالینا بایراملیغین باغالماقب  

 
 وده آغالدیمئده ا دیم منشال ایسته

 بیر شال آلیب تئز بئلیمه باغالدیم
 دیم شالی سالالدیمچگیله قا مغال

 فاطما خاال منه جوراب باغالدی
 می یادا سالیب آغالدیمننهخان

 :ترجمه
 ز در ُسرود ینوروز بود و ُمرغ شباو

 ار بود یار بافته در دسِت یجوراِب 
 ها شالها فرود خته ز روزنهیآو
 !ن رسم شال و روزنه خود رسم محشری استیا

 ت!گری اسید زیدی به شاِل نامزدان چیع
 

 ه خواستم که همان شب روم به بامیبا گر
 شالی گرفته بستم و رفتم به وقِت شام 

الم ةخان ةروزنخته ز یآو
ُ

 غ
 دمش آن شب ز روزنه یجوراب بست و د

 ان(ی. )بهروز ثروتاد خاْن ننهیست خاله فاطمه با یبگر
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این مراسم مخصوص  .بود «آتیل باتیل»از مراسم دیگر شب چهارشنبه سوری مراسم 
 بعد از نماز صبح انجام می

ً
م شد. مراسدختران دم بخت بود که صبح زود روز چهارشنبه معموال

رفتند. و مقداری هم های خود سر نهر آب میها همراه دختران با کوزهبدین ترتیب بود که زن
پریدند و ن ور میرسیدند از روی جوب این ور وآبردند. سر نهر که میلوازم آرایش با خود می

وی بدین ترتیب آرز  «آتیل باتیل چرشنبه بختیم آچیل چرشنبه»گفتند این جمله را می
 خوشبختی برای زندگی خود داشتند.

مرغ بازی بود. البته این بازی منحصربه چهارشنبه از مراسم دیگر چهارشنبه آخر تخم
 ترباریک خم مرغ بازی یکی سرآخرسال نبود بلکه در تمام روزهای عید هم جریان داشت. در ت

به  مرغ خودشداشت و دیگری با سر باریکتر تخمتخم مرغ را در دستش به طرف باال نگه می
شد. البته زدن تخم مرغ هم ِقِلقی شکست مال دیگری میزد تخم مرغ هر کسی که میآن می

ول تدارک ا از بود وهایی که پوسته آنها کلفت داشت بعضی در این کار استاد بودند یا تخم مرغ
 ها را با ظرافتکردند و داخل تخم مرغکردند.گاهی هم شیطنت میدیده بودند را استفاده می

آمیزی کرده و به قدری با ظرافت کردند و سپس رنگخاصی خالی و جای آن چیز دیگری پر می
این کلک  بته بیشتربردند. الدادند که افراد دیگر به این کلک آنها پی نمیاین کار را انجام می

بازی نداشتند. در این مورد نیز در منظومۀ دادن و اال خیال حقهرا برای شیرینکاری انجام می
 ارد:دای دلنشین وجود عهطحیدر بابا ق

 
ک گولل  بویاردیق ویومورتانی گویچ 

 چاققیشدیریب سینانالرین سویاردیق
 اویناماقدان مگر بیرجه دویاردیق؟

ردیئو علی منه یاشیل آشیق  ر 
ردی ومنه نوروز گول رضایا ر   د 

 
 ترجمه:

لی رنِگ ُپرنگاربا تخم مرغ
ُ
 های گ

 باختم ِقماربا کودکان دهکده می

 ما در ِقمار و مادِر ما هم در انتظار

 قاِپ قمارها من داشتم بسی گل و

 ان(ی)بهروز ثروت یادگارهااز دوستان علی و رضا 
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 مراسم عید 

 بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی
لُغل در ِسماع آیند هر مرغی به دستانی

ُ
 به غ

 دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی
 که خاک مرده بازآید در او روحی و ریحانی

 به جوالن و خرامیدن درآمد سرو بستانی
 سرو روحانی بکن یک بار جوالنیتو نیز ای 

 
بایرام »شد. گفتیم که این ماه را در وایقان با آغاز ماه اسفند حال و هوای نوروز هویدا می

ایی بود. در این ماه جهت تدارک مراسم یعنی ماه عید می «آیی  اسم با ُمسم 
ً
نامیدند. واقعا

عی های اجتماولیتئراخور مسشد و هرکس به فدیده می نوروز تالش و تکاپویی در بین مردم
های خانواده به خانه تکانی مشغول و یا خانوادگی نهایت سعی خود را داشت. از جمله زن

 شدند.می
 روی دیوار را های وایقان مثل امروز گچکاری نمیدر ایام سابق دیوارهای خانه

ً
شد و معموال

یاط کردند. دیوار حفید میگفتند سمی «آغ تورپاق»پس از کاهگل با خاک مخصوص که به آن 
ای هکردند و برای اینکه نقش و نگاری پیدا کند بعضی از قسمتسفید می «آغ تورپاق»را نیز با 

دیوار »کردند به این کار در وایقان رنگین می «قیرمیزی تورپاق»ها را با دیوار یعنی حاشیه
این  تمیز کنند به «تورپاق آغ»خواستند با گفتند. اگر کف اتاق یا حیاط را میمی «چیپماق
شگی کار همی «سورتیک سوتماق»و  «دیوار چیپماق»گفتند. می «سورتیک سوتماق»کار نیز 

ا و هگرفت و تمام اتاقزنان وایقان بود ولی در ماه اسفند این کار با جدیت بیشتر انجام می
 با این کار تمیز می

ً
 شد. دیوار حیاط حتما

را انجام  «سورتیک سوتماق»و  «دیوار چیپماق»یادم هست که مرحومه مادر من نیز کار 
های رنگین را که مرحوم پدرم از تهران فرستاده داد و با چه شوقی برای آمادگی عید پالسمی

های مخصوص نمود چند روز مانده به عید از بقچهبود و ایشان سخت از آنها مواظبت می
ها که امروز شاید خیلی هم انداخت. احساس من از زیبایی این پالستاق میورد و به اآیدرم

فها و طاقچه ای های زربفت که با رنگهایی پارچهها روکشجالب نباشد بسیار زیاد بود. روی ر 
در  های نو را کهانداخت. پردهمختلف گلدوزی شده و حاشیه آنها با پولک تزیین شده بود می

انداخت زد. جاجیم خوشرنگی را روی کرسی میها میورد و به در و پنجرهآصندوق بود در می
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گذاشت. شعر مرحوم و باالخره هر چه در توان داشت برای نظافت و زیباسازی خانه کم نمی
 باشد:شهریار در حیدر بابا نیز بیانگر این رسم می

 
ز  

 
 لرر بایرام اولوب قیزیل پالچیق ا
ز    لرر ناققیش ووروب اوتاقالری ب 

 لرر لری دوز  االرا دوزمهقچات
 حناسی ،اسیچقیز گلینین فیندیق

 یناناسیاق ،نر آناسیهوسله
 ترجمه: 

 هاِی چون طالنوروز را سرشتِن ِگل

 با نقش آن طال در و دیوار در جال

 ها دور از او بالهر چیدنی به تاقچه

ْنُد رنگ 
 
 دست دختران قةحنا و ف

ه مادرانها ربوده از همه کسدل  (ثروتیان بهروز) ، خاص 

 
باشد. اگر حنا را به صورت اشتن به انگشتان دست و کف دست میفندقچه نوعی حنا گذ

گویند ولی اگر به نوک انگشتان و کف یکنواخت به همه دست و پا بگذارند به ان خضاب می
 گویند.دست به صورت دایره بگذارند به آن فندقچه می
 «سایاچی»ها داد آمدن افرادی بود که به آناز جمله اتفاقاتی که آمدن نوروز را نوید می

 از همان روزهای اول اسفند ماهفتند. سایاچیگیم
ً
 اکثر روزها به در خان ها معموال

ً
ا ههو تقریبا

. ی مانند آلت موسیقی آنها بودداشتند. چوبدستآمدند. در هر دو دست چوبدستی می
خواندند. هایی مییاتیاآمد و همراه با آن اشعار و بزدند صدایی در میرا به هم می هاچوب

 مولی امیرالمؤمنین یاتیاموضوع اشعار و ب
ً
ها در مورد نوروز، بهار و یا مدح ائمه اطهار مخصوصا

یدن صدای آنها کودکان به دم در آواز بودند. با شنها بسیار هم خوش بود. بعضی از سایاچی
 گرفتند معمو ها تا چیزی از صاحب آن خانه نمیکردند. سایاچیفتند و آنها را تماشا میر یم

ً
ال

از  داد. آنها نیز پسرفتند. تا این که صاحب خانه مقداری نان یا آذوقه دیگری به آنها مینمی
ای را که گرفته بودند در کردند. و هدیهرا دعا می ل اوعیا گرفتن هدیه، صاحب خانه و اهل و

 رفتند.گذاشتند و به در خانه دیگر میانبان خود می
ل لیاسین یعنی خواندن چهئبود. چ «یاسینلئچ»از مراسم دیگر قبل از تحویل سال مراسم 
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. شدمی. این مراسم چند ساعت مانده به تحویل سال و در مساجد محل انجام «یس» هبار سور 
آن و یک کاسه مسی بزرگ به مسجد مردان محله چند ساعت مانده به تحویل سال با قر 

نشستند و کردند و همه دور آن دیگ میفتند. در مسجد یک دیگ بزرگ را پر از آب میر یم
کرد به آب دیگ فوت را تمام می «یس»کردند. هر کس هر بار که سوره قرائت می «یس»سوره 

. شد. این آب بسیار متبرک بودکه به آب دیگ چهل بار سوره یاسین خوانده میکرد. تا اینمی
برد. این آب را کرد و به خانه میو هر کس کاسه مسی را که با خود آورده بود از این آب پر می

 لئریختند. پس از پایان مراسم چدانستند به باغچه منزل یا مزارع خود میکه مایه برکت می
ز افرادی شد یکی اشدند تا تحویل سال فرارسد. بعد از این که سال تحویل مییاسین منتظر می

  »کرد. خواند و همه را دعا میکه بزرگتر و باسواد بود دعای مخصوص تحویل سال را می
 
ب یا مقل

ر ل حالنا الی احسن الحال القلوب واالبصار یا مدب  ل الحول واالحوال حو  هار یا محو  یل والن 
 
  .«الل

ها بود که در طی سال یکی از کسان آنهایی ازجمله مراسم روز اول عید، دیدار از خانواده
تسمیه این افراد را به حضورلو گفتند. وجه می «ورلوضح»فوت نموده بود. به این افراد 

نم. شاید معنی آن این باشد که این افراد در خانه بودند و دیگران برای عرض تسلیت به دامین
رفتند. البته این تفسیر از روی حدس و گمان است و ممکن است وجه تسمیه می حضورشان

 آن چیز دیگر باشد.
های در زمان سابق این افراد در روز اول عید دم در خانه خود سبزی، خرما، نقل و یا خوردنی

کردند. انداختند و چراغی روشن میگذاشتند. و روی سکوی بیرون در فرش میدیگر می
ها و سایرین به صورت فردی یا ایستاد و مردم محله، فامیلوفی نیز دم در خانه میصاحب مت

ترتیب  بدین .خوردندخواندند و خرما و نقلی میای میآمدند و فاتحهگروهی دم در خانه می
 رفتند.معموال همه افراد آبادی به دم در خانه تمام حضورلوها می

تغییر دادند. با راهنمایی و تصمیم بزرگان آبادی سال قبل( این رسم را  60بعدها )حدود 
ها عوض دم در خانه، داخل خانه بنشینند و بازدیدکنندگان به «حضورلو»تصمیم گرفتند که 

حضورشان بروند. این تغییر خوبی بود و آبرومندتر از رسم قبلی بود. چندین سال نیز بر این 
گرفت. با تصمیم زیاد وقت مردم را میمنوال بود. اما این روش نیز چون در روز اول عید 

تیب تر بزرگترهای آبادی محل بازدید حضورلوها را مسجد محل قرار دادند. چند سال نیز بدین
بود. تا این که زمان آن را نیز تغییر دادند. و به عوض روز اول سال، آخرین جمعه سال را برای 

د. شونیز مراسم با این شیوه انجام میدیدار حضورلوها قرار دادند. کما این که در حال حاضر 
های تمام شود زمانهای مردم بیشتر میرود چون گرفتاری و مشغلههر چه زمان پیش می

 گردد. مراسم از جمله حضورلوها کوتاهتر شده و تجمیع می
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باشد. در این روزها مردم بازدید عید می ترین مراسم عید نوروز دید ومهمترین و شاخص
کنند و حتی اگر در طول سال نیز مختصری از یکدیگر رنجیدگی ها پاک میاز کدورتدلشان را 

نند کهای همدیگر همه آنها را فراموش میگذارند و با رفت و آمد به خانهداشته باشند کنار می
ها و زنگارها را نیز از آیینه کنند کدورتها و آیینه پاک میو همانگونه که گرد و خاک را از خانه

کنند. شعار بسیار زیبایی بین قدما متداول بود و من در زمان کودکی این جمله لشان پاک مید 
را هزاران بار از بزرگان شنیده بودم و آن شعار این است که نباید هیچ کدورتی از سال کهنه به 
سال نو منتقل شود. چقدر زیبا است این شعار که نشانه پاکی و خلوص گذشتگان ماست. 

گذشتگان خود باید ببالیم که چنین عقایدی داشتند و اینچنین مراسمی را به ما به  واقعا به
یادگار گذاشتند. روانشان شاد باشد. ما نیز به پاس قدر دانی از آنها میراث گرانسنگ آنهارا باید 

ای پاس بداریم و با انحراِف این مواریث فرهنگی، خلف ناصالحی برای آنان بنحو شایسته
 مین یا رب العالمین.نباشیم. آ

روزهای عید بطور معمول برای دید و بازدید تقسیم گردیده بود و هر روزی مخصوص سنین 
 یا طبقات خاصی بود. 

ها زودتر روز اول مخصوص دید و بازدید کوچکترها بود. در این روز تازه دامادها و تازه عروس
دن و گرفتن عیدی خیلی متداول بود. رفتند. دااز همه به دیدار پدر ومادر عروس یا داماد می

داد. البته عیدی عروس و داماد هرکسی به قدر توانایی مالی خود به کوچکترها عیدی می
 خاص بود. عیدی بچه

ً
تخم مرغ رنگی، بادام، فندق، گردو، نخود یا  «بویاقلی یومورتا»ها اکثرا

ها بیشتر دادند. بچهنیز می کشمش بود. البته برای کودکان نزدیکتر فامیل دستمال یا جوراب
ید های مخصوص عمرغ، بادام یا گردو عیدی بگیرند چون آنها وسیله بازیراغب بودند که تخم

 مفصال راجع به آن بازی بود
ً
 ها مطالبی خواهم نوشت.که بعدا

روز دوم مخصوص دید و بازدید بزرگترها بود. عادت خوبی که بود این بود که همه برای دید 
که  هاییرفتند این رسم هنوز باقی است و چون تعداد خانهید عید به خانه همدیگر میبازد و

برای بازدید وجود داشت زیاد بود معموال فرصت بازدید در هر خانه بسیار کوتاه بود. این دید و 
 ها گاهی به صورت انفرادی و گاهی به صورت گروهی بود. بازدید

 یک کس دیگر می هر کسی برای دید و بازدید به خانه
ً
 دست خالی نبود. معموال

ً
رفت معموال

ز برد بنابراین موقع رفتن اعدد سیب، گالبی، انار و یا نارنگی با خودش به خانه میزبان می
ل های آنروز مثکردند. باید بگویم که جیب لباسهای فوق پرمیهای خود را از میوهخانه جیب

ا نگیرد. در هرجیب جایی برای گذاشتن چند عدد های امروزی نبود که چیزی در آن جلباس
 کردند وهای خود پر میهای مزبور بود. بزرگترها مقداری نیز نخود و کشمش به جیباز میوه
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دادند. به کودکانی که در مسیر آنها بود به هرکدام مقداری ولو اندک به عنوان عیدی می
 بردند. دامادها به جای میوه به خانه پدرزن خود کله قند می

روز سوم مخصوص دیدار روحانیون، کدخدا و معتمدین بزرگ آبادی بود. البته به دیدار آنها 
 «وروشؤمال گ»رفتند و به این روز، روز سفیدان هر محله به صورت گروهی میهم ریش

 فتند. گیم
 هروز چهارم عید نیز مخصوص دیدار روحانیون از ریش سفیدانی بود که در روز سوم به خان

 رفتند. سفیدان میآنها رفته بودند. روحانیون و کدخدا هر شش نفر باهم به خانه ریش
البته این چهار روز دید و بازدید رسمی عید بود واال دید وبازدید غیر رسمی عید تا سیزده 

 خانمفروردین به طور جسته و گریخته انجام می
ً
ها بعد از سیزده فروردین نیز شد. مخصوصا

 گفتند تا نوبرانه توت عید ادامه دارد.زدید داشتند. و گاهی به شوخی میدید و با
ها مثل امروز شیرینی جات مصنوعی شد و آن روزها پهن میای در خانهدر ایام عید سفره

ا نان، هفراوان نبود هر چه در سفره بود معموال محصوالت طبیعی بودند. در سفره بیشتر خانه
 اگر بازدید مصادف با وقت ناهار یا برنج گذاشته میپنیر، ماست، خامه، شیر 

ً
شد. مخصوصا

 هایشد. البته در کنار خوردنیها پذیرایی میشام بود خیلی ساده و بدون تعارف از مهمان
یا نخود کشمش یا حلوای گردو که روز چهارشنبه سوری تهیه کرده بودند  «میالخ»فوق انگور 

 گذاشتند.نیز می
د و از شهای گندم بافته میاز انگورهایی که در اوایل فصل پاییز با ساقه میالخ عبارت است

د. شهای مخصوصی که مربوط به نگهداری آذوقه بود آویخته میها یا اتاقتیرهای چوبی خانه
 ها بسیار خوشمزه بود. انگور میالخ
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 تکمچی در آذربایجان وفرهنگ تکم 
 عمار احمدی

 
 

ترکیب یافته است. تکه در لغت ترکی به معنی بِز نر « م»و ضمیر « تکه»از یک واژه  1تکم
ر من»نیرومند آمده که ترکیب این دو به معنی ای باشد. تکم عروسک اسطورهمی« ُبِز ن 

ازند. پاهای این عروسک متحرک است که روی صفحه سآذربایجان است که آن را از چوب می
دایره است به وسیله اهرمی که از وسط دایره به زیر شکم عروسک چوبی که اغلب به شکل 

آید. تکمچی با دست چپ خود پایه ثابت زیر صفحه وصل است، توسط تکمچی به رقص درمی
دارد. با به حرکت درآمدن چوبی را گرفته و با دست راست اهرم متحرک چوبی را به حرکت وا می

 کند.ندن شعر میعروسک روی صفحه چوبی تکمچی شروع به خوا

ها و ها و پولکپوشانند و روی آن را با سکهبدن تکم را با پارچه قرمز خوش رنگ می
شود که وقتی تکمچی کنند. این کار باعث میرنگ تزیین میای کوچک خوشهزنگوله

ها آهنگ خاصی به رقص تکم ببخشد. عروسک بز نر آورد آن تزیینعروسک را به رقص درمی
های مردم آذربایجان دارد. بز در های آن ریشه در اسطورهز رنگ تکم و تزیینو روپوش قرم

های دوران باستان است. بز ماده را نماد فرهنگ آذربایجان نماد زندگی اجتماعی انسان
دانستند. رنگ قرمز در فرهنگ مردم باروری و بز نر را نماد دورهم بودن و زندگی اجتماعی می

باشد. علت اینکه زنان مبل آتش و گرمی و هم نماد شادی و سرور میآذربایجان هم نماد و س
کنند به همین ریشه و نماد های خود از رنگ قرمز زیاد استفاده میآذربایجان هم در پوشش

های آویزان از تکم نماد فراوانی و برکت در بین مردم آذربایجان ها و سکهگردد. اما پولکبرمی
هد. ده لباس تکم نوید سال نیکو و پربرکت را برای مردم میاست. تکمچی با بستن سکه ب

ین کنند. اها به دو طرف شکم تکم آیینه نصب میشود که برخی از تکمچیگاهی دیده می
 کار به رسم روشنایی و دادن چشم روشنی و خبر از سال شادی و فراوانی است.

                                                                                                                       
1  - Takam 
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ذربایجان است ای مردم آدکتر رشاد گنج در خصوص رنگ قرمز که رنگ اسطوره
ود شالنوع آتش نسبت داده میها از دو عنصر روح سرخ و آتش سرخ که به ربترک»ویسد:نمی

اند که در اقوام یاقوت به عنوان خدای آتش با حامی یک روح شناخته نیز بارها سخن گفته
های بسیار شود. درباره تمدن و استعمال پرچم سرخ رنگ حکمرانان و آتش سرخ در زمانمی

شود... رنگ قرمز رسم آتش ها در ارتباط با یک رسم قدیمی این طور استنباط میکهن ترک
دهد که تمام عادات و مراسمی رایج به نام آالسالما، در اقوام ترک را در یک سرخ را نشان می

انه و شرق همان رسم پرشور و های میدهد. مراسم آالسالما در ترکعبارت نشان می
مقدس پاکیزگی است، اما در آناتولی هم آالزالما یک اصول معالجه و تداوی نگیز و اهیجان

شود. برای این کار چهل و یک تکه کتان زبر قرمز رنگ را در حالیکه مشغول به محسوب می
بستند، بعد پارچه لوله شده در انگشت سوزانده شده و خاکستر خواندن بودند به انگشت می

شدند پس از معالجه، آن شد و به تداوی مشغول میشته میآن روی یک پارچه سرخ رنگ گذا
ها تبدیل به خدای گذاشتند. شاید روح سرخ در پرستشگاه ترکرا دوباره بر روی آتش می

قدرتمند و شاید هم تبدیل به روح محافظ شده است. اشاره کلمه قرمز با تمدن و الهه آتش 
نشان دهنده این است که الهه آتش و اجاق های قدیم بالخص پشتیبان بودن این روح در زمان

 (.30-29: 1388گنج،«)آتش است
 کسی که تکم را به رقص درمی

ً
آورد یعنی وظیفه عروسک گردانی را برعهده دارد اصطالحا

سازد. خواننده گویند. تکمچی کسی است که تکم را خودش میبه آن شخص تکمچی می
ست که با فرهنگ و ادبیات ترکی آذربایجان خوش صدای است و هم شاعر یا شعر بلد خوبی ا

آورد. تکمچی آذربایجان های آذربایجان سر درمیها و افسانهها و متلکاماًل آشناست و از قصه
کند. اگر بخواهم تکمچی ای است که زندگانی خود را هم از همین راه تامین میهنرمند برجسته
ه شادی، فراوانی و نوید دهنده عید نوروز و سفیر توانم بگویم که او بشارت دهندرا تعریف کنم می

ذاشتن کاله قرمز رنگ تزیین شده سال نو است. تکمچی با پوشیدن لباس قرمز رنگ و گ
 واهد خودش هم مثل تکم نوید دهنده شادی و برکت به مردم باشد.خمی

وص های آخر ماه سال، هر کدام آداب و رسوم مخصدر فرهنگ مردم آذربایجان چهارشنبه
ها در بین مردم به صفتی شناخته شده است. اولین به خود را دارد و هر کدام از این چهارشنبه

 گویند. دومین چهارشنبهچهارشنبه دروغین می« یاالنچی چرشنبه»چهارشنبه اسفند ماه را
گویند. سومین چهارشنبه اسفند ماه چهارشنبه خبرچی می« خبرچی چرشنبه»اسفند ماه را

« گول چرشنبه»چهارشنبه خاکستر و چهارمین چهارشنبه اسفند را« بهکول چرشن»را
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گویند. در بین مردم چهارشنبه آخر سال که همان چهارشنبه چهارم است چهارشنبه گل می
 به چهارشنبه سوری هم مشهور است که برای خود آیین و آداب مخصوصی دارد.

نبه= چهارشنبه دروغین مصادف یاالنچی چرش»نویسد: دکتر جابر عناصری در این باره می
چو چرشنبه= چهارشنبه بشارت دهنده، چهارشنبه دوم با هفته اول اسفند ماه و موشتولوق

اسفند ماه و بالخره کول چرشنبه= چهارشنبه خاکستر همزمان با هفته سوم اسفند ماه و آغاز 
ان، نان پاییز و زمستگردگیری منازل و بیرون ریختن خاکستر تنورها بود. تنورهایی که در ایام 

گذاشتند و سرمای استخوان کرسی می -دیدند و گاهی هم روی این تنورهابرشته تدارک می
لغور پلویی با گوشت قیمه آماده نمودند و کدبانوهای با سلیقه بسوز اردبیل را تحمل می

را،  بردند. آخرین چهارشنبه سالردند و روزهای سخت زمستان را از یاد اهل منزل میکمی
ای که سور و سرور به دنبال نامیدند. همان چهارشنبهگول چرشنبه= چهارشنبه گل می

 (. 67: 1393عناصری،«)داشت
ها را به نام یکی از عناصرهای چهارگانه مردم آذربایجان هر کدام از این چهارشنبه

ق بط»سی)چهارشنبه آب(:کنند. سو چرشنبهطبیعت)باد، خاک، آتش و آب( نام گذاری می
زل همان چهارشنبه آب به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، 

 
اعتقادات باستانی، در چهارشنبه ا

گردد و به همین دلیل این چهارشنبه با آب و نو شدن آن در ارتباط است. روشن ابتدا آب نو می
ها از میان عناصر مختلف عنصر آب از اهمیت های ترکاست که در فرهنگ اساطیری و افسانه

های مربوط به آب و در ارتباط با الهه آب ها و نیایشبرخوردار است. از بین عبادت خاصی
یعنی آبان و ناهید، تفکرات بسیار کهنی در میان مردم به طور گسترده رواج یافته است. اغلب 

های چهارشنبه ازل یا همان چهارشنبه های یاد شده، با آئینهمین تصورات مرتبط با دیدگاه
ای از باورها، عقاید و آداب و رسوم در خصوص نام آن گردیده ده موجب خلق دستهآب گره خور 

رشنبه ازل با نیایش بر آب آغاز اند چهااست. براساس آنچه که گذشتگان به ودیعه نهاده
ردد. در آن روز همه قبل از طلوع آفتاب به سوی آب رفته دست و صورت را با آب تازه و گمی

پاشیدند از روی آب پریده زخم زخمیان دند. به سوی همدیگر آب میداگوارا شست و شو می
ر اول داری که دساختند. طبق باورها آب تازه و یا به عبارتی آب سفید و کفرا آغشته به آب می

جوشد درمان تمامی دردها بود. به احتمال قوی، روزی که حضرت صبح چهارشنبه ازل می
چشمه یا همان قوشابوالق را که کوراغلو جفت خضر از چشمه حیات آب نوشید و روزی

 (.12: 1386)وحدتی هالن، «شناخت همان چهارشنبه ازل بوده است

 سی همان چهارشنبه آتش در ارتباط اود چرشنبه»سی)چهارشنبه آتش(:اود چرشنبه
با اعتقادات کهن در خصوص خورشید، آتش و حفظ و حراستش و نیز ستایش آن به وجود 
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ها در تصوراتشان برای خورشید به تر از ظهور باورهای زرتشتی انسانبسیار پیشآمده است. 
عنوان بخشنده به طبیعت و گرم کننده خاک و همچنین برای آتش که مظهر خورشید بر روی 

اند. بدین ترتیب این باور به وجود گردید ارزش و اعتبار خاصی قائل بودهزمین محسوب می
مارند، طبیعت به همان اندازه بیشتر خورشید و آتش را گرامی شها هرچه آمد که انسان

آورد. بعدها در زمان زرتشت، بختی به ارمغان میر گرم شده برای آدمیان سعادت و نیکتسریع
های جشن و تقدس خورشید و آتش حفظ گشته پس از ظهور اعتقاد ستایش آتش مراسم

ق گردیده است. طبشید و آتش برگزار میپایکوبی مرتبط با پنج نوع گرمای حاصله از خور 
ر منشاء تهای ظهور ستایش خورشید و آتش و یا به عبارت صحیحباورهای باستانی اولین نمونه

باشد. بنابر همین اعتقاد نخستین منبع پیدایش آن، با گرمای موجود در تنه درخت مرتبط می
د. آتش پرستان معتقدند که گردبخشد تنه درخت محسوب میگرمایی که انسان را گرمی می

آتش مقدس را اول بار درخت به آدمی عطا نموده است چرا که انسان در آغاز امر تنها با مالیدن 
 (.34)همان:  «دو تکه چوب به یکدیگر بر آتش دست یافته است

 
 براساس باورهای کهن، بادی که در چهارشنبه » سی)چهارشنبه باد(:یئل چرشنبه

دارد. بادهای گرم و ن را در نوردیده آب و آتش بیدار شده را به حرکت وا میشود زمیبیدار می
دهند. باد در طول روز چندین وزند آمدن فصل بهار را نوید میسردی که در چهارشنبه باد می

یر ها خود باد نیز تطهدهد و اعتقاد بر این است که طی همین تغییر جهتبار تغییر مسیر می
اند ضمن آمدن برروی اورهای قدیم، چهار نوع بادی که در نهرسیاه آرمیدهگردد. براساس بمی

گردند. جالب زمین در ابتدا خود پاک و تمیز گشته هر کدام در لباس خاصی ظاهر می
ی اهایی وجود دارد یعنی معنی افسانهشان شباهتاینجاست که بین نام لباس آنها با وظایف

د به طوری که در اساطیر ترک باد سفید در لباس سفید، کنها مفاهیم خاصی را حمل میرنگ
اد تابستانی در لباس قرمز تصور باد سیاه در لباس مشکی، باد خزری در لباس سبز و ب

ردد. در روز چهارشنبه باد، این چهار باد باهم یکی گشته در مدت کوتاهی کل گیتی را گمی
 نهاد به شخصیتی انسانیت سر مینوردند. بدین ترتیب بادی که عالم هستی را پشدرمی

تر باد تا درجه ایزدی و خداوندی نیز ارتقاء یافته است گردید. در برخی از عقاید کهنمبدل می
تا حدی که به باور بسیاری از ملل همچنین در کتب مقدسشان به عنوان یکی از ایزدان 

 (.58)همان: «گرددقدرتمند اداره کننده کره ارض محسوب می
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 چهارشنبه خاک به چهارشنبه زمین و »)چهارشنبه خاک(: سیتورپاق چرشنبه
 
ً
چهارشنبه سوری هم مشهور است. آن گونه که پیداست به هنگام آخرین چهارشنبه سال نهایتا

گردد. آب، گرما و هوای موجود در آن به حالت عادی درآمده و جهت کشت و خاک بیدار می
ها به ها و آوازها و نغمهها و آیینان ما با شادترین مراسمگردد. نیاکافشانی مهیا میدانه

اند. در میان مردم این باور وجود داشت که با زنده شدن رفتهاستقبال بیدار گشتن خاک می
مین پوش زیابند و تنآخرین عنصر از عناصر طبیعی، آب، آتش، باد و خاک قوت بیشتری می

ها و ها از نداری و فقر، قحطی و سختیسانسازند و جهت رهانیدن انرا دگرگون می
 ای قدیمیکنند. در همین ارتباط و طبق افسانها نیرو و قدرت مضاعف پیدا میهمحرومیت

اند، روزی سیل، آتش و بردهمتداول میان مردم زمانی که خلق از محرومیت و قحطی رنج می
روند. خاتون را از خواب بیدار میباد به مهمانی معبد زیرزمین خاتون خاک یا ایزد بانوی خاک 

سازند. خاتون پس از شنیدن ماجرا نموده از گرسنگی و مشقت حاکم بر مردم آگاهش می
جای  افتد و بالفاصله ازگوید: آنکه خلق را به تنگنا و بدبختی اندازد، خود به فالکت میمی

 (.82همان:«)خیزدبرمی

چهارشنبه سوم و چهارشنبه چهارم برگذار خوانی توسط تکمچی در فاصله بین آیین تکم
 های مخصوص درگردد. تکمچی در این یک هفته تا ده روز با تکم در دست و شعرها و ترانهمی

گردد تا مژده بهار را به مردم سینه، کوچه به کوچه، روستا به روستا و حتی شهر به شهر می
 گویند از مردم بستاند.ی میبرساند و در مقابل این مژده شادی، مژدگانی که به آن پا

ملیک ئرسیدند و یاز گرد راه می -های نوروزیگرداناین عروسک -هاوقتی تکمچی»
 هاست.شد که قافله نوروزی همین نزدیکیخواندند، باورمان میوردند و ترانه میآمی
. و..و سنجاق و اوزیاغی و شانه یافتند و آینه گرد هم فرصت مناسبی میدورهورهای پیله
خواندند. هنوز چند بیتی از این شعرها زدند و اشعاری میوردند و گاهی هم به زیر آواز میآمی

 در صفحه ذهنم نقش بسته است برگردان از ترکی: 
 

 چی هستمام، خرازیبه حیاط شما آمده

 نوشمای آب بدهید، خودم میجرعه
 فامیلی ندارم

 امخودم ایلخچی
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پیچید که کنار در مان میگرد هم در گوشقنبر، آواز خوان دورهاز آن سو صدای غالم 
 خواند:یستاد و با لحن مخصوصی، آواز میامی

 
 آیمبه حیاط شما نمی

 چینمگل سرخ را نمی
 شوداردک غاز می

 شود.عمرم کوتاه می
 

در مادادند. گوی و رهگذر هم با قلندر خوانی، رسیدن نوروز را بشارت میالبته قلندارن ره
برویم و کوزه و  -کوزه فروش هم محل خودمان-کرد که زودتر به مغازه چوپان عموتاکید می

ای گالب بگیریم تا آب کوزه نو را خوشبو و معطر کند. لیوان سفالی سفارش بدهیم و شیشه
گفت: نگهداشتن کوزه شکستیم. مادر میهای کهنه را همزمان با چهارشنبه سوری، میکوزه

 (.68: 1393عناصری،«)آوردمی کهنه نحسی
کند طوری که سعی دارد آداب و رسوم و تکمچی در انتخاب اشعار خود دقت فراوان می

د های شاشود را در آن شعرها و ترانهمسائلی که در زندگی اجتماعی مردم آذربایجان دیده می
 به مردم انتقال دهد برای نمونه:

 
 بیزیم یئرده یومورتانی یویارالر

 دؤنوب یئددی رنگه بویارالراونو 
 ده تحویل اوسته قویارالرسینیئددی

 سیزین بو تازه بایرامیز مبارک
 ز، گونوز مبارکآییز، ایلیز، هفته

 ترجمه

 شویندمرغ را میدر منطقه ما تخم
 آرایندآن را به هفت رنگ می

 گذارندهر هفت تا را در سفره عید می
 مبارک تاناین عید تازه

 تان، روزتان مبارکسالتان، هفتهماهتان، 
*** 
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 بیزیم یئرده قوهون قارپیز اکرلر
 اونو تمام شهرلره تؤکرلر

 تزه ایلین چوخ حسرتین چکرلر
 سیزین بو تازه بایرامیز مبارک

 ز، گونوز مبارکآییز، ایلیز، هفته
 ترجمه

 کارنددر منطقه ما خربزه و هندوانه می
 فرستندآنها را به تمام شهرها می

 کشندسرت فرا رسیدن سال نو را میح
 تان مبارکاین عید تازه

 تان، روزتان مبارکماهتان، سالتان، هفته
*** 

 تکم گئتدی مرندده
 دهتاماشادی گلن

 مین باشیناکول تکه
 دهقایناناسی بیلن
 ترجمه

 تکم رفته به مرند
 برگشتنش تماشایست

 خاک بر سر تکم
 اگر مادر زنش آگاه شود
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 جهتلر فرقلی و اوخشارلیقالر لری،عنعنه نوروز
 اسارییئو ایراده یازان: 

 زادهکؤچوروب حاضیرالیان: محمدرضا اسماعیل
 

 ن،یئللری گلدی، بورانال -قار چووغونال، بوالنلیق -بوز توفانال، یوردوموزا قیش «قارا»
 دیدرگین شیقی نفسی حلیم یازین. قاییتدی داغالرا گلدیگی یه،گئری دا آغوشوندا سئللرین

 ؤزلوگ دورنا قیریلدی. باهار گتیردی روح یئنی سویا هاوایا، تورپاغا،. طبیعتدن سالدی
 داشی تورپاغی، یالنیز گلیشی یازین لرین،چشمه گؤزو آچیلدی بوزو، بوالقالرین

 نسانالرا چیخماز،-چیخار چیلله کیچیک. گؤیردیر ده اومیدلرینی انسانالرین جانالندیرمیر،
 اکینه تورپاق وئریر، جان طبیعته گلیشی باهارین. حاضیرالشیر قارشیالماغا نوروزو-گونو یئنی

 هله لریتورک آذربایجان... چکیر حسرتینی گونون قوووشاجاغی تورپاغا توخوم حاضیرالشیر،
 -گول ملرینهقد باهارین قارشیالییب، ایله طنطنه بؤیوک گلیشینی یازین زامانالردان اسکی

 ووروب اود پاالرالو. یاندیریبالر تونقالالر لیکلهائله. سپیبلر نابات-نوغول شیرنیات، چیچک،
 هئچ قدر رامیبای نوروز خالقیمیز دئیردیک کی،. گونون عزیز بو ایشیقالندیریبالر یولالرینی

 تورکلره بیز رامیبای نوروز دیرکی،باغلی اونونال دا بو. ائتمیر قئید ایله جوشغو بئله بایرامی بیر
... تاپیب عکسینی اؤز فاکت یوزلرله نائد تصدیق فیکریمیزی لردهمنبع تاریخی. عاییددیر

 بو .کئچیریب همیشه نوروزو تورکلری آذربایجان باخمایاراق، قاداغاالرینا دؤورونون سووئت
 قدر روزانو. لرینهعنعنه نوروز قاییداق. اولونور ایجرا عادتلر آیینلر، بوتون اوالن خاص بایراما

 دؤرد اییس لرینچرشنبه آدالنان «لریچرشنبه نوروز» اصلینده،. ائدیلیر قئید چرشنبه دؤرد
. ساییلیر لرچرشنبه اساس سونونجوسو دؤرد اونالرین اوالراق، جهساده. دیریئددی یوخ،

( «اوسکولر اوغرو»)« لرچرشنبه اوغرو» آراسیندا ائل چرشنبه اوچ قدرکی لرهچرشنبه اساس
 یئر ونجااوغر  نفسی یازین لردهچرشنبه اوغرو گؤره، ایناما. دوشور یهچیلله کیچیک و آدالنیر
 لیبگ زامانالردا یاخین مینوالال، بو قاییدیر، گئری توخونوب آغاجالرا تورپاغا، سویا، اوزونه،
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 لرچرشنبه اساس باشالیان سونرا لردنچرشنبه اوغرو. اولور ائتمیش ایشاره چیخاجاغینا
 . تانینیر ایله آدی «لرچرشنبه دوغرو»

 رشنبهچ بیرینجی اوالن سیرادان بو. وار آدالری چئشیدلی آراسیندا ائل لرینچرشنبه دوغرو
 و «نوروزو سوالر» لریندهبؤلگه مختلف آذربایجانین یه«چرشنبه ازل». دیر«چرشنبه ازل»
 ،«هکول» ،«موشتولوقچو» ،«وئرنمژده » چرشنبه ایکینجی. دئییلیر ده «چرشنبه یاالن»
 متهرح دهچرشنبه بو. دیر«چرشنبه گول» اوچونجو. تانینیر ایله آدالری «خبرچی» ،«کول»

 بابا-آتا» یا و «یسچرشنبه اؤلو» اونا گئدیلدیگیندن اوستونه قبیر خاطیرالنیب روحو گئدنلرین
. دیر«چرشنبه آخیر» اولونان قئید لیطنطنه طمطراقلی، ان سونونجو. دئییلیر ده «گونو

 وروزن آلتیندا آدالر مختلف خالقالردا تورک دیللی دیگر یاناشی، ایله خالقی آذربایجان
 تورک ،کی گؤرروک سالساق نظر تاریخینه بایرامین بو. کئچیریر ایله طنطنه بایرامینی
 گینآتش پرستلی بورا دهمرحله سونراکی. ائدیب قئید اول ده لوکدنزردشت نوروزو خالقالری

 نیناسیملیق ممحرر پروفسور فولکلورشناس، تانینمیش. ائدیلیب داخیل ائلئمنتلری معین
تش آ ایله یاناشما کیمراسیمینده نوروز اودا گؤره، معلوماتالرا آالن یئر تدقیقاتالریندا

 پرستلرآتش»: وار فرق کسکین آراسیندا یاناشماسی نینسیستمی زردشت -دینی پرستلیک
 -اود یندهمراسیم نوروز حالدا، سایدیغی یاساق توخونماسینی آتشه-اود بئله نفسلرینین اؤز

 -«انسینی اوددا بو تؤکولسون، آجیم-آغریم»: اشتراکچیالری مراسیم آتیالن اوستوندن تونقال
 اوستونه ناودو بالالرینی-درد آغیرلیقالرینی، لرینی،چیلله اؤز ائدیر، چیخیش مؤوقعییندن

 و «اآوست» عنصورو اود کیمراسیمینده نوروز لی،دئمه. ایستییرلر یاندیرماق اورادا تؤکوب
 اونون ایان،س خیالصکار گونشی -ایشیغی -آتشی -اودو بو،. دئییل باغلی لیکلهپرستآتش

 قوه سئحرلی بیر قورتاران دانسیخینتی موشکولدن، آجیدان، -آغری یاشاییشی حیاتی،
 . «دیراینانجی میفولوژی تورک اسکی نائد قبول اولدوغونو

 .گؤستریلیب شکیلده آچیق لردهمنبع بعضی اولماسی نیتؤره عموم تورک نوروزون
 مادالردا، و ماننا ،لوللیبیلرده و قوتتی شومرلرده، نوروز گؤره، بیلگییه وئردیگی تدقیقاتچیالرین

 ونالرینا همچنین اویغورالردا، ده،گؤی تورکلر  آلتایالردا، هونالردا، اوغوزالردا، لیکده،زردشتی
 یبیر،س تورکیستان، دوغو آسیا، اورتا تورکیه، کرکوک، آذربایجان، اوالن واریسلری بوگونکو

 بو. دیرایرامیب باهار یگکئچیردی بری ایللردن مین تورکلرینین بالکان تراکیا، باتی آلتای،
 دهتاریخ عینی طرفیندن خالقالر تورک دیللی خاطیرالتدیغیمیز آدالرینی بایرامین

ی تورک بیر ده نحقیقته اونون سیکئچیریلمه
 
. دیرهدمکتصدیقله اولدوغونو بایرامی مل

 وروزن کئچیردیگی خالقالرینین تورک ایمانقولو یئوا آیدا عالیمیمیز شناسشرق مرحوم
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 ماقالاول آوروپا شرقی و آسیا اؤن آسیا، مرکزی اوالراق شرطی باخیمیندان مضمون بایرامینی
 -رکلریتو چین غربی-شمال و آلتای سیبیر، قازاقیستان، آسیایا مرکزی. بؤلور قیسمه اوچ

 گؤی اوبا-اوبا کند،-کند بایرامدا سؤزو گئدن اهالی دهاراضی بو. دیرداخیل اویغورالر
 تونقالالر راسون دوشدوکدن قارانلیق. اویناییر-چالیب توپالشیر، کناریندا چای چمنلیکلرده،

 نوروز ئدیر،ا چیخیشالر داقارشیسین خالق آشیقالر گونلرده بو. هوپپانیرالر اوزریندن و قاالنیر
 آسیا اؤن. اوخویورالر پارچاالر داستانالردان باشقا و «ماناس» ،«کونارگن» ماهنیالری،

 و ایجانیآذرب جنوبی زاقافقازییانی، آنادولونو، شرقی اوالراق شرطی اورا عالیم ایسه، دئدیکده
 -تورکلر اوالن داخیل سینهاراضی آوروپا شرقی و آسیا اؤن .ائدیب داخیل اؤزبکستانی

 مختلف ایرامینیب باهار باشقاالری و تورکلری کیپر یوگوسالوییا، بولغاریستان، کریم، قاقاوزالر،
 . قارشیالییر کئچیرمکله شنلیکلر

. ریرکئچی مراسیملرله مختلف اولیندهفروردینین  بایرامی بو ایل هر خالقی آذربایجان
لجه کیمی سیموولو یازین سمنی اوالن بزگی نینسوفره  کربورا،ش ائوده هر. گؤیردیلیر دناو 

 یئری. ربزدیلی خونچاسی شیرنی بیشیریلیر، شیرنیاتالر کیمی قاتالما قوغال، پاخالوا،
 ونالردانا. دئیرمیش دا رتاپماجاال  عایید خونچایا گلین-قیز چاغالردا قدیم الپ گلمیشکن،

 . دوشردی یئرینه خاطیرالتماق بیرینی
 

  یئلینی، اوالر دولو

 ... گلینی بزیرلر

  باتیب ناباتا-نوغول

  تئلینی ائدین یانا

 ... گلینی بزیرلر
 
 مخصوصی ونگ بو. گئدیر قوناق بیرینه-بیر قونشوالر-قوهوم باریشیر، کوسولولر دابایرام بو

-کوسا». اولور آرزوسوندا ائشیتمک خبر سئویندیریجی کس هر چیخان فالینا قوالق اوالراق
 دیللی تورک باشقا. قاتیر رنگ خصوصی بایراما احواالتالری لیمزه کئچلین اویونو، «کوسا

 گؤرک، .ایستییریک سالماق نظر سینهکئچیرمه فورمادا هانسی بایرامی بو دا خالقالرین
  هانسیالردیر؟ جهتلریمیز فرقلی و اوخشار

لجه  نوروز بیرینین هئچ خالقالرینین تورک معاصر باشقا بیزدن کی، بیلدیرک اونو دناو 
 نالرااو بیز زامانی آراشدیرماالریمیز. دئییل مؤوجود چرشنبه دوغرو دؤرد اوغرو، اوچ عادتینده،

 اختساو  نه اولسا، دا آدالرال باشقا لرچرشنبه بو ده، بلکه. دیکگلمه راست فورمادا بیر هئچ
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 ی،ک دورمعلوم. چیخیب سیرادان قاالراق معروض تأثیرلره مختلف جه،ساده. اولوب دا اونالردا
ی تاثیرلر دینی سیاسی، -اجتماعی معین

 
. بیلیر دهائ سیرایت لرهعنعنه-عادت و بایرامالرا مل

 . ردیطبیعی بو. لنیرنتیجه ایله قوپماسی عادتین آتریبوتون، واجب ساهانسی دا بو

نین فروردی اطرافیندا اونون و قازیانتپ سیندهبؤلگه آنادولو شرقی جنوب نینتورکیه
 ولدوغوا آذربایجاندا قارسدا، ده جهائله ده،بؤلگه بو. وئریلیب آدی «نوروز سلطان» ایکینجی

 . دادیریاشاماق ده قدر ایندییه عادتلری «باجا-باجا» پوسما، قاپی کیمی،

 اما میرالر،قاال تونقال نوروزدا داقیرقیزیستان اوالراق، فرقلی آذربایجاندان گؤره، معلوماتالرا
 ریندانشامانال تورک قدیم بونو قیرقیزالر. وار عادتی سیائدیلمه زیتم اودال حیطین ائوین،

 شلهآت حیطلرینی اؤز دئمکله، -«خالص بالدان هر آالس، -آالس» اونالر. ساییر عنعنه قالما
 یئمگی بایرام آدلی «کؤجو نوروز» یارماسیندان داری. تمیزلییرلر روحالردان پیس

 اوخشار هیاریشته و اتیندن قوزو نوروزدا اوالراق مخصوصی سیندهسوفره قیرقیز. حاضیرالنیر
  .آدالنیر ئلهب اوچون یئییلدیگی لهال شیرنیات بو. اولور دا بئش بارماق حاظیرالنمیش نعمتدن

 نالرقادی قالمیش گون نئچه بیر بایراما کیمی داکیآذربایجان ایسه داتورکمنیستان
 سمنی. نیرحاضرال شیرنیاتالر مختلف و پلووو چؤرگی، تورکمن. باشالییر ایشینه تمیزلیک

 بوغدا، انداقاز  بیر بؤیوک گلیب، آرایا بیر عایله نئچه بیر. ساییلیر ییهیئم خصوصی نوروزون
 وردینین بیریندهفر  یئمک بو بیشیریلن قالمیش گون بیر بایراما. بیشیریر سمنی شکردن و اون

 تیمیزمناسیب یهسمنی ده دنجمله او آتریبوتالرینا، بایرام سیرا بیر. ییربزه لریسوفره
 . بیشیریلیر حالواسی سمنی سونرا بیتدیکدن بایرام دا آذربایجاندا. فرقلنمیر

 ایداق بیر اونالر، گؤره، معلوماتالرا. لنیرفرق خیلی بیزدن عادتلری نوروز داقازاخیستان
 عادت بو .سیندیریرالر آتیب قابالر گیل اوزرینه اشیاالر مختلف دیوارالرینا، ائولرین اوالراق،

. داشییر مقصدی اولماق اوزاق ایلده یئنی لیکلریندنخسته لیکلریندن،پیس ایلین کؤهنه
 مکلریئ آدلی «الپا» یا و شورباسی نوروز ،«کؤجو نوروز». آتالنیر اوزریندن تونقال دا قازاخالر

 بیر دا دازبکستاناؤ کیمی داکیآذربایجان بایرام کی، دئیردیک. پایالنیر قونشوالرا بیشیریلیب
 اندیجان را،بوخا سمرقند، اؤزبکستانین. ائدیلیر قئید کئچیرمکله شنلیک گونلوک نئچه

 بیشیردیگی اؤزبکلرین. ائدیر داوام قدر یههفته بیر شنلیکلر ائدیلمیش حصر نوروزا شهرلرینده
 هایل حرفی س. دیرسوملک و سامسا پلووو، اؤزبک مشهور اساسی ان یئمکلردن خصوصی
 قدیم دا بو. دوزولور یهسوفره نعمت 7 کیمی( سانجید) ایده سیرکه، سبزی، سونبول، باشالیان

 النانباش هحرفیل «س» یهسوفره سیگئجه بایرام دا آذربایجاندا. دیرباغلی ایله اینانجی تورک
 بایرامدا اؤزبکلر. ائدیلمیر عایید ساریمساق و سوغان سیرایا بو کی، طبیعی. دوزولور نعمت 7
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 نه وناا کی، وار مقام بیر چکن دقت اونالردا الکین. ائدیر تشکیل دا یاریشالری آت و گولش
 بیرینی -بیر گونو نوروز. گلینیر راست عادتینده نوروز خالقالرینین تورک باشقا نه بیزده،

. دیرعادتلردن اسکی ان یئمک بال قاشیق اوچ اول باشالمازدان دانیشماغا و قوجاقالماق
 بو اما. ئچیریلیرک نوروز فروردینین بیرینده دا آلتایدا گؤره، بیلدیردیگینه مراسیم شوناسالرین

 ایله آدی بایرامی «جیلگایاک». دئییل آز فرقلر آراسیندا بایرام دیگیمیزائت قئید بیزیم نلهتؤره
 قویولماسی مقد هایل بیر یئنی جانالنماسی، طبیعتین گلیشی، باهارین بایرام بو ائدیلن قئید

 سی،نعنهع کئچیریلمه هم بایرامالری «جیلگایاک» -نوروز تورکلرینین آلتای. دوزنلنیر اوچون
. سئچیلیر خالقالریندان تورک دیگر باخیمیندان چئشیدی نعمتلرین گتیریلن یهسوفره ده هم

 مال و قویون ات، قورودولموش و دوندورولموش قاتیق، قاتیلمیش بال یهسوفره کی، بئله
 یاکوتییادا-اخاس یاشادیغی لرینینعنعنه دینی تانری گؤی. ائدیلیر تقدیم یئمکلر دیرناغیندان

 انرییات اوچون اولماسی برکتلی ایلین و گلیشی یازین بایرامینی ایسیاه تورکلری ساخا
 قاباقدان یآ یاریم اراضییه کئچیریلجیی شنلیگین. کئچیریر کیمی بایرامی لیقشوکران
 لیکلرینیسپ اوالن ایلده کئچمیش بو،. ائدیر دعاالر سپیر، قیمیز یئره شامان. اکیلیر آغاجالر

 قیز گنج. رداشییی آنالمی اینام اوالجاغینا گونلرین گؤزل آنجاق ایسه ایلده یئنی قووولماسی،
 ردشتز . باغالییر لئنت-اسکی پارچا بیر آغاجا اکیلمیش توتور، آرزو اورگینده اوغالنالر و

 حیات بدیا نوروز اوالن بایرامی آنا خالقالرینین تورک فورماالشماسیندان تام نینقئیریدینی
 دنیللهچ ایشیغا، قارانلیقدان تورکلری بیز چاغیندا یارانیش دونیانین. داشیییر ماهیتی

 -وروزوموزن باشالییر تاریخیمیزدن تؤرنیش و یارانیش. قوووشدوروب باهارا گونشه، چیخاریب
 !...گونوموز یئنی
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 ندن اؤرنکلرسوار دبلریبیله
 سوارلهیپرمهر ب یطاهر رسول

 بازنشسته ریدب

 

حال  ،وتوبت رئی ندهیئیقوز  نینیالتیا لیاردب ندایگون باتان یئقوز  نیرانیا یسوار شهرلهیب
 یغیو اوجال بیوئر ئرینوندا یز قوؤا هییاهال نیم یرمیگیمربع وا لومتریک 1/945 ردایحاض

شهرده  . بوریدمالک ایزل آب هاوؤلرده گلیقاالن فص و یستیا دایای یهاواس ،متر 120 زدنیدن
 شدنیکئچم ندایادداشالری نانجیا نیجاماعات لرعنعنه -را عادتیس ریب یمیک شهرلرباشقا 
یه دن سینههسین یمیخاطره ک ریب یندیا یتاسفلر اولسون ک ی،شدیقالم یمیک ادگاریاونالرا 

نهلمیتاپا ب ینیز عکسؤا بیکئچ کییلرله د  عنعنه رمعاص ینیئری د  اوزه  -اوز لهیتیمجبور شم 
 ریب یک بئله ی،دیمیآلما آتما مراس دایوتلردن عنعنه -بو عادت .بیشیید   وسودوغر  داها بیقال

ق ناهاردان قابا ،سونرا ردانیچاغ -گوندوز چال -گئجه ،دانققورولدو یمیمراس یوتنئچه گون 
 نانیآرابِ  -آت دا ای نانیآت یآدامالر نییب   مدهی. بو مراسیاوالرد یمیچورتمه مراسؤک نیگل
( و ینیریش -)کانفت  تیقنف شیرالنمیجادان حاضقده قابا ی. ب  لریرردیگت نهیائو یب   ینیگل
م ردایخ نئییش دیسولد، شیدغسا ندایالریآلما اوز قاپ ده ریپول ب رید 

 
ی ولداشالرینفر  یکیا ل

ردؤگ ولونی نینیگل لهیسلهیقوهوم قبو   تلهیقنف انیاونون باش یب   یمیچاتان ک نیگل ی،د 
م یقشیقار پرد ولپو رید  ان آدام توت یبو آلمان یآتارد نهیطرف نیجاماعات یسونرا آلمان. یس 

ت یمیک سوغات هیبوشقابدا ب   ریب یآلمان لندهیئیناهار
 
. افسوسالر یآالرد ینیز انامؤا بیریگ

پوزولوب  انداادداشالردی نیلسی. اوال ببیلیچئور هیریخاط ریب ادداشالردای یندیبو عنعنه ا یک
د  لهینس لدنینس الرالیازیبو  یک دیاوم .نینسیلیده س لردنرهیقوشولوب خاط نهیسئل تیاب 

 .نیلسیب ایوقور  ادداشالردای ینیز عکسؤا بیکئچ
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یسگئجه للهیچ 

 -قونوم ای و لهیقب -قوهوم نینیسوار جاماعتلهیبو گئجه ب دیر.یریلردن بدب لله عادت ویچ
هر کس  دیر.سيگئجه گولمک ،بیشیدان ،بییسحره قدر دئ، بیشیغیی ئرهی ریب نونوقونش

ت زینار و قارپ ،رقاوقوو ،بادام ،لونوغ مهیقدر بو مراس یز وارؤا
 
 بیله کاسمکیئ ئردهی ریب بیریگ

 نینیسه گئجهللیچ و نایماسقالما یتامارز مکلرهئیبو  یلاو ای هیهلیعا نیهلمیآال ب بیریتدچا و
حر تلهیاوتوران عا یسگئجهلله یچ .الریردیارادیلر رهیخوش خاط نهیسکئچمه ن ئلر س  زد 

نعنه ع دوشوردولر بو عادت و ایُسو یپالتارل ،بیگئد ناییچا یندا اوالن بالهاریراغیق نیشهر
نیدوشوب ِچ  ایُسو یک یردیارادی س  و ح غویدو ریبئله ب نجهیکریف نینالرانسا  یلیما او اِ آدا م 

زید   وقیسو بو  ی. تاسف کیدیالشمالقان اوزاداون الروقو بوتون ناخوشل یاشامالیساغالم  و م 
دنیچئور هیهر یعنعنه ده خاط ل چا لم   بیلیکمفتولالر چ یکانلیت ندایآراس نیجاماعات نانییاو 

 .ولوبدوریسون قو هیعادت عنعنه وو ب

 

یسعنعنه یرامیبا فطر 
تل لنیچئور ادداشای قاالن و مدایادی اندنیرامیبا رکن فطاوشاق 

 
ن لذ

 
 ن)اوُ  رهیخاط یا

ر ت( بئلهیدیکاساس ح  ن ئجه س   یاولماس یباغل نیو او گون مکتب یواخت نیریش وخونونیزد 
 جاقونیدو ،قیریمیداش تیچ مسئولئبو گون مکتبه دوغرو ه یک وردویدو حس   ریبئله ب

. وپوچا وورورد هلیگینلیریز شؤا یزیمیبوتون آرزوالر ین کاساساوُ  نیمننه وکؤیاما ب اغیق،جاتای
آ باال دور  یک یردیادیاو وخودانی ،کوبؤ ت نایروف کاساس ریب ینیسطرهیف نیاوشاغ ریآنام هر ب

لوو
 
 آنام یق،رردیاچق ونیدن بوشیووروب بو ا اویوخی وز وزومؤا زیب ،نهوباس اونون اوست یا
نون وُ ا الیدآل عبا آ بیآچ یزیمیش بارماغئتوروب بؤگ یزیمیاللر کیچیک میزیب وخلوی -وخلوی

ل
 
 یمکانا اتماقی ،ان سونراداوالن ینلاوُ  زیمیداها ال ی،ردیسال ینیناخش نیزیمیاوستونده ا

. بالریریدشیغیی ینیئری دا دانداییسان. قایومالی ینیال و یمجبور دورمال ی،ردینیآل زدنیب
 ی.دیاوال  اتماقی بیلیچیک زدایمیاوشاق اوالرکن آرزوالر یدیدون   هیکاش او گونلر گئر

 

 یلرعنعنه یرامیبا نوروز 
 کدهیرلیب لهیلرلهیعا فایطا -ئلا ،گوندوزدا  ایگئجه اولسون  ستریا یمیک شنیید   لیا 

نل بیتوپالن دانایم وکیؤاوالن ب ندایراغیق نینییچا یبالهار
 

 کدهینلبو ش ،لریائدرد کیش
آت  ،یونالریوْ ا نیلریشی. کیاوالرد یلقمارا زل وؤگ ننیریب -یریب ونالریوا فمختل
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 نیالرخانیم. ناماقیاو قیآش -قیآش ،آغاج گنیلیچ و،توردؤگ شییقا ،اوتوشدورمه
دا . بور یدیالرقنامایوْ پاچ ا نیلزیگ نیالرقاوشا ردهی. ببنوشه ،ش داشئ. ب،یونالریاو
  :رمییتهسیائتمک ا ضاحیا ینیریب اوالراق نمونه اندنیونالریوْ ا نیالرخانیمو  نیرلشییک

 
 ری. بیش نفردن عبارت اوالردئروپ بلونوب هر قؤروپا بق یکیلر ایشیک : وتوردؤگ شییقا

رد در ؤد نهیلرز ؤا لیباشج نفر کرد رهیدا وکیؤ. بینفر سئچ  ش ئب ،راان سوندپوشک آتان ،لریچ 
 نیاوالن آدامالر ندهیچیا نینرهی. دایدورارد ندهولؤش نفر چئب و ندهیچیا نینرهینفر دا

هد ائدرد لریکلدهؤچ ،یاوالرد شییقا ندایآلت نینغیایآ  ينیریب نیشالرییاو قا لریج 
ریا ،نلروتورسؤگ هد ائد ده لریکدهیچ  ووروب  نایاغالریآ نیلریکلدهؤچ ينیاغالریآز ؤا لریردج 
ریا لریدیلس  یتوره بؤگ شدانییقا لریکلدهؤاگر چ ،نالریبه چالسلغ  نانیشییقا یلریکدهیچ 

ئله بها ،الریووراد نجاقواول یآلله راض یلریکدهیچریتوروب اؤگ دا یشالرییووروب قاالن قا
ریگاه ا یردیبوجور دوام ائد شیا لؤگ شییلده قاؤگاه چ ،نیدای یلگودمه شییقا دهیچ   .یتورم 

وشه
ُ

ن . یردنفردن عبارت اوال  یرمیگیا ای ش وئلونوب هر قروپ اون بؤقروپا ب یکیالردا اخانیم :ب 
  !دوشه میک ،زهیس زدنیب ،دوشه میریبند ،بنوشه ی:اولماقال بئله باشالنارد لیباشج یریب

 و وگوجل ،نفر زرنگ ریب لیباشج ،ان سونرادپوشک آتان ،یصف قوروالرد یکیاه اوز  -زاو
رردؤگ هنواوست نیوتوب دورانالرتقوال  -قول یکهصفد یریو او ب بیسئچ سینيیجسارتل  ،یند 

نیاگر   یالرمیخان نالیریآ یقولالر یدیلس  یب راییآ ندنیریب یریب یقولالر یباغل میخان وگور 
تؤا

 
نیخود  ای و یردیریز قروپونا گ دا روپاو ق وز ؤا ،یدیاولماس لیینا شهیبو ا میخان وگور 

 . یردینفره قدر دوام ائد ینجیریجه آخبئله شی. بو ایدیقالمال

ز ؤا زدهیمیشهر میزیب یسیریچ بئه مدانیالرقیازدیبو گون بو  یک میلائتمه دیقدا  بونو
نینس یمیک رهیخاط ریب ادداشالردای آنجاق آنجاق و ،ریتاپم ینیعکس  الرالیازیو ب لهینس لد 
نج .وریقورو ینیاوز عکس بیکئچ هو وکیؤب نوور ؤد ره معاصم  عادت و  شیکئچم یس 

 بین آلدزونؤالوگونو ز ؤا نینیرک خالقوت رمکلهیتیا یتلریو ماه بیریآرادان قالد یلرعنهعن
 . یدیسرمهیچئو هیریخاط

 !«لمزیاوال ب یگجلهگ نیاونودان خالق ینیشیکئچم» :سوز وار ریب بئله
 

14/1/1398 
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  تورک برازنده علی .وزیر هفت کتاب هذا ●
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 در یو نقش و  یمالک یعل
 رانیا یشناسلور کفول

 شناسلورکفول -ل حسین اوغلویعلی شام

 

 خالصه 

ه در کشور چند قومیتی است ک کشور ایران یک
با حفظ قومیت و زبان  آن اقوام گوناگون از دیرباز و

 دیگر زندگیکنار یکخود تحت لوای دولت ایران در 
استفاده از حقوق اساسی اند. اقوام مختلف با ردهک

ه فرهنگ و ادبیات کنند کخود سعی و تالش می
ان ایران نیز در نقاط کخود را حفظ نمایند. تر 

نشین کهای تر ایران چه در استان مختلف
در  آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و همدان و چه

، کزی فارس، قم، قزوین، اراکهای مر استان
بان، ادبیات ز خراسان، گلستان و غیره در خصوص

لور، کگردآورندگان فول ردند. در میان شعراء،کهای فرهنگی را آغاز فرهنگ خود فعالیت
محقق  کمالی نیز به عنوان یکعلی  هکشود زبان، اشخاص مختلفی دیده می کنویسندگان تر 
ه در خصوص فرهنگ و ادبیات کاست  های علمی و فرهنگیی از شخصیتکو حقوقدان ی

در  های وی بیشترچشمگیری داشته است. یافته ز )ساوه( فعالیتکهای مر ی در استانکتر 
 به

ً
تاب به چاپ رسیده است. وی برای اولین بار دیوان تیلیم کصورت  مجله وزین وارلیق و بعضا

 .آوری نمود خان را جمع
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  یکودکمالی از دوران کفعالیت 

عر ش «آغ کمال»و « نفله»تخلص ی به شعر و شاعری عالقمند بوده و با کود کمالی از دوران ک
رسیده است. مجموعه اشعار  سروده است. برخی از اشعار وی در مجله توفیق به چاپطنز می

چاپ شده است. عالقه و اشتیاق زیاد  1358ل تاب مجزا در ساکدر  «نفله»وی بعدها به عنوان 
سروده است وی می زیسته و اشعار هجاییقرن هجدهم می ه در نیمه دومکبه شاعر تیلیم خان 
چشم  «ماراغی»شناسی سوق داده است. تیلیم خان در روستای شعر ادبی و  را به سوی تحقیقات

 ، در بخش نوبرانکشوری در استان اراکجهان گشوده است و ماراغی طبق تقسیمات  به
ی از ک. یشودمی ه در منابع از آن عراق عجم یادکشهر تاریخی و مشهور است  کقراردارد. ارا

 .زبان هستند کساوه تر  ثر روستاهای تابعهکشهرهای این استان ساوه نام دارد و ا

 

 دیوان تیلیم خان 

ه کماهی » به اشتیاق وی افزوده و چاپ مقاله وی تحت عنوان «وارلیق»انتشار مجله وزین 
محسین غاله پروفسور کسبب شد  در رابطه با آثار و احوال تیلیم خان «از زیر ابر بیرون جهیده

چاپ  به «مانفرهنگییا نگاهی به میراث  های جدید ویافته»ای تحت عنوان بیگدلی مقاله
 در تمام شماره رساند. از این تاریخ به بعد

ً
ی چاپ مالکهای علی های مجله وارلیق مقالهتقریبا

 .شده است
ه خان ب یمگوید: با جمع آوری و نشر اشعار تیلمالی خود در این خصوص چنین میکعلی 

ی خود عمل می
 
نمودم و آنرا به چند نفر از  نمایم. من دیوان تیلیم خان را گردآوریوظیفه مل

اشعار برخی شعرا از جمله خسته قاسم،  ه در دیوانکصین نشان دادم. آنها گفتند صمتخ
 اسایر موجود است. من برای تمییز این مطلب تحقیقاتم ر  عباس توفارقانلی و مال پناه واقف و

 لهه در فاصکزبانی  که دیوان اشعار شعرای تر کار مجبور شدم کبرای این  ردم وکاز نو شروع 
دست  اند را جمع آوری نموده وزیستهدر جاهای مختلف ایران می 20تا  18های قرن

 کاشعار تیلیم خان ی مالی با جمع آوریکدیگر مقایسه نمایم. علی کهای آنها را با ینوشته
در حدود ده هزار لغت عربی و  ای را ترتیب داده است. در این دیوانصفحهمجموعه هزار 

 .فارسی توضیح داده شده است

 
 



81 
 

  انده به وزن هجایی سرودهکشعرایی 

ایی گردآوری آثار هج ه عالوه برکمالی تنها به گردآوری اشعار شعرا نپرداخته است بلکعلی 
من کها آثار تیلیم خان، تر مجموعه است. در اینشعرا به بحث و بررسی آنها نیز همت گماشته 

توفارقانلی، عاشق رضا علی، قاراباغلی دده  محمد، گرگرلی محمد، خسته قاسم، عباس
 رده استکمالی جمع آوری که علی کهایی را است. داستان قوربانی و سایره گنجانده شده

 ا آنها را جمع آوری نموده ومالی تنهکاند و ردهکعاشقها آنها را خلق  هکبیشتر آثاری است 
 .دهدهیچگونه دخل و تصرفی ننموده و توضیحاتی ارائه نمی

 مناطق زی و حتیکمناطق مر  کلوریکهای عامیانه و فولآوری داستانمالی با جمعکعلی 
ق معرفی ن مناطیه به ایکت نوع ادبیات مستقلی را با که یکر این نبود کبه ف کو کر کنشین  کتر 

را به این منطقه و ادبیات و فرهنگ این  هاشناسها و جامعهشناستوجه ادبیاتنماید. تنها 
 ات ادبی فارسی وکرده بود به اشتراکه گردآوری کشفاهی  نمود. در ادبیاتمناطق جلب می

 ار وه اشعکرد کید میکداد. وی بارها تأ این مسئله اهمیت خاصی می ی توجه داشت و بهکتر 
 و چه از حیث رده بود چه از حیث مفهومکه از مناطق ساوه گردآوری کی کلوریکهای فولنمونه

 یرا باز فرهنگی کپل مشتر  کمنستان و خراسان نقش یکیه، عراق، آذربایجان، تر کقالب در تر 
من کرا با آثار و اشعار تیلیم خان و تر  ند. برای توجیه نظر خود آثار مختومقلی فراغیکمی

 .ردکاختالفات آنها را تعیین می هات و وجکمحمود مقایسه و اشترا

ام ن ساوه به کی از عاشقهای روستای سنگکصدو پنجاه شعر یکمالی در حدود یکعلی 
رسیده و مقدمه  مقدمه به چاپ کتاب با یکرده است. این کعاشق رضا علی را نیز جمع آوری 

 .تاب نیز در مجله وارلیق برای بار دوم به چاپ رسیده استک

اس ند ولی بر اسکاو را زیارت  هنگام جمع آوری اشعار شاعر نتوانسته است قبرمالی کعلی 
 هشتاد -، هفتاد1920وفات شاعر را در سال  اطالعات به دست آورده از اشخاص مختلف سال

ست مالی بوده اکه مورد توجه علی کدیگر از شاعران خلقی  یکی. است زده تخمین پیش سال
عه انگیز شاعر توجه محقق را جلب نموده است. اسد است. مرگ فاج عاشق مصطفی قلی

عبارت دیگر مصطفی قلی به خاطر قهرمانی و صداقت و جسارت منحصر به فردش  نظام و یا به
 .شودایل شاهسون به ایلخانی تعیین می ازجانب تیره خانلیق طایفه شیخالر

 ایلخانمیومت نیز با توجه به این گزینش مجبور کح
ً
 .بپذیرد شود وی را رسما

در مقابل  گیرد. اسد نظامها را سیل را فرا میهای شاهسون( ییالق1281) 1955در سال 
شوند و ایلخان از این این قهر طبیعت مغلوب شده عروس و فرزند برادرش در سیل غرق می
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عر آنشد. شکرا در شعری به تصویر می حادثه تحت تأثیر قرار گرفته و این فاجعه غم انگیز
وتاهی زبانزد عام شده و سینه به سینه در بین مردم ک ه در مدتکاست  کروان و سوزناچنان 

 .شودمشهور می

اش ه سالهفرزند س ه دوباره سیل منطقه را فراگرفته وکاز این حادثه مدتی بیش نگذشته بود 
الب سیسیالب نجات دهد. خود نیز در  تواند فرزندش را ازنماید و اسد نظام نیز نمیرا غرق می

 .شودغرق می

ارما عنوان )آپ ه شاعرش را برای محقق نا معلوم بوده است تحتکمالی شعر دیگری را کعلی 
 .سئل آماندی( را جمع آوری و چاپ نموده است

نگیر او گریبا هکه در خصوص اسد نظام و فجایع طبیعی کمالی همراه با توضیحاتی کعلی 
توضیحاتی را ارائه  زی ایران نیزکطق مر های منادهد، در خصوص شاهسونشده است می

 .نمایدمی

اسامی  بندی نموده وتیره تقسیم 27را به سه طایفه و  زیکهای مناطق مر محقق شاهسون
خین و دانان، مورجغرافی ه برایکها بللورشناسکنماید. این نه تنها برای فولر میکرا ذ کهری

 .گرددها نوعی منبع محسوب میشناسمردم

پرونده اشعار  صفحه ای نیز وجود دارد. در این 400پرونده  کمالی یکار علی کدر دفتر 
آوری شده است. محقق در  خسته قاسم و اطالعات ارزشمند در رابطه با خسته قاسم جمع

اسم ق سته قاسم، مالکخسته قاسم، ش» مطلبی تحت عنوان کاول پرونده به عنوان مقدمه ی
شماره های مختلف مجله وارلیق در رابطه با خسته  مالی درکعلی نوشته است.  «و دده قاسم

-77-73-74، 75-76، 1985-86چاپ رسانده است. )وارلیق،  قاسم مقاالت مختلفی را به
78 ،92-86 ،81-82-79،119 ،124.) 

از  هکنامه هایی  مالی بهکهای زیادی به دفتر مجله آمده و علی در اثر چاپ این مقاله نامه
داده و ابهامات را به نوعی جواب  رسیده قاسم خسته خصوص در آذربایجان و یهکتر  ایران،

 .برطرف نموده است

سته خ ی به دلیل نقص عضو تخلصکود کبر اساس نظر محققین دیگر خسته قاسم از دوران 
م بر اساس نظر وی قاس ند وکمالی به این نظریه انتقاد میکرا انتخاب نموده است. ولی علی 

دلیل انتخاب واژه خسته به  سالمت جسمانی هیچ عیب و نقصی نداشته است. واز حیث 
ه در جمعیت وجود داشته است، کنامالیماتی  عنوان تخلص به خاطر فشارهای اجتماعی و

ه در کشاورز ساده ای بوده ک که یکشاهزاده نورالدین نبوده بل باشد. پدر خسته قاسم نیزمی
 .رده استکداش زندگی می مهکروستای تی
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شهرستان  کمه داش نزدیکه وی را از روستای تیکمالی بر خالف نظر محققین کعلی 
 نماید. بر اساسمعرفی می زنجان کداش نزدیمهکدانند وی را از روستای تیبستان آباد می

 .شوندزیارت قبر وی مشرف می مه داش بهکها در روستای تیقینظر وی در زنجان عاش

بی اد ه جامعهکمالی در خصوص خسته قاسم در مجله وارلیق سبب شد کچاپ مقاالت علی 
بی علی نقابی )نقا ها راتابکی از این کتاب به چاپ برساند. یکنون دو کشور بتواند تا ک

 .اندبه چاپ رسانده ( در تبریز1373ی را نیز حسین صیامی )صیامی، ک( و ی1374

به چاپ  ف آ. مهیارلی در مجله وارلیقه تحت عنوان عباس توفارقانلی از طرکای مقاله
ای هه از استانکمطالبی  رده است. وی روایات وکمالی را به خود جلب کرسیده بود توجه علی 

 رده بوده با مندرجات مقالهکآوری عباس جمع زی در رابطه با توفارقانلی و یا توفارقانلیکمر 
 (1984، 88-83-63،64، رده است. )وارلیقکمقایسه 

 

 کلوریکهای فولگردآورندگان و ناشرین داستان 

م هنگا هاست. ویقیهای عاشرده است داستانکمالی گردآوری که علی کهایی را داستان
دهد و تنها ارائه نمی ها هیچ اطالعاتی راقیها در خصوص راویان و خود عاشنشر این داستان

 جلورشناس مسموعات خود را در کلفو کند. به عنوان یکبه نشر خود داستان بسنده می
ص خارج شده و در خصو کلوریکلواعد و ضوابط فوق ند و ازکولی به این بسنده نمی نماید،می
دهد. فی ارائه میکشود اطالعات مها از آنها یاد میدر داستان هکها و اسامی مناطقی واژه

 ها ارزشمندی واژهیابها را با اطالعات تاریخی، سیاحت نامه و ریشهداستان حوادثات
آوری ه جمعک ای نبوده است اطالعاتی رالورشناس حرفهکه فولکدلیل این ید. وی بهنمایم
 .ایدنم محققین را دشوار ارکه کسازی ننموده و این مسئله سبب شده است سند رده استک

 خارجی ب ای نبودنش و به دلیل عدم دست یابی به اطالعاتمالی به دلیل حرفهکعلی 
ً
عضا

آوری حدود سی داستان جمع دچار اشتباه هم شده است. ولی با این همه حال در آرشیو او در
 .امپیوتری جهت چاپ حاضر استکشده است و با سیستم 

آذربایجان به چاپ  ه در سالهای اخیر در جمهوریکهایی ها با داستانثریت این داستانکا
ه مالی ادبیات عامیانکزمان علی  . تارسیده است خیلی فرق دارد و از حیث حجم بیشتر است

 آوریجمعمالی همراه با کتوجه و محققین نبود.  زی و جنوبی ایران موردکهای مر ان استانکتر 
و  رده استکها عالوه ها و مناطق را نیز به این داستانانکها و مادبیات عامیانه اسامی طایفه

ها در این مناطق نظر محقق شاهسونرده است. به کشاهسون و خلج خیلی توجه  بویژه ایل
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ته و گرف رده اند. و در بیست سی سال اخیر زمینکوچ نشین و عشایری زندگی کصورت  به
معرفی  «بغدادی ایل»های اطراف ساوه، قم و همدان خودشان را اند. شاهسونن شدهکسا

چانده وکغداد اطراف موصل و ب بیر این ایل را ازکه شاه عباس کنمایند و سبب این آنست می
، آرقلی، کافشار، بیات، قاراقویونلو، بورچایلی، ل ه است. بیگدلی،دان داکو در این مناطق اس

ه شاه کهایی آل پویوتلو، موصل، سولدوز، چلب لی و دیگر طایفه ایناملی، ساعاتلی، دوگر،
 هردکوچانده بود تحت عنوان ایل شاهسون جمع کزی ایران کعرب به مناطق مر  عباس از عراق

ل یکتش شور طایفه ای تحت عنوان شاهسونکاست. در دوره شاه عباس در مناطق مختلف 
خود را از  هکونت داشتند برای اینکزی سکه در مناطق مر کهایی شده است. و شاهسون

ایل بغدادی نام نهادند.  های آذربایجان و سایر مناطق ایران تمییز بدهند خودشان راشاهسون
در بین مردم خلج رواج داشت به نقاط  هاه قرنکها را ادبیات عامیانه خلجها این شاهسون

 .شدند یم آنکمختلف گسترش دادند و سبب تح

راسان و خ مالی را در خصوص ادبیات عامیانه مناطق جنوب ایرانکمتأسفانه تحقیقات علی 
ها به اپ شود نه تنآثار اگر چ رد و این آثار ارزشمند به چاپ نرسید. اینگونهکسی را دنبال نک

 .باشدو خیر فرهنگ دنیا می ه به صالحک، بلکصالح و خیر فرهنگ ایران و تر 

یو در آرش رده وکمالی جمع آوری که علی کهایی را برای جلب توجه محققین لیست داستان
 .نیمکشود را در این جا درج مینگهداری می

ورقه و  -5 عباس فارقانلیتو -4 اسماعیل شاه -3 رمک-اصلی -2غریب و شاه صنم .1
قاراباغلی دده  -10امراه  -9صیاد و سعادت  -8محمد و پری  -7طاهر میرزه  -6گلشن 

 سید پری -14لچورزاد ک -13معصوم افروز  -12نجفخان ماه جمال  -11قوربانی 
خان  -19 بهرام گل اندام -18  شیرین فرهاد -17 گورشاد فرهاد -16 نگار -محمد -15

وانلی  -22ی داسد نظامی سئل آپار  -21 خانحسن محمد سندن حیف -20عسگر محبوب 
 کچشیرین بیر -26و شمس  سلیم -25حسرت  -24وسوسن  کسیام -23 کوچک

 خسرو وصنم -28فغفور بیگ  -28لیلی و مجنون  -27

صفحه  6ها، بایاتی ایه، سی صفحهکبه غیر از اینها در آرشیو مؤلف در حدود چهل صفحه ح
ها و وراوغلو دست نوشتهکها و در خصوص داستان صفحه چیستان 50ها، المثلضرب

 .نوارهایی موجود است
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 نتیجه: 

 هران نفرهنگ ای ها تنها بهلور و داستانکمالی با تحقیقات و جمع آوری اینگونه فولکعلی 
ر سیده است ولی دبه چاپ نر  رده است. گرچه آثار ویکه به فرهنگ عموم بشریت خدمت کبل

رد و نسبت به نشر و چاپ آن کخواهد  آینده نظر محققین در این ساحه را به خود جلب
 .اقداماتی صورت خواهد گرفت

 

 منابع: 

 خسته قاسم، علی صیامی. تبریز .1
ی لورشناسکفول مالی. آرشیو انستیتویکشناس، علی یل، ادبیاتک(، و 1996اف علی )شامیل. 2

 وکآذربایجان. باادمی ملی ج. کآ 

 ، تاندیغیم انسانالر، 2000شامیل. علی  .3

 ( نفله، تهران1385و  1979مالی. علی )ک .4

 1374نقابی. علی  .5

 تهران 1360، 25وارلیق. شماره  .6

 77-78، 75-76، 73-74، 1985-86وارلیق شماره  .7

 63-64شماره  1984وارلیق  .8

 25شماره  1981وارلیق  .9
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 کتاب هفت وزیرهذا 
  یازار: علی برازنده تورک

 
 
 

ر یی، ان قدیم قاراناغیلالردان سایلداستان هفت وزیرسندبادنامه یا کتاب حکیم سندباد یا 
لر ده یازیلمیشدیر. دوغودا، کتاب سندباد و یا کی نظم و نثر شکلینده مختلف دوره

سندبادنامه باتیدا ایسه، یئددی وزیر یا یئددی عالم او ال ر اق بیلینن سندباد حکایهلری، کتاب 
سندباد حکیم، حکایت وز ر اء سبعه، داستان هفت وزیر، هفت فر ز انه، کتاب مکر النساء، قصه 

 شاهز اده و هفت وزیر کیمی آد ال ر ال دا تانینیر. 
 کی فارس دیلینده ان قدیم موجود تحریر، آلتینجی هجری قمری ایللرینه عاید دیر

لری، حدیث، فار سجا هابئله عربجه طرفیندن منثور شکیلده قرآن آیه« ظهیری سمرقندی»
مثللر، مختلف ادبی صنعتلر، نثر شکلینده بز ه نیب یازیلمیشدیر. ر ود کینین ِس ندباد منظوم، 
ترجمه منثور ابوالفوارس فنار وزی، ِس ندباد منظوم از ر قی هر وی، ِس ندبادنامه منثور ظهیری 

 سمر قندی، ِس ندبادنامه منظوم عضد یز دی بونالر دان بیر پار اسیدیر.
تی،  لیهها ک ین  ب کتهها بو 
اروپههادا، یههئههددی وزیههر 

لههری آدی ایههلههه حههکههایههه
انگلیزجههه، ایتههالیههانجهها، 
اسهههپهانیولجها، آلمهانجها، 
جا و  غار جا، بول فر انسهههیز
یر  ب للرینههده  صهههربی دی
چو خ دیلههه چئوریریلیههب 
یههایینالنمیشههههدیر. دوغو 

 و اریاتنالریندا سریانیجه،
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ن»  س»، یونانجا « 1سیندبا د»، عبریجه « 2یسنتپا هابئله فرانسیزجا « 3میشله سیندبا
 شینئگ ادایند نوتوب ،نیرلهیاکح وب نالو ا شیمناز اق ترهش قار ال و ا « 4هماندابسیندی»

یاییلماسی تور کجه، اؤز للیکله آذربایجانجا و اریانتی تاپیلماسی چو خ مار اقلی او ال بیلیر. بوندان 
داها مار اقلی، بو ناغیلین دنیادا ان چو خ جانلی، یاشایان دیللر ه ترجمه او الن ناغیل 

جی ایلده ژنو  -2014می او قدر چوخدور کی حتیکتابین اهمیت ایله اؤناولماسیدیر. 
  5لدی.کئچیریالمللی بیر کنفرانس شهرینده بین

نی یا معلمی اوالن ناغیل، بیر پادشاهین اوزون ایللر سونرا دوغان اوغلونون، اؤیرتمه
نین اولدوز فالیندا گؤر دوغو یئددی گونلو ک دانیشماماق قوشولو ایله، سندبادین، شهزاده

شرطی ایله باشالر. زمان ایچینده بیر کنیزین افترا آتماسی ایله اعدام اوچون پادشاهی بو 
الرال نی قورتارماق اوچون، ناغیلی وزیرین شهزادهییشدن منع ائدیب قارشی اولماقال، یئدا

لرده یئر آلماقدادیر. چالیشماالری باشالر. هر واریانتدا فرقیلی اوالراق کیچیک حکایه
نی پادشاهین یئددی وزیری قادینالرین مکریندن اوزاق توتماق اوچون هابئله شهزاده

نین سوچسوز اولدوغونو اق اوچون هر بیری بیر ناغیل باشالییب، شهزادهاعدامدان قورتارم
 ییرلر. اثبات ائتمک ایسته

تاریخ بویو دوغودان باتی یا بیر چوخ سؤزلو، یازیلی اوالراق سندباد ناغیلی گئنیش 
. علمی آراشدیرماالر نادردیررینده بیلیمسل هابئله لماسینا باخمایاراق، متنلری اوز یایی

یرینجی طرفیندن ب« کلوستون»دا سندبادنامه ایله عالقه دار ان اسکی قایناق، عرب ادبیاتین
الرین منظوم ینده ناغیلمیالدی( فهرست 816-815لوم دؤنه ابن عبدالحمید االهیکی )اؤ 

لرینده اؤنجه ایلشکلیده یئر آلدیغینی، بونوندا کتاب سندبادنامه، دوققوزونوجو میالددان 
میالدی ایللرینده یازدیغی اثرینده سندباددان بحث  880یازیلدیغینی گؤستریر. یعقوبی 

« 6الجوهرالذهب و معادنمروج»نده، میالدی ایلی 943ائدیب، آلتمیش ایل سونرا مسعودی 
سی یار ادیلدیغینی ایضاح آدلی اثرینده کرش سطلنتی دورانیندا یئددی وزیر حکایه

 ائتمیشدیر. عباسی خلیفهلری حکومتینده ده بیر نئچه سندبادنامه آد لی کتاب و ار دیر.

                                                                                                                       
1 Sindban 
2 Syntipas 
3 Michle Sindbad 
4 Sindibâdnâme 
5 Les Sept Vizirs et les Sept Sages: Vers une Histoire Comparée des 
Texts, Université de Genève, 6-8 Novembre 2014 

 های گوهرمَرغزارهای زر و کان - 6
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گونوموزده ایلک نسخه الیمیزده اولمادیغیندان، سندبادنامه دن بحث ائتمک و منشاء ایله 
لرین، ناغیلال رین چارچوبوندان آنالماق ممکن دور. بو قونودا هند، دار تکجه حکایهعالقه
 و عبرانی اولماق اوزه ره اوچ بؤیوک نظریه اورتایا چیخماقدا. ایران 

ریالراق یازییا لر آرتیدن عالوهدؤنه چئوریلمیش یا یئنیسندباد نامه، تورک دیلینده بیر نئچه 
لرین ان اسکی، قدیمی اوالنی افتخارالدین محمد بن نصر دیر. بو چئویرمهآلینمیش

 میالدی( عایددیر الکن اثر گونوموزه چاتمامیشدیر. 1279لوم)اؤ 1قزوینی
نجو ایللرینده، -1984تورک دیلینده بیرینجی علمی چالیشما، احمد آتش طرفیندن 

نین فار سجا متنی اوزرینده آلینمیش، عرب ایله فارس متنلری سمرقندده سندبادنامه
دیر. احمد آتش، عرب دیلینده دؤرد النمیشقارشیالشدیراراق سندبادنامه آدی ایله یایین

نین سیخیشدیریلمیش شکلی کیمی سندبادنامه وئرسیونونو، مین بیر گئجه ناغیلی
دیر. باشقا یاندان فارسجا یوز بیر گئجه ناغیلیندا دا دا سندبادین بیر نئچه تانیتدیرمیش

 دیر.نونو وورغوالدیغینی تثبیت ائتمیشوئرسیو
نین منثور شکلینده فارسجادان آلینمیش اثر تورکجه اوالراق سندبادنامه« 2ارحیتحفه اال »

اگرچی احمد آتش، محمد عبدالکریم عالملر طرفیندن تورکجه وئرسیون اوالراق 
(. 19: 1948تانیتدیرمیشالردی الکین اثردن نسخه تاپیلمادیغینی وورغوالمیشالر)آتش، 

ایلینده آمریکادا چالیشالن تورکلوگ والترز، اینجه صنعت گالری  2010 الکین بو نسخه،
نی تور کجهیه سینده ثتبیت اولوندو. بو اثرین مؤلفی، تحفه الحراری فارسجا سندبادنامه

چئوریدیگینی هابئله اثری سلطان سلیمان قانونینین اوغلو شهز اده بایزیده سوُ ندوُ غونو 
یازیر. 142 ور قده هر ور قده 19 سطر یازیلیب، قیزیل هابئله آبی خطلر له جدوله سالینمیش 
یازیالر، سر لوحهلر ال جور د تذهیب ایله اور تاسیندا »بسم اهلل الرحمن الرحیم« یازیلمیش. 
حکایه ایله بیتلر آر اسیندا فاصلهلر، قیزیل نقطهلر له عالمت قویولموشدور. بیر پار ا کلمهلرین 

 آلیتیندا، قرمزی مر کب ایله ده خط چکلیب، آچیقالماال ر یازیلمیشدیر. 

سینده کتاب سندبادنامهدیر. مولفی بللی اولمایان بو باشقا تورک وئرسیون، بریتیش موزه
میالدی  9561تاریخی  اثر، دینی، ناغیلسی قونُوالری ایچرن بیر اثر دیر، نسخه اسنتساخ

  دن تشکیل تاپیر)فیدان 2012: 181(.صفحه 981دیر. یازی توپلُوسو ایلینه عاید
سینده او الن سندبادنامه ایله یئددی وزیر آد لی ناغیلال ر ا تای باشقا ناغیل آذربایجان تورکجه

گونوموز هد ک اور تایا چیخمادیغی آیدینجا گؤر نور. ال کن ناغیلین بیرچو خ بؤلوملری باشقا 

                                                                                                                       
1 İftihârüddin Muhammed b. Ebû Nasr Kazvîn 
2 Tuhfetü’l-ahyâr 
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ناغیلالر ایچر سه ده حتی، مثنوی، طوطی نامه یا بختیار نامه کیمی اثر لری ده عینی شکلیده 
 قلمه آلینمشدیر. 

سینده سندبادنامه یا الینیزده اوالن یازی بو قونودا بیرینجی هابئله ایلک آذربایجان تورکجه
( یازییا آلینمیش 6191هجری قمری صفر آییندا) 5331وزیر کتابی سایلیر. کتاب یئددی 

نمره ایله آرشیو  14142A137سانتیمتردیر. آمریکا هاروارد دانشگاهی آرشیوینده 81*42
پور طرفیندن اهدا اولموش دور. کتابین یازاری میرزا علی اکبر امیر حسین نیکدکتر اولوب. 

ی مالباشی ایله باغلی هیچ بیر تاریخی بیلگی الیمیز ده یوخدور. تبریز ده و کو کلی عائله نواده
سی ایله ده تحقیقلر آپار دیغیمیز حالدا بو بؤیو ک عائله ایله ده هله سایالن مالباشی عائله

لرینده کتاب شخصی بیر کتاب اولدوغو اوچون ایلک هابئله سون صفحه باغلیلیق تاپامادیق.
« الچین»سینده دیر. حتی جلدین ایلک صفحهلمیشیاخین ایللرده نقاشی چکی

 .ن ایلک بایاتیالری یازیلمیشنیسیماهنی
 

 گلیردیم باغ آراسی
 تاپدیم مخمر پاراسی
 1نشانلی قیزالر گردیم

 2ازنده دش یاراسی
 

 آی الچین وای الچین 
 گل سنی گتیرم قاچیم 

 شمسی 1331تاریخ 
 

رین ال باشقا ال یازما هابئله داش باسما کتابالرا تای ناغیلکتابین دیگر خصوصیتی 
 باشالنیشی فارسجا اولوب ناغیل دوام ائدیر. 

« اما راویان...» ،کتابین باشالنیشی، باشقا تاریخی ناغیل کتابالر تک هذا کتاب هفت وزیر
 دیر.سؤزو ایله باشا چاتمیش« یاعلی»سؤزو ایله باشالییب، سونُو 

 ان بیرنجی ناغیل اؤرنک اوچون وئریلیر: آشاغیدا کتابد

 
 
 

                                                                                                                       
 گؤردوم - 1
 اوزونده دیش یاراسی - 2



 90 
 

 ریهذا کتاب هفت وز
 میالرحمن الرح اهلل بسم

 
وخ عمر چ ،یدیپادشاه وار ا ریده، بزمان سابق ،یبلر کیائد تیبئله روا خیصاحبان توار اما

. یدیا وخی یاوالد یول یدیچوخ ا یو جاه و جالل یدیا سییییهچوخ دولت  ی وشدیملهیائ
 نهیاونون ُملک ورا،یاوغول کرامت بو ریاونا ب ،یک یالواردی. آلالها چوخ یدیا نیغمگبو جهته 

سی قیزینا، اونو آلدی گتیر دی حرمسر ایه. پس یعم یگؤندرد یائلچ ریصاحب اوال. لهذا ب
عمیسی قیزی او پادشاهدان بیر اوغالن دوغدو کی، جمالی اون گئجهلیک آی کیمی اولدو. 
پادشاه اونو تاپشیر دی دایهلر ه، اونا تربیت وئر دیلر تا بئش یاشینا یئتیشدی. پادشاهین بیر 
حکیمی و ار ایدی، چو خ دانا و زیر ک ایدی، آدی »سندباد« ایدی. اوغالنی تاپشیر دی اونا تا 
اینکه اون یاشینا یئتیشدی. حکمتده بئله زیر ک اولدو کی، او زماندا هئچ کس اونونال مباحثه 
ائلهیه بیلمیر دی. پس پادشاه وئر دی پهلوانالر حاضر ائیلهدیلر و بویور دو اونا او خ و آت مینمک و 
قیلینج وورماق فعللرینی اؤیر تدیلر پس او ال ری دا اؤیر هشیب کی، هئچ کیم اونا مقابل او ال 
بیلمهدی بیر گون حکیم سندباد اوغلونون طالعینی یوخالدی گؤر دو کی، ملکز اده یئددی 
گوندن سونر ا پیس سؤز دئیهجک کی، او سؤز اونون هال ک اولماغینا باعث او ال جاق همان ساعت 
حکیم گلدی پادشاهین یانینا و او ز ادیکی، اولدوز ال رین حکمتینده تانیمیشدی، پادشاها 
دئدی. پادشاه دئدی کی: »ای حکیم تدبیر نه دیر؟« حکیم دئدی: »منیم تدبیریم بودور کی 
اونو بیر باصفا یئر ده قویاسان و اسباب طرب، ساز، کمانچه، دف، دایر ه و اوخویان اونون یانیندا 

 جمع ائلهیهسن تا اوغلون بو یئددی گونو عیش و عشرتله کئچیر ه«.
: یونا دئدا یردیشیو اوغلونو تاپ یدستهی. اونو ایدیوار ا یزیخاص و گؤزل کن ریب نیپادشاه

اعت . همان س«خارتمایچ گهیاونو قصردن ائش یمیگونه ک یئددیآپار فالن قصره تا  یآغاو»
 زیه اون کندغرفه، هر غرفه رخیقصره. او قصر ده، ق یآپارد ندنین الینزادهملک بیشیاپی زیکن
 اندایاوالردان اوخو یری. هرگاه بیدیجور آلت طرب وار ا ریب ندهیال نینیریو ب یدیوار ا روهما

 -وعن ندهین کناریو نهرلر یو دؤرد طرفدن نهرلر جار یردیو آلت طرب چاالندا قصر حرکته گل
وصف  ،یک یدیمرتبه ده ا ریب ین ُحسن جمالینزادهو ملک آغاجالر یلوهینوع گوللر و م

 نهینون جمالپادشه اوغلو زیکن لر،یدائله شیگئجه اوردا ع ریب ،ی. ائله کلریدیا رانیح لرینئلها
 نینهزادک. ملیسالد نایاغیؤزونو اونون آا ،یاولدو ک فتهیده فرحالت ری. بیردیئتیعشق 

 یکیوقت شاءاهللان : »یگؤروب دئد ی. اوغالن بوحالیاونا دئد نیر  اوزوندن اؤپوب و اؤز س
ت یرم. تا سنهاونو بو ماجرادن آگاه ائل نا،ون حضور یگئدرم آتام

 
همان ساعت «. له اؤلدوررذل
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نه : »یلد. پادشاه خبر آئرهیآستانه ده اؤزونو ووردو  نا،یانین یپادشاه یگلد ایآغال -ایآغال زیکن
من  ونه،اؤز  یددعوت ائله یپادشاه! اوغلون من یا: »یدئد زیکن« دور؟زاده ناخوشوار؟ ملک

 کیهئلا.« تمارامییمن قصره قا یداخ م،یاؤلدوره، من قاچد یمن یدستهیا م،یدمهلهیقبول ائ
 فیتکل کاوغلونو اؤلدورم ،یدحاضر ائله یرلریوز ،یغضبلند ،یتدیپادشاه بو سؤزو ائش

چوخ  نوووار، اما ا یالیخ کپادشاه اوغلونو اؤلدورم: »لریدئد نهیرلریب -ریب رلری. پس وزدیهلائ
اوغلومو ز؟ یدمهائله ریتدب هیین ،یلر کیمذمت ائ یزیاولوب ب مانیاگر اوغلو اؤلدو پش ستریا

 ریدبت ریب یریهر ب یاولدوالر ک جهتکی کدل،ی رلریپس وز« ز؟یده منه مانع اولمادکاؤلدورم
لکپادشاه اوغلونو اؤلدورم ،یک لرائده  ونمن بو گ: »یدئد ریوز ینجیدن ال چکه. پس او 

 .نایانین یپادشاه یگلد اغایهمان ساعت دوروب آ«. رمهرفع ائل زدنیس نین شر  یپادشاه
 ری. وزی. پادشاه اذن وئردنیشسیدان ،یک یدستهیو اذن ا یباش اگد ب،یشیئتیکی ائله
 نیرین بیاوالد نویلسؤز  نیزیکن ریب یک لییدئ یاخشیاوغلون اوال  نین میاگر سن: »یدئد

وار  ندایالیخ ،یک دی! و شارییدئ االنی ا،ی رییدوغرو دئ زیرسن کنیلمیآنکه ب ال، و حسناؤلدوره
سؤز  ریب ندنیسلهیو ح ندنین مکریاوالر ایآ ریوز: »وردویشاه بو «هیائله لهیاوغلونا حن یسن
 دی:هلاول عرض ائ ریوز «ریائله وز انیب: »وردوی. بو«یبل: »یدعرض ائله ریوز «بسن؟یدیائش
چوخ  یلرعورت ندانیالرن پادشاهیئچن زمانکپادشاه،  ریب ،یک شمیتمیپادشاه ائش یا

  ندهیگون اؤز قصر ری. بیدیا صیچوخ حر گهیلو معشوقه یدوست توتارد
 
طرفه  ب، هریشلهیا

و آز اونو گؤرد یکآرامه دوشوب، ائلهدل نه،ینازن ریب ندایتماشا ائدر. ناگاه گؤزو بامون کنار
. همان یدیائو نیریفالن وز لری. دئدیخبر آلد نیبیصاح نیاوال، پس او ائو هوشیب یقالد

سن فالن ک گئدهگر ریوز ی: ایحاضر اولدو، دئد ریوز ،ی. ائله کیدستهیا یریساعت وز
ب. یول ائدقب ری. وزسنهیب منه دئیخبردار اوالسان، گل ندنیشین ایاوران نا،یالهما نیمملکت
اونو گؤروب  یعورت نیریوز یکائله نه،یائو نیریوز یگلد لهیا لهیح ریب ا،گئدندن سونر  ریپس وز

 اؤپوب و ندانیاغیآ -دوشدو توپراغا و اونون ال اغا،یپادشاه دور. دوروب آ یگؤردو ک ،یدیتان
]عالم[ بو مکانه  یقبله یا: »یدبرابر ده دوروب، مشغول خدمت اولدو. بعد از آن عرض ائله

ن یسن: »یپادشاه دئد.« لمییدئ ین صاحبین و نوازشیبو التفات ،یک ردن سبب نه دوکگلم
: یدعرض ائله ،یدادب بوسه ائله نیدوباره زم یعورت نیریوز «ب.یریبورا گت یشوقون من

 ،یوم کهاردان من بئله سعادتمند اولد لمییدئ قیال  نهیگیزلین کنیرلرکو ن نیپادشاه من سن»
. عورت نهیاونون طرف یاوزالتد نیال ب،ییرمهیگت طاقتپس پادشاه « مند اوالم؟سندن بهره

ال تا ق مدایباغ میگون من اؤترو فرصت وار، صبر ائله و سن بو شدنیبو ا: »یک یدعرض ائله
 ن،سترسین، اوندان سونرا هر نه ایدائله لیم ،ی. ائله کمییهحاضر ائل یلئمهیمن طعام و 



 92 
 

  یمسند نیریوز شاهپس پاد.« خمارامی، سؤزوندن چبردارمفرمان
 
 نیریب، وزیشلهیاوسته ا

ادشاها اوخوسون و اؤزونو پ یوئرد یدیوار ا یحتیاوندا موعظه و نص ،یک یکتاب ریب یعورت
ناهدان گ یگیدگؤردو و ائله یلرپند و موعظه وب،یاوخو یپادشاه او کتاب سین.ائیلهمشغول 

ن یادشاهپ یردیگت وب،یقو نهیچیان یدوخسان قلم طعام قابالر یعورت نیریپس وز ب،یدییقا
. یدیا ریب یلرجور و طعمجوربه یب، اما رنگلریاول ائد. شاه او طعامالردان تننهیخدمت

« ر.یدر یب یلرر، اما طعمید الوان یلرن رنگیلربو طعام: »یب عورته دئدیپادشاه تعجب ائد
 «عارف اوالسان. ،یک میدمن سندن اؤترو ائله ،یک یدمثل ریپادشاه بو ب یا: »یعورت دئد

دوخسان  ندهین قصریپادشاه: »یک یدعورت عرض ائله« ر؟یدبونون سبب نه: »یپادشاه دئد
 دنعورت ب،یدیپادشاه بو سؤزو ائش ،یائله ک« ر.یدر یب دهیالوان و طعم دهیرنگ ،یحرم

 نیریوز یقالد ،یخدیچ ندانیادیاما اوزوگو  نه،یب اؤز ائویگل اغایخجالت اولدو، دوردو آ
 .ندایآلت یمسند
  ندایوانیپادشاه ا ،یک ائله

 
 یسفردن گل ریب، وزیشلهیا

 
دن، طرف ب و اوییب، پادشاها باش ا

 نهیائو یدب، گلیاذن آل ری. پس وزیدآگاه ائله یپادشاه ،یشدیگئتم یک نجایدال نیشلریاو ا
 
 
شدیا

 
وروب ندا. اونو گؤتین آلتین اوزوگو مسندین اوستونده و ناگاه گؤردو پادشاهیمسند یل
 نیکو ال  یشمادیاونوال دان یمیک لهیا ریروگردان اولوب، تا ب ندنیو اؤز عورت نونایقو دویقو

وخ چ یروگردان اولماغ نیریوز ،ی. ائله کیردیلمیب ینیسبب نینیغضب نیریعورت وز
 انیب نایآتاس نیروگردان اولماغ نیریو وز نایانی نینیآتاس ینفر گؤندرد ریعورت ب ،یچکد

از قضا « رم.ه یدئ ینیتیکایش نایانین یرم پادشاهه باح گئداص: »یدئد یآتاس نی. عورتیدائله
عرض  ین آتاسی. عورتلریدیحاضر ا ندهیپادشاه حضور یآتاس نیزیو ق یو قاض ریگون وز ریب

 لیزیو چوخ ق میشدیاؤزوم اکم نیخرم و آغاجالر یدیوارا میباغ ریب میپادشاه! من یا: »یدائله
ن یسن یاولدو، من او باغ داروهیم یاونون آغاجالر ،ی. ائله کمیشدیملهو گوموش اونا صرف ائ

 و میدگؤزتله یمن او باغ ر،ییپادشاه! بو دوغرو دئ یا: »یدئد ریوز« م.یردیتاپش نهیریوز
اؤزومه قورخدوم،  -گؤردوم، اؤز یاثر ریش ریگون او باغدا ب ریب ،ی. ائله کمیئدیسین میوه

 تییقا ریوز: »یگؤروب. دئد ریاوزوگون وز ،یک یلدیپس پادشاه ب «اوندان روگردان اولدوم.
.« بییباخما لیک ایلهدلب، اما بدیاو باغه گئد ریش یک شمیتمیو خاطر جمع اول. ائش نایباغ

اعتماد  هنیگیلونون پاکدامنلح قویوب و اص یبنا ،یردیچاغ نیعورت نهیب ائویگل ریپس وز
 .یدائله
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 یالر یند باغالنتک
 یلیصمد چا 

 
 

الرال، یباغالنت ینیاپیله یا یشاتیش گئدیا یکنددهکد(، ی)تول یالرینتیاپیش، یارادیند ک
ن اولسون، ی، درده د  یکلر یشیین گؤرونتوسو ائله د  ییر شئیندا بیشاتیش گئدیر. ایدیلشگهیلیا

 الر اوزرهینتیاپیر. یدیلکگر  یشماسیر ده انسان چالیر آراج، بیه بیش گؤرمهیاولسون، ا یبارل
 رالر.یدیقورمال یله باغالنتیریب -ریشان انسانالر، بیچال

( قورولوشونا یدارهیق )سرماین آناماللیئریسم( قورولوشو، اؤز ی)فئودال کیلیب  ق، درهیاربابل
ن ان یالریاالرقر. بو قیشدیلمیره بیچره گیستم ایس یئنیندا یالریوئرندن سونرا، چوخلو قاالرق

 ر. ینا دوام وئریشییاشایاوزره اؤز  یاشامیند ک یسیاؤنمل
 ینیندلک یریصورتده آ کیستماتیرلر. اونالر سیلردشکیغیقا کنا مالیالرلرآراجیندلک

 ده اؤزودور. اونون یشچیده اؤزودور، ا کمال یسیشچیند اکارارالنمازالر. یب، اوندان یدشلهیا
 یندلک. رالریدیالرآراج یاونون اؤنمل ...ئر ویر. داغ، داش، یدقی، آرتیغیلیعته اوالن باغلیطب

 ر. یگلمزد هیز، دوشونجویالرسبو آراج
ر. بونونال یدیندلره تاک یریالر، چوخلو او بیچ باغالنتین هم گؤرونتوسو هم ده ایندکم یزیب

 یآال  یهانس نیندکم یزیب کر. دئمیدیله، آرالیا یراسیندلر سک یریده او بؤندنیبئله، نئچه 
وموز آز یر. سویریبللند ینیغیراالندیندلرده سک یاونون هانس و دوزومده اولدوغو،
ا گؤره ده، اون .لرلییش دئیز گئنیمیلرؤوشنک ز،یمیوردالریر. یزدا آزدیمیاولدوغوندان، آدامالر

رلر. شهره یدز دئمیمیلرکنجیکرلر. ایئردیز شوران یمیئرلریر. سوسوز یز آزدیمیداوارالر -مال
ن بلر. دونیرلر دوزلدین خیسن مدرسهیندکر. یدیتورپاقل -ولوموز هله ده وار داشیگئدن 

 یج-1370ن، هم ده ین آدینندا، هم مدرسهیسیازی. باش یدیش گونو ایلین آچیاوران
 شالر.یازمی یخیتار
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وخوموز ی -بالر. وارینیغیندا داغا سیداشالر دره بوغاز -ر. بوتون دامیدیز، اوتوز ائولیمیندک
خار. یدن چر دؤشیب ندایارغان آلتیزدا یمینه بوالغیر. زیئل توتمازدیر. بورا یندادیارغان آلتی
 یمیلروچهک

 
رلر. یدندهیچیوخوشلودور. ائولر قورسا دووارالر ای -شیبوروق، ائن -یریز ا

نن داش، لهشیزدا ایمیداشالر -ر. دامیددا توله یانیر یله اوتاق، بیز ایدهل یانیرین بیلرطیح
 یسیلر، هامیشئ یمیکچؤپ رقا، قرهیندی، قی، سوواق، پردکر ی، سامان، دیقورسا توپراغ

  -یردا شئیخ -میری. خکیراؤزوموز دوزلد یلرپنجره -یقاپزدن اله گلر. تخته یمیئرلریاؤز 
ر، لده گئجهاونا گؤرهوخدور. یبرق  یکزده هلهیمیندکق. یدن آالریده چرچ لریمیزیشوی

 ق. یرایاندی یزنبور، راق، قوللوقچویفانوس، شام، المپا چ
ه جوتل یئریر. یدکمکه ایی، لوبیئرلرده بوغدا، آرپا، مرجیز دئم یمیشیم آنا ایزیب

ن یزیمیلرکیدکس اولماز. ایل، محصولوموز دا پیاغان اینده یئریش یاغی -ق. قاریشوخومالر
 یزیمیلرکیچدی. بکیچریالرال بآراج یمیک، اوراق یرنتکدا  نیر آزیب، بیزله دریمین الیر آزیب

 -دن یده ول سوروب سامانق. خرمنیوب خرمنه آپارارکچره تؤ یس، توربا، باردان، چووال ایتل
 ی. سامانقیاپاری کزده چؤر یمیرلری، اؤز تندکر ب اون ائدهیرماندا دارتیید   یلرق.دنیرارییدن آ

لکنده چللکداما چ ی. سوواغکیشلدریدا از سوواقیمیگیدکدا دووارا، داما چ
 
رت، نووا، ی، ا

 .کیرندا، شومشه، ماالدان استفاده ائدایایدا داما  یق. سوواغیارارالنارین دولچادان یرئز
ن یزیمیرناقالیقا کئمیم یزیز بیمیوانالریق. حیزده اوتاراریمیلراؤز اؤروش یزیمیونالریقو

ر ی، پنشور ران،یق. سوددن، آیماق، خاما توتاریره، قاکن سودوندن، یرلر. اونالریدندنیلراؤنمل
 ق.یتوتار کدؤش ورقان،یق، یاسدیونوندن، ین یونالریقو ی. اونالردان ساواکیرریاله گت

ر. یزدیمیلرکله بال پتیز ایمیوق، خوروزالریده تو یئریناق یقا یرین او بیزیمیلرکئمی
ن ین بالیلررهک یکزدایمیالر دا دسترخانی، آریومورتاسین یزیمیلرکئمی یومورتالیوقالر یتو

 ررلر. یئتی
ورسوده ک ،وغونداین سویشیر. قیدنیده، چتکیلاوالراق، ساده یعته باغلیاشام طبیم یزیب

ز یمیئری وناجاقیویق. یاریویب، اؤزوموزو یریزدیسو ق کر چللیوناندا بیویق. یراریزدیاؤزوموزو ق
 دا چاالسر اوستودور.یایشدا توله، یق

ه، لردز حبیمیغیدن آلدی. چرچکیله اؤزوموزو درمان ائدریلریتگیچؤل ب خسته اوالندا،
له شهره گئده کینلیدا چتلره توتوالن چاغکیلر خستهیر. آغیزه د  یمیان زمان دردییز آغریمیباش

لن یکچ نددن شهرهکن اوشاق اوسته جاندان دوشر. یقادر یلو بیبو یک. هردن ائله اوالر کیلریب
ادا یولون پیند کر. یدنیز چتیمیگل -توپراق اولدوغونا گؤره، گئت یلومتریکولوموزون نئچه ی

 خارالر.یول اوسته چیب، ینیوانا مینجه، حیئتیوال یسه اصل یلر ا. خستهکیگئدر
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وز ن دا اؤزومیر آزیق، بیراریتدین شهردن آلدیر آزین بیالرز آراجیمیگیشلتدیندده اک
وجو، کند، بر، سرند، نردووان، تختهیلگیر، سی، قلبکر، الیانق. اوراق، درگز، شنه، جکیدوزلدر

ل، خکؤر  کقازما، چؤمچه، بئل،   رلر. ینه چوخ د  ین دردیزیمیشیش، ای، و 
شمه ییل د  ما لر،شیوئر -شیرلر.آلیدیالر، اؤنملینتیباغ یکنداین اورتاالرینیند آدامالرک

گوجون، ن ینیلر قولالریندلکرلر. یلردیشیکن ین چوخو ائولریساتانالر -بیرلر. آلیداوستونده
ن ینیند ائوکر. یدیده اؤزلر نیشلیر، ایدیده اؤزلر هییر. اورلکاوسته تؤ  یاؤز محصولالر
ن یائو گلر. ایسا ین اوغو، بوداغینیشیک یر. اوغالن اوشاغیدیباشچ یشیکقورولوشوندا، 

ا اره د یزین قی. ائورواردان بوشدو یاوالرسا دا، اللر یسیشچیا ین اؤنملینیشیک یآرواد
ر یدو بمصلحت گؤر  یآتاس یکئر ائدر. اوندا دایئر به ی یشلریندن گلن ای، الیمیکگئدنه 

 یتگؤک ی، حتی، ساواشیرماسیخی، چینجین خینیشیکه اره گئدر. ییشیکا یاوغالن، 
ر. یدیشیا کیلگونده یسیرتیباغ ،یسیرتیشقیو، قیوک -یاولورسادا، ها یگرگ یاؤترگن یائو

ر یلدیگ -ریلدیب، گیتارینا دؤزوب، هردن ده جاواب قایسین هامیدا بونالرآرواد اوشاق
ورخو ق وسو ساخالما دا،کرلر. یا گلیندان سایالریاوال  یاغین بایشلر ائویبئله ا. ارالریآغال

 -لهدن هیشیکآرواد  ارسا دا،یبوشا یآرواد یشیکمز. کاولدوغونا گؤره، چوخ اوزونا چنده یچیا
 لمز. یهله بوشانا ب

و، ر آدام اؤلدیب یکر. ائلهیدیندلره تاک یری، اوبیرما تؤرنلرین اؤلو باسدیزیمیندک
نا گؤره، یغیاولماد یئریونتو یوین اؤلو یزیمیندکن ساالرالر. رال شوهیباغ -ریغیچ ینالریاخی

ن یاخیوجوسو یویاوالرسا  یشیکارالر. اؤلو یویب یر داش اوسته اوزالدینده بیطیاؤلونو اؤز ح
اؤلو  یکر. ائلهیفنلهکوب، یویر آرواد یاوالر. آرواد اوالندا دااونو ب یسیشیکر ین بینیآدامالر

رلر. کتؤ  وب، اونوندا اوستونه توپراقین داش قویی، اوستونه بنایلدیریگؤمدورولوب، توپراغا تاپش
، نه داش دوزوبیسدؤوره یرین گؤرونتوسون سهمانالرالر. بیش، قبریخمامیچ یرخیاؤلونون ق

 ر داش دا،یب کیچیکب، یکت چیمین اوستونه سیقبر یریلدر. او بلهکید کر لؤپو یؤنونه ده بیباش 
ؤنونه یباش  ن،کار یب، قبر اوسته قویریتدیگتن ده پولو اوالرسا، سال داش ینیریار. بیاوسته قو یباش

ندان یسیط قاپی، حیمیکنا یرخیدان قبانیغرلدر. اؤلونون شامهکید یلو باش داشیبو -ده ائن
وپاران، ن قه شوهیتؤرن اوالرسا دا، گنج اؤلو یاغیه بایاؤلو یاشلی یاس گونلریفانوس آسالرالر. 

اخا آچان، ساققال یب، ینییاوالر. او گونلر، قارا گئان چوخ یاوجادان اوخشا ان،یور آغالکهؤن
خارالر. هردن ده نئچه یردان چیدان سونرا خاطرخیان آرواد، قی، ساچ وورمایشیکان یرخمایق
 ار.یساخال یمیکله یر این بیرین آدام، اؤلو خاطیاخی
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 15-14 یزالریر. قیندادیاغیندلر ساک یریچوخ او ب -ده، آزما یلرمراسم ین تویزیمیندک
 یشاریندن ائولنرلر. دیلرچیندان، اؤز ایفاالرین چوخو، اؤز طایلرندا اره وئررلر. ائولننیاشالری

ررلر. هردن ینده گتکاوغالن اوالن  یزیب، قیندلردن ائولنک یریلر ده، او بفاالردان ائولننیطا
ز یر. قردارال یقاچ یزیله قین زورو اینیفاسیز وئرمزلر. اوندا دا اوغالن طاینه قیستهیا یزیق

 یزلیگ یزینه گؤره، قیون خرجیدو -یز زورال اولماز. هردن ده پولسوز آدامالر تویالنیرتما یقاچ
ر یب -یلیشیکر یزده چوخلو ائولر بیمیندکرارالر. یردیرتدیشما اوستونده قاچیر سؤز دانیب

 یلریشیکر. هر ائوه باخارسان، یدینئچه آروادل -یشیکر یر. نئچه ائوده بیدیآروادل
 یلچدان اؤنجه ائیدا توتارالر. تو یتو لرده،ائولنن یاشلیگؤررسن. گنج  یاشلیآروادالردان، 

ق یده عاش یسگئجه یق آپارارالر. تویشیغا، جاهازا گؤره دانیب، باشلییئی ینیریب، شیگئد
 آرزو ائدر:  یاوغالن اوشاغندن یگل -یب یلرنغمه ینارالر. تویب اویب، چالیریچاغ
 
 نیز گلیم قیزیم، قیزیق

 نیدوز گل یقامت -قد
 سترمیاون دؤرد اوغالن ا

 نیز گلیق یگیسون بئش
 

آز اوالر.  یگینلیریز اوالندا دا شیرر. اوشاق قیندیسئو ینی، هامین اوغالن اوشاغیلرائولنن
ب، اونا آلقا ینا آپاریانی یآلقاچ یزیلرلر. قیزدا بین قیانالردا سونسوزلوغون ندنیاولما یاوشاغ

ن تپه یزیمیندک یزیالر. اونالرال بئله، قیدرار یازدیا ییده آلقاچ نییرارالر. اؤتن گونلر گؤبهیازدی
ن ایاولما یسترلر. اوشاغیدان اوشاق انارالر. اوجاقیب، اونا تاپیاوجاغا آپار یکاوستونده

 ان چوخ اوالر. یی، قارقیزیق
 یلرر. گنجیدهدکشمیید   یزیمیالریند باغالنتک« لیموبا»ول آچا یزه یمیندکللرده یو اکسون

ن اؤز یا گؤروشلرین، دنیالریباغالنت کجن گلهیاونالر یکره ساالن بو آراج، اولسون کیف
ر د    لر. یب ز آواندالشایمیولالرینددن شهره گئتمه کله. بئله اوالرسا دا یشه بییگوجونه قد 
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 اوسطوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کریمی حمدرضام .لریاسطوره آذربایجان ●

 .آراشدیرماالری ویاسطوره نینسیافسانه گؤز تپه کتابیندا قورقود دده ●
  قلم صاحب الهروح
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 لری آذربایجان اوسطوره
 کریمیتر محمدرضا کد

  
 

ونو هدفی ساییلیر. ایلک اؤنجه بنین لری بو یازیدیر آذربایجان اوسطورهاوسطوره یا میت نه
ن نیر. دوشونمک بالردان فرقلهله باشقا جانلیدوشونمک_ انسان دوشونجه لیییک هدئم

 
یل

ک بیلم دنینینهشیر. هر بیر دوغال اوالیین رلهلره فکانسان، عمرونده گؤردویو فنومن
 نئچه ؤروبگ چیخماسینی آیین. آختاریر دنینینه اونون گؤرور؛ گوندوزو -. او، گئجهییرهایست

سینی و داها بیرده آریقالنماسینی گؤرور. سینی، بدیرلنمه کؤکلمه هالل گئجه به گئجه گونلر
لیر همان پروسه باشدان تکرارالنیر. آنجاق یئنی باشدان آی چیخیر، گئجه به گئجه کؤکه

آی دوالناراق  12سونرا یه بیر آی دئییر. گون چکیر. بو سوره 30آنجاق بو پروسه یاخالشیق 
آی، بیر ایل ساییلیر. انسان یاشاییر.  12ز اولور قیش گلیر. بو ؤباهار تکرارالنیر، یای گلیر، گ

مرونون بیر پایی اولور: ؤایل انسان ع 12ساییسی اونون اوچون قوتسال اولور. ایندی هر  12
ایل قوجالیق  12لیق، ایل آهیل 12ایل یئتگینلیک،  12ایل گنجلیک،  12ایل اوشاقلیق،  12

 .دورانینی سوروب سونرا قوجالیغینی کئچیریر

یر شالبته سونراالر هر ایل آی دوالنیشی ایله یوخ، بلکه گونشین دوالنیشی ایله داها دقیقله
 الده معلومات یئنی گوندن -نین یئرینی توتور. هر حالدا انسان گونوگونش ایلی آی ایلی

، ایلدیریم، یئل یر. دنیانی تانیماغا چالیشیر. انسانتاپی دنلرنه اوالیالرینا یاشاییشین ائدیب
م قار، -توفان، یاغیش پر   دنیا یرب رکدوشونه اوالیالرا بو انسان آنجاق. چکیر یهدوشونمه اونو د 

 .لنیریییه گؤروشونه

نینی بیلیر. آما بو ب، اونالرین نهیگونون انسانی تمام دوغال اوالیالری تانیی بو  لگیلرییبد 
ک انسان بوگونه قدر اوچ نئچه دوره نی باشدان کئچیرمکله الده ائتمیشدیر. داها یاخشی دئس 

اولموش: اوسطوره دنیا گؤروشو، دین دنیا گؤروشو بیلیم دنیا گؤروشو. بونو یییه دنیا گؤروشونه 
یر دنیا اولموش، با گؤروشو ایله ایلگیلی کیر هر بیر دنیا گؤروشو باشقا دنیدا آرتیرماق گره
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اولور اوسطوره  . یا دئمکدئییلدیر باشقا بیر دنیا گؤروشو اورتایا گلسین اگؤروشو بیتیب سونر 
ین دنیا گؤروشونون بیلیم د دنیا گؤروشونده دین دنیا گؤروشونون اساسالری یارانیر یا

 لرلهتمی -لرسی اوسطورهمرونون چوخ سورهؤاساسالری دا اوال بیلیر. آنجاق انسان ع
 .توتور یئر اساس سونرا رونئسانسدان ده بلکی تاریخی بیلیم کئچمیش

ر، اوسطوره د 
 
ر للر انسان دقتینی اؤزونه آز چکمیشدیر بیر سیرا عالمکئچن یوزایله ق

انسانین  ییردیلر، بلکینی افسانه کیمی بیلمیش علمی آراشدیرماالردا اونا اؤنم وئرمهاوسطوره
وگون لر برک قیراغا قویوردوالر. آما چاغداش عالمه عایید اولدوغونو بیلهسیننادانلیق مرحله

سینی علم اینام تانیتیمی اوچون اساسلی بیر قونو ساییرالر، نین دقیق دوشونمهاوسطوره
 .بیلیم یوردالریندا اونا میدان آچیرالر

ن باخیمیندان می لر تاریخلری واردیر. بو اوسطورههر بیر ملتین اؤزونه مخصوص اوسطوره 
آذربایجانین اؤزونه مخصوص  هابئلهایللر بوندان قاباغا گئدیب چاتیر. تورک خالقالرین 

ش، گمیش یا بیلقامیلری اینانجالری واردیر. بونالردان آد آپارماق ایسترسک گیلاوسطوره
الریندا باشقا یاسایماق اوالر. آالن قووا، دیب باقوی، اوغوزخان  ...دده قورقود، کوراوغلو 

ریله لاوسطوره سیماالرینی گؤروروک. بو سیماالرین بیر سیراسی باشقا خالقالرین اوسطوره
تده مریم خاتون کیمی ارسیز اوشاق صاحیبی ایلگیده اولور. او جمله دن آالن قووا مسیحی 

 .الری دا وورماق اوالراولور. باشقا مثال

ین لر انسانکیر. اساس اوسطورهگره عنصرالرینی تانیماقینی بورادا اوسطوره اساسالر
 یارانیش اینانجی انسانین دنیا گؤروشونده اساس بیر یئر اؤرنک اوالراقاینانجالرینا قاییدیر؛ 

نیر: انسان نئجه یارانیر و نه اوچون اؤلور؟ اؤلوم وئرمک دیله (جوابیانیت )توتور بو سورغویا 
یق، عدالتله ظلم، اهورامزد ایله اهریمن ابدی قارشینی نئجه آلماق اولور؟ ایشیق ایله قارانل

لبه چالیر. غ اوالراق ساواشیرالر. بیر زمان ایشیق قارانلیغا زور گلیر و بیر زمان دا ترسینه قارانلیق
گؤروشوندن یارانان اینانجالر  لره بؤلونور. بو دنیاایللیک دوره 12000مرو ؤنین عسییئر کوره

جو -13 گون بایرام توتوروق 12رک دوام ائدیر. بیز ایل بایرامی دئیه هله بوگون ده اؤز وارلیغینا
یا سی کیمی ائودن ائشیگه چیخیریق بلکه دنگونو دنیانین اورتادان قالدیریلماسی سیمگه

سین، یئنی دوره باشالنسین. آذربایجان داستانالر گئتمه آرادان انسانالر -ویران اولورسا، بیز
سی کیمی رول سی قارا ملیک اهریمن سیمگهایشیق سیمگه الریندا زیادخانناغیل

 .دئییلدیر نچتی گؤرمک بونو ناغیلالردا داستان چوخلو بیر ناغیلیندا کرم -اویناییرالر. اصلی

ایلک  ر دنیانینواردی ناغیللریندن بوگونه چاتان بیر نین اساس اوسطورهتورک دنیاسی
ستو انکیدو . بیلقامیشین بیر سئویملی دوناغیلیساییلیر: گیل گمیش یا بیلقامیش  ناغیلی
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مین نین ساواشینا چیخیر. هسیرک اؤلوم عفریتهنهاؤلور بیلقامیش اونون اؤلوموندن تاثیرله
دا گؤروروک. دلی دومرول یول ناغیلینبیز دده قورقود کتابیندا اوالن دلی دومرول  ناغیلی

آلیر. بیر  ندن دؤیوبیگآلیر، وئرن کئچیر وئرماوستونده بیر کؤرپو ووروب، یولدان کئچندن باج 
اوتورور. اونالرین آغالییشالری دلی دومرولو اؤزونه چکیر. اونالرین  ائلگون کؤرپو یانیندا بیر 

ین بیر نی سوروشور. اونالر قبیلهدنیننهبو آغالماغین  بنین یانینا گئدیآغ ساققالالری
غونو سورور. کیم اولدو نینومرول قیزیر گنجین قاتلیییرلر. دلی دنین اؤلومونو سؤیلهایگیدی

دلی دومروال دئییرلر بیزیم ایگیدین جانینی عزرائیل آلمیش. دلی دومرول عزرائیل آختارماغا 
اونونال ساواشماغا حاضرالشیر بلکه انسانالری اؤلومدن قورتارسین. گؤرونور دده قورقودون بو 

 .ه ساخالمیشدیرنین عنصرالرینی اؤزوندی اوسطورهناغیل

ییش ادیر. بیلقامیش ابدی بیر یاشمر سورمکؤیارانیشین باشقا قونوالریندان ابدی ع
. ابدی حیات اوچون چالیشیر. دینی گؤروشده حضرت خضر حیات سویونو ییرهایست

لی اسکندر حیات سویونو الده ائتمک ایچمیش ابدی یاشامی الده ائتمیشدیر. مقدونیه
یر. دده قورقود اؤلوم الیندن قاچماق اوچون ساز چالیر. بونالر هامیسی اوچون قاف داغینا گل

 .دیرنین دنیا گؤروشونون یارادیلمیشالریاوسطوره دورانی

ی لده اؤزل بیر یئر آلیر. حیات سودان باشالنمیش ایلک تک یاختهسو عنصرو اوسطوره 
نمیشدیر. سو عنصرو آذربایجان اوسطوره وارلیق و لرینده اؤنملی ساییلیر. کوراوغلسودان تؤر 

 نین تاپشیریغینی یئرینه یئتیرمک اوچونهله روشن آدییال اوالن زامان، آتاسی آلی کیشی
 بوالق وشاق توققوشاندا بیریله -قوشا بوالغا گئدیر. آی چیخیب ایکی اولدوز قوشا بوالقدا بیر

بایداق او سودان  بیر ینیگیچما کؤپوکدن یویونماسی، کؤپوکده بو روشنین آتاسی کؤپوکله نیر
ینه گان ایچمتن اولور، اوندروئین  بده یویونوؤپوکینی تاپشیرمیشدیر. روشن بو زمان کگگتیرم

 چالماق زسا. دن بیر سستیتره داغالری اوخویاندا سس، بیر ائله -گؤره گور بیر سس قازانیر
ورمامیشدان کف آرادان گئدیر دولد سودان او بایداق بیر اولسون حیف اما. قازانیر ده هنرینی

 .ییرنین کورلوغو آرادان گئتمهاونا گؤره آلی کیشی

 دورآت، دنیز ایلهدیر. کوراوغلونون ایکی آتی اوالن قیرآت یییهده  سو، باشقا بیر خاصیته
 زدن بیر مادیان گلیب آلیآتالردیر. کوراوغلونون یارانیشیندا دنی یارادیالنآتالریندان 

بوراسی  ئرییریال یاخینالشیر اونالردان دورآت ایله قیرآت دنیایا گلیر. چکیجی آتال نینیکیش
اش قویوب دن برک اونون قاراقاشقا آدلی آتی، سامرهدا گؤروروک بابکی اؤلدور  ناغیلیندیر بابک 

یل هله ده اینانیرالر هر ا اولوسآذربایجانا قاییدیر ساواالنین باشیندا اوالن دنیزه گیریر. 
نین بیرینجی گونونده )بابکین شهادت گونو( قارا قاشقا او گؤلدن چیخیر، گؤلو شهریور آیی
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گیریر  ییر. آنجاق بابکی تاپمادیقدا یئنه گؤلهمانین بابکینی سسلهزرک، دوالنیر و شیهه چکه
 .ی اوچون ظهور ائتسینگتا گلن ایل همان گون یئنه اؤز ایست

یندا اغیلننصرو دا اوسطوره بیر حالدا یاشاییر. تورک آتالری قانادلی اولورالر. کوراوغلو آت ع 
قارانلیق  دیگی زمان اونالری بیردورآتی بسله ایلهه تاپشیریر قیرآت نگؤروروک آلی کیشی روش

 مادان چکینسین تکجه بیر باجادان اونالرا یئم وئرسین. آنجاقخالییب اونالرا باخده سا لهطوی
باخیر؛ گؤرور بونالرین  ه نهجو گون باجادان بو ایکی کؤهل-39ییب گنج روشن بونا دؤزه بیلمه

جی گون ایکی آتی ائشیگه  -40ییر! قانادی وار، روشن باخدیقجا اونالرین قانادالری اری
 نالییر اونونآ دیگینیدؤزه بیلمه ینروشن بچیخاردیقدا آلی کیشی آتالرین قانادالرینا ال چکی

ر لهر ایکی آتین قانادی اریییبدیر. بوگون دنیادا قانادلی آتالردان چوخلو هئیکل اوچون ده
 .ی موجود بیلیرلرللرینده ساخالنیلیر اونالری تورکلره عایید بیر اوسطورهسرگی دنیانین مختلف

اونون  بدان ساییلیناغیلالر لی تالری دا آذربایجان اوسطوره خاصی  ناغیلاوغوز 
آراسیندا گونلری آدی کیمی سئچیلمیشدیر.  اولوسونین آدالری بوگون تمام دنیا یاوغالنالر

 -ی، ایلدیریمنون آدالری: آی، گون، اولدوز، گؤاونون آلتی اوغلو

 Sunday, Monday, Thursday, Saturday, Friday: انگیلیس دیلینده

 Sonerstag, Montag, Donnerstag, Freitag: آلمان دیلینده

 Mundi, Mercedi, Mardi, Geudi: دیلیندهفرانسه 
دیر. بوگون تورک دیلینده بونالر: یئل گونو، سون گونو، دوز گونو، آراگونو، باشقا دیللرده بئله 

 .سود گونو، سو گونو و آینی گونو آدالنیرالر

: دنالری، اوسطوره عنصرالرینی اؤزونده ساخالماقدادیر او جملهناغیلآذربایجان اسکی 
الریندا بونالر ساخالنیلماقدادیر. اوغوز، شو، آلپ ارتونقا، ناغل ..ؤگ تورک، اویغور و.هون، گ

 باشقاالریندا اوسطوره عنصرالرینی گؤروروک. بو هابئلهآلپامیش، آسنا، بوغو تگین، بوزقورد 
 ...دن آغاج، حیات آغاجی، ایشیق، بوالق، آت نین عنصرالری او جملهالردا اوسطورهناغیل
 .رولالر اویناییرالراؤزل 

لرین فرقلری چون اؤنملی کی افسانه، داستان، ناغیل و اوسطورهبونو آرتیرماق الزیمدیر 
 اوسطوره اغیلین یا داستانی، الزیمدیر آییرتماق بونالری قاریشیر بیرلریله -اوالراق، گاهدان بیر

قوقنوس  را دنیا و آغ دنیا،د قوشو، قامر ز ُعنقا، اوالن بیزده. ایشدیر بیر یانلیش قویماق یئرینه
 .دیرالرقوشو، توراج، باشقا قونوالر سونراالر آچیقالنمالی
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 نینیسافسانه گؤز تپه کتابیندا قورقود دده
  آراشدیرماالری ویاسطوره

 مقلصاحب الهروح

 

 باخیش بیرینجی 

 هر کتابین بو هتاسفل اما ساییلیر؛ کتابالریندان آدلیم ان نینادبیاتی تورک کتابی قورقود دده
 بوی، 12 سینسخه درسدن! دیناقص باخیمیندان آراشدیریجی ده سینسخه یازما ال ایکی

 ساییسی لرینقبیله اوغوز -بوی 24 دهاصل کی یازیلیب، دا بوی 6 ایسه سینسخه واتیکان
یرلی بو. اولمالیدی -قدر  اسطوره ماا اوالر؛ آراشدیرماق باخیشالردان چئشیتلی اثری کالسیک د 

 .ردو دومرول دلی ایله گؤز تپه الریبوی گلن گؤزه اولسا، نظرده ائتمک نقد باخیمیندان

 اسطوره -بویو جی -8 نینکتابی قورقود دده -بویون گؤز تپه چالیشیریق دا یازی بو
 .اقیقالیآچ باخیمیندان

 هابئله معنالی بلکه دوغولوب؛ لردنواژه کلید ایاسطوره کیمی پازل بیر دستانی گؤز تپه
 بیری هر هدافسانه لرواژه کلید. آلیر یئر دهردیف بو لر،اوالن بوتون افسانه قورولوشو ایاسطوره

 .ستریرؤگ صورتی بیر معنالی ده نهایت بیرلشیب، کیمی لریکهیت پازل بیر

 مایاندوغرولوغو اول آردیجا دانوارلیق بیر سورئال سیکلمه ایلک -دئو گؤزلو بیر -گؤز تپه
 ان اما والر؛ا ائتمک بحث دستاندا بو لردنواژه کلید چئشیتلی. ائدیر حکایت یارانیشالردان

 آچیب نجرهپ دنیاسینا معنا دستانین بو کی اوالنی، یاردیم یهآراشدیریجی لری هابئلهنملیؤا
 .دیرواژه اصلی نئچه دئیه، اولسون ابزار سینهائتمه تشریح

 جهت یشینایاران ایاسطوره روایتین ،یاییلیب لوموندهؤب اصلی نئچه دستانین لرواژه کلید
 .وئریر
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 سی،مهکس کسیم قورقودون دده بالسی، ائلین دوغومو، ون«گؤز تپه» یارانیشی، ین«آت باس»
 گؤزون هتپ ساواشی، گؤزایله تپه سیدؤنمه ائلینه اوغوز ینآت باس یاشامی، گؤزون تپه ماغارادا

 بؤلوملرده ماا ساییلیر؛ بؤلوملری قاباریلی دستانین بو دوغولماسی، بیرداها ائلین اوغوز سیاؤلمه
 .یرگل نظره ساییسیجا بارماق اولور، آچار آچیمینا آنالم دستانین بیری هر کی لرکلیدواژه

 ررسیب انتخاب، ائدیب، دقت چوخلو لرینهکلیدواژه بؤلوملرین بو آراشدیریجی دهاسطوره
 .فایداالنیر کیمی ابزار نقد ده اونالردان سیله،ائتمه

 دهحقیقت ای دوغومو ینآت باس. باشالییر قارانلیقال یا گئجه دونلوک، دون، سیکلمه ایلک
 ستانیند باخیشدا کلی افسانه. اولور توصیف دورومدا بیر پریشان قارانلیقدا، یارانیشی،

 تپه ضدقهرمانی دستانین هابئله( وارلیق بیر الهی)یارانیشی ینآت باس قهرمانی
 دئوین زلوؤگ بیر ز،ؤگ تپه نهایتده ساواشی، اونالرین سونرا دوغومو،( وارلیق بیر شیطانی)زؤگ

 .دوغولور یارانماسیال دنیا بیر یئنی قورتولماسی بالدان ائلین سی،اؤلمه

 بیر ای شخصیتی ایکی وارلیغین بیر دهحقیقت یعنی ز،ؤگ تپه سونرا آت، باس دستان
 بکر ایتینرو  دهافسانه یهآراشدیریجی دستانالردا ایاسطوره. ائدیر وصف اوزون ایکی وارلیغین

قالماق آچی معناالرین اصیل چاتماسیال ال متنه لیهاو   ائتمک، کشف وصفین هابئله ایلک
 بیر هدحقیقت اوصافال اوخشار چوخ زؤگ تپه ایله آت باس دهفسانه بو. بلکی هنر ساییلیر

 .وئریرلر خبر وارلیقدان

 روایتلرین وب سینه به سینه ییغیلماسیندان روایتلرین حماسی -شفاهی کتابی قورقود دده
 ازمای ال ایکی سیز تاریخ بوگون گلیب دوامیندان زمانالرین اوزون قورولوب، کؤچوشوندن

 ویلریرا اولوب مکتوب زمان نه روایات حماسی بو. آلیب یئر ادبیاتیندا تورک سیندهنسخه
 یولالرال دینقت دیلچیلیک هابئله اما دئییل، بللی بیزه البته اولوبالر، شیقالرعا -اوزان هانسی
 ینوقایع ده چئشیتلیایچین زمانالر اوزون دئمک اوالر البته اوالر، وئرمک نظرلر بیر پارا

 بو دستانیدا زؤگ تپه وئریلیب؛ تغییر روایتلرده اولوب متاثر چوخلو اثر کالسیک بو تاثیرینده،
 .اولوب تغییراتی اولمادان محفوظ تاثیراتدان

 وخشاماسیا. دیرزمانالرال ایلگیلی اؤنجه اسالمدان البته دستانی زؤگ تپه باخیشدان کلی
 دنلرینه بو ک،ییجههر چالیشیب گؤسته آردیجا متنین بو اؤزللیگی لریله،فسانه سومر یا یونان
 دنخصیتش اصلی ایکی -زؤگ تپه ایله آت باس روایتینده دستان. ستریرؤگ بیچیمده آیدین
 دهحقیقت انهفس بو. گلیر زؤس وارلیقدان بیر اولمایان باشقا آز کاراکتردن ایکی بو اؤنمی سونرا،

 نینهاوچگ یارانیب؛ دنشخصیت بیر سیگوشه هر قورولوب، اساسیندا اوچگن)مثلث( بیر
ونا آز اولدوغ چوخ نقشی دهفسانه نینشخصیتی پری آلیر؛ یئر کاراکتری پری راسینده
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 نینفسانه ،یلیرسای سیمعشوقه رقیبین ایکی بلکه، آناسی کاراکترین اصلی ایکی باخمایاراق،
 لنلرده آدالری گفرعی عام واژه حتی چالیشاجاییق، اونالری قاتالریندا گیزلی هابئله ایچ

 خاص اصلی دهحقیقت ،(قوجا اوروز) یا( چوبان ساری -قوجا قونور) المثلفی شخصیتلر،
 نینعناسیم یواسطوره روایتین کی اوالبیلر، اوصافی باشقا -زؤگ تپه ایله آت باس -لرینواژه

 ...ائدیر یاردیم آچیقالماسینا
 
میا یئنی  لده گول درر 

م  سبدلر اوسته سرر 
 ینجله گوللریسئو

م-«نیزر»استاد   ه وئرر 
 اریاولسون سنه  یتانر
 اولسون گولوزاران یدون
 اوجا انسانسان یباش
 ن واریئریلرده کاور 
 

 باخیش ایکینجی 

 وب اولور خلق دنسبب الهی غیر مخلوق ایلک لردهفسانه تمام گلیر نظره بئله ظاهرده
 ائدیر عریفت شیطانی یارادیلیشی بو فسانه دهنهایت دوشمور؛ اتفاق دهمحیط الهی یارادیلیش

 . ریلیرستهؤگ شرور مخلوق

 اما یارادیر؛ هالیند تانری هابئله فضادا بیر الهی انسانی، ایلک لری،فسانه یارانیش صورتده
 ! اولوب خلق اساسیندا باخیشالر ایله لرتذهنی   منفی گاهدان انسان یارانمیش بو

 معناالرین دوشمه یئره و هبوط ثنویت، و سینماسی وحدتین یعنی خلقت، ده کلیت
 گیزلی و ایچ بل حوا، ده مقدس کتاب برابری و آدم ایلک انسان، بیرینجی. ریرگؤسته

 حسد لرینهفرشت اساسیندا اینانجیالر اسالمی -قرآنی سی،الهه یا تانریچاسی -آنا قاتالریندا
 رهیئ حیاتدان الهی اونالری ،(ممنوعه میوه)عصیان ایلک سونرا! دوغولور حسینده بغض و

 . سالیر

 دهسینحماسه گیلگمش کینئجه اولور؛ تفسیر مقاربت جنسی اساسدا میوه یاساق
 نینروسپی مقدس ،«شامخات» -رقیبی جنسی -عشقی ینگیلگمش دهواقع -انکیدو

 رینیلشؤد آچیب سینیسینه روسپی شامخات. اولور طرد دنبهشت اساطیری آلداتماسیله
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 و وراول تحریک مجامعته جنسی انکیدو. ائدیر عیان لریمیوه یاساق دئمک سترمکله،ؤگ
 . ائدیر هبوط مقامیندان الهی -حیوانی سونوندا

 اونون ،دنینه البته و اولمور حامله سونرا انکیدودان مقدس روسپی دستانیندا، گیلگمش
 ابوت اولماسی حامله نینالهه و قادین مقدس کی نئجه تانینماسیدی؛ الهه و اولماسی مقدس

 اساسیندا الرفرمول ایاسطوره اما اولور؛ شیطانی و شرور اوشاق اوالن اوندان و ساییلیر
 مخلوق بیر شرور سونرا البته و اولماسی حامله ینشامخات اولسا، نظرده آراشدیرماق
 ده بلکه ،سیلینیب چوشوندهؤک سینه به سینه و کئچیشینده زمانالر دنفسانه یارانماسی،

 یدونوانک فسانه، کی نئجه! اولوب آناسی انکیدونون شامخات قاتالریندا ایچ نینفسانه
 تپه ده،انهفس اوخشاری باشقا مخلوقی بو. ائدیر تعریف بیزه کیمی مخلوق بیر لخلقهاعجیب

 لردنمیوه قیاسا و گناه ایلک یارانیر، دانعصیان ایلک زؤگ تپه. ریرستهؤگ بیزه دستانی زؤگ
 .اولور وصف شیطانی و شرور اولور، خلق دنجنسی مجامعت جبری دوغولور،

 هیتانری و عایددی یهتانری کیمی محصول ایلک اوشاق، ایلک اساسیندا اینانجیالر
 مقدس شقابا یا قویالنسین دا تورپاق ایستر اولمالیدی؛ قربانی اوشاق ایلک. قاییتمالیدی

 سوچو ایله زؤا اوشاق هر اینانجیالردا سومری. سیلینسین وارلیقدان سیلهواسطه عناصر
 ! دیر حاصلی گناه اساسدا یارانیش و دوغولور

 کی نئجه دی؛قاتل و شرور ده قابیل. دیرحاصلی میوه یاساق قابیل، اوشاغی ایلک حوانین
 قابیل، اوشاق، ایلک! اوغالن جنسیتی معموال و اولمالیدی شیطانی اوشاق ایلک

 خیرین هدنهایت یارانیب، دنیا یئنی اولوب، قربانی سیلهواسطه( قهرمانی دستانین)هابیل
 لقابی و اولوب تغییرات دستاندا گلن نظره اما لیدی؛دوشمه اتفاق اولماسی، غالب هشر  

 ! اولدورور هابیلی

 حتی. دیرائ تضمین قوروماغین بیلیب اوغلو اوز اونو وئریر، نشان بیر قابیله تانریچا -حوا
 بدنی وناون و وئریر اوزوک بیر پری آناسی زهؤگ تپه کی نئجه! اولور عدن شرق مسکنی قابیل،

 !اولور کسمز قیلینج و باتماز اوخ کیمی دمیر دنواسطه بو
 

 ...وار آردی
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 قالریعاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همراز رضا قاسیم. خسته داشلی تیکمه ●

 نیارق اوجاقی علی محمد قاسیم. خسته داشلی تیکمه ●

 احمدی عمار روایتینده. الرعاشیق آذربایجانین سیحماسه بابکین ●
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 داشلی خسته قاسیمتیکمه
 رضا همراز

 

 ایدن 
 

 میسندن خبر آل ریب گل
 ایقاالن دن ماندانیسل
 بیآچ یمیگول ک یازل
 ایسوالن دن ندایرآخ
 

 سان؟بطال هیگوروم نه دئ
 سانبیآل مدنیک ینیدرس

 سانبیبوشال ولی نیم نئچه
 ایوالن دن ولی نینئچه م

 
 یفان ریدیفان ایدن بو

 ؟یقاالن هان ادایبو دن
 یمانیاوغلو سل داوود

 ایتخت اوستوندن ساالن دن
 
 ناچار بیقال« میخسته قاس»

 لر آچار؟میبس ک یبو سر
 چرؤقونار، قونان ک گلن

 ایساالرسان تاالن دن یهئ
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 .دیررلریندن( بیزیم عاشیقالریمیزین دیللر ازبری اوالن شاع 1157 -1081خسته قاسیم ) 
دؤنه  -ؤنه. شعرلری دگی کیمی اولموشالردویونلریمیزین بز   -توی ،اونون شعرلری ایللردن بری

انقالبیندان سونرا گون ایشیغینا  57هله  ،له بو تایدا بیرینجی دؤنها، تاسفد نشر اولساالر
رین شعرلری یالنیز عاشیقالید ائدک کی، خسته قاسیمین . البته بونو دا قلدیچیخاردیری

ین ماراغینی الده ائده ، بلکه هر بیر شعره هوسی اوالنمیشدیشینده گزمه -هدیلیند
میش ن تانین، خسته قاسیمین استاد شهریار، داهی شاعریمیز اراق. اؤرنک اوال بیلمیشدیر

ا شعرده اونون دوامیند زل بیرؤسئوه اوخویوب حتی گ -سین سئوه«نیایاالن د»شعری اوالن 
 :. باخینقوشموشدور

 

 ایدناالن ی 

 ؟ریدمیکن یئین ن بهرهیسن

 ر؟یدمیکن یییسن؟  یکنیمیک
 ؟ریم دیکن یدئ وسههنه دوغر 

 ایههاالن دنههیهه، ایههاالن دنههیهه
 

*** 

 یلههر آتههدفههرزانههه یسههههنهه

توتههدوانهههی، دبیههپقهها  ولر 

 یساتد یمیک، یآلد یمیک

 ایهه، آالن دنایههسههههاتههان دن
 

*** 
 رشههالیقوشههالر آلقیبا یسههن

 خوشهههالر ینرانهههی، ویلد 

 بوشههالر یسههن ،دوالن عقله

 ایهه، دوالن دنبوشهههال یچیا
 

*** 
 یئچدکچن ؤکپ، سندن یچات

 یئچدکچن ی، انیاجل جام

 یئچدکئچن ک، واوالن اولد

 ایاوالن دن ،نیردیسهههتینه ا
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*** 
ت  قیازل داغهها سههههالههد یآ

جای لدوق لد ی، دالورو  قیقا

تد یآت لدیسههها  قیق اوالغ آ
 ایهه، پههاالن دنههوهههر اولههدیهه

 

*** 
 ینههدداسهههنههه قههارونالر آلهه

 یزیق
 

ل ت  یقههاالنههد یلههدان 

ته قویبات ما ندیب ظل  یال
ت لوب  ن یلئاو  ایههتههاالن د

 

*** 
 نسهههابینتاال یئب هیقازان

 سهههانبیجاالن یئب هیقاالن

 سههههانبیازلههدن چههالخههاالن

 ایههئنههه ده چههالخههاالن دنی
 

*** 
 نیگیبئشهه کلی، ایننه قارن

ش ق،یقبرستانل  نیگیسون دئ

نه ائشهههیرچهینه ا  نیگین 

ل ن بیقههارا نیق   ایههر داالن د
 

*** 
قاند  رین دکم گول ایکن، ینه 

 ر؟ید نکؤ قان ت کج تنیلیم قیک

هلههه یت  رین دکورهکمور 

 ایهه، آالن دننیز جههانیچنگ
 

*** 
 نیئین ین بههاشهههیلرتیگیا

باشههه جاالر بوز   نیئین یقو

ب  نیئین ین داشهههیلرر یق

 ایههئههنههه قههاالن دنههیههزو اؤ
 



 112 
 

*** 
 ریپههاس د یری، بنههایآ یریب

 ریاس دک یرین، بیدیآ یریب

 ریاس دیر، سحر ود یوتگئجه 

 ای، سهههوالن دنقدایگول آچد

*** 

 ئردهی ن، دوغههانیدیههال و بوغ

غان  یدوغوب خلق  ئردهیبو

 ئردهین اوغان یغول نعشههوا

 ایههوالن دنههیههن وآنهها زولههفهه

*** 

 نونموشسنؤن سکیاوجاق ا

 نونموشسنؤن چکیچاناق ا

شیننه ا یس قارینه پ  نسم

 ایههپههاالن دن االنیههل یههنههاغ

 ایههاالن دنههیهه، ایههاالن دنههیهه
 

*** 

 نیدیههالیغییامههان قورقو یهه

غوال  بو نالردا   نیدیههطوفهها

 نیدیههالیر داغیب یدیههنوال 

ن یزیب  ایههدرده سههههاالن د

 
زوندن ایل یاشام سورسه ده آنجاق اؤ 76، بو حق عاشیغی رونده یاشایاناقتدارلی صفوی دو

، خسته قاسیمین شعرلریندن عالوه اونون خوش ایز بوراخمیشدیر. چوخ ماراقلی دیر کی
ین لی وارلیغیمیز. متانالردا یازیب یاراتمیشالرزل داسؤگ -زلؤحاقیندا عاشیقالریمیز گ

عرلرین باتا ! اونون ش -الر خسته قاسیمین آدین قویمامیشالر ایتهقوروقچوالری، یعنی عاشیق
 نین مزاری بوگونییک بو حق عاشیقیلیدئمه .لری ایله اوخوموشالرلرده گور سسمجلس

مزاری  . همینده سالینمیشدیر، گؤزل بیر عابیده کمه داشدا قورونوباوالن تی اونون آنایوردو
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رالردا یاخیندان گلن زوا -. بونونال برابر اوزاقدانسینگون اولماز کی بیر هوسکار زیارت ائتمه
ایندی کؤنلوم ایستر خسته قاسیما عاید نشر اولوب یا نشر اولمایان دیر. یمکدهگؤزه د  

 .بورادا سیاهیسین تقدیم ائدم یمبرلیکیتابالردان کی خ
 
شاعیرین اؤز هم کندلیسی اوالن حسین سیامی بیرینجی دؤنه اوالراق  :خسته قاسیم -1

همین کتابی ائله جماعتین آغزیندا اوالن شعرلری توپالیب، سونرا کتبی واریانتالرال برابر 
سی ایله نشره سطهاونجو ایل تبریزین یاران نشری وا 1373توتوشدوروب نهایت اونون 

ل بوراخمیشدیر. کی نشرلرینه گؤره بیر سیرا همین کتاب نئچه دؤنه ده چاپ اولوب، او 
 اولموشدور. آرتیرماالری دا

دعلی عاشیق خسته قاسیم: بو نسخه -2 نی ده توپالییب نشره حاضیرالیان سایین محم 
 158اونجو ایل  1373بویاندان توپالیاراق  -نقابی اولموشدور. اودا بو کتابی ائله اویان

ن )مده ایران جذامیصحیفه د حسین مبی   -لرینین آتاسی اوالن دکتر سید حسین محم 
 شیمشک( اؤن سؤزو ایله، تبریزین تالش نشری سیراسیندا نشر ائده بیلمیشدیر.

قان شخسته قاسیم و عاشیق غریب شاه صنم: بو داستانی دا توپالیان تبریزین چالی -3
عاشیقالریندان اوالن عاشیق حسین ساعی اولوب. کتابین آدیندان بللی اولدوغو کیمی 

یه کیمی صحیفه 69همین نسخه ده ایکی داستانا یئر وئریلمیشدیر. آنجاق خسته قاسیم 
دا نشر  1380گلیب چاتمیشدیر! همین کتابین ناشری تبریزین زرقلم نشری اولوب کی 

 امکانی تاپمیشدیر.

د عبادی ه قاسیم: بو نسخهخست -4 نین ده توپالیانی آلیشیق تخلص ائدن سایین محم 
 لره گؤره تمیز یا نئجه دئییرلرقاراراخلو اولموشدور. بو نسخه اؤزوندن اؤنجه نشر اوالن نسخه

جی ایل تبریزین اختر نشری سیراسیندا  -1384دیر. همین کتاب بوشقابا قویمالی بیر نسخه
 سینه تقدیم اولونموشدور.و کوتلهصحیفه ده اوخوج 320

نی، همین سطیرلری یازان بیرینجی عدلیه وکیلی اوالن خسته قاسیم: بو نسخه -5
ریم نین جزئیاتیندان خبنین آرشیوینده گؤرموشدو. تاسفله نسخهکمالی رحمتلی دکتر علی

درگیسینده  وارلیقلر اولماسا دا، آنجاق بیلیرم کی اونا دایر وقتی ایله رحمتلی کمالی بیر شئی
 نشر ائده بیلمیشدیر. اوموروق بیرگون بو کتاب گون ایشیغینا چیخا بیلسین.
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 قاسیم خسته داشلیتیکمه
 نیارق اوجاقی علی محمد

 
 

 یامیس حسین توپالیان اثرینی قاسیمین خسته داشدا، تیکمه قاباق بوندان ایل نئچه
 استادین بو انتوت یئر اؤزل اؤزونه یارادیجیلیغیندا عاشیق بیرلیکده و گؤروشوب ایله جنابالری

 .اولدوق حاضر کناریندا مزاری

 ادبی و ویمعن اوتاغی مزارین دهم گؤردومس یاتمیش اوتاقدا بیر کیچیک انسانی بیر بؤیوک
 .ایدی یاراتماقدا حیسسلر

 نیم حقیقتا اوخودوقدا قوشمانی بو دیلینجه قاسیم خسته آرا سؤزلری سیامی، حسین
 :کؤورلتدی اورکدن

 
 نواسینا ساز اوخویار عاشیقالر

 هاواسینا گول ائیلر عشق بولبوللر

 یاسینا گلین قاسیم خسته اؤلدو

 حیف -حیف آی دئسین ائشیدنلر
 

 اوچون یلتحص قاسیم خسته :یازیر سیندهمقدمه نینکتابی قاسیم خسته سیامی حسین
 جی -2 مرونونؤع و قاییدیر داشا تیکمه سونرا ووردوقدان باشا تحصیلی گلیر اردبیله

 قرآن دهشعرلرین اونون گؤره بونا .آلیر تحصیلی اسالمی ده شهرلرینده نجف و قم یاریسیندا
 .گؤروروک معارفی الهی و مفاهیمی

 و شرف بیر بؤیوک اوچون من اگمک باش مقامینا اوجا قاسیمین خسته داشدا تیکمه
 .دیرکیمی خاطره بیر اونودولماز

 سؤزو و ؤزوا ینقاسیم خسته کتابیندا« ادبیاتی خلق شفاهی آذربایجان» اوالن چاپ باکیدا
 ....گئتمیشدیر سؤز لیکصحیفه -5 حاقدا
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 و سووجمهور  آذربایجان تورکیه، داغستان، بلکه ایران فقط نه شعرلری ینقاسیم خسته
 .اولموشدور ازبری دیللر ده یئرلرده باشقا

 ستادا جمله او.یازیلمیشدیر لرنظیره چوخلو طرفدن شاعرلر اثرلرینه ینقاسیم خسته
 .قارشیالمیشدیر ایله شعری آدلی« دنیا یاالن»شعرینی ردیفلی دنیا اونون شهریار

 شعری عاشیق و استادالری ادبیاتی عاشیق چوخ بیر داشدا تیکمهلده یا یج -1395
 .کئچیریلدی مراسیمی آغیرالما اوچون قاسیم خسته ایله اشتراکی هوسکارالری

« 1157» یاشیندا -76 قاسیم خسته باجاران صورتده کامل دیلینی عرب و فارسی تورکو،
 .ائتمیشدیر وداع دنیانی داشدا تیکمه

 دواملی یولو شاد روحو
 

 اتگیندن توت نینکیشی بیر ائله

 ائیلر -ائیلر او امدادی سنه بیل

 نظری اولسا اوستونده جهذره

 ائیلر -ائیلر لعل گؤتورسن داش یئردن
 

 آدامی توتار بهتان دئمه، بهتان 

 آدامی ساتار بازاردا ائیلر، قول

 آدامی بتر اودوندان جهنم

 ائیلر -ائیلر کول یاندیریب، یوخسوللوق
 

 گؤردوگونو هر دئمز انسان عاقل

 دردیگینی وای دوشمندن دالداالر

 وئردیگینی پای نامردین گؤرمزسن

 ائیلر -ائیلر بول تینمین   ده وئرسه
 

 باشدان بو سؤزون دئیر قاسیم خسته

 یولداشدان یاردان، قوهومدان، اومما پای

 داشدان چیخار سو ،چکسن امک اؤزون

 ائیلر -ائیلر یول داغالری اریدر
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 سیبکین حماسهبا
 الر روایتیندهآذربایجانین عاشیق

 عمار احمدی

 
 یئر میزداادبیاتی زنگین کالسیک قدر گونه بو سیحماسه ادبی -تاریخی بؤیوک بابکین

 ببلرینس بو دایازی بو من آنجاق بیلر، اوال سببی اجتماعی -سیاسی بیر مین نینآچماماسی
 سیککال ادبیاتیمزدان، عاشیق فولکلور ژانرین حماسی بو نئجه آمما. دئییلم آرخاسیندا
 قلمه تاپیب آختاریب، چالیشیب، اساسیندا نینیازماسی یاراشدیریب، ادبیاتیمیزا آکادئمیک
 .چکمیشم

 بو ییمدئ اوکی. یازیلیب اساسدا روایتی نینعبدی ولی عاشیق استاد سیحماسه بابک
 ابکینب کی بودور دوزو آنجاق سؤزدور، یاالن تاپمیشام ائدیب کشف دؤنه بیرینجی روایتی

 .اولور چاپ شکیلده مکتوب یازیلیب، دیلیندن عاشیق کی دیردؤنه بیرینجی سیحماسه

 اصیل سینیحماسه بابکین آیالر چوخ دهبلکه گونلر، چوخ اوچون یازماق روایتی بو
 ولی تاداس عاشیق سونرا ساخالییب، آچیق ژانرا بؤیوک بو بئینیمی اوخویوب، قایناقالردان

 کاغذا ائدیب، ضبط دانیشیقالرین اونون دانیشیب، گونلر دهبلکه ساعاتالر، ایله عبدی
 .کؤچورموشم

 گونش نلیقا نینحسینی جلیل میر استاد سونرا چاتدیراندان سونا یازیب روایتین عاشیق
 اوالن ربوطم اونا ایله سیاجازه استادین فایداالنیب، اوخویوب، کتابین شعر( ئماسیپو بابک)

 اچاقق کوراوغلو، ایشده، بو کی بودور هدف اساس یازیدان بو. سالمیشام یازیا بو لریتیکه
 .تاپسین قرار سیراسیندا ادبیاتین حماسی تاریخی کالسیک بئله -بئله... نبی

 حمتز چالیشیب، دوستالر معلم چوخ رماسیناوو باشا یازیب دفعه بیرینجی کتابی بو
 . اؤپورم اللرینی تکینین -تک هر من. چکیب

*** 
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 قاریشان هبیرین -بیر چای اوچ اطرافیندا داغینین سرهئشته ماهالینین قاراداغ آذربایجانین
 .کندلیمیش او کیشی عبداهلل آتاسی بابکین. آدلی آوابال واریمیش کند بیر یئرده

 معلوم لهبئ. دؤیوشوردولر لرلهعرب ایکیسی هر. ایدی یولداش ایله جاویدان کیشی عبداهلل
 بونالر .اولمورموش اوشاقالری نینکیشی عبداهلل ایله یب   جاویدان یعنی بونالرین کی اولور

 .رسینالرآدالندی بیرینه -بیر اولسا قیزی یا و اوغلو نینهانسی هر کی قرارالشیرالر گون بیر

 کسدی شیکبئ بیرینه -بیر بونالر. اولور قیزی دا ینجاویدان اولور، اوغلو نینکیشی عبداهلل
 . ائدیلیر

 عبداهلل. دوقوی گولدنه آدین قیزینین داجاویدان. قویدو بابک آدین اوغلونون کیشی عبداهلل
ییشدی حیاتینی بیرینده دؤیوشلرین سونرا ایل نئچه بیر بابکدن کیشی  بابکین وقت وب. د 
 .بویلودور اوشاغینا اوغالن بیر آناسی
*** 

 بابک قارداشی آناسی، دیرقالیب اؤلدو آتاسی
 بابک سیرداشی ائللرین

 بابک یولداشی لرینغم
 یاتاغیندا غم اوبانین -ائل یاتیر قلبی باالجا

 داغیندا سینه قوپاریر وولکان دردینه ائلینین
 بوجاغیندا هر اوبانین -ائل ائدیلیر باسقین قانلی

 اوراغیندا ظلم او ظالمین بیچیلیر مظلوم یئنه

 داقوچاغین هر ایگیدین هر آسیلیر داردان باشی
 اوجاغیندا یورد آنا اؤز

 چاغیندا غنچه سولور گول
 قاباغیندا آت اوبانی -ائل آپاریر دوشمن یاغی
 آیاغیندا قاندال میدانا ساتیالن قول آپاریر
 چاناغیندا قاندیر گؤزو ایگیدلر زنجیرلی بوینو
 قوجاغیندا وار اوشاق کؤرپه گلینی قیز آپاریر
 یاناغیندا یاشالر قانلی

 سایاغیندا قول ساتاالر تا آنانی آییریرالر
 اوشاغیندا قالمیش گؤزو

 چاغیندا بو گؤزلر کیمی
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 سوراغیندا ائل گزیر گؤز
 اوتاغیندا وجدان غیرتی ائلین بو بیلمز یاتا

 داغیندا چنلی گؤرونور طوفان شاخمادا ایلدیریم
 آیاغیندا قان ییناوره قان ایچیلیر هومالر قانلی

 دوداغیندا قان بابکیمین! باخ غیرته چیرتالییر
 دایاغیندا ائل دایانیر

 ییندهاوره عصیان نقشۀ چکیلیر یول مین گونده
 یندهگاور  قانآل گون به گون چکیر شعله انتقام

 یندهگاور  پیمان یئنی بیر ائللریله باغالییر
 دهگیناور افغان و ناله چکیر دردی ائللرین
 یندهگاور  میدان ایری سالمیش سیمهکیشنه آتالرین
 یندهگاور  درمان دردینه ائللرینین گزیشیر

 یندهگاور  جوالن دهائتمه آت مینیر شمشیر، الده
 یندهگاور  قوربان دؤنه مین ائلینه گون هر اولور

 یندهگاور  یکسان ایله خاک ائوین دوشمن ییرائله
 یندهگاور  قان مین آلمادا قانینا بیر نینائلی

 یندهگاور  زندان دوشمنه گؤرونور عالم گئنیش
 یندهگاور  پنهان ائدی امر مهترلرینه، دلی

 یندهگاور  ایمان باغالییر ائلدارینا ائلینه
 یندهگاور  عصیان قوپور

  یندهگاور  وولکان، قانلی
*** 

 اوستادا دمیرچی یرب یاخینلیغیندا کلیبرین اونو آناسی یئتیشنده یاشینا آلتی بئش بابک
 بیر قورخماز ی،غیرتل آناسی بابکین. اولسون صنعتکار سین،ایشله اوردا بابک کی، تاپشیردی

 .دئییردیلر خانیم برومند آدینا اونون. قادینیدیر ایگید

 :دئدی آناسینا بابکین گون بیر استادی دمیرچی
 یگجلهگ اوغالنین بو. شهرینه تبریز آپارسان گؤتوروب بوردان بابکی یاخشیدی آناجان

 .تاپشیرین صنعتکارا استادا، یاخشی بیر اونو. دیرآیدین

 .ائتدی مراجعت دئیه استاد آی یاشا آناسی بابکین
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 یلینجق بیر آغزیندا خانانیکره تبریزده چاغ، اوالن یاش بیر اون-اون اونو آناسی بابکین
 کارصنعت لرین،دمیرچی بوتون تبریزده آغزی خانایئنکره. تاپشیردی صنعتکارا چکن

 .اوجاغیدیر اوستادالرین
. نیراؤیره عتصن چکیر، قیلینج اوردا قدر یاشینا سککیز اون بابک کئچیر زمان کئچیر، گون
 دئییم هسیز  اولسون مکدهایشله بوردا بابک. آدالنیر نمونه قیلینجالر چکدیگی بابکین

 .دنیب   جاویدان

 اون انپیمانیند اوالن اونال نینکیشی عبداهلل گؤرور ائدیر قوی -گؤتور بیرگون جاویدان
 باش سینهعایله نینکیشی عبداهلل گلیر مینیب آتینی گون بیر. سوووشور ایلدن سککیز

 .چکسین
 :دئدی اونا گؤروب آناسینی بابکین جاویدان

 .واریدی قراریمیز بیر ایله کیشی عبداهلل بیزیم آناجان
 :دئدی خانیم برومند

 نیمسئله وب اؤزوز ییردیمگؤزله آنجاق تاپشیرمیشدی، منه قراریزی او سیزین کیشی عبداهلل
 .سیزائده آختاریش

 :دئدی یب   جاویدان

 .محتاجام اونا گون بو من هاردادیر؟ بابک ایندی خانیم بورومند
 :دئدی خانیم برومند

 .اولوب نچک قیلینج بیر یاخشی او ایندی. قویموشام یانینا صنعتکار تبریزده بابکی
 :دئدی یب   جاویدان

 هاردا؟

 :دئدی خانیم برومند
 .قویموشام ایانین استادین چکن قیلینج بیر بازاریندا دمیرچی آغزیندا، خانانیکره بابکی

 ینخاناننیکره آتینی جاویدان. دؤندردی طرف تبریزه اوزون آتین بیلیب بونو جاویدان
 .یئتیردی یئره اوالن بابک اؤزونو تئز ساخالییب قاباغیندا

 ییرم؟ایسته بابکی من سوروشدو نفردن بیر
 .گؤردو وغولا پنجه ببر کورک، ائنلی بوی، اوجا بیر بابکی جاویدان. ریرلرگؤسته اونا بابکی

 :دئدی بابکه جاویدان

 .واردیر قراریم بیر ایله آتان سنین من
 :دئدی بابک
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 .آرخاندایام سنین من. ییبسؤیله منه آنام اولسون ساغ باشین سردار
 بذ ؤتوروبگ اونو. آلدی اوندان قوخوسونو نینکیشی عبداهلل باسیب باغرینا بابکی جاویدان

 وار جدانقیلین چکدیگی بابک بئلینده جاویدانین دههم بابکین هم. دوشدو یوال قاالسینا
 :دئدی اؤزونه اؤز باخیب، اوسته آت بویونا بابکین آرخادان اوزونو یول جاویدان. ایدی

 قوشون میش،چکمه قیلینج... یارادیب گلنده جوشه کرمی اوغالنی بو آلاله کی بیل ائله
 .ییربنزه سردارالرا بؤیوک بویو قیرمامیش،

 سونرا. گؤستردی بابکه بوجاغین بیر هر قاالنین گتیریب قاالسینا بذ بابکی جاویدان
 الین ونونا یاپیشیر الیندن نینگولدنه قیزی اؤز تانیتدیریب، قادینینا اؤز بابکی جاویدان

 :دئدی وئریب الینه بابکین
 .ییردیکگؤزله گونوزو بو سیزین کیشی، عبداهلل بیرده من،

 :یئتیشدی خبر جاویدانا کی چاتمامیشدی باشا سیگئجه توی هله
 .یولدادیر چکیب قوشون تورپاغینا آذربایجانین عربلر

 .قویماسین آرخاسیز ایگیدی هئچ آلاله -
 :دئدی بابکه جاویدان

 عرب گئدیرم من اولسون، دهکؤلگن سنین آناسی اونون قیزیم، منیم قاال، بو اوغول
 .دؤیوشونه قوشونون

 دهچکمک قوشون جاویدان. یهمحاربه ایله عرب قویدو اوز چیخیب قاالسیندان بذ جاویدان
 .بابکدن دئییم سیزه من اولسون

. گلیر آتچی بیر اوزاقدان طرفیندن مرند گؤردو اوتورموشدو، باییردا قاالدان گون بیر بابک
 .یئتیردی بابکه اؤزونو گلیب آتچی

 :دئدی بابک
 چاپیرسان؟ بئله هارا آتچی آی

 :دئدی آتچی

 .آپارام پناه جاویدانا گئدیرم
 :دئدی بابک

 اولوب؟ نه! نئجه
 :دئدی آتچی

 ؟!دئییم دردیمی جاویدانا گئدیم قوی یوخدور، وقت
 :دئدی بابک
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 .قوللوغوندایام سنین من آمما گئدیب، دؤیوشونه عرب چیخیب قاالدان جاویدان کیشی
 :دئدی آتچی

 ونوا ایله ایگیدی نئچه بیر مرندین دیکیب گؤز مهعایله منیم حاکیمی عرب مرندین
یاردیم  جاویداندان گلمیشم. ساری مرنده گلیر چکیب قوشون عرب ایندی. اؤلدوردوم

 .ائدر یکسان یئرله مرندی قوشونو عرب اولماسا یاردیم بیزه جاویدانییم. ایسته

 :دئدی آتچییا بابک

 .گئدک گلیم، آلیم اجازه آنامدان قاالیا، گئدیم من دایان بوردا سن
 :دئدی آتچی

 .اوسته گؤزلریم

 .گودوردو سینگلمه بابکین قالیب اوردا ایدی، یوخ سیچاره بیر هئچ کی آتچی
 :دئدی آناسینا نینگولدنه یئتیریب قاالسینا بذ تئز اؤزونو بابک

. دیرکدهگلم مرنده قوشونو عرب کی، دئدی دوروب آیاغیندا قاالنین گلیب آتچی بیر آناجان
 ؟!آلسین یاردیم جاویداندان گلیب او

 :دئدی آناسی نینگولدنه
 هچار . قویوبالر بوش قاالنی آرخاسیندا جاویدانین ایگیدلریده اونون یوخدور جاویدان

 .قیلسینالر چاره بیر اؤزلری دئنن اونا گئت یوخدور،
 :دئدی بابک

 .ائدم یاردیم مرنده ایله آتچی او گئدیرم من اولماز آنا
 :دئدی آناسی نینگولدنه

 .بیلمزسن اوال یاردیم ایگید بیر تک سن
 :دئدی بابک

 .اول آرخایین قاباغام، یاغییا مین من آنا
 :دئدی آناسی نینگولدنه

 .قوشارام دایگی نئچه بیر سنه ده من باغالیینجا قیلینج گئییب پالتارینی دؤیوش سن
 یوز یگید،ا یوز زمان بیر آز. گؤندردی خبر گلیردی گمانی کی یانا بیر هر آناسی نینگولدنه

 قاراقاشقا خیب،تا بئلینه قیلینجینی گئییب، پالتارینی دؤیوش بابک. اولدو حاضر قاالدا آت،
 اولسون دههگئتم ایله ایگیدلری بابک. دوشدو یوال مرنده آرخاسیندا ایگید یوز مینیب، آتینا

 .آتدان قاراقاشقا دئییم سیزه
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 یاشاییر انیندای گؤلون بیر یندهاتگ ساواالنین آت بیر کی یئتیشدی خبر جاویدانا گون بیر
 چیخیر گؤلدن تئزدن سحر باتیر، گؤله لرگئجه آت او. بیلمیر الشایاخین اونا ایگید بیر هئچ کی

 .اوتالییر یندهاتگ ساواالنین
 سینیمهکیشنه آتین اوزاقدان او. یئتیردی گؤلونه آت اؤزونو ائشیدیب سؤزو بو جاویدان

 جاویدان .گلیردی طرفدن بیر آن هر سیمهکیشنه آتین آنجاق. گئدیردی اونا ساری ائشیدیب
 اتاندانچ باشا گئجه قیرخ گون قیرخ. قویدو زمان تاپماسینا آتین گونوز قیرخ گئجه، قیرخ
 اونو آنجاق. گؤردو ایدی وار خال قارا بیر قاشقاسیندا کی، آت آال بوی اوجا بیر جاویدان سونرا

 . دئییلدی ایشی ایگیدین هر توتماق

 برابر وناقوش بیر ایگید بیر هر. ایدی وار آت قیوراق قیرخ ایگید، قیرخ یانیندا جاویدانین
 .وتورت آتیب ایپ ییب،لهدؤره باشیندا گؤلون قاراقاشقانی ایله آتچی قیرخ جاویدان. ایدی

 کی گلمیشدی قاالسینا بذ یئنیجه قاراقاشقا. قویدو قاراقاشقا آدینی آتین او جاویدان
 .وئردی آچدی آیاق بابکه قاراقاشقانی او گتیردی، قاالیا بابکیده جاویدان
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 زادهاسماعیل محمدرضا .بئشیگه قویدون قیزی ●
  تورک برازنده علی.کؤکو نیندئییمی «خور خاصا» ●

 شهابی سئور. چغتای لغت فرهنگ در شتردارى و شتر ●
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 ه،گیبئش دونیقو یزیق
 هگیائش یده قو  یزیجه
 زادهلیمحمدرضا اسماع :انیحاضرال

 
ردن لن مسئلهدوغوالن گوندن ناراحات ائد یاوشاقالر زیق ینلریآلماق بلکه ده والد زیجه

. زمان ریییداش یمقصد میاردی ریب لرهیائول لکیا ریدعادت ریبو ب ندهی. اصلریدیریب
وغروسو . داها دریاوالراق قال شمزیید   یسمسئله زیده، جه شسهیید   یعادتلر یتو کجهیکئچد

بونو هرکس  ر؟یند زی.جهلهیا ولوی رمکیدنلشیداها دا چت ینیشیا نینیطرف زیق اما. ریشیید  
ر ائو ندنیآتا ائو نیزالریق

 
 زیلرده قهچوخ اؤلک ریباشا دوشور. ب یمیک االریاش ییردیگت نهیا

، ع زی. جهریتوپالن زیاونون اوچون جه شدانیچاتمام نایاشی کینلیئتکیهله  یاوشاغ
ً
ادتا

.. .و ندانیاالریاش شتیمع ندن،یدستلر اتاقی و خالچا لدن،یوسا یبرق الردان،مبل عنؤ  فمختل
وار.  یخیاوزون تار ندهیئرلری گرید نیانیو دن قایآفر ا،یآس یاروپا، جنوب نیزیعبارت اولور. جه
ر-یلرفهیاونون اساس وظ

 
ر یائو قورماس ریب یئنی نیا

 
وفات  یاوچون اونا دستک اولماق، ا

وت گوج و ثر  نیلرعائله وکیبؤ زیائتمک. اروپادا جه نیتام ینیولداشی اتیح دهکیائتد
 .یدر یوئر مکانا ناماغایرول او وکیبؤ دهنیاستیاتفاق س لهیسواسطه کاحو ن نایقورماغ
  زی. جهیردیلیباشالن نایلماسیتوپالن زیسونرا جهدونیایا گلدییندن  زیعصرلرده ق اورتا

ً
اساسا

بولور،  ،لیزیق ،یاالریبزک اش ،الرقاب فلر، مختل، پردهکدوشش ق،یاستی ورغان،ی ال ایشی
 پالتار و زهیجه الاوالراق زمان یلیآس داننیمکانا نینوئره زی..عبارت اولور. جه.خالچاالر و

 زیجه یوه عنعن ادای. بوگون دنیمبلغلر عالوه اولونماغا باشالند یتلیاهم -لیوسا یمتلیق
م مه لهیگل خصوصه مبلغلر، اوست وکیبؤ ینیسهصیح وکیبؤ یندیا نجوددور،الکوهله ده م

ره وئر امالک توتور. نمازیامالک و داش یشخص
 
 -، ائواتیح کیلگونده ندنیآتا ائو زایق لنیا

ن واج کیائش
 
 ندنیائو اوغالن یاالریبو اش یائو زی. اوللر قریلیوئر االریاش النییسا باوچون ا
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 یمنبع نمایو آل یفورماس نیبو عادت کجهیللرکئچدی. ایردیالده ائد نایحساب نیغیباشل یغیآلد
 .بیمعروض قال هییلکیشیید  

دوغولدوغو  زی. قوئریلیردی تک راثیم ریب نایزیق داننیآناس زیلرده جهعائله بیکاس لهیتقو
 دنیئنی ینیلرکیدلمهیآال بو  یاالریاش شیقالم ندنیزیاؤز جه یآناس اراق،یگوندن باشال

 نینیاالریگؤره، ائو اش نایداسیاوبا قا-. ائلیردیغیی غایصاند ریب جایریآ ر،یلیآالراق عالوه ائد
 یسسهیک یتنبک ،قابیتساعا ور،یخالچا، جوراب توخو ر،ییرال ضاؤزو حا زیق یشانلین چوخونو

 یشلریک ار . تداالریاردیتوپال دنیئنی لهیتمام یزیجه سهیلرده اعائله ی. وارلیردیکی.. ت.و
مدت  . بویردیلیریقدر دوام ائتد نهیگونلر یسونرا تو ندنیممراس یتاخد شانین وکیبؤ

لیر، یون هدوز  لهیکمک نینالریقاد قونشو-قوهوم بولومو ریب اشیاالرین نینده همیعرض
 یویولوب دار انیر، یور غان- دؤشک توتولور، خالچا- پاال ز توخونور و... و اجب ایشلر گؤر ولور دو.

لر ده هیده یکلریردیگت ونایتو زیق لهیا یاؤزلر نیو قوناقالر یگیوئرد نیقوهومالر نیاخی
 یاالریاوغالن اؤزو بو اش یت آداخلقاولدوقدا، چوخ و بیکاس یائو زی. قیردیلیقات زهیجه

 لهیا زیق نیاونو گل ندهیممراس آپاردینیو گل ریریچاتد ائوینه زیگونونه قدر ق یتو بییتوپال
ر ائو دهکیرلیب

 
اوالن  لخدا زهیو جه نانیده آلیق ندهیاوللر نی. کئچن عصریردیییداش نهیا

 شمیاوچون ابر لماقیاوستونده ناماز ق ،قرآن النییسا بهر عائله اوچون واج االریاش یوه عنعن
 یکیتسبئح. داها سونرا ا یلدنه ریب وزی ،یهرقاباوچ جاناماز، ُم  -یکیا شیلمیکیدان تشال
 ونی یکیا ،ییهتاخت دؤش وکیبؤ شیمخمردن اوزلنم یزیرمیو ق ورغانی یزیرمیق قیآدامل

دؤشک.  کیچیک یکیاوچون ا ناناییقا -ناتاییقا نج،ینازبال وکیبؤ ریموتککه، ب یکیدؤشکچه، ا
ال  کمهیت شیرالنمضاوچون حا یب   ندنیطرف ینالریقاد یائو زیق اخودیاؤزو،  نیزیق یشانلین
و پول  یعدد تنبک یکیاون ا ،قابیساعات ،قابیداراق پکیا ن،یآراخچ رمهیت ،یشلریا

 شتیمع ئنهی.. .و قابیقلمدان نپوش،یآت اوچون ز ،باغیقیجوت چار 30-20 ،یسهسیک
 ...و «توتقاج»جوت  یئددیاوچون  رماقیدقال یقابالر یستیا ،یمالتاوز دس-اوچون سفره، ال

ولماقال ا یئددی ییسا ،قابینهیا ،قابییچیقا ،یرقابدان، عطاؤزو اوچون سورمه نینیگل
 ریبونالردان باشقا، ب.. .و یاغداشیقارا آ ،یستاخچا و گوزگو پرده ،یتومانباغ پکیا نه،یا
مفرش، خورجون،  -دانپاالز، جامه -خالچا یکیا -ریب داننیمعموالت ونی، «قیصاند»

 ق،یتاختا قاش یئددی داننینئهره، کوپه، کوزه، آغاج معموالت دانقاجاق -قاب یساخس
-ابق سم شیالنمیقاال  جهیئنی اخودیتزه،  شینمیبازاردان آل ،قابیچاناق، چؤمچه،چؤرک

 -آفتافا ستئشت، قازان، گالبزن، م وکیاوچون بؤ یونماسیوی نینیقاجاق، گل
 
حامام  ین،ل

 اخودی س،م یگؤره بوراداک نهیاوبا عادت-. ائلاالریر اشی.. دم.و یشیکباب ش یآلت ،یسطل
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 سو ا ،یاصال بوش آپارماق اولمازد لهیمنز یئنی ینیسو قابالر یساخس
ً
 لهیاونالر حکما

ر ائو لهیاؤزو ا نی. بوندان عالوه، گللریدیا یدولدورولمال
 
ن پارچاالردا یرنگل فمختل نهیا

نوخود،  ،یمرج و،یدا، آرپا، دوو بوغوعن لیتاخ ورج یئددی توربادا کیچیک یئددی شیلمیکیت
 ایدای. قایقاب نفت آپارارد ریسو و ب یلچمهیا زیسهنگ تم ریب لنییدئ ویو اوغورسو یدار ا،یلوب

 ینیبوتون پالتارالر یگیده ستیباشقا، ا ندانیسقابیاقیده، آککؤچورولدو  نیگل زیگؤره، ق
 زله،یجه ه،یون دئآغ اولس یبخت نینیگل نجه،یعادت نیئرلری ی. اما بعضلریآپارا ب نهیلیمنز یئنی

 ا
ً
ر ائو یسقابیاقیکؤهنه آ یرتایاونون ب لهیاؤزو نیزیائله ق سهیبعضا

 
 .شیالرمیآپار نهیدا ا

 یزیرمیق یدان اؤترو اونالرسونرا بدنظردن قورونماق دانقیندیآل اییاهیس یاالریاش زیجه
 یرلرده وارل. اؤتن عصشلریررمیئرلشدی نایقالریصاند میجئج اراقییو لئنتلرله سار انیطانق

-غو با یامارت، زم-قارا سوروسو، ائو-مال نایاوالدالر یآناس-آتا نیزالریق لنیلردن اره وئرعائله
دت اوالراق، عا ریب نا،یزالریق یکؤچوردوکلر نیگل سهیلر قوشور، حکمدارالر اهیهد یمیباغچا ک

اونون  االریبوتون اش لنیوئر زای. عادته گؤره قبالرییشالینئچه کند باغ ریب ایو  یاراض ریب شیگئن
 زهیجهاونا قوشوالن  دهکیاره وئرد زیلرده قبؤلگه ف. مختلریلیحساب ائد یمال یشخص

 ،«مال»، «یمالدده /وئردیدده» ،«/وئردوککیوئرد»، «یبارخاناس زیبارخانا/ق»، «قیرلیآغ»
 /مهزلهیجئه قوشما/ زیجئه»، «یتوت»، «زیتجه»، «صدقه»، «یکلیرید -کلو واؤل»

 «ازهی/جزییجئهاز/جئ». اونون ریییآدالر داش یمیو بو ک «زیجئه-جئر»، «کیلیزچیجئه
 .ریده وارد یللریشک شیلییدئ

لدوغو او یزی. معاصر دوروموزده ده چوخ جهبیلیچئور نایپارچاس ریب نیزیمیشتیمع زیجه
 نایزیق ،یدئمک ک ریدآدام یمکانلا یآتاس نیزیوار. مثاًل، ق کلریلیائول لنیائد حیاوچون ترج

کناردا  یتیشخص نسانا دوشونولرکن، الرامالک یمیک نیجک. ائو، ماشوئره زیجه یاخشی
آلماق  زیجه یاخشیاوالنالر دا  فیضع یمکانا لهیا یمییدئ ،یقالما گئر. قونشودان ریقال

 انالریساتانالر دا اولور. بونو دا باجارما ینیائو ی. حتریر ائدوسفر  ینیمکانالراوچون بوتون ا
مک هداؤ یبو وام للرلهیدوشورلر. ا تهیوضع یلیو آس ریمبلغلرده وام آل وکیبانکالردان بؤ

بورج  ویآلماق اوچون گؤتوردو زیاوچون جه یزیق ،یلر وار ک. ائله عائلهرالریقال دهنیتیمجبور
نه  دننینلری. اوالدالر دا والدریائد ضاحیا هیدئ -«ررمیتیاولونجا آنجاق ب ویتو نیمنوه» یپولالر

 گروار. ا یبتیوورماق مص نایدان باشصاباح و. چونکریطلب ائد زیجه یاخشیاولسون -اولورسا
اوغالن  اوالن یآتاس یوارل زالریاونون گونو قارا اولور. ق سه،بییرمهیگت زیجه یاخشی نیگل

اونو  یدولت -ارو  نینلریوالد ،یک رلریدیباشا دوشمل نسانالر. اما الهینیاوغالنالر دا ع رالر،یآختار
 نساناا ننائوله لهیا یاونون اوالد نینیدولت-وار نیناتانییدور. قامخصوص نسانالراقازانان ا
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 دهکیرلیب زیالنی. رلریدلیگوونمه نهیلراؤز قوه نسانالرجک اوالن انه. ائولهدوروخی یداتییعا
ن قوروال یئنی نینلریمولکو حساب اولونور. دوزدور، والد یشخص نیاونالر یقالریقازاند

ا، اوالرس دهؤنی یمعنواما بو دستک داها چوخ  .ریدمثبت حال وخ،ی یمنف گیدستیه لهعائ
 .اوالر یرلیداها خ

 

 
 ( علی برازنده شخصی آرشیویندنصورت جهیزیه )
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 ( علی برازنده شخصی آرشیویندنصورت جهیزیه )

 
 ندنیحس   تیمسئول ب،ینهگوو زهیجه یگیردیگت زدایپولونا، ق نینیاوغالن اؤز آتاس

 لنیوئر یگیلمکمح نینعائله. اگر ریقدرد تیفاک ییسا نیلر. بو گون بو جور عائلهریاوزاقالش
لر ائلهگئدن ع یلهر یده اگونه بو ساحه -او زمان گوندن ،یدیاولسا یلیآس ندانیقدارم نیزیجه
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 -نسانالرالرده داها چوخ اولور. ابو جور عائله ییسا نی. آنجاق بوشانماالریاوالرد مکحداها م
 نیقازانماغ دااتیح نیمعاصر چت ،یللمهیردیاؤ رلرید یاول معنو زدنیو اوغالنا جه زایق
 یهانس هر اخودیو  کیلیاوالراق ب یلیآس داننیستعدادا نی. اوشاغریدیالنمالیآش یولالری
نه  نیزیق ریب . بو گونریدیاوچون ده بو اؤنمل زالریق له،ی. خصوصریدیالنمالیآش تلریلیبقا ریب

و  داقیبوشاند ای -داقیقالد دهتیوضع نیچت ریاولسون صاباح ب-اولورسا یزیقدر چوخ جه
. اما اجاقیماارای شهیا ریب زلریجه نیهم دهکیگلد شیا ریب نایباش نینیولداشی اتیح اخودی
نسه  ،یک لییدا مطلق دئ اخودی. و لرلریقورتارا ب ینیاتالریح قالرالیباجار لنیاونالرا وئر زالریق
 هیعائله زالریق اوالن ندایانی نینیولداشی اتیح لهیا یگاؤز دست ن،یباش وئرس شیبدبخت ا ریب

 هی  ترب یاخشی نای. اوالدالرریریدورماقال اونو داها دا محکملند اقیدا یهم ده ماد ،یهم معنو
عکس  یرلرید یلداها چوخ م سهیا یعامل زی. جهلمزیاوز ائده ب زیجه ریبونو دا هئچ ب ،یرکیوئر

 ن،یو وطن والرینجونده قوکباش  نیاوالر. اونالر ائو یاخشیاولسا داها  االردانیاش رنیائتد
لرده ده حضور و . بو جور عائلهرالداریخاط نهیهر آن عائله عضولر ینیرید   نینعائله

 ریب نیم رمک،یخرجه گ ه،یدئ -میینمایس دانیانی نینیریاوالر. من باشقا ب کیلشبختوخ
 لهیا یگیلعائله خوشبخت نیهملمهیبو بورجدان قورتارا ب للرلهیآلماق، سونرا دا ا زیجه تلهیاذ

 آناالر تشردوروخی یسعالقه ریهئچ ب
ً
آز اوزوموزه  ریخار بیین ین ائویفات آدامی.آتاالر و خصوصا

 یسقهیو سل یغماسییو ائو  یل اونون نجابتییز دئیجه ییگن خوشبختلیزیق .قیییتمالییقا
 آلماق نایزیز اوچون قیجه یلیان وساینده اولمایر. اوز ائویدیاغماسیر هنر یندن بیبارماغ و هر
ز ییهلالآز یس ار امیاقدیدا کو یز جوانالر اوچون بویر. جهیدر ظلمین اوچون بیشییاشایاوز 

  ن اوستونده دورسونالرینیاقالریرآزدا اوز آیون جوانالر بیقو
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 نین کؤکومییدئی« خاصا خور»
 تورک  علی برازنده

 
میز، بیرینجی ایله ایکینجی دنیا ساو اشیندا، تاریخ بویو چوخلو بالالرا معروض قالمیش اؤلکه

ساو اش ایله بر ابر قحطلیقال آجلیقال دا قار شی- قار شی یا قالمیشدیر. بؤیو ک باباال ریمیز آغ 
بیرچک آناال ریمیز هله ده اؤز یادداشالریندا او آجی گونلری خاطر الماقدادیر ال ر. اونالرین چؤر گه 

تاریخی قایناقالرا احتر امالری، اؤپوپ گؤز اوسته قویماال ری او چتین گونلریندن قالمیش. 
میلیون نفریدی کی  20باخیلدیغیندا، بیرینجی دنیا ساواشی دؤورونده، ایرانین جمعیتی 

جلیقدان اؤلدولر. میلیونا دوشدو یعنی جمعیتین یاریسی آ 10قحطلیقدان سونرا بو سایی 
انگلیس، روس دولتلری عمدا بوغدانی تاخیلی انبار ائدیب خلقه چاتدیرماماقال، اونالری 

نه ر میلیون ایران دولتییآجلیقدان اولدوردولر. سونرا، آمریکا دولتی خلقین دادینا چاتیب، ب
لیس، روسیه نگیاردیم ائدرک، خالقی قحطلیقدان قورتاردی. ایکینجی دنیا ساواشیندا دا یئنه، ا

جی ایللرده -1320دولتلری عمدا قحطلیق سالیب دولتی، ملتی سیخینتدا قویدوالر. 
نین ضعیفیندن اوتورو، یئنه بیر چوخ بؤیوک شهرده چؤرک ساواشدان سونرا پهلوی دولتی

 قحطلیغی دوشدو. تهران دا چؤرک کوپن اولوب گونده بیر چؤرک خلقه داغیدیلیردی. 
 

 
 ایل، علی برازنده شخصی آرشیویندن( جی-1322شهرینه عاید چؤرک کوپونو،  )تهران
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لرینه داشیدیقالری اوچون، چؤرک تبریزده ایسه روسالرین بوغدا ایله تاخیلی اوز اؤلکه
تاپیلماز اولدو. چؤرکچیلر، اون تاپمادیقالری اوچون و یا باها اولدوغوندان چوخ زمان چؤرگه 

لر قاتار دیالر. بو آر ادا، تبریز ده ایکی جور چؤر ک اور تایا یئیا باشقا شسوپورگه توخومو، توپراق 
چیخدی. »خرجی« چؤر گی کی کاسیبالر ال یوخسولالر یئیر دیلر، »خاصا« چؤر ک کی 
دولتلیلر یئیر دیلر. خاصا چؤر گی، توخومالی و بور شته او ال ر دی پوللو ال ر و و ار لیالر طر فیندن 
آلینارمیش. سونر اال ر بو سؤز، تبریز ده یاخشی اؤزل یئمکلری ایله مشهور اولدوغو اوچون و 
یئمکلرین اعالسین استفاده ائتدیکلرینه گؤر ه باشقا یئمکلر ده دئییلیب آنالمی »مخصوص و 

 یاخشی یئمک« یئرینی آلدی. 
 

 

 

 

 
  



133 
 

 
 
 
 

 شتر و شترداری
 «سنگالخ»و « چغتای»در فرهنگ لغت 

 یسئور شهاب
 

 کنند.ریسمانی که با آن بار را بر روی شتر محکم می: آرغامجی
 : شتر ماده.آروانا
هآشار

 
 ی شتر.: گل

 : شتر دوکوهان.آیری
 را گویند.« بوغور»: شتر آیریج

 : کوهان شتر.ارندوک
 : شتر جوان. شتر نر.اوبان

 ساله.: شتر یکاوخشوش
 ساله.: شتر لوک یکاوخشوق

 : کوهان شتر. اورکوج
 ]اُولوم[ کِف شیِر شتر.: اولوم
 ای شتر.: گونهاویان
 کوهانه.: شتر دوایری
ف اینان  باشد.« اینکان»: شتر ماده. شتر. مخف 

ی سمسم )کنجد( که روغن آن برای درمان بیماری جرب ای شبیه به دانه: دانهاینداو
برند کار میان بایست شبیه به کنجد که روغن آنرا در تطلیه شتر رود. دانه)گری( شترها بکار می

 گویند.« مینداو»و آنرا در ایران 
 : شتر ماده. شتر. ناقه.اینکان
 : شتر دوتخمهبسرک

ه شتر.بلکا  : بچ 
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 : ]بؤلوک[ پشکل شتر.بلوک
 : شتر جوان. شتر کوچک.بوتم

 ای که در بینی شتر نافرمان زنند.: حلقهبوروندروک
نامند و این مأخوذ « خشام»به عربی : مهار بود که بر بینی شتر کنند و آنرا بوروندوروق

 به معنی بینی باشد.« بورون»از
هبوزالماق  گویند.« حنین»ی خود که آنرا به عربی : فریاد ماده شتر باشد در طلب بچ 
هبوزالمق  اش.: ]بوزالماق[ فریاد ماده شتر برای صدا زدن بچ 

 رسد.م میکوهان بود که نر و مایه از آن به: شتر دوکوهانه. شتر دوبوغور
 گیری. تشویق شتر ماده جهت تمایل به شتر نر.: تحریک شتر ماده برای جفتبوغورسیماق

 : ]بوغور/بوغرا[ شتر نر دوکوهانه.بوغری
 : جنسی از شتر.بیختی

 تخمه را گویند. : شتر دوبیسرک
 : شتر قوی. شتر نر. شتر تنومند.بیسریک

 : بار شتر.پرتل
 گرمازده باشد.: شتری را نامند که ُپّران

ه شتری که هنوز جهاز بر پشتش نگذاشته باشند. نگ توروم.شتر : شتر دوتایالق ساله. بچ 
 سه ساله.
 ساله. : شتر دوتوروم
 ساله.: شتر یکتورون

 : مهار شتر.توغناق
 : پشم شتر.تویه توی
 : رکض ]لگد زدن کسی شتر را[.تیپماک
 شتر بالغ. : صف شتران. قطار شتران. گروه شتران.تیزکاک

ه شتر. نوزاد شتر.تیالق  : ]تایالق/دایالق[ شتر. بچ 
ه شتر.تیالقچه  : ]دایالقچا[ بچ 

 : شتر. جمل. ابل.تیوه
 : شتر بزرگ بارکش. شتر بارکش. جونگ

ه.چال  : شتر بچ 
 : پشم شتر.چودا
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 : نشستن شتر.چوک
 ی شتر.: سینهچوکا

 : زمین نشاندن شتر.چوکارماق
 : نشستن شتر.چوکماک

 : زمین نشاندن شتر.چوکورماق
 : سم شتر. ناخن شتر.دوه تویاغی

ه شتر.دوه یاوروسی  : بچ 
 : شتر. جمل. ناقه.دیوه

 : پشم شتر.دیوه یونی
 : جهاز. پاالن.سامار

 : آب مایعی را گویند که در ته ظرف شیِر شتر جمع شود.سوسون
 او موافق است.: گیاهی است شور و تلخ که شتر بخوردن آن راغب و با مزاج شور

 : سم  شتر.قارقاشوق
 : آویزه و عالمتی که بر گردن شتر اندازند.قوتاس

 : پشکل شتر.قوماالق
 : شیر شتر.قیمیز

 ی اشتر[.: درا ]زنگولهکرنغورق
ه شتر.کوچالک  : بچ 

 : جهاز شتر.کوچن
 : جهاز شتر.کورتون

 ساله.: شتر یککوششک
 ساله.: شتر یککوشک

هکوشلک  ساله.ی یک: شتر بچ 
 ی شتر.:]کؤکروش[ نعرهکوکروس

 : شتر.کوالک
 : شتر بارکش.کولوک

الب، ح»: ظرفی باشد که از پوست ساخته شیر شتر در آن دوشند و آنرا به عربی کویناک
 نامند.« محلب، علبه

هگوتماک
 
 ی شتر.: ]گودمک[ چراندن گل
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 : شتر باری.گولوک
 : آواز بلند شتر.گومبوراماک

 گویند.« صدار»بند شتر باشد که آنرا به عربی : سینه گومولدوروک
 ی مرجان آویخته از گردن شتر.: حلقهکگومولدوره

 : ]لؤک[ شتر قوی. شتر نر. نوعی از شتر.لوک
 : کوهان شتر.هورکونج

 : مهار شتر.یوالر
 : جمازه کشیدن.ییدماک

ه. نوزاد شتر.ییالک  : شتر بچ 

 

 منابع:

سن ح :البخاری، ترجمه و تحشیهاوزبکیلغت ترکی چغتای و عثمانی، شیخ سلیمان افندی -1
م تبریز  .1395 -عبدالهی جهانی )اوموداوغلو(، چاپ دو 

ل، تهران -خان استرآبادی، ویراستارفرهنگ سنگالخ، میرزا مهدی -2 -روشن خیاوی، چاپ او 
1374. 
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ل و ناغی
 قوشماجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلحشور محمدرضا/ رحمانی سوسن گئزمگه. گئتدی دهتورکیه وَرقه ●

 قراخانلو اصل نژادخلفی رمضان قوشماجا. ●
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 هگئزمگ یگئتد هدهیرکتوَورقه 
 / محمدرضا سلحشوریسوسن رحمان

 
 
 
 1یقارقالو کند ندهیسقاقازان منطقه ویئری دوغوم سلحشور یاصحابعل ائدنو فیتعر

 وار یسییسوم ابتدا دنینهضت سواد آموزو یساواد 1303ویخیتار دوغوم

 
 ،اولدو انیقصر نما ریدوالنماغا گؤردو ب ی.گئتدیدیا یپر یآد نینیزیق نیپاشان یعثمانل

  :یدئد یخدیچ اسمنی
  ر؟یبدیسال ملریک ارهیبو د یسن ،رید میاووالغ ،رواوووم د میمن ئرلریاوغالن بو  -

 !ریبدیموالم سال ارهیبو د یمن ،رید نیاووالغ ،رواووون د نیسن ئرلریبو  :یدئد

 یدلر، سن ک یملر داغالرا رحم ائلر داشالر بیخیاوخوم کماندان چ میمن :یدئد
 ملریک ارهیو دب یاولوبدور. سن کسانی لهیخاک ا داندایبو م لر،مسهیک وکیسندن بؤ کسنیچیک

 ر؟یبدیسال
 ینم ولویشاه مردان  ولالریالدن سولو، بو  وکیال وار بؤ کیچیاولو دور اولو ک :یورقه دئد 

 . ریبدیموالم سال ارهیبو د
 یدییهاو ن ر؟یهرنه وئرسن آلدان یدییاو نه ر؟یساالن ئرهی دنیگؤ یدییاوغالن او نه :یدئد

 ر؟ینالالن ندانیسیدال
 او دول ،ریهرنه وئرسن آلدان ریداو اوشاق ،ریسالالن ئرهی دنیگؤ یدیشیاغیاو  :یدئد

 . رینالالن ندانیسیور دالدلدو
 :یورقه دئد لر،یله اللشداسمنی
 !امداده شیئتیسنده  اهلل ریقد ادهیز ندنیریب -ریقوچاق ب یکیا -

ال  ،هیگؤ یقاوزاد لریاللشد لهاسمنی،زولدواو ئردنی یاغیآ اسمنی ،ادهیاولدو پ ندانیورقه آت
وورا  یک یدچک ی. خنجریاسمنی نهیبید ینیزید ،دویقو نهیریکمر زنج ینیریب -ریب الریآتد

                                                                                                                       
 ی.ردیلیسا ننیکندلر نینیقزو زمان میآما قد ندیندیکندلر نیده ابهر یکشور ماتیتقس یقارقالو کند -1
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 ! یلر آلدتان باش ووردممه انیگؤردو  ندنیلبق
 . رمیاللش نانیزیق ردنهیمن ب ،منه گؤر یوا :یورقه دئد

 وئر بورا.  ینیمه اؤزوه، الفخر ائله :یدئد اسمنی
ن هله س ،شامیسالم موگوندنسو( تمام آدام ین)قاالیچانیمن بو قاال  :یدئد یردیدوالند

 .اونا گئدم خسایی یهرکس من میشدیممن عهد ائله ماآ ،نیخدیی ینئجه اولدو من رمیلمیب
 .آلمارام یمن سن :یدئد

 ؟هیین: یدئداسمن ی

 .وار میآداخل میمن: یدئد

 .یشدیا انیاولما :یدئداسمن ی
 !مییلمن گئتمه :یرا ورقه دئدنسو ندنگوننئچه  ،یآلد

 هارا؟: یدئداسمن ی

 .یمدیآداخل میمن یپر یزیق نیپاشان یعثمانل رمیمن گئد :یدئدورقه 

اژدها  اولدیاو  یدیوار ولی ریرسوا ائلر. ب یمن ندهیبو گئدر مملکت ی:دئد لهیاؤزو -اؤز اسمنی
 . لمزیئده بگ نهیخوردونا اؤلدورر، دا بو مملکت نیآپاررام وئرم اژدهان ولونانیمن بونو بو  ی. دئدیدیوار

 . کییجهگئده ولونانیبو  رمیگل نلهیآما ورقه من سن :یدئد
 نلریسئملهی. بوراخاق یآجد زیمیآتالر :یدئد الریچمنه چاتد ریب لریگئتد

 ومیقو یمیمن باش یقو نیزید ورولموشامی اسمنی :یاوتوردوالر. ورقه دئد بیبوراخ اسمنی
 میزید یا :یدئد یریگل پیخیچ ندانیوواسیگؤردو آسالن  اسمنی یاتدی .میاتی ستهاو نیزید
 ریدبیریاندی ،یگلد یاغی ستونهاو انیاوغالن؟ او میادیاونئجه  یاوغالن من سن اتانی ستهاو

 !یگلد یداغ
 : یدئد یدمهگؤردو ورقه سس ائله

  ،یزید ریدبیباس یسشعله
 گؤزو،  ریانی نیمیک راقیچ

  ،یزیب ریوعده توتوب گل
  ،یگلد یاغی ستونهاواوغالن 

 !یگلد یداغ ریدبیریاندی
 ؟یدنه :یدئد یاندیورقه او 

  ؟ریگل گؤر نه: یدئد
 . یدائله کهیت یکیا ،یاردیآرادان  یگؤتوردو توتدو اژدهان نینجیلیورقه ق
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 ؟یدیبو نه ا: یدئد
 .یدیبو آسالن ا :یدئد

 ؟زیرسیبونا نه دئ زیس: یدئد اسمنی
والر( له داغدا چوخ اکرتنکه ئکهی :یغیاسدی)اوغالن ی غیاسدیاونا اوغالن  زیب ی:ورقه دئد

 !کیرهیدئ
 ! رلریدئ یغیاسدیعجب آسالنا اوغالن  :یدئد اسمنی
 ورقه بورادان بئله گدک.  :یدئد اسمنی

 ندهیمملکت ینگئدر م وخسای ا،یویقو قیتوتوب ساالر ینده ورقهمئشه نیگل یشدیدئم نایپهلوانالر
 !رنالیتالسبوراخاق او یبورادا آتالری: دئد ی.وارد ویقو ندایباش نی. داغلریرسوا ائلر. گئتد

 :یددئ اسمنی .الریاوتورد لریلددوره یگلد ،یخدیچ رنفریب ندنیبید نیگؤردو هر آغاج
  !صحبت ائله ریب چوناوورقه چؤوولون گؤتور بونالر 

ون چؤوولونو بون یباسد اسمنی ،هیصحبت ائله ستونهاو نینیزید دویبو چؤوولونو گؤتوردو قو
 نینیزید دویقو ،یآلد ندنیال نیاسمنیچؤوولونو  یندقاوزا یدکار ائله هیورقه ،یآلد ندنیال
  :یدئد ستهاو

  ،یمن هیآرا اندانی ریدؤرد ب ریبدیآل ،رسوا بییلهیائ نیقوچاقالر
 .یمن هیبال یسالد یگتد اسمنی میدیگلمز ا هیمن بو آرا

 یعثمانل یدگئت بیخیچ ودانیقو ،اؤلمز سهستهیا اهلل ده ینفر ریب ا،یویقو ینورقه الریسالد
 نینیزید دویقو ندنیکلرتو  نینیپر هیئی. چؤرک ندایباش نیچؤلونده اوتوردو بوالغ نیپاشان

 شدودورقه و ،یگؤتوروب گئتد ئلی یکلرتو  یخدیچ اندانیاو ئلی یردییتاماشا ائله ستونهاو
  رسان؟ینه آختار: یدئد ینفر گلد ریب یآختارد ،یگزد ندهیچیا ونیسو

  :یدئد
 پاشا،  یدؤندوگوم سعادتل نایباش هوالال

  ،یامانه من نیردیپاشاجان گت
 فرمان،  یدلیزیق لدنید نایحکم آد

  ،یجالد فرمانه من نووردیسن بو
 رم حاشا، ائتمه ندنیتئل اری شامیآلم
 ائدم تماشا،  ستهاو میزید موشامیقو

  رمیگز نیتئلر اری شمیرمیتیا

 .رمیگز نیجان تئلر رامیتاپم من
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 قوشماجا
 نژاد اصل قراخانلویرمضان خلف

 

 1 
 یبدیسکچاق یپ یمیال

 یبدیسکچاق یدسته پ
 اقیاغالین یریاغ گتی

 اقین باغالیریدستمال گت
 ندهیبیدستمال آغام ج

 ولوندایه کآغام م
 ولو سر به سریه کم
 مون گزرینده مئیچیا

 یمونون باالالریمئ
 یگؤردو آغالد یمن

 یغالدینا قیتومان
 کبؤلو  -کبؤلو  یتومان

 کیدل -کیآفتاخا دل
 قیبال -قیقورباغا بال

 حاخالرام یقورباغان
 ه ساخالرامیحس ب  
 وار؟ یین نهییحس ب  

 وار ییچوققور چا -چاققور
 ر لوطو وارینده بیائو

 هشتاد باتمان گؤتو وار!
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 وار یه گئدن آتیگؤ
 وار یتیمونجوقلو ا یگؤ

 نیئسیر آت یآرپا گت
 ن.یئسیت یر ایگت کچؤر 

 

 2 
 خاال خاال! یآ

 باال! یبعل
 ر؟یدزدهیوق سیم تویزیب

 ر.یدزدهیباال ب یبعل
 نیله گلسشهیک

 !یر آخیگلم
 ن!ینسیس یچیوور ق

 !یر آخینمیس
 رهیسال تند

 !یر آخیانمی
 ولونگو وئر!ک

 رسن؟یلیاونو نئ
 رام!یئر قازی
 رسن؟یلینئ یئری
 ورام.یبو پییا
 رسن؟یلینئ یپیا
 ش توخورام.یا
 رسن؟یلینئ یشیا

 رام.یائوه سال
 رسن؟یلینئ یائو
 ر.ین گلیگل
 ؟یزین قیمیک
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 .یزین قینیحاج
 نه ساتار؟ یحاج

 ق.ینجیم -قینجیج
 لووو نئچه؟یک

 ران!یبئش ق
 یران باهادیبئش ق

 ! یحاج یآ
 !یحاج یآ ینا جافادیجان

 !یآتالند یزین قینیحاج
 !یتومان قاتالندقارا 

 سسس!یا بابا پییحاج
 

 3 
 یلرهندان سونرا گلن حص  یمصراعس« ولوندایه کآغام م»ن یاثر ینجیریام، بییرالتمالیخاط
له یا ی... سؤزلری، هئشتیهئشت ،یهئشت یر.آیبدیر باشا قوشماجادا گلیده بکبوتونلو 
« یبدیسکچاق یپ یمیال»ر. آنجاق یشدیارانمیدؤورلرده  یکان قوشماجا اسیباشال

اصر الر معالیماتر یکنده ین متنیرا اثریاولموشدور. ز ین اثریرلریسْون عص یقوشماجاس
ر ده ان معاص یلین دینیقوشماجاس« خاال خاال! یآ»ده،  جهاولموش ائله یالرالین ماتریلید
 ر. یشدیارانمیندن یلرکیلل اؤزلید
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تاب ک
 یمیتیتان

 

 ید محمدینو
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 لری(قاراداغ روایت) الریآذربایجان ناغیل
 توپالییب، حاضیرالیان: قنبر سیفی

ده، اونون اورتا  یریب نینیفولکولور اوجاقالر نیجانیآذربا
دک هله ده اون . بو گونهریدیالهاوالن قاراداغ ما یبولگه س

نون او ب،یدوالن ینیقاراداغ بولگه لر ارانانیالدان هما زگیسک
 نایراوجاقال رمایآراشد بییتوپال ینیبوتون فولکولور عنصرلر

 شهیا ری. بو آغریشدیاولمام رانیتاپش نایچاپ اوجاقالر ای
 رمایآراشد هابئله میلیاوالن ب یامکانالر کیآکادم نیقی

بعضا فولکولور  کدهیلیندی. آمما ااجاقالریقول قو یاوجاقالر
 انرماالنیتوپالماغا چ یاونالر رماغایآراشد یزیمیعنصرلر

 زیالنیکئچن هله ده  هینهیدن س نهی. قاراداغدا سقیریتالشسانسانالرال را اؤزوندن کئچن
 زایمیالریسو جکی گلهتوپالماغا اونالر یزیمیثروتلر یمل انیاشای ندایادداشی زیسیازی نیخلق
 ندنیسعهده نیشیا ریبو آغ شیسترمؤتالش گ قیداها آرت یبر لدنیتن اون اؤا رمادا،یتاپش

 دناورک شهیا ری. اونون بو آغریدیجنابالر یفیجناب قنبرس زیمیقلمداش لنیاوغورال گله ب
 .ریشمادیچال ریب لنیاوال ب کرارچوخ آز حالالردا ت یسشمهیریگ

 
 تبریزین محلی اویونالری

 علی توپچیان
اوخودوغونوز توپلوم، تبریزین محلی اویونالرینین 

اویونالر بیزیم فولکلوردا تکجه باش  .دیراجا شرحیسقیس
ده یستکلرین ده تقویتینترو یوخ، بلکه روحی اؤقاتماق دان ا

 اویونالر اوالن لری اولوب اوالجاق. آذربایجان داآرتیق نقش
نین )آب و هوا( سی هابئله اعتقادالری اساس دا بو منطقه

. ریارادیلیبالیارانیبالر. اونالرین هر بیری، بیر هدف اوزره 
، نه لرین باشین قاتماق اوچونالرین هابئله یئنی یئتمهاوشاق

چ اویونچاقالر، هئ اوالن تلویزیون نه ده سینما و نه ده ایندی
وخ چیک او زمانین اوشاقالری ایندیکیلردن . قبول ائلهاولمایان گونلردن یاد ائدک بیری یوخ

ین بیرلرین -بیر جاتالرع، ساگرک اولمادانبیر وسیله  چونلی ایدیلر. ساغالم چوخ روحیه
 .یانیندا اولوب اوینایاردیالر
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 س،یلو یجفر فیتال .کتاب دده قورقود 

 یاکبر یریمحمد حرترکدو  یدفتر عزببا یفرترجمه 

 .بار سوم منتشر شده است یبرا توسط انتشارات اختر
دده قورقود مجموعه دوازده دستان است که مربوط به  کتاب

 یمکتوب ترک آثار نیتریمیباشد. قدیاوغوز م یهاترک یقهرمان
 نیاز ب افته،ی نیتدو الدیها در قرن هشتم بعد از مآن نیکه اول

آثار  نیشده است. در ا دایو مغولستان پ یبریس یهادست نوشته
 اند کهشده اندهینما زیها به عنوان دو اجتماع متمااوغوزها و ترک

که  ،گانگانیهمانند ب یگاه اند ودر جنگ بوده گریکدیبا  یگاه
همه چنانکه محمود  نیها بوده است. با ااغلب تسلط با ترک

 .دشیترک گفته م لهیقب کینوشته کلمه اوغوز بعدها به  ازدهم،یشناس قرن لغت ،یکاشغر
ت. و اوزان اوغوزها اس یرهبر بزرگ مذهب شگو،یشده، پ ینام گذار یکتاب پس از و نیقورقود که ا دده
اوست که نام جوانان را  نیمردمان پاک و مقدس است. ا یبرا یهنوز عنوان یپدر بزرگ( در ترکدده )

با  یدردمند زماناوست که در  نیکند و باز ایرسانند، اعطا میخود را به اثبات م یکه مردانگ یوقت
اوغوزها  کند. او در مجالسیبه اوغوزها کمک م یو چه از نظر عمل یچه از نظر فکر شیخو یاندرزها

 .آوردیرا برلب م یحماس یآن اسام یاریاست که به  ینوازد. قوپوز سازیرا م شیقوپوز خو
ا اوغوز ر  یهادده قورقود دستان» گفته شده است که:  حیکتاب به تشر نیچهار دستان از ا در
شکل و  ینوشته شده، اول بار توسط خود و یهادستان گریبه عبارت د«. کرده است یآورجمع

ا را به هدده قورقود دستان»است که:  نیها نشانگر ابند دستان نیاند. مطالعه آخررفتهیمفهوم نپذ
 از ینصف یها خودش شرکت دارد، ولدهد، در اکثر آنیقرار م گریمعاصر خود کنار همد عیدور از وقا

 :شوندیمتفاوت با آن، آغاز م یاندک ای نیچن نیا یها با شعرآن
 هاون، کجا هستند آن خانو اکن »
 ام هر دم ز آنانکه گفته 
 رهیو شد چ دیزمان جنگ 
 «.پنهان کرده شان رهیو خاک ت 
 یعمر کرد که دده قورقود با طول ریسان تعب نیتوان بدیتوانند کلمات دده قورقود باشند. مینم نهایا

 یمرده بودند صحبت کند، ولتوانست درباره دوستان سابقش که همه یبه سر برد و او م یعیفوق طب
 یاقعو  یکه راو مییبگو میتوانیکتاب ذکر نشده است. م نیاز ا ییجا چیاو در ه یطول عمر مثال زدن

و را بازگ گرانید تیروا ایاست  یباشد که خود راو یریدل یهااوزان ایها قیاز عاش یکیممکن است 
 زند.یکه در مقدمه برگردان حاضر از قول دده قورقود حرف م یند، مانند همان اوزانکیم
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 به فرهنگ ترکان خراسان ینگاه

 انیساالر لیاسماع :فیتال

 یمندیم یمهد :راستاریو

 یصرافرضا یعل :مقدمه

 یبجنورد یرستم لی: خلسینوخوش

فصل  31 یدارا «به فرهنگ ترکان خراسان ینگاه» کتاب
را از  یاز فرهنگ ترکان خراسان یمهم یهااست که بخش

طبابت  ،یسنت هایها، و بازجمله آداب و رسوم، باورها، رقص
 اتیاز ادب یو فصول یبوم یغذاها ،یسنت یهالباس ،یسنت

کوچک هستند بر مبحث  ییهاچهیفصول در واقع در نی. اغلب اشودی.. شامل م.و یشفاه
ته شده، نگاش یفولکلور ترکان خراسان بزرگ؛ هر چند کتاب به فارس نهیگنج یمربوطه، تمام

و  یرا به ترک آن سندهیترکان خراسان ارائه شده، نو یشفاه اتیاز ادب ییهااما هر جا که نمونه
 ن

ً
 آن ارائه داده است. یفارس ۀهمراه با ترجم زیعموما

تومان  50000 متیبه ق یریصفحه قطع وز 398کتاب چاپ انتشارات درج سخن در  نیا
 باشد.یم

 پست ارسال شود. لهیتا بوس دیبزن امکیپ 09159766066سفارش کتاب به شماره  جهت

 

 نگاهی به ادبیات ترکان خراسان

 تالیف اسماعیل ساالریان
های ابتدایی این کتاب، در باره تاریخ ادبیات ترکی در بخش

 رشع سرایشاطالعاتی داده شده و پس از آشنایی با نحوه 
های های ادبیات بخشیترکی و انواع قالب آن، به گونه

خراسان پرداخته شده است، پس از آن، شاعران قدیم و معاصر 
هایی از اشعار ترکی آنها اغلب با ترک خراسان معرفی و نمونه

تکدرخت  1397ترجمه داده شده است. این کتاب چاپ 
 .تومان است 45000صفحه به قیمت  430تهران در 
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