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 نیراولدوزالر اله

 

 اؤن سؤز 

 

ن چاغداش لیگینده آذربایجا جی ایلدن امید زنجان هفته1372دا  نیر عنوانی آلتیناولدوزالر اله   

  مماغا باشالدی گون دئییرسم تانیتیمی اوچون یای نی آراشدیرماغا، دوزن یارادیجیلیغینییشاعیرلر

ش صورتده اوخوجوالرین لر گئنیمقاله و آز بیر زاماندا اوخوجوالر طرفیندن آلقیشالندی. بو سیرا  

گله داها  خوشونا  بیر  اونالری  ده  درگیلر  باشقا  مقالهیایینالرک  سیرا  بو  ووردوالر.  ال  لرین ماغا 

آذربایجان    –زنگان   مقالهقیزیل  باغالنان  جلددهبیر  ،لرشاعیرلرینه  بو   ینجی  و  اولدو  چاپ 

-رم بو کتاب دا اوخوجوالرین ایستهشاعیرلره عاییددیر. امید ائدی  ، زنگاندان باشقاایکینجی جلد 

بیلسین. وئره  جواب  جلدد  یینه  اوچونجو  بوگوآنجاق  گلهه،  و  توخونوب  ادبیاتیمیزا  جک  ن 

 . دیرن آچیقالماسینا باغلی اوالجاق یولوموزو

مقاله    گلن  زنجانبورادا  امید  آذر،  دان عالوه،  لر  پیک  زنجان،  فجر بهار  ارک،  آذربایجان،  نوید 

آنجاق بورادا یاییلما تاریخی ترتیب لرده ده یاییلدی. و بیر سیرا مجازی درگیلر و سیته  آذربایجان 

نین تانیتدیرام. اونا گؤره هر مقاله  بورادا چالیشدیم چاپ اوالن قایناقالری دا ایله ساخالنماییبدیر.  

جکده  وخوجوالرین تنقیدلری یازارین گلهؤز یوخدور کی ازیسیندا قایناغا اشاره اولونور. س اتک یا

 داها دوزگون یازیالرینا سبب اوالجاق.  

 ساغ قالین.                                                                                         
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 1شعری مدرنآذربایجانین 

 

 

      

ال ایلگیده یارانمیش و مدرن فیکیرلر ادبیاتال دونیایا گلمیشدیر. مدرنیزم ایلک اؤنجه ادبیات

نیر. ادبیاتدا دا  باشالنیر و اونون اوصولالری ادبیات یاردیمی ایله تعریفلهمدرن فیکیر ادبیاتال  
بیر   اعتراض کیمی  اوصولونا  اورتایا قویور. چوخ    سنّتمدرنلیک کالسیک  اؤزونو  اوالراق 

گؤستهکئچمه حرکتلرده  توپلومسال  وارلیغینی،  اؤز  ساحهدن  یاشاییش  بوتون  و  لرینده  ریر 
سینده اؤز وارلیغینا داوام ائدیر. آذربایجان ادبیاتیندا دا بوندان  ات ساحه لیر. آما یئنه ادبیدیرچه

 ستریر. لی گئدیر و ایلک اؤنجه اؤزونو ادبیاتدا گؤآسیلی اوالراق ایره

 

 

تمهآذربایجان سربست شعری انقالنین  قدهلی مشروطه  اول  قویولدو. شعریمیز  ر خالقا  بیندا 

ق  کالسیکدن  اولوب،  کی  یاخین  یؤنهیریر  مضمون  هم  محتوا،  سؤزلرینی،  هم  خالق  تیندن 

گ دیله  دورومونو  توپلومون  و  ایلگیدردلرینی  شعرلرله  بو  یاشاییش  شعر لهتیریر.  بو  نیر، 

یرلی  ییشیلیب و یاشاییشا دا دهورادا هم محتوا و هم فورماالر دهخالقین یاشاییشینا گیریر. ب

بوراخیر.ائتکی اسکی   لر  شعری  آسربست  دهشعردن  فورم  جهت،  یوخ،  لییشیکییران  ییی 

قالیبی بو لیگیییشیک بلکه ده مضمون ده قالیبی طنزدیر. طنز  دیر. بو دؤورون اؤنملی شعر 

دیر. بو باخیش، تکجه شعره یوخ، بلکه نثره ده عایددیر. میرزه  غرونجول سیالحیدؤورون دو
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ادبیاتیمیزا یئنی مضموفتحعلی آخوندزاده، جلیل محم  الری گتیرن یازارالردیالر،  ندقلیزاده 

آخوندزاده   اولور.  قالیبینده  طنز  یازیالری،  بوتون  مقاله بونالرین  حتا  و  لرینده  اویونالریندا 

یازار   بیرینجی  عالمینده  شرق  دا،  یول  گئتدیگی  باشالییر،  طنزله  تملینی  تنقیدین  ادبی 

شیر. ، کئچمیش دوشونجه ایله تام فرقلهرکدوشونجه یئنیلشه کیمی اولور. شعره گلدیکده،  

لره آرخاالنیر.  و باشقا شعر فورماالری همان سنت  آنجاق فورما باخیمیندان، هله غزل، مثنوی

-ه یارادیر و ادبیاتال خالق کوتلهلیک و سربست ادبیاتا بؤیوک زمینئنیوطه انقالبی بو یمشر

 للیکله طنز شعرلره داخیل اولور.یاشاییش قونوالری ادبیاتا، اؤزه لری باریشیب، خالقین

اؤزهآنجاق     تاپمیر،  داوام  دوروم چوخ  و  بو  استبداد  آذربایجانیندا رضا شاهین  ایران  للیکله 

بیزده  دیکتا یازار  و  بیر شاعیر  باشقا  معجوزدن  اولور.  قیریلماسینا سبب  آخیمین  بو  تورلوغو 

ا محمدتاپیلمیر.  گلهوغلو  اوسته  ایش  شاه  فرقهرضا  دموکراتیک  آذربایجاندا  نین  سیرک، 

لیر، آمما نه یازیق کی مشروطه اتقالبینا  ر. آنجاق بو زامان شعریمیز دیرچهلی گلیحرکتی ایره

یازی  – شعرلهتای،   دوز  اونالرجا  گلیر،  میدانا  شاعیر  یوزلرجه  دوزدور  ایلگیلنمیر.  یاشاییش 

یازان یازارالریمیز اورتایا گلیرلر، آنجاق خالقی اؤزونه چکه بیلمیر. بلکه ده دوشونجه بو زامان  

مین انسانین اؤلومو و سورگونلویو ده آرادا   25 – سینیر و حرکتین آرادان گئتمهنیشلهآز گئ 

باالش، گولگون، حکیمه و باشقاالری میدانا گلیرلر، آمما هئچ    – ایتیر!؟ شاعیرلریمیز  -باتیر  

توت یئرینی  صابیر  اورهبیری  خالقین  کیمی  معجز  بیلمیر.  فرقها  بلکه  یوخ،  سؤزلرین  نین  ک 

 ایده آلالرینی دیله گتیریر. 

انالر واردیر! شهریاری اینامایانالر  نیش یارادیر. بونو دا اینامایاوستاد شهریار بؤیوک بیر ترپه   

اؤز   او،  دئییل؛  دوزگون  خدا  چو  منجه  تنقیدلر،  ائدیلن  شهریارا  بیلمیرلر!  اینانا  ده  اؤزلرینی 

 امضاسینی ادبیاتیمیزدا آتمیشدیر. 

شوبهه   زامان  سیاستی  بو  دووار  دمیر  آنجاق  گلیر؛  اورتایا  شاعیرلر  بؤیوک  قوزئیده  سیز 

شعرینی   قوالغینا  اونالرین  اونالرین  ده  شعریمیز  بیزیم  و  قویمور  چاتماغا  بیزه 

ادبیات دیرچه1340 چاتمیر. ایراندا  ایللر،  بیرجی  برابر  ادبیات سیاستله  بیرینه سیخ   – لیر. 

رومان شعر،  بوتون  فنومن   – باغالنیر.  بیر  گلن  آجیغی  حکومتین  بوتونلوکله  اولور.  ادبیات 

ایره ادبیات  بئله  یولالر  یهلیلبونونال  تازا  باخیشالر،  یئنی  گلیر.  اورتایا  موضوعالر  یئنی  یر. 

سینانیر. اوستاد شهریارین درین ائتکیسی آلتیندا حبیب ساهیر تانینماز قالیر. دوغرودور کی 

ساهیر بؤیوک بیر شاعیردیر، آنجاق خالق اونو تانیماییر. سهند بؤیوک شاعیر اوالراق، بارماق  

 نکی تانینماییر. سایی طرفدار تاپا بیلیر، چو
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ییک حبیب ساهیر، سهند و اوختای ساده بیر شاعیرلر یوخ، بلکه ائتکی  لیآمما بونو بیلمه   

-بونالرین الی ایله شعرین وزنی دهسینی قورانالردیالر.  بوراخان و مدرن شعریمیزین بینؤره

محتوا عوضلهییشیلیر،   آرادان چیخیر،  اؤزه قافیه  بیچیم لر  بیچیم   لنیر.  بو  گلیر،  لرین  میدانا 

جکده  لو اولموش و گلهل بیر رونین اؤزهه شهریارین حیدربابایا سالم شعریسیندییشیلمهده

باره گاونون  بیر  باشقا  شعریمیزده  اوالر.  دانیشماق  استعارهسینده  ایماژالر،  یارانیر.  لر  ئدیش 

مدرسهاورت شعریمیزین  تاپیر.  معنا  و  مکتبی   – سیادا  گرامر، صرف  باخمایاراق  اولمادیغینا 

 نحو، فونتیکا باشدان باشا ده ییشیلیر. 

ریک. اونالردا  ل شعرلرینی اینکار ائده بیلمهسک ده، گؤزهحبیب ساهیری مدرن شاعیر بیلمه

ف  محتوا،  استعارهاوالن  و  ایماژ  سادهورما،  ائللرین  لیک لردن  اسیر  اولماز.  کئچمک  واز  له 

ساده   آراشدیرمشاعیریندن  باشدان  یئنی  اولدوغونو  شاعیری  پائیز  اولماز،  و  کئچمک  الی 

 ییق. مدرن ائلئمنتلری آراالمالی

زامانینا   اؤز  وزن  ساهیر،  ایشلنن  شعرینده  عثمانلی  عروضا  قدر  اوالن  دَب  آذربایجاندا  لری 

آرتیردی؛ و طبیعت شاعیری اوالن احمد هاشیمین شعرینده کی طبیعت رساملیغین، چوخ  

اوالراق، گؤ دفعه  ایلک  ساهیر  گتیردی.  شعرینه  آذربایجان  چولغامیش،  رومانتیزمه  بیر  زل 

اؤرنک  بونا چوخلو شعرلری  فایداالندی؛  ناغیلالر و میتولوژیسندن  آذربایجان شعرینده دونیا 

او جوملهگ اوالر  قیزی«، »آندرو مئدا«،دن »مهارجهتیرمک  بو تشبثلردن    نین  »نیل چایی« 

 .بیر نمونه دی

شعریندن واز کئچمک دوز دئییل. اونون شعرلرینده اوالن فلسفی  "یاساق "سونرا سهندین    

آراشدیرمالیباخیشالر ائستئتیکا  برابر،  مدرن  ال  یاری  و  کالسیک  یاری  سهندی  دیر. 

آدالندیرساق یولوموزو آزمامیشیق. آنجاق بوگون اونون شعر دونیاسی هله ده کی وار دوزگون  

بیر سیاسی ش آراشدیریلمالمیشدیر. اوالر. کیملیک مسئلهسهندی  تانیماق  بیر  اعر  سینه ده 

یاناشیب، آما   بو آچیدان  اونون  "سازیمین سؤزو "پارا شعرلرینده  یازدیقدان سورا،  بیر پارا  ن 

ی  ف«ا یازدیغ اُیئر وئریلمیشدی. سهند، »رستم علیسینه آرتیق  شعرلرینده کیملیک مسئله

دوشونجه اؤز  شعرینده،  سؤیلهنسی»ارمغان«  آچیسیندان  سئورلیک  میللی  ایستیر.  ی  مک 

یازدیغی  1347آنجاق   اولونموش  حصر  اؤلومونه  صمدین  ایلده  ائیله  "جی  قبول  قوربانیمی 

 میشیک. اولور دئسک یانلیش بیر سؤز دئمه شعری مدرن بیر شعر "آراز

 نه یازیم صمد؟! 

 زیم؟ دنلی خرمنیمین یانماسین یا
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 سرین سو کوزمین جاالنماسین یازیم؟ 

 قاشیغیمین دوشوب سینماسین یازیم؟ قیمتلی 

 من سنه نه یازیم صمد؟ 

 حسرتیم کیمی یاخاجاق؟ 

 گؤز یاشیما کیم باخاجاق؟ 

 آراز یئنه ده آخاجاق 

 صمد! 

»دَ یازیالن  شعرده  کؤزهبو  »سو  یانماسی«،  خرمنیمین  »قیمتلی  نلی  و  جاالنماسی«  مین 

اولموش و یاتاخلی،   قاشمین دوشوب سینماسی« کیمی سیمبولالر، خالقا تانیش سمبولالر  

 یئرینده اوتورموشدوالر . -یئرلی  

آییراراق، آنجاق تام    اونو کالسیکدن  ساهیره دؤندوکده، ساهیر شعریمیزی سربستلشدیریر. 

چوخل بیر  بوگون  یؤنلتمیر.  مدرنیزمه  یاخشی  شکیلده  سهندی  و  ساهیر  حتا  سورغوالرا،  و 

یه آددیم گؤتورمک اوچون، مدرن شعریمیزی آراشدیرمالی  یماغا و دامغاالرینی آییرد ائتمهتان

 . ییک لیلرینی آراییب آییرد ائتمه للیکهو اونون اؤز

ش   فارس  آراشدیراندا،  شعریمیزی  مدرن  جوملهتاسوفله  او  توتوشدوروروق؛  ایله  دن  عری 

اوختایین رولونو آذربایجان شعرینده، فروغ فرخزادین رولو   ساهیری، نیما یوشیج ایله،حبیب  

توتوشدو شعرینده  فارس  مقایسهایله  بیر  بئله  هئچ  منجه  وئرمهروروق.  یئر  ییک.  لیمهلره 

اونملت اوخشارلیقالری  تاریخی  ادبیاتالریلرین  اوخشارلیغیالرین  اولدوغو  نین  حتمی  نین 

 لیکدن آیری بیر شئی دئییلدیر.ریجی دئییل؛ بو توتوشدورما، سادهایناندیچوخ 

کیر. آنجاق نه یازیق  دن سؤز آچماغیمیز گرهللیگینللیگی و اؤزهبو گون مدئرن شعری گؤزه

بوجاغی  للیکلردن دانیشاندا هر کس بیر  ئچه کتاب دا یازیلمامیشدیر. گؤزهکی بو قونودا هله ن

ایلک  نین اولماسی  لیگی و دوشونجه درینلیگیو اینجهللیگی، دویغگؤزه  ره بیلیر. دیلگؤسته

اؤزه آنجاق  دایانیر.  سونرا  پالندا  گلیر.  پالندا  ایلک  دیلی  شعرین  یئنه  دانیشاندا،  للیکلردن 

آردیجاای اونون  ایماژ(  )تصویر،  سیمگهمگه  سونرا  داها  دؤنوش،    ،  میتودولوژییه  )سمبول(، 

بیرفورما   بونالری  داخیلدیر.  آنالییشالر  بدیعی  سیرا  بیر  و  آچیقالما   – سربستلیگی  بیر 

 الزیمدیر. بونا یول آچمالییق.

ر روایت ائدیر؛ یئنی  قورقودو بیرده باشدان سونونا قدهسهند میتولوژییه داخیل اولور، دده    

فلس  اونا  بلکه  کیفایتلنمیر،  باخماقال  اونا ساده  آنجاق  یازیر؛  دباشدان  باخیشال  توخونور.  فی  ا 
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حیاتی مدرن  بینشعریمیزین  میتولوژرهؤنین  او،  قورور.  ده  لرینی  دیلیمیزین  عالوه،  یدن 

سینه چالیشیر، فورماالری سیندیریر، سربست شعره اوز چئویریر. بدیعی باخیشالری  ییشیلمه

آرتی گتیریب  ارمغان  دئمهشعریمیزه  شعر  مدرن  شعرینی  اونون  دا  سک،  ریر.  آدال  باشقا 

یی اسکیک اولمامیشدیر. اونون شعرلرینده اوالن  اق اولماز، مدرنیزمدن هئچ بیر نهآدالندیرم

نئجه  یوخدور.  آزلیق  بیر  هئچ  جهتیندن  بیلمه  ائستئتیکا  شاعر  مدرن  اونو  بیلر  یک؟  اوال 

ذیروه شعرین  مدرن  مسهند،  دا،  چاتماسا  گؤزهسینه  یاشاییر.  ایچینده  شعرین  لر  للیک درن 

 اوندا دالغاالنیر. سهندسیز، اوختای دا مدرن شعری دییه بیلمزدی.

ا   امینیایندی  مفتون  اؤنجه  گلمکدن  باخیشوختایا  بیر  ده  شعرلرینه  گرهنین  کیر.  یمیز 

مفتون امینی فارسیجا بیر شاعیر اوالراق، فارس ادبیاتیندا اؤزونه اوجا بیر یئر تاپمیش و اؤز  

ل کی مفتون تورک شعرینه ده یارادیجیلیغیندا  طرفدارالری واردی. نه گؤزهلری و  عالقه مند

ای شاعیرلریمیز  دوغما  وئرمکله،  شعرییئر  فارس  آمما  تاپدی.  یئر  اؤزهچینده  للیکلرینه  نین 

اویغون   شعرینه  فارس  اونون  کی  اینانیردی  بئله  اوالراق،  کاروان "وورغون  اثری    "آشیقلی 

آیدین   – سی اوالجاق. اما بئله اولمادی، سببی ده آپنوش نوقطهربایجان شعرینده بیر دؤآذ

نین اؤز دیلی و اؤز روحو وار؛ اؤز سازی و اؤز سؤزو واردیر. بونا گؤره ده ورک ادبیاتیایدی. ت

ائتک گؤره  بونا  کاروان  آشیقلی  اویمادی.  شعره  بوالقالنان  شعریندن  فارس  یسیز  خالقیمیز 

مفتون   آنجاق  دونیا  دوشونجهقالدی.  اونون  شاعیردی.  بیر  باخیشی  لی  دونیایا  گؤروشو، 

م شاعیرانه و  گلدی  خوشونا  اوختایین  دا  بو  تورکجهدیر.  شعرلرینی  سیرا  بیر  میزه  فتونون 

 سیز مفتونون شعر باخیشی، اوختایین باخیشیندا ائتکی سیز اولمامیشدیر. بههچئویردی. شو

گلیشمه  1340    اوالن  ت ایللرینده  بوتون لر  گرگینلیک  بو  قالمادی،  شعرینده  فارس  کجه 

قو ائتکی  شاعیرلرینده  چیچکلنمهایران  ده  شعری  آذربایجان  زاماندا،  یدو.  بیر  باشالدیغی  یه 

بسل  قوینوندا  شاعیرلر  حرکتلره  هچوخلو  سیاسی  چوخو  بونالرین  کی  یازیق  نه  ییردی. 

یئ  شعریمیز  و  دوشدولر  اوزاق  تحوالتیندان  شعر  بو   – تیمقاتیالراق،  قالدی.  کیمی  یئسیر 

اوختایین دوستال بهرنگیشاعیرلر، همان  آلتیندا  ری، و یا دوزگون دئسک صمد  تاثیری  نین 

 ایدی. "سی دستهقارانقوشالر "اوالن 

نین اؤزه للیکلرینی آراماق الزیمدیر. بیلیریک ایلک  یا گلدیکده؛ اونون شعرلریآنجاق اوختا  

ا دونیا  اؤنجه  ائتمهونون  اشاره  مکمل لیگؤروشونه  گؤروشو  دونیا  اونون  اؤزونه  ییک.  دیر. 

گؤروشو دونیا  وار.  ده  قابلیتی  دیل  گؤسته  مخصوص  اؤزونو  ده  فیکرینده  او،  اونون  ریر. 

دان سؤیله  کالسیک فیکیرلری راحاتلیقال قیراغا قویا بیلیر. اوختای ساده سؤزلری بیرده باش 
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ولکولورا دا  کی بو دؤنه اونون سؤزلری باشقا بیر معنا تاپیر. ف ریر  ییر و دئمک طرزی گؤسته

گؤزه ان  و  بآرخاالنیر  شعرلر  معنالی  و  درین  شعرلریندن  اوشاق  اوختای  ل  قالدیریر.  اش 

سینه جان آتیر و سؤزلریله ده بونو ییشمهایدی. او دونیا ده  سی طرفداریییشمهدونیانین ده

لتسیزلیگه قارشی چیخیر، اینانیر کی بو عدالتسیزلیک موعظه  ایناندیریر. او دونیادا اوالن عدا

یا وئرمه  و  عدالته  یئرینی  ایله  دؤییهنصیحت  بیر  قانلی  و  سیالحلی  بیر  بلکه  بو جک.  وشله 

لرده  اوختای، چین، کوبا و باشقا اؤلکهسینه اینانان  لرین درین مباریزهامکان یارانا بیلر. صنیف

 یردی. ایراندا دا بئله بیر گئدیشین یولونو هامبارالییردی. اوالن مبارزه یولالرینی تان

مب    ایستهعدالت،  ان  اوختایین  سئوگی  و  نسنهاریزه  بونالردیگی  دونیا    لردیرلر.  اوختایین 

نتیجه دهگؤروشونون  کیمی  بوراخدی.  سی  ائتکی  بؤیوک  شعریمیزده  سهند  یرلندیریلیر. 

ایدی.   باشقا  بام  اوختایین شعری  بیآنجاق  ده مدرن ساییال  اونون اونون ساده شعرلری  لیر. 

قالیب کالسیک  وزنالشعرینده  و  هیجا  سینیر،  بو   بوتونلوکله ر  آنجاق  قویولور؛  قیراغا 

لیک بیر قانون دئییل، بلکه اوختای گاهدان حتا عروض وزنینه ده صادیق قالیر. بس  همیشه

دیلی. اوختایین دیلی مدرن  نه عامیل اونو مدرن سایماغا امکان یارادیر؟ منجه اونون بیانی و  

بیر  دیل  بیر باشقا  بونالردان  بلکه  قیرمیر؛  فولکولوردان  ال چکمیر،  باشا  بیر  قالیبالردان  دیر. 

شعرلرینده هنرله   اونون  گؤزه  یارارالنیر.  گؤزهللیکاوالن  کالسیک  ایلگیسی  للیک لر  لرله 

و   دویور  هاوانی  و  فضا  حتا  دوشونجه،  دورومو،  بوگونکو  صورتده  بیر  شاعیرانه  او،  یوخدور. 

اونون   باخین  فرقلیدی؛  داها  دورومدان  کالسیک  کی  گتیریر  دیله  ایله  دیلی  بوگونون 

بایات او  بایاتیالردبایاتیالرینا.  کالسیک  سؤزجوکلر  اوالن  فرقلییالریندا  بوتون  اوالنالرال  دیر،  ا 

.  دیر و هئچ ایلگیسی کالسیک بایاتیالرال یوخدورلر، دانیشیقالر دیلی بوتون فرقلیحتا ترکیب

گؤزه آردیجا،  گئدیشین  بو  ترکیبلر،  آنجاق  ایماژالر،  دوشونجهاستعارهل  باغلی  اونا  و  لر  لر 

قارشی  اورتایا گلیر، قارشی  یاراالنماق مدرنیزمه  فولکولوردان  یا  و مدرنیزم ده دوغولور! منجه 

اویغون اونا  گاهدان  بلکه  گؤزهیوخ،  ان  اوختای  باخین  فولدور.  صورتده  استفاده  ل  کولوردان 

دیگی کیمی  رینی فولکولوردان ایستیر و ایستهائدیر، آمما اورادا قالمیر؛ بلکه بوگونون ایستکل

  ماق اوچون اونالردان یارارالنیر؛استفاده ائدیر. اونالرال فضا یارادیر، گونون دورومونو تصویره آل

شعرلرینه. بو بیر فولکولوریک ماهنی    "گیلهک آرزیگلین گئده"،  "یاغدی یاغیشالر "ین  باخ

-هرهیر یارادیر. تاریخدن آلدیغی بو اوشاق شعریندن یارارالناراق، اجتماعی و سیاسی بیر تصو

شعرینده، تاریخه مورخلر کیمی باخمیر،    "ستارخان آتلیالری"لر ده بئله بیر ماهیت داشییر.  

ندا دا بئله بیر ماهیت واردیر.    "سولطانیه سارایی "بلکه شاعیرانه بیر باخیشال اونا نظر سالیر.  
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قیزیل  ده کی  دؤشون"ل ایماژالردان استفاده ائدیر.  نین اؤرنکلرینده ده گؤزهشعرلری  سئوگی

 دیر. ل بیر اؤرنک شعری بونا گؤزه  "گول

کئچه   اوچون،  شعر  مدرن  اولمایاراق،  اوختای  باغلی  دا  چوخ  رومانتیزمه  قیرمیر.  جکدن 

قارشی دا   – اونونال  بئلهقارشییا  دا  آخیمالرال  باشقا  شاعیرلرین  دورمور.  باشقا  قاباقجا  دیر. 

ایندی   اوخوسایدیق،  بیرگه  دونیا  باخیشالرینی  و  توتوشدوروب  اونالرال  یاخشی  اوختایی 

بیلردیک. تنقید و ادبی آراشدیرمانین   ائده  برابر شاعیرانه باخیشالرینی مقایسه  باخیشالریال 

 ضعیف اولدوغو، بوگون شعریمیزین آراشدیرماسیندا دیلیمیزی سوستالندیریر. 

سؤزجوک    یئنی  اوچون  شعر  سؤزمدرن  آز  حالدا  عینی  یاراتماق،  معنا  لر  درین  جوکلرله 

بئله دونیایا باشقا بیر شاعیرانه باخیشال  لر یاراتماق، هاتایا گتیرمک هنری، ایمگه و سیمگهاور

للیگی  دیر. دیل گؤزهکلیهامیسی گره – باخماق، شاعیر اؤزونه فرقلی بیان و دیل یاراتماسی

ش اوختایین  اوالراق  اؤرنک  اوچون الزیمدیر.  آرتیق مدرن شعر  یا  هامیدان  و  ابهام  عرلرینده 

اوختایین   اوخوجو  هر  بلکه  دئییل؛  پوزقون  دا،  اولسا  چتین  مضمون  یوخدور؛  بلیرسیزلیک 

شعرلرینی ایکی دفعه اوخودوقدا دریندن، شاعیرین باخیشینی دوشونور و سؤزلرینی آنالییر. 

ت چوخ  ایمگهاوخوجو  اوالن  اوندا  سیمگهئز  و  شعلر  اوختایین  چونکی  تاپیر؛  یول  ه  ریندلره 

اشاره اوچون  نشانهاوخوجو  و  بئلهلر  واردیر.  دئیلر  بیلهلیکله  سؤزلرینی  ه  شاعیر  ریک: 

بون آلداتمیر!  اوخوجونو  نهایتده  و  قویمور؛  حیران  اوخوجونو  و  آشاغیداکی  باسدیرمیر  ونچون 

 ری باخالیم : شعرلره بیر اؤته

 شهر و قورد 

 پاپاغیم ، قیلینجیم و آتیم شعرینه

 ماهنیسی طبیل 

 گئجه 

 و باشقا شعرلر.

مدرن  اوچون،  تانیماق  دوزگون  شعریمیزی  اؤزه  مدرن  شعر  تانیماق  شاعیرلرین  للیکلرینی 

: حبیب ساهیر، سهند و اوختایین شعر  ره الزیمدیر اوچ بؤیوک شاعیریمیزالزیمدیر. بونا گؤ

ورتده سیراالماق  ئله ساده صللیکلرینی بدانیشاق. حبیب ساهیرین شعر اؤزه  اؤزه للیکلریندن

 :اوالر

 سنتلردن ال چکیر،    (1

 یئنی فورماالردان یارارالنیر.    (2
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 تیمیندن طبیعته ماراقالنیر.قونو یؤنه   (3

 سینده چالیشیر.دیلیمیزین تمیزلنمه   (4

 لر سپیر.ریمیزده دونیا ادبیاتیندان نمونهشع   (5

 صورتده دیریلدیر.میزی ساده دیل باخیمیندان تورکجه   (6

 و باشقا خصوصیت لر . . .    (7

 :لرینی ده بئله سیراالماق اولورللیک نین اؤزهایندی سهنده گلدیکده، سهند شعری

 فورماالری سیندیرماسا دا، تورکجه فورماالردان یارارالنیر.   (1

 آذربایجان میتولوژوسونو دیریلدیر.   (2

 دیر.ایشلهدیلینی تمیز و دوزگون    (3

 فلسفی باخیشی دیلیمیزه و شعریمیزه گتیریر.   (4

 آیدین اوالراق دیله گتیریر.  – میللی روحو آپ   (5

 لر . . .و باشقا خصوصیت   (6

 للیکلری بئله سیراالماق اوالر : اوختایین شعرینده اوالن اؤزه

 نمیر.عاوام پرستلیگی بیه   (1

 ییر. لری منیمسهریک انی بوراخیب، ایچهشمیش محتوکلیشه لی و شابلونال   (2

 دیلی ایله دانیشیر.  "من"میش، آنجاق  ونیا گؤروشونده بیر کلیتی منیمسهد   (3

 رئالیزمه جان آتیر و باشقا متافیزیکدن اوزاقالشیر.   (4

 لیگینده اوالن لیریکاسی دا رئالیزمدن بوداقالنیر. اونون یئنی   (5

 آرخاالنیر.یرلره اینسانی ده   (6

 وز گتیریر.ا متعهد بیر شاعیر اوالراق، متعهد شعره   (7

 و باشقا خصوصیت لر. . .    (8

شاعیرلرینبئله     بو  چاتیریق.  گونلرینه  انقالب  و   – لیکده  اوختای  ساهیر، سهند،  حبیب 

آخباشقاالری یارانان  سونرا  انقالبدان  باخمادان،  اثرلرینه  ساده  نین  ده  یمالرا  یئنه  باخماق 

لیر و گئنیش  ز یئنی شاعیرلرین الی ایله دیرچهجی ایللرده مدرن شعریمی1370لیکدیر. ساده

   دن میدانا گله بیلمزدی. نمهونالردان ایلهام آلمادان و اؤیرهمیدان آچاراق ب

شاعیرلری    گلهمدرن  گؤروشونده  دونیا  باخیشیالری  )سنت   لرنک ن  مدرن  و  سینمالی  لر( 

یوخدور.   یول  بیر  باشقا  اوز گتیرمکدن  باخیشالرال شعر دئمک، کالسیکه  اولمالیدیر. سنتی 
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پ تانیدیغیمیز  سونرا  انقالبدان  شعرینده،  مدرن  ناصر  آذربایجان  و  نطقی  حمید  وروفسور 

سونرا اورتایا گلمیش    نین شعرلرینی آد آپارماق اوالر. بونالر هر ایکیسی ده انقالبدانمرقاتی

انقالبدان سونراکی شاعیر دا  خانیم  قاراچای،  ساییلیرالر. سحر  هادی  آردیجا  اونون  یمیزدیر. 

تن، و بیر سیرا گنج شاعیرلریمیز دایانیرالر. بونالرین آراسیندا یاشماق  کیان خیاو، والی گؤزه

 ادبی آخیمی و سعید موغانلودان آد آپارماق الزیمدیر. 

بیر سیرا آخساقلیق دئمه  منجه بوگون ش بیر صورتده مدرن ساییلمیر و  عریمیز هله مکمل 

 :ق اولورلری بئله سیراالمالرده قالمیشدیر. بو مرحلهمرحله سک ده، بیر سیرا سنتی 

یه آلینیر و شاعیرلریمیز شعری هله ده  له سیاسی بیر وسیله کیمی استفادهشعریمیز ه   (1

 رالر.سیاسی مضمونالر اوچون یارارالنی

دویغوالنان     (2 شعریمیزده  یاپیشمیشدیر؛  معنایا  و  مضمون  آرتیق  شعریتدن  و  دیلدن 

 شعرلر و سؤزجوکلر هله میدان تاپمامیشدیر.

فولکولوروموز و شیفاهی ادبیاتیمیزین ائتکیسی هله چوخراق گؤرونور. دیوان ادبیاتی دا     (3

 ا هله بو فورماالردان ال چکه بیلمیرلر.هله اؤز یولونو داوام ائدیر و یئنیلیک آختارانالر د

 نیلیر. کؤهنه مئتودالر ایشله   (4

 موضوعالر هله چاغداشالنمامیش و هله ده کنددن، دانیشالنالر چوخلوغا مالیکدیرلر.   (5

 میشیک. لی شعرلردن قورتوال بیلمهلیشهکیهله    (6

ایلگی   (7 شعریله  مدرنیلنمهدونیا  چاغداش  و  میشیک.  بیلمهزم  باریشا  مدرنیزمله  -پست 

 میشیک. بلکه ده هله شعر آراشدیرماالریمیز گوجلنمه میشدیر!

هله     (8 دیل  بو  فارسیجادیر.  یؤندن  روحی  دیل،  آپاردیقالری  ایشه  هله  شاعیرلریمیزین 

 فارسی دانیشیغینا باغالنمیشدیر.

مدرنی   (9 شاعیرلریمیز  چوخلو  چاتمامیش؛  استقالال  بیر  هله  ادعاالری  شعریمیز  ست 

اؤز   و مستقل  دیرلر  ائتکیسینده  ادبیاتی  تورکیه  باغلیدیرالر.  تورکیه شعرینه  حالدا،  اولدوغو 

 شعرلری دئییل. 

یلیر. گاهدان بونا داها  سیله شعر دئیوکالدیر، هله اؤز شهریمیزین لهجهشعریمیز هله ل   (10

 نلر ده وار!؟یر وئرهآرتیق ده

 نیریک. نی نظرده توتاراق، بونا کیفایتلهسیهر حالدا اوخوجوالرین حوصله 
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 2آذربایجان مدرن شعری 

 

  مدرنسیز بو یولو گئتمک و گوجلندیرمک اوچون  لیدیر. شوبههلشمه بوگون شئعریمیز مدرن   

بیلمه اولدوغونو  نه  گنجلریمیزلیشئعرین  دوشمه   ییک.  یوال  هامارالییب،  یولو  لیدیرلر. بو 

ها ایشیقالندیریب،  یولو  بو  ده  گؤسترمهادیبلریمیز  یولو  دوزگون  و  بویونالریندا  ماراالییب  ده 

بؤیوک بیر وظیفه واردیر. منجه بو یولو گؤسترمک و آچیقالماق اوچون قونشو ملتلرین یولونو و  

کئچمی  باخماق  اؤز  گئری  بیر  داها  اوالن  کلیگره شیمیزه  ادبیاتیمیز  قارداش  بورادا  من  دیر. 

شئعرینی آراشدیرماق و اونو دوزگون تانیماغی داها فایدالی و ساده بیر یول کیمی    مدرن تورکیه  

تورکیهنظرده   آراسیندا  توتورام. شوبهه یوخدور کی  بوگون دونیا شئعری  نین چاغداش شئعری 

ون بیر آراسیندا تانیتدیرمیشدیر. بوندان عالوه، اوز  اؤز امضاسینی آتمیش و اؤزونو اوروپا شئعری

تجربه بیر  زنگین  و  قویوتاریخی  آرخادا  بوگون  نی  و  اؤرنک  مدرن ب  گؤرمک  شئعرینین  لرینی 

ادبیا تنظیمات  چالیشاجاقام  بورادا  قده  1881تیندان)مومکوندور.  بوگونه  تورکیه  ایلیندن(  ر 

تانیتدیرساحه  مدرن شئعرینی   آراشدیریب  دئیه  سینی  اولسون  اؤرنک  گنجلریمیزه  بلکه  ماقال 

بورادا   اولسون.  یارارلی  تورکون  ایلل  150چالیشماالر  نمونه  مدرنیک  گتیریب شئعریندن   لر 

جکدیر. آنجاق بوندان  اوالراق اوزون بیر زامان دا چکه  . بو ایش چتین یی بوینوما آلیراممهلهاینجه

 لر و شئعرلر توپالندیقدا بیر کتاب کیمی ده حاضیرالماق اوالر.یوخدور. بو مقاله باشقا بیر یول دا 

پاشا     عاکیف  اوچون  چالیشما  قدهبو  اسکندره  کوچوک  باشالییب،  تاریخسل  دان  بیر  گلن  ر 

ایچینده ساخالیا  مدرن ایچینده    جسوره پانوراماسینی  شئعرینین  بو  تورک  و   250جاق.  شاعیر 

سئچمه اؤزهده  شئعری  و  موتیولری  شئعریللیکاورتاق  تورک  بیرلشدیرمک  تاپیب  نین لری 

تانیماق کیمی  ده  زنگینزنگینلیگینی  بو  نمونهدیر.  اوچون،  بیلمک  یانسیدا  لرین سئچیمی  لیگی 

ایلده یئنی بیر    150ایلدیر و بو    150اوستده    -  آماجی اوست  چتین بیر ایشدیر. بو چالیشمانین

ا قورموش  آنالییشینی  شاعیرلریشئعر  تورک  قدهوالن  نه  دانین  قونو  بیر  زنگین  غارجیغینا  ر 

گؤسته اولدوغونو  شئعرصاحیب  بو  بوگون  شئعریریر.  دونیا  نمونه،  اؤنملی  ده نین  کیمی  لری 

 تانینیر.

 
 ده یاییلدی.  "مهد تمدن"دن لرده او جملهبؤلوملری مختلیف درگینین مختلیف بو مقاله  2
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بورادا عاکیف پاشا، ضیا پاشا، ناظم حکمت، نیزن توفیق، توفیق فکرت، ضیا گوکالپ، جالل        

موراد،   اورهان  رفعت،  اوختای  ولی،  اورهان  بدرالدین،  عمر  کؤپرولو،  فؤاد  هاشم،  احمد  ساهیر، 

اح هونالپ،  آیحان  ایلحان،  آتیال  آتسیز،  نهال  اؤز حسین  عصمت  باش،  آغ  علی  تئللی،  ل،  مد 

ر چالیشماالر داوام تاپاجاق. بوگون درگی و کتاب  ر، و... نهایت کوچوک اسکندره قدهن اوچاشاهی

بورادا   ائله  اولمادیغیندان،  امکانیمیز  ائدیب،   –یایما  داوام  چالیشمانی  وئبالگدا  باالجا  بو 

خاطیرالدیب   دا  آخساقلیقالری  اوالن  اوندا  آیاقالشیب،  منیمله  شاعیرلریمیز  گنج  و آرزیالییرام 

 تنقید باخیشی ایله بونالرا یاناشسین.

میش  مهلهاللی ایلین سیاسی دورومونو اینجه، زامانین، یوز  دهمهله سیز شئعرلری اینجهشوبهه   

اولمامالیدیر دوزگون  باخماق  گؤرمهشئعره  ده  ایشی  بو  گلدیکجه  یئری  یولون  لی.  آنجاق  یم. 

دئیه،  یورماسین  دا  اوخوجوالری  ائدهساده    چتینلیگی  داوام  باخیشالرال  دئمک  جهبیر  او  بو  یم؛ 

توپلومس  کی  دهدئییلدیر  گلیشمهییشمهال  حیاتین  و  شئعره لری  و  چیخاریب  یاددان  لرینی 

موافق  منله  بیر سیراالری  ده  بلکه  ایناناراق  بونا  توخوناق.  کیمی  ماتاح  بیر  قوخوسوز  و  یؤنسوز 

اول بئله  اینانیرام.  بونو دریندن  اوالجاق. اولماسینالر.  یارارلی  یازیالر  بو  اوچون ده  اونالر  دا،  ورسا 

 بونا دا دریندن اینانیرام. 

آرتیرمالی    دا  سئچمه  یامبونو  شئعرلری  و  شاعیرلری  بو  ادبی  دکی  و  سلیقه  اؤز  منیم  ه 

معلوماتیم دوشونجه ادبی  و  ایکی چارپی    م  ریاضیات دئییلدیر کی  ادبیات،  توتولموشدور.  اساس 

ایدمان دئییلدیر کی سایی اساسیندا گوجلو  ایکی   یا  اولسون.  تاپم-دؤرد  اولسون. گوجسوزو  اق 

سلیقه یازارین  دوشونجهسی  بورادا  هابئله  معلوماتی،  ادبی  نه و  هر  توتولمالیدیر.  اساس  سی  

میدانا   اؤز خطی  و  دا حقی  یازارین  من  بورادا  آنجاق  باغلیدیر.  یازارا  من  اولورسا،  دا  آخساقلیق 

 ر.گلی

اوچون    مدرن     آچماق  یول  شئعرینه  باشالی  مدرنآذربایجان  شئعریندن  اؤز  تورک  سونرا  یب، 

ریرم. اوخوجوالرین سئوگی و یم. بونا گؤره ده سؤزو اوزاتمادان شئعره اوز گتیجهشئعریمیزه دؤنه

اشدیریب آر سیرا شاعیرلری -لرینی نظرده توتاراق، تاریخی سیرا ایله یوخ، بلکه گاهدان آراعالقه

 یم. ایندی ایسه ضیا پاشادان باشالییرام.جهشئعریندن نمونه گتیره

اؤنجه یازیب    150ضیاپاشا       بوندان  قولوندان    مدرننین  تورک شئعری  مدرن یارادان و    –ایل 

 دیر. بیر غزلینی بیرگه اوخویالیم: تانینان بیر شاعیری

 یاران داغیلدی، صحبت میخانه قالمادی، 

 اول محبت او پیمانه قالمادی. اول عشرت 
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 لری کوی یاردان، نعره گوش ائتمه اسکی 

 گویا کی دشت عشقده دیوانه قالمادی.

 ی دست روزگار، هر تاری اولدو برزده

 ائتدیکلری او زولف پریشانه قالمادی. 

 هپ آشینای دولت احسانین اولدو خلق، 

 بیر بنده ن اؤزگه بزمینه بیگانه قالمادی.

 دین، نینی خاکستر ائیلهاخدین فتاده گای

 مه پروانه قالمادی. ای شمع کولفت ائیله

 دلبسته اولما عالم سلطان ایسن داخی 

 بیر مولکدور جهان کی سلیمانه قالمادی.

 هرکس زبون فکر معاش اولدو عصرده،

 اوولکی شوق  مجلس رندانه قالمادی. 

 داشالر یئدیریر نان یئرینه بیر زامان فلک، 

 کی دندانه قالمادی.  نان وئردی شیمدی آه

 اولماز او شوخا هئچ بیریسی کارگر ضیا، 

 افسون توکندی دئنمه دیک افسانه قالمادی. 

کالسیک و یا دیوان شئعری بؤیوک تورک شئعری ایرماغینی دوغال مجراسیندان چیخاریب     

ائتمیشدیر.   حبس  مجرایا  قیسیر  بو  17بیر  شاعیر  بؤیوک  کیمی  نابی  یوزایلده  کالسیک  جی 

 مجرایا اعتراضینی بئله گؤسترمیشدیر:

 نابی ایله اول آفتین احوالینی نقل ائت،

 -ی مجنون ایله لئیالدان اوساندیقافسانه

نوقطهایند    سون  اعتراضین  بو  ضیاپاشا  مح ی  غزلین  کالسیک  شئعر  بو  قویور.  و سینی  توا 

بیر ردّ اولور.  یه کیمی دهموضوعونا  و میخانه یرلندیرمه دوزگون  یاران داغیلمیش  شاعیره گؤره 

ا اوالن  اورادا  قالمامیشدیر.  بئلهصحبتلری  قالمامیشدیر.  ده  محبتی  اسکی  یچگی  ده  لیکله 

مح ن  ائده  خدمت  وارلیغینا  گئتمهشئعرین  آرادان  اونون  و  قاورامی  اولونور. یط  اعتراف  سینه 

یوموز  خ اولماغا اوغراییر. گؤردواسکی شئعرین اؤنملی موضوعو اوالن شمع و پروانه سؤزو ده یو

سینه اشارت اولونور. سون بئتده، شاعیر شئعرین غیب اوالن استئتیک  کیمی بورادا معاش مساله

سوسیو   باشقا  ده  –دونیاسیندان  گتیرهلره  ییشمهاکونومیک  دیله  دا  یانینی  دوشن  رک یئنیک 
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 سینه سون وئریر.مرثیه

  ***   

 احمد هاشم 

 سوواری

 لرین آردیندان باکیر زیروهشو 

 بیر سوواری گلیور قان رنگی 

 باشلیور بو ملول آخشاندا 

 سون اوفوقالرال بولوتالر جنگی. . .

  

 بیر باکیر تاسدا آلوو شیمدی حووض

 سویا ساپالندی قیزیل میزراقالر 

 آچیلیب قیوریالراق گؤیلرده

 اوچویور پارچاالنان بایراقالر! 

سی، کیچیک حجمینه باخمایاراق، بیر آخشام  منظومه  -"آتلی"ه  بیزیم دیلیمیزد  -،  "سوواری"

ی، بیر شاعیرین باشاریسینی  لریله جانالندیرماسل ایفادهنین اؤزگون و ملول چاغینی گؤزهچاغی

 ریر. ایندی،  احمد هاشیمین حیاتی ایله تانیش اولوب، سونرا شئعرینه دؤنک. گؤسته

و      یوکسلدن  شئعرینی  تورک  هاشم  بینؤرهشئعری   مدرناحمد  محمکملندیرن  نین  لرینی 

جو ایلده  1933داد شهرینده آنادان اولدو و  ایلینده باغ   1884دیر. احمد هاشم  شاعیرلردن بیری

ده دونیاسینی  فاکولتهاستانبولدا  حقوق  ازمیرده  هاشم  احمد  سونرا  ییشدی.  بیتیرمیش،  سینی 

 ن مالیه ناظیرلییینده دیلماج کیمی ایشله میشدیر. جی ایلد1912

ایلک شئعرلری      بیر سیرل شئعرلری    1900احمد هاشیمین  باشالمیشدیر.  یاییلماغا  ایلیندن 

و    "خیال آخشام " اولور و سونرا کیمی مجموعه  "محیط "ایله    "مصور"درگیسینده  لردن چاپ 

فنون" کئچی  "ثروت  گونلرینی  چالیشقان  ان  یازیالرینا  درگیسینده  دوز  آنجاق    "درگاه "ریر. 

شئعریله   "بیر گونون سونوندا آرزو"درگیسی اونون    "درگاه "درگیسینده چوخ سونراالر باشالدی.  

درگیسینده چالیشاراق، شئعرلرینی یایماغا میدان    "آخشام "جی ایلدن  1927یاییلماغا باشالدی.  

گئده پاریسه  زامان  بیر  تانی آچدی.  شئعریله  فرانسیز  حاققیندا  رک  شئعر  اونون  اولدو.   ش 

 یازیالری، پاریسده ده یاییلیردی. 

یازیالرینی    1932شاعیرین      سیاحت  باسیالن  دؤندویونده  فرانکفورتدان    "ملیت "ایلینده 
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و  غزئته تورکجه  "مولکیه"سینده  ده  اثرلری  چوخلو  بیر  هاشم  اوخویوروق.  سینده  یه مجموعه 

هچئویرمه هاشم  احمد  چالیشیر.  سیرا ده  بیر  یازیالریال  سیرا  بیر  زامانالریندان  مکتب  له 

دوستالریال دارتیشیب، ادبی نقدلرینی یوال سالمیشدیر. او، بو دارتیشماالردا عزت ملیح، حمداله  

ادبی   قوروب  توپالنتیالر  ده  ایله  بولنت  امره  الدین،  شمس  اورهان  شناسی،  عبدالحق  صبحی، 

ده اورتایا گلن ادبی آخیمالر و ادبی انجمنلرله ادبی  ن تورکیهدانیشیقالرا گیریشیر. اونالر او زاما

انتقادی حرکتلر داوام    "فجر آتی "دن  دارتیشماالرا گیریرلر. او جومله  ادبی آخیمی ایله بو ادبی 

سی ایله شئعرلرینی  رک، اؤز دوشونجهتاپیر. آمما سونراالر احمد هاشم اؤزو بیر ادبی خط سئچه 

 باشقاالریندان آییریر.  

قده    اینجهبوگونه  و  آراشدیریلیب  طرفینده  ادیبلر  چوخلو  اثرلری  هاشیمین  احمد  نیبدیر. لهر 

 سینی آد آپاریریق:اونون حاققیندا یازیالن کتابالر چوخدور . بیز بورادا بیر نئچه

 . 1933کریم سادی، احمد هاشم، 

 .1934م، آنکارا، یعقوب کادری، احمد هاش

 .1935ن.آ.احمد هاشم، حیات انسیکلپودییاسی، 

 . 1937احمد جودت، احمد هاشم حیاتی و اثرلری، 

 .1937یوسف ضیا، احمد هاشم حیاتی و اثرلری، استانبول، 

 . 1937کونت اوزان، احمد هاشم، استانبول، 

 .1947شریف خلوصی، احمد هاشم حیاتی و شعرلری، 

 . 1947اونقون، احمد هاشیمین سیمبولیزمی، استانبول، جمیل سنا 

 . 1947ظاهر گووه ملی، احمد هاشم و شعرلری، 

 .1954یاشار نبی حایر، احمد هاشم وارلیق یایینالری، 

 .1959رفعت نجدت ائوریمر، احمد هاشم، استانبول، 

 .1963عبدالحق شناسی حصار، احمد هاشم شعری و حیاتی، 

مد هاشیما یازیالن کتابالرین ساییسی داها آرتیقدیر. آنجاق اؤز اثرلری ده  تورکیه ادبیاتیندا اح 

لرله چاپ اولوب، ماراقال قارشیالنیبدیر. احمد هاشم حاققیندا یئنی ایللرده داها چوخ کتابالر  دؤنه

یئنی    "سیاحمد هاشیمین روح اؤلکه"ون یازدیغی  "نازان گونتورکون"دن  یازیلمادادیر. او جومله

اینجهیؤندن   شعرلرینی  اوچون  لهاونون  آراشدیریلماق  اثرلری  آکادئمیلرینده  دونیا  چوخلو  ییر. 

 ییر. لهلیدوکتورلوق تئزلری یازیلیر و بوگون بئله حرکتلر داها زورلو ایره

 احمد هاشم بو شئعریله شؤهرت قازاندی: 
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 ظن ائتمه کی گولدور نه ده الله،

 آتش دولودور توتما یانارسین، 

 گون پیاله. . .  –شو گول  قارشیندا 

 

 ایچمیشدی فضولی بو آلوودان، 

 دوشموشدو بو اکسیر ایله مجنون

 شیرین سنه آنالتدیغی حاله . . . 

 یانماقدا بو ساغردن ایچنلر، 

 دولدورموش اونونچون شب عشقی، 

 باشدان باشا افغان ایله ناله. . . 

 

 آتش دولودور توتما یانارسین، 

 گون پیاله. . .  –قارشیندا شو گول 

 ن احمد هاشم، بورادا دایانمیر و داوام ائدیر، بئله شئعرلریله: لیک گتیرهبو شئعریله بیر یئنی

 دؤنسک می بو عشقین شفقیندن،

 می اقالیم لیاله؟ گئتسک 

 بیزدن داها اووا ائریشنلر، 

 آغالر بو گون اوولکی خیاله. . .

 

 گئری دؤنمک. دؤنمک می؟ نه مونکون 

 دوشدویسه گؤنوللر بو مالله؟

 بیر الدیر اوفوقالردان اوزانمیش، 

 ظولمت بیزی چکمکده وصاله. . .

 شئعری گلیر: "پاریلتی "آردیجا  

 ییوردو، آتش کیمی بیر نهر آخ 

 روحومال او روحون آراسیندان، 

 بحث ائتدی درندن اونا حالیم، 

 عشقین بو اونولماز یاراسیندان.
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 نهرین اونا عکسی، ووردوقجا بو 

 قاچدیم او باخیشدان او دوداقدان،

 سیزجه اوزاقدان،باخدیم اونا سس

 ووردوکجا بو عشقین اونا عکسی.

 و قارانفیل شئعری هامینی اؤزونه جلب ائتدی: 

 یارین دوداغیندان گتیریلمیش 

 بیر قطره آلوودور بو قارانفیل، 

 روحوم آجیسیندان بونو بیلدی 

 

 وورولموش کیبی، یئر یئر دوشدوکجه 

 لر،بکلهقیزغین کوکوسوندان که

 گؤنلوم اونا پروانه کسیلدی. 

 آدییال: "قارانلیق"و یئنه قیسسا بیر شئعری  

 سیندهعشقسن بو قارانلیق گئجه

 بولبول یئنه وحشی مترنم، 

 مجنونونو ترک ائتدی می لئیال؟ 

 

 وحشی سسی فکرت سسی ساندیم. 

 سینده قارانلیق گئجهعشقین بو 

 هجرانیمی دویدوم، سنی آندیم، 

 فکره زده بولبول کیبی یاندیم.

هله    اوالجاغیق.  مجبور  قاییتماغا  اونا  یئنه  کی  قویوبدور  تاثیر  ائله  هاشم  بورادا  احمد  لیک 

اوولده گتیردیگیمیز شئعره دؤنمه او لیدایانیب و  بو شئعرینده، آخشام مضمونونو  ییک. شاعیر، 

بتزهقده  گونه قولالنمایان  ر  قده  گونه  او  بیچیمده،  بیر  فرقلی  شئعریتمهر  بیر لرله  زنگین  نده 

لی آپاریر. احمد هاشن سیمبولیست بیر شاعیر تانینیر؛ آنجاق سیمبولیستدن  چالیشماالری ایره

اوچون   آپاردیغی  ایشه  شیمبولالر  چوخلو  هاشم  احمد  شاعیردیر.  امپرسیونیست  بیر  چوخ 

ستسیمبولیست   مخصوص  اؤزونه  چوخلو  دا،  اونو انینسا  سیمبولالر  همین  واردیر.  یمبولالری 
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بو  شاعیر،  آپارمیر.  ایشه  باشقاالری  سیمبولالری  آپاردیغی  ایشه  او  ائدیر.  فرقلی  باشقاالریندان 

تابلوالر  دیر. بولوتالرین یاراتدیغی  یا بنزه ن آتلیبیر جنگه گئده  -ر  شئعرینده آخشام چاغینی بی

 سی گؤز اؤنونده تصویره آلینیر.شاعیرین شئعرینده جان تاپیر و ساواش مئیدانی صحنه

داغالر      گونشین  و  چالدیغی  الوان  بولوتالرین  اوستو  آخشام  بیر  صحنه  آلینان  تصویره  بورادا 

گیزلنمه گئدهدالیندا  ائدیب  ترک  اوزونو  یئر  گونشین  یارانیر.  آنالتمادادیرجهسیله  اونو یینی   .

ساواش  بیر  ساده  بو  حاضیرالماقدادیرالر.  مئیدانینی  ساواش  بیر  بولوتالر  چالیشان  قووماغا 

تجربه ساواشالردا  گونش  و دئییلدیر.  اؤزگون  ملول،  آخشامین  آتلیدیر.  بیر  قازانمیش  لر 

دوشه  آیری  دوستدان  کیمی  سببی  اولوشونون  اولماسی سیخینتیلی  اوستو جک  آخشام  دیر. 

وئ اورهدینجلیک  بلکه  یوخ،  زامانی  آغریسیرمه  دینلنمهک  تنین  و  روح  باشالندیغی،  یه نین 

آلیسر.  تصویره  ایله  اؤزگونلویو  و  حوزن  بوتون  شاعیر  اوستونو  آخشام  زاماندیر.  بیر  چکیلدیگی 

گؤزه بئله  شئعرده  بیر  قیسسا  باشاریسی  اؤنملیشاعیرین  چوخ  یاراتماسی  تابلوالر  بو ل  دیر. 

شاع هر  فیرچاسیباشاری  بویا  رسامین  بیر  بورادا  قلمی  شاعیرین  اوالماز.  ان  یرده  کی  دیر 

 باجاریقال تصویرلر یارادیر. 

اینجه  شئعرین  آراشدیرماییب،  شئعری  آرتیق  داها  اوچون  دوشونمک  درین  سینی  مهلهبونو 

آراشدیرماسینا شئعر  بئله  ذهنینی  اوخوجوالرین  گؤسترمکله  یولو  تکجه  قویوروق.    اوخوجوالرا 

دوغروسونا،  1920حاضیرالییریق.   دوغرودان  یازماسی،  شئعرین  بئله  ایللرده  بیر    مدرنجی 

 حرکت و آوانگارد شئعر تانینماغا ایمکان وئرمیر؟

 *** 

  ناظم حکمت  

 سااخیم سؤیود

 آخیوردو سو

 ریب آیناسیندا سؤیود آغاجالرینی. گؤسته

 سالخیم سؤیودلر ییکییوردو سودا ساچالرینی 

 یالین قیلیچالری چارپاراق سؤیوتلره یانان 

 کوشویوردو قیزیل آتلیالر گونشین باتدیغی یئره!

  بیردن

 بیره قوش کیبی 

 وورولموش کیبی 
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 قانادیندان 

 یارالی بیر آتلی یووارالندی آتیندان!

 باغیرمادی 

 نلری گئری چاغیرمادی، گئده

 باخدی یالنیز دولو گؤزلرله 

 پاریلدایلن نالالرینا! اوزاقالشان آتلیالرین 

  *** 

 آه نه یازیق کی! 

 نه یازیق کی اونا

 دؤرد نال گئدن آتالرین کؤپ.کلو بوینونا بیر داها یاتمایاجاق 

 بیاض اوردوالرین آردیندا قیایچ لویناتمایاجاق!

  *** 

 نال سسلری سؤنویور پرده پرده. 

 آتلیالر غایب اولویور گونشین باتدیغی یئرده! 

  *** 

 آتلیالر قیزیل آتلیالر 

 آتالری روزگار آتلیالر! 

 آتالری روزگار قانات...

 آتالری روزگار...

  آتالری... 

 آت... 

  *** 

 روزگار قاناتلی آتلیالر کیبی کئچدی حیات! 

 آخار سویون سسی دیندی.

 لندی لر کؤلگهکؤلگه

 رنگلر سیلیندی 

 سیاه اؤرتولر ائندی 

 ماوی گؤزلرینه 
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 سؤیودلرسارقدی سالخیم 

 نین  ساری ساچالری

 رینه!اوزه

  *** 

 خیم سؤیود آغالما سال

 آغالما.

 قارا سویون آیناسیندا ال باغالما؟

 ال باغالما! 

 آغالما!

ح    ناظم  کیمی  ایستهکمتبیلدیگیمیز  هم  و  چوخدور  طرفداری  هم  بمهین  شئعری  ینلری.  و 

ییشیکلیک گؤز اؤنونده باخیشدا بورادا ایکی دهجاق ایلک  ینلر ده. آنسئونلر ده چوخدور، سئومه

ایکینجیسی   محتوا  بیرینجیسی  اؤنملیدیر.  باخیمدان  ایکی  شئعرینده  تورک  شئعر  بو  جانالنیر. 

 دیر.  مایسه بیچی 

لی سورورلر. بیر سیراالری اونو روس ائتکی بوراخالرین اولدوغونو ایرهبیر چوخ ادیبلر بو شئعره    

مایاکوفسکیدن بیر    شاعیری  و  آتیرالر  اورتایا  فرانسیز شاعقرق مالرمه آلدیغینی  دا  دن  سیراسی 

ئعرینده بؤیوک یرلی بیر شاعیر اوالراق، تورک ش ینی دئییرلر. آنجاق ناظم حکمت دهتاثیرلندیگ 

بشریته    –لره یول آچمیشدیر. گاهدان دا اؤز وطنیندن اوزاق اوالراق دونیا اینسانالرینا  گلیشمه

یازدیغینی باخیمیندان    شئعر  محتوا  واردیر.  یئری  اؤز  دا  ایماژالرین  و  استعاره  بورادا  اینانیریق. 

همان   اوردو  قیزیل  ایستیر.  گؤسترمک  قارشیالنماسینی  غوردونون  آغ  ایله  اوردو  قیزیل  شاعیر 

دیر. یئنه بیر سیرا لدیبلر بو آغ لره اشارهو آغ اوردودان منظور ارتجاعی قوهسوسیالیزم دنمکدیر  

بیلیرلر؛لردقوه   دونیاسینی  تورک  عبارت  قدهب  ن  نه  ناظم حکمت  بیلیریک کی  وطونو  نیندن  ر 

اوره اولوردوسا،  چیرپین اوزاق  ایله  وطنی  ق یی  شاعیر  دؤیونوردو.  اونونال  و  شاعیر  یب  بیر  لوبال 

 اوالراق، اونون وطن سئورلیگینده شوبهه ائتمیریک.  

بیر اوردونون  قیزیل  شئعرینده  بو  حکمت  گؤز  ناظم  توتاراق،  نظرده  سوارینی  تصویرلر آت  ل 

 یارادیر. ایلک اؤنجه بیر پاستورال تصویرله سؤزه باشلیر:  

 آخیوردو سو

 ریب آیناسیندا سؤیود آغاجالرینی. گؤسته

 ؤیودلر ییکییوردو سودا ساچالرینی سالخیم س
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 یانان یالین قیلیچالری چارپاراق سؤیوتلره 

 کوشویوردو قیزیل آتلیالر گونشین باتدیغی یئره!

آنجاق شئعرین دوزونو، اونون آهنگلی گئدیشی و سؤزلرین تکرارالنما آهنگی شئعرین هم گؤره  

 للیگینی و هم بیچیمینی جانالندیری:

 آتلیالر قیزیل آتلیالر 

 آتالری روزگار آتلیالر! 

 آتالری روزگار قانات...

 آتالری روزگار...

  آتالری... 

 آت... 

 :دنلر ائتمک اوالر؛ او جوملهلره ده اشارهبونالردان عالوه چوخلو نوکته

 روزگار قاناتلی آتلیالر کیبی کئچدی حیات! 

 : لویور شاعیر؟ هابئله سون بیتلردهسطرینده نه معنا گؤز

 خیم سؤیود آغالما سال

 آغالما.

 قارا سویون آیناسیندا ال باغالما؟

 ال باغالما! 

 آغالما!

ایسته دئمک  دولغون  نه  داها  شئعرین  دا  بو  و  بیلر  وئره  نظر  بیر  اوخوجو  هر  گؤره  بونا  ییر؟ 

 دیر. نئچه اوزلو اولدوغونا بیر اشاره یر؛ هابئله شئعرینرللیگینی گؤستهولدوغونو و گؤزها

***  

 ولیاورهان 

 حریته دوغرو 

 گون دوغمادان 

 بیاض کن چیخاجاکسین یوال  –دنیز داها بم 

 کلری توتمانین شهوتی آووچالریندا کوره

 نین سعادتی  ایچینده بیر ایش گؤرمه

 جکسین گئده
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 جکسین ایلیپلرین چالخانتیسیندا.گئده

 بالیقالر چیخاجاق یولونا، قارشیجی 

 سئوینه جکسین. 

 دیکجه لههآغالری سیلک

 پول  –جک الینه پول دنیز گله

 روحالری سوسدویو وقت مارتیالرین

 قایالیقالرینداکی مزارالریندا 

 بیرده

 بیر قیامتدیر قوپاجاق اوفوقالردا. 

 دنیز قیزالری می دیرسن، قوشالرمی دیرسن؛

 بایرامالر سئیرانالر می دیرسن، 

 شنلیکلر جنبشلرمی؟ 

 گلین آالیالری، تئللر، دوواقالر 

 دئنانماالر می؟ 

 هئئئئی 

 نه دورویورسون به، آت کندینی دنیزه : 

 گئری بکیلیه نین وارمیش، آلدیرما؛

 گؤرمویورموسون، هر یاندا حریت؛

 ک اول، دومان اول، بالیق اول، سو اول؛ یئلکن اول، کوره

 گئت گئده بیلدیگین یئره. . . 

آراشدیرم    بیز  شئعری  تورک  الیبو  ولی  اورهان  ده  مدرننین  شئعریییق.   یرلی  بؤلومونون 

ده استانبولدا آنادان اولدو. سونرا استانبول بیلیم یوردوندا فلسفه بؤلومونو 1914دیر. او،  شاعیری

ایشلهبیتیریب   گیریشیب  ایشینه  ترجمه  سونرا مهو  گتیرندن  اوز  شئعره  آنجاق  باشالییب.  یه 

ائدیب   استعفا  باش  1947ایشیندن  ایدی  ایلیندن شاعیرلیگه  بو  ایشلریندن  اؤنملی  اونون  الدی. 

آی اؤزلرینی حبس    اوختای رفعت و ملیح جودت ایله بیرگه بیر نئچه  –کی ایکی باشقا دوستو  

یه باشالدیالر و نهایت بیر باالجا شئعر کتابینی چیخاراراق، اؤز ادبی یولالرینا بیر ائدیب و مطالعه

شئعرلرینی احتوا بو باالجا کتاب اوچ شاعیرین    کتابینی چیخاردیالر.  "غریب "مانیفست اوالراق  

کی   اولدو1949ائدیردی  چاپ  شئعرلری    دا  درگیلرده 1937)آنجاق  و  یازیلیب  ایللرده  جی 
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سونرا   اوندان  درگینی    15یاییلیردی(.  بیر  یاییمالنان  بو   "ق یاپرا"گونده  یاییمالدیالر.  آدیندا 

آنجاقدرگی اولدو.  ایل  بیر  تکجه  یاییمالماغی  مکتبین   نین  بو  یاراندی.  مکتب  بیر  ایلده  بیر  بو 

نه یازیق  اولدو. آنجاق  بوتون دونیا دیللرینه ترجومه  اثر  بو  اولدو.  مانیفستی همان غریب کتابی 

 جی ایلده اورهان ولی اؤلدو. آمما او اؤز ایشینی گؤرموشدو.1950کی 

 نین چاپ اوالن اثرلری بونالردیر: لیاورهان و   

 1941 –غریب 

 1945 –دیگیم مهواز کؤچه

 1946 –دستان کیبی 

 1949 –قارشی 

 1951 -بوتون شئعرلری 

 1953 –نثر یازیالری 

 1975 –ادبیات دونیامیز 

 1949  –لری  نصرالدین حوجا حیکایه

 1943 -فرانسیز شئعری آنتالوژیسی

 1943 –رفعت ایله  -یا آچیق دورمالی، یا قاپالی بیر قاپی

یارادیجی    شئعر  ولی  گؤزهاورهان  یاناشی  ایله  چئویرمهلیغی  جوملهل  او  واردیر.  ده  دن  لری 

سویهگوگول، ش دونیا  باشقا  و  مولیر  چئویرمیشدیر. کسپیر،  اثرلرینی  شاعیرلرین  تانینان  سینده 

 ا چاپا وئریلمیشدیر.اونون بیر چوخ شئعرلری ده اؤلوموندن سونر

بیر   بیرلیکده  ایله  یولداشی  ایکی  ولی  کتابی    45اورهان  شئعر  لیک  آدیندا    "غریب"صحیفه 

اونون  یایما  کی  چالیشیرالر  اؤن  صحیفه  15غا  بیر  یازیالن  اونا  اونالری  سی  یاخود   ، سؤزدور 

ومو یش، انسانالرین دوردیر. بورادا بو اوچ شاعیرین لفظ و معنا، وزن و قافیه، ادبیاتا باخمانیفستی 

باره جریانالر  ادبی  حاققی،  دوشونجهو  هجوم  سینده  ادبیات  کالسیک  و  ائدیردی.  اختوا  لرینی 

 باشالنیردی. بو باالجا کتابدان نئچه قیسسا شئعری اوخوماق الزیمدیر:  

 رویا 

 آننه می اؤلموش گؤردوم رویامدا

 آغالیاراق اویانیشیم 

 بایرام صاباحیخاطیرالتدی بانا، بیر 

 گؤی یوزونه قاچیردیغیم بالونوما باخیب 
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 آغالییشیمی. 

  *** 

 اینسانالر 

 ریم او اینسانالری! ر سئوهنه قده

 ، رنگلی، سیلیک، او اینسانالری کی

 دونیاسیندا چیخارتماالرین 

 تویوقالر، دووشانالر و کؤپکلرله برابر 

 ر. یاشایان اینسانالرا بنزه

  *** 

 آغاج 

 داش آتدیم؛ آغاجا بیر  

 دی داشیم، دوشمه

 دی داشیم. وشمهد

 داشیمی آغاج یودی؛ 

 ریم، داشیمی ایسته

 ریم!داشینی ایسته

 جی ایلده یازیلمیشدیر.1937ای رفعت و اورهان ولی آدینا بو شئعر اوخت

  *** 

 محزون دورماق 

 سئودیگیم اینسانالرا

 بیلیردیم  قیزا

 اگر سئومک بانا 

 محزون دورمایی 

 دی. سئیتمهاؤیره

گؤردویونوز کیمی، بورادا هر شئعر تکجه نئچه مصرعدیر و هر مصرع تکجه نئچه سؤزجوک.     

شئعرینه دؤدوکده،    "حریته دوغرو"آنجاق معناسی تام باشقادیر. بیچیم باشقا، سؤز باشقا. آنجاق  

شناسی،   کمال،  نامق  ایللرینده  تنظیمات  چوخ  داها  قونوسو،  حریت  ادبیاتیندا  تورک  بیلیریک 

سسله دیله  ترخان، و احمد مدحت افندی کیمی شاعیر و یازارالرین اثرلرینده یوکسک عبدالحق 
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اؤزه شئعرده  قوگتیریلدی.  بو  کمال  نامق  ایرهللیکله  ایللر  اوزون  باشینا  تک  سوردو. نونو  لی 

یوز آرزیسیییرمینجی  اؤزگوزلوک  اینسایلین گتیردیگس  اوتوپیاالری،  اؤز  داها چوخ  نین  انالری 

 ینا گتیردی. فیگورو حال

دوغرو     گؤزه شئعری  حریته  ده،  بیچیمده،  سسلندیرهل  معناالری  بیریدیر. یرلی  شئعرلردن  ن 

بیا و  دئییم  بیچیم،  بوتون  اؤزگورلوک  سؤیلهبورادا  حالدا  بیر  فرقلی  طرزینده  شاعیرین ن  نیر. 

ائدیلمیش بیر یانی ی یوخ، بلکه    وخدور. حریتی ائشیکدهتکلیف ائتدیگی بئله بیر حریت، تجربه 

دا بیر  آرایان  ایچینده  گلیوشونجهینسانین  دیله  کیمی  تظاهوری  بوتون  نین  ولی،  اورهان  ر. 

دون اینسانالرین  دوروملو  اورتا  دا  بورادا  کیمی  بئله شئعری  و  چالیشیر  آنالتماغا  لیکله  یاسینی 

 تورک شئعرینده یئنی بیر سس گتیریر.

 

***  
 اوختای رفعت 

  قدح 

 سی کافهبوراسی دال یان 

 اورتالیق سوت ماویسی 

 آپوستول بو نه بیچیم میخانه؟

 طاباقیمدا بیر بولوت

 قدحیمده گؤگ یوزو.

ایله اوچلوک یه کیفایتلهتی تانیماق اوچون تکجه بونو دئمهاوختای رفع    نیرم کی اورهان ولی 

سؤز آچیب و دیر. کئچن مقاله ده بو اوچ نفردن  چ شاعیرین بیری همان اوختای رفعتیارادان او

 ر یئتر. لیکلردن دانیشمیشام. بو قدهاراتدیقالری یئنیتورک شئعرینده ی مدرناونالرین 

دیزهاوس     بئش  تکجه  شئعر  یازدیغیم  آنجتده  شئعردیر،  بیر  اوندا  لیک  حیکایه  بیر  بؤیوک  اق 

-اوالجاق بوتون کلمهرک شئعره یوک  رهیی گؤسته شاعیر بؤیوک بیر اوستادلیق اؤرنهدیر.  گیزلی 

مرامین ایله  کلمه  آز  ان  آییقالمیش  بیلهلری  آنالدا  یاراتماغی  ی  شئعر  بیر  یوغونلوقدا  جک 

 باشارمیشدیر.

منظومه    یاپیسی  اورگانیک  وئشئعرین  دا  آدینی  رینه اوزهسی  کلمه  "قدح"ن  رهیه 

اؤزنه کلمهقورقوالنمیشدیر.  قدح  ایملهنین  گرهسیله  بیردیگی  شئی  سوفره  کن  دیر. سی ایچگی 

قورولماس وقتی  آخشام  زامانالردا  گره نورمال  سوفرهی  شادلیق  بیر  شئعره سیکن  آمما  دیر. 
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زامانین   آیری  ایکی  اؤزهباخیلدیغیندا  شئعرین  گؤرونور.  دال  قولالندیغی  کافه  –سی  سینه  یان 

دیر. شاعیرین یئری  قیراقالریندا بیر بالیق اووالمایان، دنیز، گؤل و ایرماقالرین  -گئتمیشدیر. دال

کافه یان  تانیمالدیغیدال  دییه  گئجه  سی  و  کافه  گوندوز  ایشلهیئر  اوالراق  میخانه  بیر لر  دیلن 

میخانهیئر بیر  کولتورونده  تورک  آپوستولون  دیر.  روم  ایملنمیش  اوالراق  تیپی  ایشلتدیگی  چی 

ایزله کافه  بیر  وئرمکدهمتوازی  بوراسینیمی  مداومدیر.  بللینین  یؤرهلری  چالیشان  دیر.  ده 

 بالیقچیالر، قاییقچیالر و باشقا ایشچیلرین گروپودور.

گوندوز دور و    دیلن بو کافه ده گئجه میخانه خدمتینده اولور. زامان گوندوز کافه اوالراق ایشله     

دیر. ق سبدلرله اوغراشما زامانی . بالیدیردیر. ایندی چالیشما و ایش وقتیسی اورتالیق سوت ماوی

شادلیق   ایندی  گؤره  زامانینا  پسیکولوژیک  نین  اؤزنه  ایچگی  سیسوفرهآمما  قورولوب  نین 

چی آپوستول، آخشام اولمادیغی اوچون هنوز،  کن زاماندیر. حال بو کی میخانههسی گرایچیلمه

  اوچون طاباقدا آنجاق بیر بولوتون عکسیایچگی حاضیرلیقالرینا باشالمامیشدیر. گوندوز اولدوغو  

طاباغی اؤزنه  کی  بو  حال  اولماسی واردیر.  دولو  ایله  مزه  گؤزلهنین  شکیلده  مکده نی  عینی  دیر. 

  "زامانا اویمازلیق "نین ایچینده بولوندویو  گؤگ یوزونون عکسی واردیر. اؤزنه  نین قدحینده اؤزنه

 شئعرین قورقوسونو اولوشدورور.

لری متندن آتیر. بیر جک کلمهو آنالم دونیاسینا ضرر وئره بیلهدا شئعرین یاپیسینا  شاعیر بورا   

آ بیر  بوتون  ایچیندن  مرمرین  بیر  کیمی  تراش  بیلههئیکا  ائده  ایفاده  دونیاسینی  بیر نالم  جک 

فرقیندهن هر کلمهر هئیکل جیک چیخاریر. شئعره گیرهمینیاتو اولدوغونون  بیر یوک  دیر. نین 

کدیره بیلیر. بونون اوچون شاعیر فقط آنالمدان هئچ  لر گرهلر و دیزهاشییاجاق باشقا کلمهاونون د

 نی بیر هؤرومجک تیتیزلیگی ایله هؤرور.یق یاپمایاراق متنیبیر فداکارل 

متن داوستاد شاعیرلر  آغیرالشدیراراق  هؤرهلرینی  بلکه چابوکالندیراراق  بیر ئییل،  کلمه  هر  رلر. 

خساغینا سبب اوالر. شئعر ده  دیر. بو آغیرلیق اوتوبوسون آآلینان اضافه یولجوالر کیمیبوسا  اوتو

گیرهساده متنه  او  گیرمهجه  دئییل،  کلمهن  سئچیجیین  شاعیرین  اولوشور.  ده  آز  لردن  لیگی 

 کلمه ایچینده چوخ آنالمی داشیمایا یئتر ده آرتار بئله. 

 

 یحیی کمال بایاتلی   

-نین اوچ اؤزهی بیر شئعر یا یازیون دؤنه دئمکدن ده چکینمیرم. اودا بودور ک من بیر سؤزو ا   

ایشه   دوزگون  و  تانیمالی  دوزگون  دیلینی  شاعیر  دویغو.  و  دوشونجه  دیل،  اولمالیدیر:  للیگی 

ایرهآپار دا  آددیم  بیر  بلکه  گؤزلهمالیدیر؛  اوندان  آپارماغی  زادالر  لی  بیر  دیلینه  او،  نیلیر. 
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زنگینلشدیرمه اونو  یوخآرتیرمالیدیر.  بیلمهلیدیر؛  ائده  خدمت  شاعیرلیگینده  اعتراف سا  دیگینی 

 لیدیر. ائتمه

دیر. شاعیر اوخوماق، مطالعه و دوشونمک اهلی اولمالیدیر. لی اولماسی هایکینجیسی، دوشونج   

لیدیر. شاعیر، تکجه سؤزجوکلرله اویناماق و باشی  یوخاری بیر سطحده دوشونوب بیلمه  خالقدان 

م اؤز  او،  بیلمز.  کئچینه  چکمه قاتماقال  یوخاری  یوکسلدیب،  چاتماق  علوماتینی  یئره  بو  لیدیر. 

زادالری   چوخ  ق بیلمه اوچون  معلومات  فلسفهلیدیر:  اوخومالی،  کیتاب  دوشونمهازانمالی،    لی، نی 

-لیدیر. شاعیر زمانهبیلیمدن آزاجیق اولورسا دا بیلمههر    لیدیر.توپلومو تانیمالی، تاریخی بیلمه 

 ل.  ین ان بیلگینی اولورسا داها گؤزهن

شا    بیر  هر  ایستک  دوشونجهاوچونجو  ایله  دویغو  اونون  اوخوجوالرینا  عیردن،  سینی 

کی  اولمالیدیر  هنری  و  استعدادی  بو  شاعیرین  دوشونجه  چاتدیرماغیدیر.  و  ائله سؤزلری  لری 

اوخوجودا  گؤزه هیجان  و  دویغو  بیر  کی  دوزسون  اؤزهل  صنعت،  اینجه  بیلسین.  للیکله  اویادا 

ک یؤننلدیر.  اونالری  گتیریر.  دویغوالندیراراق حرکته  اوخوجوالرینی  وشئعر،  نین ولتورلریادبیات 

دوشونجهزنگینلشمه و  سینه،  دیلین  آلماسینا،  میدان  اولور. نین  یاردیمچی  آلدیغینا  یئر  ابزارین 

دیر. ه گوجسوز و بیرینده اورتام حاللی آنجاق هر شاعیر بو اوچ عنصردن، بیرینده گوجلو، بیریند

 بونالرین برآیندی نئجه ائتکیلی اولدوغو شاعیری اوجالدیر و یا کیچیلدیر.

شاعیری      کالسیک  بیر  یئتی  –بورادا  حالدا  گتیرهعینی  شالیکلر  تانن  بو عیری  ییاجاغیق. 

ایللرینده یازیب  20دیر.  "یحیی کمال"شاعیر،   یارادان و تورک شئعرینی    –جی یوزایلین ایلک 

اونون شئعرلری مدرن بیر شاعیردیر.  ر. دی هر عنصردن آرتیق روان و آخیجی  یزمه ساری یؤنلدن 

کال همان  سؤیلهسؤزجوکلری  دا،  اولورسا  سؤزجوکلر  دوشونجهسیک  باشقادیر.  باشقادیر،   می 

 یاراتدیغی هیجان دا باشقادیر.

کم     سؤیلهیحیی  شئعر  فورماالردا  کالسیک  یئنیال  مضمونالری  اونون  ده،  و  سه  دیلی  دیر، 

-سلیمانیه "ر. اونون  دیسی و سوندوغو هیجان دا یئنیدیر و هامیدان آرتیق دوشونجهئنی بیانی ی

 :هیجان دویوروقینی اوخودوقدا بیر شئعر "ده بایرام صاباحی

 ده راق کؤنلومون آیدینلیغی هر ثانیهآرتا

 ده بیر محبتلی صاباح اولدو سلیمانیه

 کندی گؤی قوببه میز آلتیندا بو بایرام ساهاتی 

 دوققوز عصرینده بوتون خالقی، بوتون مملکتی 

 یئر یئر اکسیتیور ماویله شن منظردن 
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 قالخیور توزلو زامان پرده سی هر آن آرادان...

اولب    اوزون  دهو شئعر  اوخوماغینا  نئچه دؤنه  دا  اونون گؤزهورسا  و للیگی یر.  وارلیق  میللتین  نی 

رینه اوتورموش بیر شاعیرین بیر بایرام صاباحی معبدده وحدته اوالشماسینی دیله مصراعی اوزه

ادی  م   گتیریر. شئعرین بیر اؤنجه لیگی وار و شاعیرین دویغو و دوشونجه دونیاسینی اولوشدوران

ایشیغیندا میراثین  معنوی  بیر و  بیرلشدیگی  اؤلولرین  یاشایانالرال  مچیدینده  سلیمانیه  اؤنجه   ،

بایرام، صوبح نامازینی قیلماق اوچون    بیرلیک حالینی ترنم ائدیر. بونا گؤره شاعیر بیر  –وحدت  

اوزاتمادان   سؤزو  نهایت  و  گئتمیشدیر  مچیدینه  دوشونجه  –سلیمانیه  ولریلهتاریخسل  و ،  طن 

ر بوگون ده یاشاییر و تورک شهیدلرین مقامینی اوزون بیر منظومه ده ایشلتمیشدیر کی بو شئع

 یزمه یوکسلمه ده رولونو داهییانالر آزدیرالر. مدرننین شئعری

 :دیرشئعری "چیق دنیزآ"یته یه یاخینالشان شئعری،  مدرنشاعیرین ایکینجی     

 چوجوغلوغومبالکان شهرلرینده کئچرکن 

 هر لحظه بیر آلوو گیبی حصر ائتدی دویدوغوم. . . 

منظومه    بیر  اوزون  دا  شئعرلریندن  بو  ل  گؤزه  ان  کمالین  یحیی  ده  منظومه  اوزون  بو  دیر. 

ال  اولدوغو  آز  مجالیمیزین  آنجاق  آدی  یساییلیر.  قیسسالدیر.  اوخوماسیندان  شئعرین  بو  میزی 

: اوقیانوس معناسیندا  آچیق دنی  –اوالن شئعر    "آچیق دنیز " شاعیرین بیوگرافیاسی، دونیا    –ز 

اؤزلم   کئچمیشه  بیر  اؤتموش  ایله  آنالییشی  صنعت  و  تاریخ  شئعریدیر.   –حسرت    –گؤروشو، 

شاعیرین   ده  ایل  –نین  اؤزنه  –منظومه  خاطیرهاوشاقلیق  چوخ  بیر  و  یاشادیغی  نین سیلرینی 

باشالیان   ایله  زیارتی  توپراقالری  گئت  بولوندویو  اؤزنه  –و  بیر گئده  بؤیوک  چیخیب  دن 

 سینی بیلیریک.  نین حیکایهنان تاریخسل ماجراسیر اوزاقده  امپراتورلوغون غربین اوجونا

گئجه    اوقیانوسو  بیرلیکده  لهاطلس  چیخماسییال  آیین  باتی    "مد "یین  آوروپانین  زامانی 

آل سو  اوالیی کنارالرینی  طبیعت  بیر  بو،  آلیر.  گتیرهتینا  حرکته  سوالری  سوالرین دیر.  ن، 

دورومودور. آمما سوال بو تورپاقالردا چوخ قاال بیلمز. بیر سوره سونرا اسکی سینیرالرینا چکیلر. 

اوقیا یاراالنارکن،  معلوماتدان  بو  دولتیشاعیر  عثمانلی  حرکتینی،  بو  آخیناقالری  نوسون  نین 

 آراسیندا ایلیشگی یارادیر.

دن  "مد "ایله    "جزر"ا تجسم ائتمیش و  تاریخسل میراث، شاعیرین روحوندگؤردویوموز کیمی      

بنزهاوال بیر  شاعیرانه  معلوماتینی  دولتین  عثمان  حییشده  و نین  توتوشدورموشدور  ایله  رکتی 

 . س..

 ایندی یحیی کمالین اصل شئعرینه چاتیریق:    
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 اوندولوسدا رقص 

 هیزی. . .زیل، شال و گول. بو باخچادا رقصین بوتون 

 شوق آخشامیندا اوندولوس اوچ دفعه قیرمیزی. . . 

 دیر.ن سئحیرلی شارکیسی یوزلرجه دیلده عشقی

 دیر.سیله بو آخشام بو زیلدهنیا نشئهاسپا

 یئلپازه چئوریلیر گیبی بیردن دؤنوشلری، 

 یله دئوریلیش، ساچیلی، اؤرتونوشلری . . . عشوه

 آلدادیر؛ ، گؤزوموز شیمدی مزتههر رنگی ایس

 اسپانیا دالغا دالغا بو آخشام بو شالدادیر.

 دیر آشفته کاکیلی دهآلنیندا حلقه حلقه 

 ل گولو . . . گسونده یوسما گیرناتانین ان گؤزهگؤ

 دیر؛ین قدح هر الده، گونش هر گؤنولدهآلت

 اسپانیا وارلیغییال  بیر دوروب اوینار، یورور گیبی؛ 

 باخار اؤلدور گیبی . . . سیله بیر باش چئویرمه

 لی . . .کور دوداقلی، کومور گؤزلو سورمه  گول تنلی،

 لی . . . یور کی، سارمالی، یوز کرره اؤپمهشیطان دی

 ن گوله زلر قاماشتیران شاال، مفتون ائدهگؤ

  "اوله!"دن  هر قلبی دولدوران زیله، هر سینه

دیر. شاعیر اوروپا  ل شئعرلریندن بیریان گؤزهنین ورکجهللیک فورمو اعتباریله تبو شئعر، گؤزه   

قاریش دوالنیب و تورک بایراغینی اوراالردا اوجالمیش    –لرینی گزیب، توپراقالرینی قاریش  اؤلکه

رک، بو شئعرینی قوشور. گؤروب و شاعیرانه روحو جوشا گله  گؤروب، آنجاق اوندولوسدا بیر رقص

امپراتورو اورانی بیر زامانالر الده ائدیب آنجاق شاعیر، حیاتیندا  اوندولوس اسپانیادادیر و عثمانلی  

 اورادا بیر رقص گؤرور. 

رقصین     بو  گول؛  و  شال  زیل،  قارشیالشیریق.  ایله  رقصی  قیزین  بیر  اوخودوقدا  شئعری 

ایله گولهقیرمیزلیغیندان سؤز آچیر.   شنلرین قولالنیالن قیرمیزی قوماش بلکه بونا اینک و بوغا 

اسپانیپارچ و  اگلهاسی  دا  قیزیللیق  بایراغینداکی  بیلردا  انسانالرینه  اؤلکه  بو  ایسه  بئله  نین  ی. 

 ل وورغونالمیش اولوردو.ی( ایچینده یاشادیغینی داها گؤزهنئجه بیر قیزیللیق )اود رنگ

 ن گوله زلر قاماشتیران شاال، مفتون ائدهگؤ
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  "اوله!"دن  هر قلبی دولدوران زیله، هر سینه

ر قولالنیالن عنصورالر  ر تابلودور. باشیندان سونونا قدهشئعری رئالیست بی  "اوندولوسدا رقص "    

داخیل   بهدا  دورومو  انسانی  بیر  هر شئی  بیر همن  تقلیدی  دوغا  ائدیشی  رقص  انسانین  تیملر. 

یاشانتیباشالنغیجی   اونون  سونرادان  دا  زنگیناولسا  حیاتالرینی  سی  صنعتدیر.  بیر  لشمیش 

تدوغا هر  اویدوران  ریتمینه  تؤرهنین  بیر  قاچینیلماز  رقص  اسپانیانین نوپلومدا  شاعیر،  دیر. 

بیر رقص شئعری یازیر اتمسفرده  بیر  آلتیندا هر شئیین قیرمیزییا دؤنوشدویو  نین  )بو   گونشی 

 آرادا قانین دا قیرمیزی اولدوغونو خاطیرالماق اولور(. 

منظومه    شاعیربو  یانی،  اؤنملی  ان  رقص نین  یی  تورکجه  یوخ،  قیزی  بیر  اصلینده  بورادا  ین 

یی داها اؤنجه بیر نهری و یئتهیهکجه نین بیر رقص دیلی اوالراق دهائتدیرمیش اولماسی دیر! تور

ر ریتمیک و بیر رقصی بوتون فیگورو ایله نمیشدی. آمما هئچ بیرینده بو قدهلرده سیناسیرا متن 

ائتت بیر متنه تصادوف  بهمیشی مهامامالیان  اوالیینی  تاماشا  بو  تیملرکن، رقصه عایید  ک. شاعیر، 

کار  سؤیله بسته  بؤیوک  اوالراق  سون  ائتمیشدیر.  کشف  ده  نورالد"می  سنجوکمونیر  ون  "ین 

بیری اوالراق قاالجاغینی  نین ظفر آنیتالریندان  نین سونسوزا دک تورکجهسیله بو منظومهبسته

 لیم. بیلدیره

 *** 

 سنور سئزر 

 "چه"دوکتوردو               

 می هئچ؟ اونو چوجوقالرا باخارکن گؤردون

 ناسیل بیر سئوینچ واردی گؤزلرینده.

  ناسیل بیر توتقو.

 یی بیلیپ ده . . .ناسیل بیر چاره

 اونو چوجوکالرا باخارکن گؤردونو می هئچ؟ 

 دی. سینیز یئرلشمهدن بیلیرمیدن قالمادی کوبادا، نهنه

 )اوزاقالردا(  وردو ایلرده.چوجوقالر اؤلوی

 چوجوقالر آج دی. چوجوقالر . . .

 ایشته.

 )یوخارییا(.  گؤزلرینده اومود و اؤفقکه، سوردو موتورسیکلئتینی، سوردو یاشامینی سارپا 

 یول بونو، چوجوقالر اونو بکلیوردو.
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 چانتاسیندا عالج، چانتاسیندا شکر و دئوریم اللرینده . . . 

 چوجوقالر . . .سونرا 

 سونرا چوجوق گولوشلری قانادی کؤکسونده.

 بیر دوکتوذدو او . . . 

 لرینده اونو سالمالرالر. نین تپهداغالری "آند"چوجوقالر 

 او هپ اوردادیر : چانتاسیندا عالچ و شکر، اللرینده دئوریم . . .  

 و کؤکسونده قانایان چوجوق گولوشلریله. 

نین مارکسیست ادبیاتیدیگی ساده قایناقالردان بیری  نین بسلهتورک شئعری  مدرن بو شئعر،     

دیر. بیلیندیگی کیمی فیدل  ایله ایلگیلی  "چه گوارا"سی  کوبالی انقالبچی  –واز کئچیلمز فیگورو  

انقالبدان    "چه گوارا "کاسترو ایله بیرلیکده کوبا انقالبی نین اؤنملی ایکی لیدئریندن بیری اوالن  

ووییایا کئچر. هئچ بیر لریندن بلیکا اؤلکهسونرا کوبادا قالمامیش، اؤنجه آفریقایا، سونرا گونئی آمر

دسته اؤلکهییخالق  بو  اولمادیغی  آرخاداشیلرنین  اووج  بیر  و  گوارا  چه  اده  گؤردویو  یشلر نین 

ائتکی طرفیندن  گوجلری  چاتیشمادحکومت  گوارا  چه  گتیریلدی.  حاال  اؤلدورول سیز  ور. ان 

نین اوستونده سایغی دوروشوندا بولونورلر!.  لر جسدیین کندلی ساواشیرکن اؤزونه دستک وئرمه

مارکسیست آن  دؤنه  بو  آلتیندا  پروسا،  ع انقالبچینی  ائده مین  دتمثیل  روحونو  اؤزگور  و  ن  اصی 

 اولماغی باشاردی. موتورسیکلئتی، درین باخیشالری و گولر یوزو ایله سینماتوگرافیک بیر فیگور 

غریب    ائتمهیئنه  تمثیل  مارکسیسمی  او  کی  تمثیلچی   دندیر  روحونون  عصیان  سی  آرتیق، 

اؤلوم بیچیمده  بیر  تراژیک  اونون  اولوندو.  قبول  قدهکیمی  او  یازیلدی.  شعرلر  اوستونه  ر  و 

لکه بوتون  آلقیشالندی کی بیر اوسطوره یه چئوریلدی؛ اؤزو ده تکجه اؤز خالقی ایچینده یوخ، ب

 لر یازیلدی؛ شعرلر اوخوندو، سئویلدی و . . .نیا خلقلری ایچینده. اونا افسانهدو

بی    ایندی  ده  شئعر  شاعیریبو  تورک  اولمایان  مارکسیست  دیلینده ر  کیمی    نین  حیکایه  بیر 

اولونور، بیر    روایت  آنجاق  دا،  اولسا  بیلیک  آز  چوخ  شئعرده  بو  چکیر.  اؤزونه  حیکایه دقتی 

: چه، کوبا انقالبیندان سونرا کوبادا قاال  للیگی ده بورادادیر. شاعیره گؤرهنیر. شئعرین گؤزه تعریفله

 ییشیب، گیزلیجه چه گوارا بیر نئچه دفعه قیلیق دهلره گؤره  میر؟! حتا سونراالر باشقا افسانهبیل

او دا  اولورسا  یاالن  معلوماتالر  بو  گئدیب!؟  کوبایا  افسانهده  گؤسته نون  سیماسینی  ریر. لشمیش 

بورادا   ده  موتور  "چه"شاعیریمیز  یارادیر.  کاراکتری  انقالبچی  بیر  رومانتیک  کیملیگینده  نین 

قالرا  درمان، اوشا  –ن بیر انقالبچی، چانتاسیندا داوا  تینی قارشی گوجلرین اوستونه سورهسیکلئ 

 ییرلر.  یالییر و اوشاقالر دا اونو گؤزلهشکر و اللرینده انقالب پا
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و     موسیو  لورکا،  گوارا،  چه  اولمامیشدیر.  آز  دا  سیماالر  بئله  ادبیاتیندا  تورک  یوخدور  شوبهه 

مادام کوری کیمی سیماالر، تاریخ بویو تورک توپلومو ایچینده یاشامیشالر. بورادا شیخ بدرالدین،  

کمال، پیرسلطان آبدال، کوراوغلو، دادال اوغلو کیمی وارلیقالر واریمیش. بونالرا دا افسانه تورالق  

و   اونوتمور  دا  وارلیقالری  یاشایان  دونیادا  عالوه،  میللی سیماالردان  آنجاق شاعیریمیز  یازیلیب، 

 شئعر قوشور.

 *** 

 گولتن آکین    

گونو    مدرنتورک      ایره  –شئعری  یاریشالهلیگوندن  شئعریله  دونیا  دورومدا  ییر؛  بیر  جاق 

سینده ادبی اؤدوللری قازانیر. آنجاق بوگونکو یئره چاتماق  لی گئدیر و دونیا سویهدایانمادان ایره

-ل دویغوالری اورهلیکلرینه ال تاپماق، گؤزهاینجه   چوخ دا ساده اولمامیشدیر. بونون اوچون دیل

منیمسه  کلرده هنرینی  دئییم  عاویاتماق،  شئعرین  هابئله  یاخینالشماق  مک،  باخیشالرینا  لمی 

بوگون  گره شئعر  الیشکیدهکیر.  بیلیملرله  روحی  و  دونیایا  دویغو  تانیماق،  دوزگون  انسانی  دیر. 

آچ گؤزله،  اوره گئنیش  باخماق یق  باخیشال  دوزگون  اونو کله،  و  تانیماق  دردلرینی  اینسانین   ، 

ایستهائتمک اوچودرمان   بوگونکو شاعیردن  اؤزهن چالیشما  بیر  ایننیلن  سان دردلرینی  للیکدیر. 

قود یارماق  ظولمتی  ظولمی،  بولماق،  چاره  اونا  تانیماق،  الزیمدیر؛ دوزگون  دیل  بیر  اوالن  رتی 

آرزی  جهگله انسان  تاپماق،  یول  اورهایستک   –یه  اینانماق،  اولماق  لرینه  صاحیبی  قلم  بیر  کلی 

یوخاری  ش اؤزونو  دونیادا  بونا چاتیبسا،  بوگون  تورک شئعری  ایستر.  اولدوغونو  اوالناقلی  اعیرین 

الی چاتماز قالمالیدیر؟! چاغداش شئعریمیزده فلسفه، دوشونجه، بیلیم    –چکر، یوخسا، آخساق  

مز اوزاقالشمالی و شئعره یاخینالشمالیدیر. دوزگون بیر ایسته  –ایله باغالنمالی، شعاردان ایستر  

شاعیری هئچ سیاسی بیر نظام بوغا بیلمز. بئله بیر دیل و بئله بیر شاعیریمیز اولورسا، بیزیم ده 

جکدیر. او گونو گودوب و اونا یول آختاریریق. لی گئدهشالرا قاریشیب و شئعریمیز ایرهبا باشیمیز  

ییریک و  پماق ایستهبو یولو تاپماق اوچون تورک شاعیرلرین دفترلرینی گزیب، اؤزوموزه وثیقه تا 

 ییریک. دفترینی ورقله  "گولتن آکین "ن بوگو

شئعری تورک  چاغداش  دهگولتن  آددیمالرینینین  و    یرلی  باجاریق  اؤزوندن  آتمادا 

شاعیره،   بو  گؤسترمیشدیر.  شهرینده1933تاالنت  یوزقات  ایلده  اولوب،    جو  جی  1955آنادان 

بیلیم یوردوندا حقوق فاکولته ایلده آنک بیتیردی.  سارا  ائوله1956ینی  ایلده  اؤیرتمننهجی  -رک 

حقلری  اینسان  ایللر  اوزون  باشالدی.  ددرنه  لیگی  ائولری،  خالق  درنهیی،  کیمی  رل  یی 

یؤنهدمو و  قوروجو  اؤرگوتلرده  گونلرینده  کراتیک  اوالن  اؤیرنجی  آکین،  تیجی کیمی چالیشدیر. 
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و   آلیب  اله  ایلده  1951قلم  خبر "جی  یاییمالدی.   "حصار "و    "سون  شئعرلرینی  درگیلرینده 

(، کسدیم  1956)  جی ایللردن چاپ اولماغا باشالدی. روزگار یاهاتی 1956اونون شئعر دفترلری  

ساچالریمی سیغدا1960)  قارا  قارانفیل 1964)  (،  قیرمیزی  اؤ1971)  (،  و  ماراشین  شین لکه(، 

(، سئودا  1982)  (، سیران1979)  (، سیران دستانی 1976)  (، آغیتالر و تورکولر1972)  دستانی 

گیم یاز  (، سئودی2003)  (، اوزاق بیر قیییدا 1998)  سیز آرخا باغچاالر (، سس1991)  دیرقالیجی 

یئنه بونالرال2003)  گلدی  اؤیکه  ( کی  و  ایچینده  اؤیکه  و اونالرجا  قازاندی  اؤدوللر  ائشیکده  ده 

ب اقرلری  چیخاراق،  ائشیگه  سینیرالردان  جوملهآدی  او  دیللرینه  دونیا  اینگیلیسجه،  دناشقا   :

اسپانیو جه،  لئح  عربجه،  بواغارجا،  ایتالیانجا،  دانمارکجا،  فالمانجا،  ... آلمانجا،  و  عبریجه  لجا، 

  : اوالر  آپارماق  آد  اثرلری  بو  دا.  یازاردیر  یازیالر  آکین شئعردن عالوه دوز    گون   42چئوریلدی. 

 (.1997) (، توپلو اویونالر1996)  (، شئعر اوزه رینه نوتالر1996)

لرجه یوخاری بیر تیراژالردا چاپ  عر دفترلری مختلیف شکیللرده دؤنهگولتن آکین شئ

 بدیر. ب یاییلیلواو
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 3 - 3شعری  مدرنذربایجان آ

تکجه       شئعریمیز  دونیادا    مدرن چاغداش  بیلر.  تانینا  رومانتیزم    مدرناولماقال  شئعر، 

)مضمون( باخیمیندا    ریک چه)اوسلوب( و ای  )فورم(، استیل  آخیمیندان سونرا باشالمیش، بیچیم 

 لرله اورتایا گلمیشدیر. یشیکیده

،  "رمبو "،  "بودلر"  –دیر کی رومانتیکلردن سونرا سمبولیتسلر  مک بئلهیزلهایزمی  مدرنروپادا  او    

سوررئالیستلر   سونرا  ماالرمه،  یوزلرجه   "ژاکوب"،  "والری"،  "آپولینر "وئرلین،  بوگون  و  گلیب 

 شاعیرلر اورتادادیرالر.  مدرن

شئعرینده،       شناسی "باشالیاراق  یندن  دئور  "تنظیمات "شئعر    مدرن تورکیه  دان  "ابراهیم 

قده "هاشیم   احمد " هاشیم "ر،  ا  اوزانیب گلن "ناظیم حکمت "دان  "یحیی کمال "،  دان"احمد  ه 

یولداشالری   آردیجیل  اونون  ولی "شئعر،  رفعت "و    "ملیح جودت"،  "اورهان  چاتیر. "اوختای  ه 

اولسا دا،    "آخوندزاده "قوزئی آذربایجاندا   شئعری گتیردی؛    درنم   "رسول رضا "ایله باشالمیش 

و باشقاالری گلدی. آنجاف گونئی آذربایجاندا   "زادهواقیف جبرئیل"،  "رامیز روشن"یجا  اونون آرد

رفع  " سلماسی"،  "تتقی  خامنه"و    "سعید  باشالمیش،    مدرن  "ای جعفر  شئعری  اؤزگؤر  و 

  "اوختای"  لرله باشالمیش واونو اوسطوره  "سهند "نالندیرمیش،  اونو جا   "حبیب ساهیر "آردیجا  

کیان  "،  "سحر"،  "، آیتان "ناصر مرقاتی "دونیاسینا گتیریب چاتدیرمیشدیر. بوگون ده    مدرناونو  

 لی آپاریرالر. و باشقاالری ایره "هادی قاراچای "،  "صفری 

دیلیمیز       دؤنه  ایلک  ایللرده  اون  کئچن  دفعه  مدرنآنجاق  ایلک  و  و   "ائیواز طاها "لشمیشدیر 

دیرچه"یول"طرفیندن  ری  یولداشال فارس لهدرگیسینده  ایران  یاییلدی.  شئعریمیزده  رک 

یار نثر  دفعه  ایلک  اولموشدور؛  بئله  ده  هدایت،  شئعرینده  و  کور"انیب  ایشله"بوف  دیر. دا 

 نین شئعرلرینده اؤزونو تاپیر.  "رویائی "و   "شاملو"دا و سونرا  "شازده احتجاب" "گلشیری"

  مدرنییک کی  لیا باخیشدان سونرا، بونو بیلمهحرکاتینا باالج  مدرنآنجاق اطرافیمیزدا اوالن      

-سی اساس یئر توتور. گلهگوجلنمه  سیندهئتمک اوچون دیلیمیزین فلسفی ساحهشئعری الده ا

  –بیر دیل و گلیشمیش دیل ایله اوال بیلر و دیلیمیز علمی    مدرنیه آددیم گؤتورمک تکجه  جه

لیک هر شئیدن  مدرنلشمه یولونو تاپاجاقدیر. بونو اینانمالی ییق  مدرن فی یؤنلرده دیرچلمکله  فلس 

ف  سیستمیاؤنجه  دوشونجه  دهلسفی  دیل  دونیا  گلیشمه  دیر.  و  دوشونجه  انسانالرین  یینجه 
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گلیشمز دوشوندورهگؤروشلری  انسانی  دیلی.  اونون  ائله  ن  ده  اهمیتی  دیلین  هر دیر.  بورادادیر. 

شئعره   مدرندیر. ایندی  راقدیل گوجلو و گئنیش امکانالری واردیرسا، دوشونمک او دیلده آسان

 کیر. بیر دیلیمیزین اولماسی گره مدرن بیر ادبیات یاراتماق اوچون  مدرنگلدیکده 

 :دیرسی بئله میشلر. بونالرین بیر نئچهری شئعری مختلیف یؤنلردن تعریفلهچوخال 

 دیر.سی ولتر: شئعر روحون موسیقی    (1

 دیر. ک ماهنیسی: شئعر اوره کتور هوگووی    (2

 : شئعر چاغریشیمجی بیر اووسونجودور.بودلر    (3

 : شاعیرلر اووسونچودورالر.رمبو    (4

 دیر.: شئعر دیلین ظفری دانته    (5

 دیر.سی: شئعر دیلین حافیظهدنیس روش    (6

 و . . .

اوز    مدرن آنجاق   شئعریمیزله  کالسیک  بوندان   –شئعریمیزی  و  توتوشدورما  قویوب  اوزه 

 یارارالنماق ایلکین ایشیمیز اوال بیلر: 

-سل، سسرک، ائشیتنهلهریمیز عرب و فارس شئعریندن ائتکیبیزیم کالسیک شئع  -بیر  

اولموشدور.   بیر شئعر  قا   مدرن سل و آغیزسل  بونا  یازیسال  شئعریمیز  و گؤز شئعری  رشی 

 دیر. اولمالی

-سلوبالرینا اویموش و اونون بیچیمکالسیک شئعریمیز بوتونلوکله عرب و فارس او  –ایکی  

استیل و  تکرارالنمیشدیر.  لری  هئی  و  توتولموش  اوستون  بویون    مدرنلری  بو  شئعریمیز 

 دیر. آتمالی –بویوندوروغونو آچیب 

بوتونلوکله عرب و  کالسیک شئعری  –اوچ   قولالنمیش و  ارس شئعریف میز  نین موتیولرینی 

 اونالری تکرارالمیشدیر. بیچیم و فورماسی دا عئینی اولموشدور.

اوسطوره ش  –دؤرد   و  سیمگه  بوتون  و  ئعریمیزین  اولموش  شیعی  و  دینسل  تامامیله  لری 

باشالندیقدا،   رئالیزم  دوغرودور  اولموشدور.  موضوع  اساس  تبلیغی  آچاراق،  دین  آرا  دیندن 

ا و باشقا دونیاالرا اوز  لشمه اوچون اینسانمدرنیاشاییشا و طبیعته اوز چئویرمیشدیر. آنجاق  

 لیدیر.چئویرمه

زام   –بئش   و  قاپالی  دونیاسی  شئعر  گلهکالسیک  قالمیشدیر.  باغلی  ایچینده  یین  جهان 

دیر کی اؤنملی  جک شئعرده گله  مدرن یئری بوش قاالراق، دوننده و بوگونده جان وئریردی.  

 و گؤز اؤنونده اولمالیدیر.
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قافیه  –آلتی   و  نظم  تکجه  شئعر  اوالراق،  کالسیک  باغلی  فورماالرا  قورو  سیرا  بیر  ایله  لر 

 ، توپلومساللیق اؤن پالنا کئچیر. شئعرده دوشونجه و دویغو مدرن

تانری    –للیکله سئوگی دونیاسی اینسانال  سیک شئعرده انسانین دونیا و اؤزهکال  –دی  یئد

ایتیب   ایله  سئوگی  اوالن  اوالن    مدرن باتیردی.    –آراسیندا  آراسیندا  انسانالر  شئعرده 

 سئوگیلر جانالنمالیدیر. 

ائتمیشدیر. بو دوروم  نین بویوندوروغو کالسیک شئعریمیزی قول  دین قورالالری  –سگگیز  

 شئعرین اساس ضعفی گؤرونوردو.

عکس  مدرن  –دوققوز   شئعرین  کالسیک  ائندیرمه شئعر،  یئره  گؤیلردن  شئعری  و  ینه  لی 

یه مئیدان  لرینی بؤلوشدورمهالری و دوشونجه یه و اینسان دویغواینسانالر آراسیندا ایشلنمه

 آچیر. 

شئعر اوچون    مدرن کلر مقدس ساییلیردی.  سؤزجوکلر قاپالی اوالراق، آنتیک سؤزجو  –اون  

یاراتمال  سؤزجوکلر  یئنی  یئنیمدرنالر.  ردییشاعیرلر  سؤزجوکلردیزمده  یئر  لیک،  اساس  ه 

 سی اوستون یئر آلیر.لشمهیئنی –سی توتور و دیلین گلیشمه

بیر   ش   –اون  موسیقیکالسیک  آچاراق،  آرا  موغامدان  موسیقیئعر  بوراخیر.  آزاد  دا  نی  نی 

مود شئعر  ائتمیر.  اسیر  ده  اؤزونه  موسیقی  بلیلشمهمدرنئرلشدیکجه،  بیرگه دیر.  ونالر 

 لیدیرلر.گئتمه

آال    اؤنونه  گؤز  دئدیکلریمیزی  گئتمهیوخاریدا  ساری  شئعرمیزه  چاغداش  ییک.  لیراق، 

 دیر. نثرده و شئعرده تکجه یولوموز بودور.لیکله بیزیم اولمالیجک تکجه بئلهگله
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 4حبیب ساهر 

 

تمثیلچی    سارسلیماز  شعریمیزین  مقاومت  شاعیریمیز،  بؤیوک  ساهر  شوبههحبیب  سیز سی 

ائتکی ان  ببیزیم چاغداش شعریمیزه  و  قویان؛ چاغداش شعری، کالسیک  ایز  فیکیرلی  لی  اغلی 

شاعیر آییران  یازیقشعردن  نه  آنجاق  طالعیدیر.  خالقیمیزین  اونون  کی  آدی  کیمی،  شرفلی 

یی یانان،  ییبدیر. عؤمور بویو ادبیاتیمیزا اورهسینه وئریلمهیری بیلههمیشه دالدادا قالیب و اؤز ده

چکمه جیغیرالر  یئنی  دهاوندا  بیر  خالقینا  آتان،  جان  ائتمهیه  تقدیم  اثر  چالیشان،  یرلی  یه 

حبیب ساهر اوچون هله   خالقیمیزدا یئنی روح یارادان، ایگیرمینجی یوزایلین رئالیست شاعیری

ده قدهده  بیزیم  یری  تانینماییبدیر.  نهایتده  و  آراشدیریلماییب  اثرلری  یازیلماییب،  مقاله  ر 

مدرسه اولمادیغی اوچون، شاعیرلریمیز و اونالرین درین فیکیر دونیاالری    -آنادیلیمیزده مکتب 

خزانه دوشونجه  بوبشریتین  و  تانینمامیش  آلینمیشدیردا  بشریتدن  بولری  و .  گؤرکملی  گون 

شخصیت نسیلپارالق  گنج  نسلریمیزی  یئنی  اثرلرینی  اؤلمز  اونالرین  تانیتدیرماق،  لره یللره 

احیبی الیندن گلن ایشلری  میزدیر. همین تکلیفی آندیقدا بو قلم صچاتدیرماق ان بؤیوک وظیفه

ورغونالرینا، اینسانیت ده یول آچان  میش وایندی بوخیرداجا اثری ده اونون مینلرجه و  اسیرگمه

 یولچوالرینا اتحاف ائدیر. 

 

 
لیگینده چاپ اولوب و سونرا بیر  زنجان هفته لر کیمی ایلک دؤنه امید زنجان و آردی بهار  بو مقاله بیر سیرا آردیجیل مقاله   4

 مستقل کتاب کیمی ده چاپ اولوب یاییلدی:

 . 236، 235، 234(،  1372تیرماه  1)  1امید زنجان، سایی: 

 ( 1382دی ماه   18) 82،  80، 78،  77، 75، 74(،  1382آبان  13) 73بهار زنجان، سایی: 

 .1387خت، م. کریمی، ائلیمیزین سیزیسی، تهران، انتشارات تکدر
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 چاغداش شعریمیزده حبیب ساهر هاردا دایا نمیش؟ 
لرینی قورموشدور. اونون شئعر آالنالری هله نین بینؤرهحبیب ساهر آذربایجان مدرن شئعری   

دوزگون شئعرینی  اونون  نسیللر  یئنی  و  قالمیش  تانینمامیش  صورتده  اوالراق    دوزگون 

 تانیماییرالر.

ده چوخ  ادیباتیمیز  چاغداش  باشالمیش  انقالبیندان  گئنیش  مشروطیت  و  زنگین  یرلی، 

ائده احتوا  دوشونجهموضوعالری  استعدادالرو  فیکیرلر،  مختلف  گلمهرک  اورتایا  سیله لرین 

سین  دونیا  خولیا  شعری  باشالیاراق  یازیچیالریندان  مالنصرالدین  بوادبیات  آشاغی  برابردیر.  دان 

گ ایچینه  خالق  سیاسیچکیب  و  حرکت  -تیرمیشدیر  اوینامیش،  اجتماعی  رولونو  قاباقجیل  لره 

ساحه ائنیشمختلف  بوتون  ائتمیش،  اشتراک  فعالجاسینا  یوخاری    -لرده  گاهدان  یوققوشویال، 

سس گاهدان  میللی قالخیب،  اؤز  نهایتده  و  یاتیب  اؤده  -سیز  سینی  وظیفه  میشدیر. تاریخی 

باشیاونون  خالقیمیزال  اولموش،  باغلی  یازیسییال  آلین  و  تاریخی  میزین  خالقی  تاریخی،  نی  دا 

نین قارشی آلینمیش، یاساق اولموش، آمما  قالدیرمیش، خالقیمیزال سیناق گؤرموش، اینکیشافی

سینه شعریمیز  ده  سینهیئنه  سینهدهلرده،  قدهن  بوگونه  و  کؤچموش  قالمیشیه  دیری  دیر. ر 

اورهسینه هامیسی  بوشعرلرده  اوالن  گووموش  بیرشعرلره ک لرده  مقدس  آالراق  اییسی  لردن 

ر مقدس قدهر زنگین اولدوغو، نهچؤنموش و بوگون ظاهره چیخماق امکانی تاپدیقدا اونون نه قده

 اولدوغو بللی اولور.

فعت قویموشالر.  ای، تقی رسینی سعید سلماسی، جعفر خامنهچاغداش شعریمیزین بینؤره

فارسی شعریبونالر تکجه آذربایجان ادبیاتینی، هابئله  ایران  بوتون  بلکه  یاراتمامیش،  اثر  نین دا 

 قورو ارکانالرینی سیندیرمیشالر.

اوشاعیرلردن ساهر  باشالیاراق،    دیر حبیب  آددیمالریندان  ایلک  شعرین  چاغداش  کی 

شعریمیزین تاریخینی اؤزونده ساخالمیش،    -ردهسکوتا دالمیش ایللره ق  -ر انقالبدان سونرایا قده

تاریخینده گون  به  گون  ائنیش  -اونون  چکمیش،  نفس  اونونال  بوراخمیش،  اثر    -حرکتینده 

 یوققوشونا ایز باسمیشدیر.

یازیب  آرتیق  عصردن  یاریم  ساهر  اوره  -حبیب  شعرله  یاشامیش،  شعرله  یی  یاراتمیش، 

قالخمیش، شع ایل شعریمیزه باشچیلیق   70رله سکوتا دالمیشدیر.دؤیونموش، شعرله مبارزه یه 

گؤزه نمونهائتمیش،  زاماندان ل  و  یاراتمیش  حالدا   -لر  عینی  شعری،  اوالن  یوخاری  مکاندان 

لی دورومونو ترنم ائتمیش  یوردوموزون قانلی حسرتی، نیسگیل  میش، نین دردلرینی سؤیلهزمانه

 دونیایا نه سؤزو اولدوغونو، بیان ائتمیشدیر.و نهایت یاریم عصر شعریمیزین بوتون بشریّته، 
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 حبیب ساهرین یاشاییشی

سیله برابر میانانین  اونون بؤیوک باباسی بوتون عائله  میشدیر کهحبیب ساهر هله دنیایا گلمه

تبریزین سرخاب محله یورد سالیر. حبیب  »ترک« کندیندن کؤچوب  جی گونش  1282سینده 

آیالریندا همین محل یاز  اولور.هایلینده  آنادان  لیک   ده  اوشاقلیغینی چتین  کئچیریر. آنجاق  لرله 

قالیر یئتیم  ایکن  اوشاق  بلواالری  هله  قانلی  تبریزین  آتاسی  باالجا  و  و  اؤلدورولور  بیرینده  نین 

عائله زندگانلیق  حبیب  بیر  فقیرانه  گونلر،  پیس  اوغراییب،  یاشاییشا  بیر  چتین  برابر  سیله 

 کئچریرلر.  

اؤیره1304حبیب     دیلینی  فرانسیز  سونرا  دیپلومونوآلیر.  ایلینده  گونش  عالقه  نمهجی  یه 

 نیر. یز دیلینی اؤیرهسینده فرانسلر مدرسهگؤستردیکده، اوج ایل کاتولیک 

لی اولموش،  سی چوخ ائتکیحبیب ساهرین شخصیتی تکوین تاپمادا همین محمدیه مدرسه

بوردادا   تجددچونکی  و  انقالبچی  بؤیوک  اوصول آذربایجان  شعرین  یئنی  معلمی،  الرینی  خواه 

نی، اونون  نین معاونین بؤیوک و مبارز عالیمی شیخ محمد خیابانیدیردی. آذربایجان خالقیاؤیره 

خان رفعت« حبیب ساهره ؤیوک یازیچی، تنقیدچی »میرزا تقیانقالبچی درگیسینی چیخاردان ب

فرانسیزدیلیمعلم او  ائدیر.  اؤیرهلیک  دیلینی  فرانسیز  تکجه  او  ایدی.  معلمی  بلکه  نین  تمیر، 

ادبی حرکت بو حرکتدونیانین  و  اؤیلرینی  گنج ساهره  یولالرینی  و رهلرین گئدیش  ساهر،   دیر 

واسیطهمعلمی تورکیهنین  »رسیملیسیله  و  جدیده«  »ادبیات  فنون«،  »ثروت  یاییالن  آی«  ده 

ایله اوخویور و دوشونور.   لرله تانیش اولور و بونالری درین بیر عالقهاجتماعی درگی  -کیمی ادبی 

 5ردی. نین آدلیم شاعیرلری توفیق فیکرت و جالل ساهرین شعرلری گئدیلرده تورکیهبو درگی

اؤزه اولور،  نایل  تاپماغا  جیغیر  بیر  یئنی  شعرلرینده  فیکیر للیک بونالرین  ساهرین  جالل  له 

دونیاسی، یاراد یجیلیق فضاسی، یئنی مضمونلو و فورمالی شعرلری، حبیبی داهادا اؤزونه چکیر 

     . 6رک اؤزونو »حبیب ساهر« آدالندیریر و حبیب، جالل ساهرین آدینی اؤزونه تخلص سئچه

ریلیر. اوردادا چوخ  سینده معلم یازیلیر .کوردوستانا گؤندهفرهنگ اداره  ساهر، دیپلومو آالراق

ائولرینه  آدالیاراق  میرزا«  »کاک  اونو  و  قارشیالنیر  طرفیندن  کوردخالقی  زاماندا  بیر  آز 

کئچمه 7چاغیریرالر.  ایل  ایستانبوال  1306  میشدن نئچه  اوچون  آلماق  تحصیل  عالی    ایلینده 

 
 .1380، اسفند  12ل سایی، نمره  ( مجلة پیک آذر، حبیب ساهر اوچون اؤزه5

 همان، باش سؤز  (6

 .46سی، پیک آذر، همان، ص  لنمهائلدار موغانلی، بیر سیری حسرتینین چیچک  (7
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 ده فارسی دیلینی درس دئییر. . ساهر ایکی ایل استانبولدا »دبستان ایرانیان« آدلی مدرسهدیرگئ

یونیوئرسیته1309 استانبول  ایلینده  و  جی  اولوب  قبول  بؤلومونه  علملر  جغرافیا   1312سینده 

    .ایلینده لیسانس آالراق علمی فعالیته باشالییر

استانب چاغالردا  ساهر  یاشادیغی  فرانسیز  تورولدا  و  دوشونور  دریندن  ادبیاتینی  کیه 

نهایت  ادبیاتی اولور.  تانیش  اثرلریه  گؤرکملی  ای  7نین  سونرا  دوشور. ایلدن  فیکرینه  قاییتما  رانا 

تفلیس و باکی یولوایله فرانسایا گئدیر. بیر آی اورادا قاالراق باکییا دؤنور و اورادان بندر انزلی و 

گئدیر. چارهساهر    تهرانا  یاشاماغا  ادارهتهراندا  معارف  قالیر،  معلمسیز  وظیفهسینده  سینده لیق 

 ریلیر. استخدام اوالراق ایلک دفعه زنجانا گؤنده

مدرسه اوالراق  معلمی  جغرافیا  »جغرافیای  زنجاندا  زمانالردا  همین  دئییر.  درس  لرده 

ساهر   8خمسه«  حبیب  گؤرونور.  الییق  مکافاتا  و  یازیر  کیتابی  آنا آدلی  اؤز  اوشاقالرا   زنگاندا 

دن تهرانا دؤنور. تهراندا قالماغی قویماییرالر. اونو چوخ کئچمه  گه باشالییر،دیللرینده درس وئرمه

 ریلیر.ریرلر. قزویندن سونرا تبریزه گؤندهقزوینه گؤنده

تبریزده نظام،  له برابر داوام ائتدیریر. بوزامان  لیکنی معلمتبریزده حبیب ساهر ادبی فعالیتی

چیچک فعالیتی  ادبی  آرتیق  هامیدان  و  دئییر  درس  دبیرستانالردا  باشقا  و  و  لهفردوسی  نیر 

ایله1325 یازیرقده  جی  تبریزده  سوره  -ر  حؤکم  آذربایجاندا  حکومت  میللی  ایل یارادیر.  ن 

دیلیمیزده   آنا  بادال  دال  شعرلری  اونون  اولدو.  ایل  بیر  بارلی  ان  اوچون  چیخان  شاعیریمیز 

عزئتهدرگی و  بزهلر  بوللولری  شعرلری  ساهرین  و  ماراقلی  -دی  چاتدی. بوللو  الینه  الرین 

آیری  و  یولو  وطن  شفق،  شرق،  یئنی  ملت،  آزاد  درگی  -آذربایجان،  ادبی آیری  اجتماعی    -لر 

دؤنه شعرلری  عاید  یئنی   -موضوعالرا  ساهرین  ائدیردیلر.  چاپ  بو   -دؤنه  شعرلری  یئنی 

بزهحیفهلرین صدرگی اوخوجوالرین رغبتیلرین  اوچون  اؤزو  و  درین حؤرمهییردی  -نی، هابئله 

اوقده فعالیتی  ادبی  ایل عرضینده  بیر  قازانیردی. ساهرین  قدهتینی  او  اولور  ر گئینش،  ر گوجلو 

ال برابر چوخلو کی دئمک شاعیرین اصیل یارادیجیلیغی همین ایلده اولموشدور. بوزامان یاراتماق

و   اونالردان  تورک  یاخینالشیر،  یارادیجیلیقالرینا  اونالرین  اولور،  تانیش  شاعیرلرله  آذربایجان 

ن آیری، فارسجا شعرلرده  ایلهام آالراق، شعر دونیاسینی آددیمالییر. ساهر بوایللرده آنا دیلینده

»سایه  -یازیب و  شب«،  »افسانة  زاماندا  همین  دفترلرین یارادیر.  شعر  عنوانلی  »شقایق«  ی  ها«، 

لری  نین استبداد قوهلری و شاه رژیمیییر. ارتجاع قوهآمما بو ایللر چوخ سورمه 9مئیدانا چیخاریر.

 
 .1337حبیب ساهیر، جغرافیای خمسه، زنجان،اداره آموزش و پرورش،    (8

 .1325بریز، حبیب ساهر ، افسانة شب، ت  (9



 45/        نیراولدوزالر اله 

 

ازیرلر، چوخالری اعدام    -تبریزه یورویوب، بوتون آزادلیق سنگرلرین سیندیریرالر. خالقی باسیب 

حبیب ساهر یازدیغی    سیز قالماییر.اوالراق، بیر چوخودا سورگون اولونور. حبیب ساهر ده نصیب

بوخاطیره بوساحهحرکت  لرینده  گؤروشلرینی  اؤز  و  یاناشیب  یازیبدیر. لره  دؤنه   10ده  بو  ساهر 

معلم اورادا  دؤنور،  مدرسهاردبیله  صفویه  ائدیر،  چالیشماقدان  لیک  اوالراق  آلتیندا  گؤز  سینده 

دفترینی  شعر  عنوانلی  جدید«  »اشعار  با  -دایانمیر.  اولدوغونا  ائدیرکی فارسجا  نشر   11خماراق 

یئنیدوغرودان بیر  بؤیوک  شعرینده  فارس  )لیک دا  آچمیشدیر  یول  ایل 1327لره  اوچ  ساهر   .)

 اردبیلده یاشاییر.

گؤنده سونرا  ساهر  اردبیلدن  دیر.  قزوین  شهر،  مجبور    13ریلن  قالماغا  قزوینده  ده  ایل 

یازیب قالمیش،   چکینمهیاراتماق  -آمما  بوزامان  دان  شعرلر، خوشهمیشدیر.  لیریک  کؤشن،  ها، 

ائدیر  نشر  کیتابالرینی  برگزیده  اشعار  و  آچیر.  12اساطیر  یئر  اؤرونه  دونیاسیندا  شعر  ایرانین  و 

نین  شعری  آذربایجان  داها  ایدی،  باغلی  دونیاسی  شعرین  فارسجا  زاماندا  بوغونتولو  او  البتده 

 دونیاسی نئجه اوال بیلردی هر اوخوجو اؤزو آنالیا بیلر. 

بو  1343اهر  س اولموشدور.  تقاعد  داها  دؤنور.  تهرانا  قده  ده  سونونا  عؤمرونون  ر  زاماندان 

و کتاب    1دن کتاب شعر  ده چوخلو کیتابالر چاپا تاپشیریر. او جملهتهراندا یاشییر. بوزامان یئنه

حیکایه  2شعر خاطره)فارسیجا(  )حیکایهلر،  گس  میوة  )فارسجا(،  فارسجا(  لر  توپلومو  لر 

شعر نمونه و» شاعیرلرین  »تورک  چئویرمیش،  یا  فارسیجا  ترک«  منظوم  ادبیات  از  هایی 

اثرلردننمونه  بو  انقالبیندان سونرا13دیر لری«  اسالمی  اوالن شعر کیتابی،  اثری  انقالب    -. سون 

 دیر.« کیتابی 14ن »سحر ایشیقالنیر گونلرینه حصر اولونموش تورکجه شعرلری احتوا ائده

ساهر   بوللوقده  1360دن  1357حبیب  حیکایه  -ر  شعرلر،  مقالهبوللو  و  ایراندا  لر  یازیب،  لر 

 
 .1324ها، تبریز،  ( حبیب ساهر ، سایه-
 .1322( حبیب ساهر ، شقایق، تبریز،  -

 .1354ها، تهران،  ( حبیب ساهر ، حکایات و خاطره10
 .1327( حبیب ساهر، اشعار جدید، اردبیل، اردبیل،  11
 .1332ها، قزوین،  ( حبیب ساهر، خوشه12

 ( حبیب ساهر، کؤشن،-
 عرلر،( حبیب ساهر، لیریک ش-
 .1345( حبیب ساهر، اساطیر، قزوین،  -

 .1353( حبیب ساهر، کتاب شعرا، تهران،  13
 .1353( حبیب ساهر، کتاب شعرا، تهران،  -
 .1354( حبیب ساهر، حیکایه لر، خاطیر لر، تهران،  -
 .1354( حبیب ساهر،میوة گس، تهران،  -
 .1356لری، تهران،  ( حبیب ساهر، تورک شاعیرلرین شعر نمونه-

 .1358حبیب ساهر، سحر ایشیقالنیر، تهران،    (14
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بوراخیالن درگی تورکجه  بزهایلک  اولدوز لره  تاپشیریر.  دئیه چاپا  اولسون  -اؤلکر  -یولداش  -ک 

اجتماعی    -یئنی یول، کوراوغلو و آیری ادبی   -انقالب یولوندا  -گونش  -دده قورقود   -چئلی بئل 

حبدرگی حکایهلرده  شعرلری،  ساهرین  خاطیرهیب  مصاحبهلری،  مقالهلری،  و  چاپلری    لری 

 اولور.

یرلی شاعیریمیز حبیب ساهر، بیر عؤمور سارسیلمایان شاعیر، بیر نیسگیللی اؤلوم  ده  نهایت

خالقی اورهایله،  اورهنین  گتیردی.  درده  اؤلومو یینی  وضعیتده  آغیر  اونون  اولدو.  سیزیسی  ک 

گون1364 ایلیجی  آییش  آذر  زهرا 24نین  نین  بهشت  جسمی  روحسوز  و  اولدو  گونو  جو 

 قبرستانلیغیندا قویالندی. 

 شاعیر یازیردی: 

 رم غملی و توفانلی گئجه یولچوالراایسته

 بیر فانیس تک  

 یادا قطب اولدوزو تک

 رهبر اوالم. 

 رم یای گونو چؤللرده آخار بیر سو اولوب ایسته

 دورو گؤز یاشی تک -دوم

 یولدا

 چوخور ایچره دوالم. 

 مم نقش و نگاریم قاال ایسته

 شعریم اوخونا

 رم بیر سیزی حسرت تکایسته

 ک لرده قاالم.اوره

 اونودورسا منی ائل، چکمه سه تاریخ آدیمی 

 رم آی تکی یورد اوسته ایسته

 گئجه شوق ساالم.

دوشونجه ساهردرین  علمحبیب  گئنیش  لی،  دولغون،  و    فیکیرلی، لرله  دویغولو  صاف 

استعدادلی بیر شاعیردیر. دؤکتور صدیق اوچون حبیب ساهری همیشه عالّمه آدالندیرماغا حق 

یک، هامیدان آرتیق ساهر بیر وئریریک.  اونون اثرلرینده گئنیش معلوماتینی اینکار ائده بیلمیر

آلیب کلمه  دیررسام اله  قلم  یئرینه  فیرچا  و  بویاالر  بویاییکی  بیرلری  و  یونتاالییر  نین بیری  -ر، 
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اوزه چیخیریق. ساهر هر   -لرله اوزییر. بورادا الوان رنگ تصویرل تابلوالر بزهرک گؤزهیانینا دوزه

اولدوغونو   شاعیری  حقیقت  اونون  اولموش  بیرسیما  چکیجی  یارادان،  ماراق  بیزده  جهتدن 

نهای روحالندیریر،  ده  بیزی  چکیلدیگی  رومانتیزمه  صاحیبی  دویوروق،  مکتب  بیر  اؤزو  ت 

 اولدوغونو اینانیریق.

 یر:ی ساهری هامی »اسیر ائللرین آزاده شاعیری« تانیییر. اؤزوده دئ

 هامی آزاده ائلین شاعیری وار 

 یم من اسیر ائللرین آه شاعیری

باش  ائلین  بیر  اوالن  فیراسیر  حادثهتیندا  قورخونج  انالی  ائل  بو  بیلر،  یارانا  زامان  هر  لری 

له ال با یاخا اوال بیلرلر. اؤزونو اسیر ائللرین ایتیم  –قیزالری اؤلوم      -یاشاییب، اوغولالری   ایچینده

بئله آدالندیران ساهر،  ائتمهشاعیری  نه  نئجه شعر دئمهبیر دورومدا    دیر؟ شوبهه یوخدورلیلی، 

سؤیله دردینی  ائلین  شاعیر  بیر  بئله  غممهکی  خالقیلی،  و  آچیقالمالی  محکم    ایلهلرینی 

 دیر، باخ اونون اعتراض سسی قووزانیر:سی اولمالی دیر. ساهرده بئلهباغالنتی

 نه قویدوالر ائویمه، قیش زامانی 

 گون دوشسون   

 نه قویدوالر اکین یاز چاغیندا 

 نسین تئلله  

 نه قویدوالر غزلین سون باهاری 

ب دیر.  زامانی  دوراخالمالی  ادبیاتیمیزین  دیلیمیزین،  بیرچاغ،  جسور،  بئله  تکجه  زاماندا  و 

بیر   سینه گریب قارشیندا دایانسین. قلمینی لره  کدیر بوتون ظالیمکلی بیر شاعیر گرهایگید، اوره

سینی نیشانالسین. ظولم و استبداد زنجیرلرینی قیرماق یولونو سونگویه چئویریب دوشمن سینه

 ساهر بئله بیرشاعیردیر.یه چاغیرسین. حبیب تاپیب ائلینی، ائل ایگیدلرینی مبارزه

 اسیر ائله

 البت زیندان آغیز آچار 

 لرهظولمه بویون اَین

 جالدالرین خنجریندن   

 . شیمشک چاتار   

 قارانلیقدا بوغولمادان 

 دور آیاغا چیراق یاندیر   
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 زیندانی ییخ!  

 زنجیری قیر اسیرلرین آیاغیندان

 قوی آناالر قارا لچک اولماسینالر

 15لر سولماسینالر!گلین -زقی -گولدن اینجه

و یوخ،  دیر. شاعیر تکجه سئوگی، محبت موضوعنین دردلرینی یازمالیشاعیر اصلینده جامعه

غمی درد،  یازمالیبلکه  دردینه  ده  نه  خالقین  مدحی  غمسیزلرین  چکن  کئف  سارایالردا  دیر. 

کوتلهیهده زحمتکش  شاعیر  اورهجک؟  محبتلرین  دولو  یازمالیک  اؤزون  دیر.  لرینی  شاعیر 

 کی دئییر: ساتمامالی، نئجه

 لری یاتمایان بیرشاعیرم گئجه

 16اؤز شعرینی قیزیل پوال ساتمایان

 ییر، اونالرا بئله دئییر:لهبئله بیر شاعیر، زامانانین آرالیق شاعیرلرینی هده

 بیر آرالیق قیزینا یازما غزل 

 لر اوچون، بیر بری گل دئییم کیم  یاز

 شالیکارلیغی وصف ائیله بیر آزیاز 

 17!پالچیق ایچره چالیشان قیزالرا یاز

دوشونجه درین  »توخبو  ائدیر.  ترنّم  احساسالرینی  قیزالرین  بئله  شعرین  شاعیرین  وجو لی 

شعری اونون  قهرمانیقیز«  سورهنین  حیاتی  دؤزولمز  و  آغیر  خیردادیر.  مظلوم  و  معصوم   ن، 

ین قیزالری نیشان  یینی ترنم ائدیر. او کارخاناالردا ایشله، اورهسینیجاقیزالرین دردینی، سئوگی

 توتوب اونالرا اوز چئویریب بئله یازیر:

 اوچوب رنگین قیزیم، سسین کالالشیب 

 ل، آال گؤزلریننیب گؤزهلهکؤلگه

 چیخ گؤر قارانلیق دیر کارخانا 

 .اوزاقالردان ائشیتمیرم سؤزلرین

 خالچاالرین گول آچدینازیک ایپک 

 اوتاغیندا هر گلینین، هر بگین

 
 .129، ص  1358حبیب ساهر، سحر ایشیقالنیر، تهران،    (15

 .136همان، ص    (16

 .149همان، ص    (17
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 گؤزوملری دئییسه مجلیساربزه 

 یین؟ زاواللی قیز بودونیادا وار نه

 ریبرنگین اوچوب دوداقالرین گؤیه

 لن آچمیش سولموش گوللرین گل، گونش

 گل قوش کیمی قاناد آچیب اوزاقالش

 18.لرینقیزیل گونش اولسون ساری تئل

کوتله  دادوغرودان زحمتکش  شاعیریساهر  ائللرین  اسیر  عیاش    ؛دیرلرین،  شعردئمیر،  او 

ایچمه شراب  عربدهمجلیسلری  آدامالرین  نعره  نین  ایی  چکن  اینسانلیقدان  بلکه  اولسون،  سی 

قلب داش  مجلیسآپارمایان  عشرت  آقاالرین  زینت لی  آجدیرهتائ  لرینی  اؤزو  آمما  یاالواج    -ن 

گزه لوت  و  چیلپاق  یولو قاالن  حیات  اونالرا  توتوب  هدف  قیزالری  سولموش  رنگی  و  نازنین  ن 

 ریر.گؤسته

دایانیب،  حبیب ساهیرین شعر دونیاسی چوخ گئنیش  باالجا  بیر  تانیماغا  اونو دوزگون  دیر. 

موضوع جهتی اینجهشعرلرینی  هدفی، سیک یلیمهلهجه  شعردن  اونون  اؤنجه  ایلک  ایلهام.    ونرا 

 قایناغینی آراشدیرمالیییق.  

دیل   ایستر  تصویرلر،  بدیعی  شعرلر،  یاراتدیغی  اونون  شاعیردیر.  معنادا  حقیقی  ساهیر 

اینسان اوره یینی اوخشاییر، اوخوجوالریندا    باخیمیندان، ایسته شعریت و گؤزه للیک نظریمدن، 

 19هیجان یارادیر. 

یاز خالقینا  شعرینی  گؤره  ساهر  اونا  ساده،یر،  دیلی  گؤزه  ده  آنالشیالن  گوجلو،  ل  چوخ 

تشبیه یاراماز  شعرلرینده  اونون  استعارهبیردیلدیر.  قدر  لر،  باجاردیغی  یوخدور.آمما  خبر  لردن 

ل تصویرلر یارادیر. اثر ائدیجی، یاراتما قدرتینه مالیک اوالن گوجلو بدیعی هنرلر خلق ائدیر، گؤزه

 آنالییش اویادیر و شعریت داشییر.

اینسانالرین   ده  هله  شعرلری  قوشموشدور.اونون  اوچون  یاشاییش  یاشاماغا،  شعرینی  ساهر 

 دیر:لی لرینی چیغیریر. هله ده دردلریمیز ساهر دیلیندن ائشیدمه دوزگون ایستک 

 بیزه یاد کابوسی باخ، کؤلگه سالیب

 دیر. سی بو اؤلومدور بو اؤلوم کؤلگله

 یاد دیلی اولسادا خوش سسلی، یئنه 

 
 .138لیگی، شماره  باهار هفته  (18

 .135، ص  1343حبیب ساهر، کؤشن،    (19
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 دیر.جه ارباب سسی، جالد سسی بیر

 *** 

 دیرخانلیقین باخما دونو قیرمیزی

 دیر. او یویا، ائل اوبانین آل قانی

 او بیزیم وارلیغیمیزال دؤیوشر

 20دیر. او بیزیم شعریمیزین دوشمانی 

یازی دیلینده  فارسیجا  شعرلری  ایلکین  گتیریر،  اوز  شعره  ایکن  جوان  بیر  ساهر  حقیقی  ر، 

ایستهشاعیر   زمانهاولماق  آمما  اولوردو،  دویغولو شاعیر  اینجه  و حساس،  رومانتیک  نین ییردی، 

اولدو شعری برج آجی اونو تئز خالقا دؤنده ردی، سبب  الری، خالقین آجینا جاقلی یاشاییشی، 

حبیب ساهر  لری اساسیندا خالق دیلینه یاخینالشدیرسین.عاج دان یئره ائندیریب، زامانا ایستک 

آمما جامعهده ر ایدی.  روحیه چوخ گوجلو  ایستک ومانتیک  اؤز شنین  و شاعیرین  خصیتی  لری 

آنجاق رومانتیکانی آتمادی، شاعیر اوالن    ده اوتورماغینا سبب اولدو. رومانتیکانین ایکینجی درجه 

 اینانیرکی دوزگون بیر بونودا  رک شعرینه قاتیر.بیلمز. بلکه مبارزه ده اونو بیر چاشنی ائده بونو آتا

اینجه  شعر آچماقال لیک تکجه سئوگی، سئودا،طبیعت، روحون  قاالبیلمز. حبیب ساهرین   لرینی 

شعری چوخ  ده  دردلری  اجتماعی  قاالراق،  وفالی  رومانتیکایا  بورادادیرکی  همین  اعجازی  نین 

بگؤزه شاعیرانه  و  آچیقالل  ایله  یول  شعرییر  ای میشدیر.  اوالن  خطی  اصیل  مانالرین نین 

سمبل بدیعی  یاراتدیغی  اونون  قورتوالجاغی،  آسیلیظولمتدن  بو الردان  اود  گونش،  دیر، 

 نمونه اوالراق باخین بوشعره: نیلیر.بوللو ایشله -اغا سمبل کیمی بوللوقورتوالج

 ساری گون، سؤنمه بیر آن داغالرین آردیندا آمان 

 ده!منی هجران اودونایاخما، قارانلیق گئجه 

 می ظولمتله دوغان محنت و غم خاطیرهقویما 

 قانلی اللرله سیخیب، قهریله آزرده ائده!

   *** 

 یا اوفوقدان اوزاغا گئتمه، ایشیق سال ائویمه

 آیناالر ایچره گون آچسین اوفسونکار رنگین.

 ل یا دا سالال ساچینی چک منی بورج ایچره گؤزه

 21درین. زیندانیم بیر قویو دور، چوخ دا قارانلیق و
 

 .76سحر ایشیقالنیر، همان، ص    (20
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چتین گیرمک  دونیاسینا  شعر  ساهرین  شعریحبیب  ساهرین  هاراسیندان  دیر،  نین 

بیرلشمه سسلرین  موسیقی،  اوالن  اوندا  ودانیشاق؟!  هیجا  عروض،  وزن،  اونون    .  .سی،  نهایت   .

نین کلی اینسانالرینین، پاک اورهمیز، دانیشیغی آذربایجان خالقیسی فولکور موسیقیموسیقی

بوتون  دانیشدیغ  شعرلری  ساهرین  گوجودور.  شاعیرانه  داشییان  شعریت  ساهرین  و  سؤزلر  ی 

زحمتکش   بوتون  دونیانین  تانیماییر،  مکان  و  زامان  اولموشدور.  خیطاب  بشریته  و  اینسانالر 

-لرین دانشیر و خیطاب ائدیر، اونالراکی دونیانین زحمتین چکیب، قصرلر یارادیرالر، قالی کوتله

 ... . الر توخویوبالر و 

شعر، ساهرین بوتون یاشاییشینی دولدورموشدو. او شعره وورغون، گونشه وورغون، ایشیغا و  

عرلری اینسانین ان  ورولموشدور. بوتون یاشاییشی شعرله دولموشدور، یاشاییشی شعر ایدی و ش

 لرینی اؤزونده داشییردی.سئویملی خیصلت

 

 22ساهرین ایلهام قایناغی

دویغواینجه درین  آددیم  روحلو،  دونیاسینا  شاعیرلیک  بیرشاعر،  فیکیرلی  گئنیش  لو، 

اؤیره  دانقویما اولموشدورنیب، تجربهاؤنجه  نهایتده شاعیر  قارنیندان    .لر آلیب و  ننه  شاعیرلیک 

 دیرکی! لییئلی دگتیرمه

ائده شاعیر  ساهری  قاحبیب  اونون  طبیعتین  نن،  عالوه  استعدادیندان  شاعیرلیک  ینداکی 

ایستک گؤزه خالقیمیزین  طالعی،  وطنیمیزین  جامعهللیگی،  فاجعهلری  اولموشدور. میزین  لری 

دن  شیردی، او جملهلهیرلی اینسانالردان تأثیر آلیب، شخصیتی کامیلساهرین حساس روحو ده

تقی اوالن  سونرا  معلّمی  اساسیندا    1325و    1324رفعت،  آزادلیغی  حکومت  میللی  ایللرینده 

ورغونوقوروالن   و  شخصیتین  بؤیوک  کیمی  ساهر  جالل  سونراالر  مجلیسی،  اولماق    شاعیرلر 

گله یئتیریب،  استعدادینی  بیوگرافیاونون شاعیرلیک  اؤز  ائدیر. ساهر  تربیت  اوچون  سیندا  جک 

ل و یاراشیقلی  بیر معلّم چوخ گؤزهئله یازیر: »بیرگون سحر، گنجبک گؤروشونو  لیا  ین تقی رفعت

ا  پالتار  رنگقارا  و  تورکلگنینده  »جاوان  بوینوندا  فوکول  وارد  ی  صینیفه  بیزیم  ایله  بؤرکی  لر« 

او، میرزاتقی ایدی. عثمانلی دیاریندا تحصیل آلمیش، فرانسیزاولدو،  ادبیاتی  خان رفعت  دیلی و 

تینا وورولور،  ا. دوغروسو بودورکی ساهر تقی رفعتین رفتارینا، اخالقینا و گئدیش23معلمی ایدی« 

 
 .79همان، ص    (21

 .1383، 139بهار زنجان درگی سی، شماره    (22

 .41، ص  1382، اسفند  12سی، پیک آذر، نمره  م. کریمی، ساهیرین شعر پنجره  (23
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د«  د نین »تجرفعت شیخ محمد خیابانینیر. تقیده اؤیرهن فرانسیز دیلی یانیندا شاعیرلیک اوندا

اؤزو آدلی درگی ائتدیریر و  ایلک سربست شعرلری چاپ  اورادا فارسجا  و  ان    سینی دوالندیریب 

 لر وئریر. ل نمونهگؤزه

او جمله اولموشدور.  تورک شاعیرلری  نامق کم ایکینجی معلم حبیب ساهره  توفیق  دن  ال، 

جال نهایت  و  نظیف  سلیمان  حکمت،  ناظم  بوللوفیکرت،  اثرلرینی  ساهر  اوخویوب،    -ل  بوللو 

ایلهام آالراق شعرلرینی اونالرین دیلینه یاخینالد دیر. بو یاخینلیق او قدر  یبیردویوب، اونالردان 

 ر.اولموشدورکی حتا جالل ساهرین آدینی اؤزونه سئچمیش و اؤزونو ساهر آدالندیرمیشدی

دن تبریزده  او جمله  ، تبریزین ادبی دورمو ساهرین یارادیجیلیغیندا بؤیوک تأثیر بوراخمیش

درین  و  استعدادلی  ساهرین  وللی  ساری  عثمان  و  خندان  جعفر  آذراوغلو،  باالش  گؤروشدویو 

 یازیرالر. لی بیرشاعیر اولدوغونو هدوشونج

قو  اونون  قایناغی  ایلهام  بیر  بؤیوک  ساهرین  حبیب  یاشادیغی  دینونآنجاق  عؤمور  بیر  ا 

آخیب،   وب، سوالریال چاو  بان طبیعتیندن مست اولوب، قوشالریالو مهرل  وطندیرکی اونون گؤزه

سؤ عشقین  و  دالغاالنیب  شعر  نیرنگینمز  تارالالریال  اؤز  پردهریلآالراق  ایپک  لرینه نین 

اوره صاف  بیرشاعیر  یاشایان  قوینوندا  طبیعت  قلبلی  ک بویاالمیشدیر.  دویغولو پاک  اینجه  لی، 

بوگؤزه ساهرین  بیلرمی؟  اونودا  وطنداشالری  گؤزهاینسانالری،  طبیعت  وورغونلوغو  للیگی  للیگه 

گؤزه اینسان  شعرده للیک ایله  آشاغیداکی  وورولماسینی  طبیعته  ساهرین  اولموشدور.  لری 

 گؤروروک:

 من مست ایکن تارالالردان دویاردیم 

 سین عاشقانه نغمهکلرین بوجه 

 دندیم هم ده یاشیل درهرهائشید

 ن سو سسین لردن آخیب گئدهمئشه

 همین شعرده، بونالرین آردیجی بئله یازیر:

 من مست ایکن او دبلبرین سسینده 

 شعرین مرموز درین سسین دویاردیم 

 له او یاتارکن عشقین سؤنمر رنگلی

 لرین بویاردیم.شعرین ایپک پرده

ایلک دؤوره  ساهرین طبیعتدن  یارادیجیلیغینین  توکنمزدیر. شاعیر  ایلهامالر  لرینده  آلدیغی 

یاواش بوسئوگی ده    –تکجه طبیعت وورغونو اولموش، طبیعته عاشقانه شعرلر قوشموش، یاواش  
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 تاپمیشدیر. باخین: دا یئرینی خالق

 اوشاقلیقدا قارا یئره سوروندوم 

 غمه بوروندومجوانلیقدا درده

 تک گؤروندومق آیسینی اوفوقلرده

 دیم میرزالیق ائیلهکوردوستاندا کاک

 .دیمختیارلیق دیلهباستانبولدا 

الاؤز ترجمه حالیندان آلدیغیمیز شعر شاعیرین    هام قایناقالریال تانیش اولوروق.نون ایلورده 

سئوگینوط ائل  وورقونلوغو،  بورومهینه  جانینی  بوتون  حسرتی  دیل  او، سی،  گؤروروک.  یی 

خا خ همیشه  دیلهلقینا  آزادلیق  مبارزهطاب  آزادلیق  بو  چاغیریر،  آزادلیغا  اونالری  یه ییر، 

یولو آیری  گؤره  قاتیلمادان  اونا  ائله  شاعیر 1324ده  یوخدور،  قورولمادا،  حکومت  میللی  ده 

 او باجیالر اوز توتوب یازیر: ایکی قات داها محرومیت چکن قادینالرا، آناالر هلللیک خالقینا، اؤره

 نی آی قادینالر، آناالر، بیرجه آچین پنجره

 .داغالردان اسیریئلی نوبحوصصبح آچیلماقدادی 

قات   ایکی  کئچیدمیش،  عؤمور  حسرتله  بورونموش،  حسرتله  ائلیمیزین  شعرینده  ساهرین 

خانیم ازیلن  آلتیندا  قدهفشار  نه  اولورالر،  شاعیرین مخاطبی  الفتالر،  قدر  نه  قیزر محبت،    -له 

لر ائلیمیزده خوشبختلیک  گلین  -لره توخونور، اوخوجو بونالری اوخویاندا بئله اینانیرکی قیزگلین

باشدان  ائلیمیز  اونا گؤره ده ساهر کندلی قیزالری، آشا  -  دویارساالر،  ی  غ دیبه بختیار اوالجاق. 

 بیر یئرده یازیر: .رینی نظرده توتور صینفین قیزال 

 ن قیزگلینتومان تومان اوسته گئیه

 ایله گئدیر بوالق باشینا عشوه

 ...اون بئش یاشیندا -تازا گیرمیش اون دؤرد

ن قیزالر،  سانکی بو فرحله دانیشماق چوخ اوزون چکمیرو کرخاناالردا آجی روزگار کئچیره

 یخماییر:فرش توخویان قیزالر ساهرین یادیندان چ

 اوچوب رنگین قیزیم سسین کالالشیب

 ل آال گؤزلرین نیب گؤزهلهکؤلگه

 چیخ گونشه قارانلیقدیر کرخانا 

 اوزاقالردان ائشیتمیرم سؤزلرین

نین ان مهم موضوعو،  یب ساهر شعریحب رلیک  قوی هله بونالر کناردا قالسین؛ اینسان سئوه
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ده باغرینا باسیر، بوتون اینسانالری سئودیکده، اؤز ائلینیدیر. ساهر چیلخا مفهومو، بوتون مایاسی

سئوه ائل  سئوههمین  اینسان  اوچون رلیک،  ائتمک  مدافعه  حاقالریندان  اینسان  اونو  رلیک 

ر، رومانتیک شاعیر، ائله بیر دؤیوش بیر طبیعت سئوه  .یه چکیب آپاریرلرله، ظولمله مبارزهظالیم

مبارزه   ائله  گیریر،  رومانتیکمئیدانینا  بیز  داها  آچیرکی  صحنه  مئیدانی  الی  بیر  اونودوب  لری 

اورهقیلنج دیلی کسرلی،  مقاومت کیشیلی،  بیر  دولو، سارسیلماز  قیزغین  دؤیوشچوسو یی  سی، 

اوز دوشونجه  -ایله  درین  ساهر  دور  دوز  گلیریک.  طبیعته  لیاوزه  دویغولو،  اینجه  و  حساس   ،

سئوه اینسان  اورهوورولموش،  گؤزویله   ییر،  حقیقت  حالدا  عینی  آنجاق  شاعیردیر  بیر  نازیک 

سعادتحیاتا   اینسان  آجیلیباخان،  بوتون  حیاتی  آختاران،  یئرلرده  یوخ؛  گؤیلرده    -لرینی 

مبارزه ایله  وجودو  وار  کی  اولموشدور  شاعیر  بیر  دویان  آنالریال  گرهشیرینلی  کلیگینی  نین 

اوخوجوالرینا   و  قاچمامیش  اوندان  یول دوشونوب،  اوچون  چالدیقالری  غلبه  ده  مبارزه  بو 

گؤستر یولالرینی  مبارزه  بو  دوشونمهگؤسترمیشدیر.  و  شاعیرانه  ده  یئنه  یؤنلهجهده،  بیر  یه  ین 

گؤروروک توز  یولو  حیاتین  ساهر  ایستهب.  سیلمک  آیناالرینی  ائدیر: اسمیش  دعوت  خالقی  ییر، 

سیله  -توزحیاتین حقیقتتورپاغین  آیدینرک،  اولری  گؤرمک  کجا  اوخوسونالر،  چون  تاب 

 لی گئتسینلر: لری تاپسینالر و بو یولدا دورمادان ایرهگئرچک 

 مالنکولو زنجیری قیر

 پرده آردی یوخدور بیر سیرر 

 هر شئینی بیل  آج کیتابی

 ! آیناالردان توزالری سیل

اسیر اولدوغونو بیلیر، آنالییر و اؤزونو شاعیر بیلدیکده،    ، لیغینینین دیلی باغلیساهر اؤز ائلی

 کی:   بیر ائله باغالییر و سس قووزاییربئله

 آزاده ائلین شاعیری وار  هامی

 .یممن اسیر ائللرین آه شاعیری

ولمه قارشی الینه توفنگ آلمادی، آمما الینه توفنگ آالن وطن اوغولالرینی باغرینا  ظساهیر       

بی هر  پرباسیب  اوره  -ری  شاعیرین  سولدوقدا،  اولوب  پرپر  ابراهیمی    -یی  فریدون  اولوردو،  پر 

ک دویونتوسو، ساهرین نین اورهیزاییر، اوختای اعدام اوالن گئجهیی س اعدام اوالندا شاعیرین اوره

بیر فدا اولدوقالری شاعیری دیله گتیریر و    -لرین بیرشعرینده دؤیونور. شاها قارشی دایانان گنج

الینده خالق  آغالتمیشدی  ناونالرین  ائله  شاعیری  سیزدیر  ،چیخدیقالری  کی    میشدیائله 

دوشونجه ایکی  بو  تکجه  آغالییر.  قان  سیزاییر،  ده  شعرلری  حصر شاعیرین  دؤیوشچویه  لی 
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 ک سیزیسینی آنیریق. نده، ساهرین اورهائتدیگی شعرلری نظردن کئچره

سئوه ائل  قایناغی  شعر  اساس  ارساهرین  سئوهلیک،  سئوهینسان  وطن  و  دیر.  رلیکرلیک 

سونگویه، بیر قلیینجا چئویریب دوشمان    کی قلمی بیربونالرین یولوندا دؤیوشه چیخیب، الینده

اورهییاوره اونالرا  دورور،  کؤمک  دوستالرینا  یاریر،  قیلینجدن  نی  قلمی  بو  ساهرین  وئریر.  ک 

   .دیرلیکسرلی، ایتی و ائتکی

ائللری خالقیاسیر  شاعیری،  کدهن  خاطیرهنین  سالماقال  رلی  یادا  اونالری  واراقالییر،  لرینی 

 یه چالیشیر:مبارزه یولالرین گؤسترمه

 لر دیرکدرلی خاطیره

 کیتاب قاالنیب  –کیتاب 

 باغیم خزان اوالراق 

 24. یووام، ائویم تاالنیب -یورد

قانادالری  -شاهین قارا  سریلمهؤلگهکنین  شیطانین  اوسته  یوردوموز  شاعیرین  سی  سی 

 شعرلرینده آچیقالنیر:

 اؤلوم آچمیشدی قاناد 

 دیر او مکان ایبلیسین 

 25. دی یاالناوردا هر شئی

لحظه بیر  اؤلکهساهر  اولسون  جنایتده  شاهین  ساالن  کؤلگه  قارا  اوستونه   گؤز  نین  لرینه 

 ییر: اعتناسیز قاال بیلمهیومماییر و 

 گئجه قوشالری باخ 

 آغاجا قونور

 دار آغاجینا 

 قوشالر قاناد چالیر

 نسیم قانادالنیر 

 26کیمی بیرشئی داردان آسالنیر. کؤلگه

قلم قیلینجی  مبارزهساهرینی  او  غلبهدیر،  ایله    دن  دویغو  شاعیرانه  آچیقالییر،  یولالرینی 
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اوره ائلینهکاینسانالرین  نفرت،  قارشی  دوشمنه  اونالردا  اویادیر،  یارادیر؛ لرینی  محبت  ساری 

وظیفه بو  دویغو شاعیرین  پاک  محبت،  اینسانلیق،  بیرطرفدن  بیلر؛  باجارا  شاعر  ائله  سینی 

اللیک گؤزه وورغونو  گؤزهلر  بو  طرفدن  اوبیری  اینسانالرین للیک ولماق،  حساس  دویان  لری 

مبارزهپیسلیک  قارشی  ظولمه  ظولمته،  گلهلره،  اومودونو  آن  بیر  ساهر  و سی!  ایشیقلی  جکدن، 

کسمه صاباحالردان  گلهگونشلی  آیدین  آنایوردونون  دا  داخماالردا  هیسلی  اینانیر، جهییر،  یینه 

 ه زنجیرلری قیریب آزاد اولدوقالرینی دئییر. وطنه خوش گونلر آرزیالییر: لیکداسیر ائللرین بو تئز

 یینده ساواالنین اته

 لی یاشیل اؤلکه ای الله

 دیلردیم کی 

 اویاندیراز حقین سسی 

 .شاه اسماعیل ائوالدینی

 ردیم کی: دئیه

 چای آخدیقجا، یئل اسدیکجه 

 نینییله، »بالیقلی«لر امهزحمتکش

 کناریندا    

 دن یله جک آغ مرمردن، قرانیتتیک

 باغچالی تازا یوردالر  -باغ

 27تازا شهر.  

شاعیری اومود  گلهساهر  و  فضادا  دیر  گونشلی  آل  ائللریمیزین  و  باخیر  اینامال  جگه 

ص قطعی  دؤورهیاشایاجاغینا  شاهلیق  و  اینانیر  ظولمتسیورتده  قارا  داغیلماسینی  لرینین  نین 

 قطعیتله اعالن ائدیر:

 ون گلر، امینم من گ بیر

 ر بیر حقیقی یئنی گونوائللر گؤره

 یئنی گونو، قیزیل گونو

 بایرام توتار بیزیم ائللر

 28. گونش دوغار، ایشیق ساچار
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اؤلکه یئنهساهر  گونلرینده  قارانلیق  ان  کسمهنین  اومودونو  هرده  مبارزلر  گنج  گون    میش، 

تؤکولن   بو  کی  اینانیردی  گونلر  چکیلدیگی  اولوب،  دارا  بیرمشعل  قالماییب،  یئرده  قانالر 

 ریر: سینی گؤستهلرین فدا اولماسی خالقین آزادلیق ارادهقارانلیقالری پوزاجاقدیر. گنج

 یین، ای آنا، وطن، ائللرلچه گل آچ قارا 

 29.ی ائده قورتولوش زامانی اوچونوحاضیرالشیر ت

ساهر   شعری  ائله  1353بو  دئمیش،  زامانداکیایلینده  وئره  بیر  شاعیرشعار  لر  ن 

یی دوزگون آنان بیر جهسوسموشدوالر، اؤزلرینی ساتمیشدیالر؛ آمما ساهیر خالقینا اینانان، گله

دی    جی ایلین57ایکی آی انقالبدان قاباق )  نی، آزادلیغی خالقین حقی بیلیر.شاعیر دیرکی غلبه

 سینی وئریر: آییندا( »سحر ایشیقالنیر« مژده

 ل بیر آن  نی گؤزهسحر ایشیقالنیر، آچ پرده

 قارانلیغا آلیشان گؤزلریم ایشیقالنسین

 دیک، کی داغالر آردیندان  رآز اوزاقالرا گؤبیر

 30. آزادلیغین شفقینده، قیزیل گونش یانسین

 حبیب ساهر، دؤیوشکن بیر شاعیر 

چاغد آذربایجان  ساهر،  حبیب  ادبیاتیعالمه  شاعیریاش  کار  اعجاز  لیریکانین  نین  او  دیر. 

باغرسینده  زیروه پریسینی  شعر  شاعیردایانان  بیر  رومانتیک  باساراق،  گؤزهینا  لری، دیر؛  للیک 

شا لرینی  گؤزللیک  وارلیق  بوتون  چکهطبیعتی،  تصویره  دویغوایله  بیر  نظره عیرانه  بئله  رک، 

دیر؛ آمما  عیر اولمالین بیر شان اوزاق گزهسیاسی دورومالردا  -گلیرکی بئله بیر شاعیر اجتماعی

بیر   اجتماعی  اوندان  سیاسی،  اوندان  بلکی  اورتاسیندا،  شاعیرلریمیز  چاغداش  بوتون  ترسینه 

دیر. ب ساهر دوزگون بیر دؤیوشکن شاعیرشاعیریمیز اولمادیغی ادعاسی یئرسیز اولماسین. حبی

بیر دورومو ز بوغونتولو و سیخینتیلی  ان  یوردوموزون  ائدهامانیندا، مبارزلساهر  رک ردن مدافعه 

جانین  دایانیب  قارشیسینا  شاه  مبارز  هانسی  آتمیشدیر.  جان  ایشیقالتماغا  یولالرینی  اونالرین 

 قوربان ائدیب حبیب ساهرین شعرینده بیر اؤلمز قهرمانا چئوریلیبدیر.

سحر ایشیقالنیر شعر دفترینده، ایلک شعرین عنوانی ای »آنا وطن«دیر. شاعیر بو شعرینده  

ائده»بابک« اشارت  خلیفهرک  لره  زامان  دؤیوشمهلراوزون  اونون له  خاطیرالداراق،  سینی 

اگمهاوغولالری باش  خسروالرا  سؤیلهدیک دا  بئله مهلرینی  خیطاب  وطنه  آنا  اونودماییر.  یی 
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 سؤیلور: 

 گون رنگی ساچالرین، داغینیق یاشلی گؤزلرین 

 سن آغالما، باهار بولوتو آغالسین، بیراخ!

 مشرقده توز توتوبدی گونو، غربه دؤن آنا! 

 بیر باخ قیزیل شفق قیراریب یاندیریر چیراق.

 گین، ساخالما عزادور آچ قارا لچه

 نین موسمی گلیر  گیلی اؤرپه گوللو، ایپک 

 سی، دان ایشیقالنیرکئچمیشدی آیریلیق گئجه

 31دیر.بیر باده وئر کی آب حیاتین قدحده

شعری   بو  ساهر  سؤیله  جی57حبیب  آییندا  آذر  »قصه  1324ییرسه،  ایلین  ایلده  جی 

 میشدیر. ساهر جسارتله سؤیلور:نمهئشاهانه« شعری ده بوندان آشاغی ا

 قوجامان مملکته وارث اوالن آل کیان 

 32کن او اوتانمازدی بیر آن. ییرخلقی تاراج ائله

آچیقالییر و خالقیمیزین غئیرتلی  لری  ساهر بو شعرینده تبریز خالقینا یاپیالن آجی تهمت

گؤستهچیخیشال قیامالرینی  مردانه  و  دؤیوشکن  رینی  و  شاعیرین جسارت  گؤسترمک  بونو  ریر. 

 روحونو گؤسترمکدن عالوه نه اوالبیلیر؟

اونا یول  ین شاعیر خالقینا اوز چئویریب  لینده »قوواال دوشمانالری« سؤیلهای  1350یئنه    

 یه نه دئمک؟: عیره« عنوانلی شعرینده بوسؤیلنتیلی شا ریر. »بیر اردبیل گؤسته

 اسیرلرین آیاغیندان زنجیری قیر

 قوی آناالر قره لچک  اولماسینالر

 33لر سولماسینالر. گولدن اینجه قیز گلین

 ماهنیسی« شعرینده یئنه شاعیرین سؤزو بودور: دیر. »یوردایلی 1347وشعرین یازیلما تاریخی ب

 ر زنجیر  ر زیندان، یئتهیئته

 34زیندانی ییخ! زنجیری قیر! 
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ییر، بو قهرمانالر تکجه کئچمیش تاریخیمیزده  ساهر خالق قهریمانالرینا درین بیر محبت بسله   

لری واردیر. بونالر قیلینج یئرینه اللرینه قلم  نبی  لری، کوراوغلوالر و اولمامیشالر، بو گونون بابک 

قلم آلم و  کسرلییشالر  قیلینجدان  بهرنگیدیلری  صمد  بیری  بونالرین  »آرازا  ر.  ساهر  دیر. 

له دؤیوشونو آچیقالمیشدیر  قوربانلیق« شعرینی صمده حصر ائتمیش و صمدین ظولمه و ظولمت

. علیرضا نابدل آذربایجانین داها 35و اؤز بسله دیگی حؤرمت و احترامی اونا نسبت گؤسترمیشدیر 

. اوختایدان  36یله ساهرین شعرینده جانالنیر بیر دؤیوشکن انقالبچی شاعیری »اوختای« تخلصوا

زیروه شعریمیزین  چاغداش  آدلی  الیمیزده»ایشیق«  شعری  انقالب  اوالن  واونون سی  دیر 

دونیا   بوتون  بلکه  یوخ،  اوچون  خالقی  ایران  تکجه  جسارتی  بؤیوک  و  فداکارلیغی  اونودولماز 

اؤرنه قهرمانلیق  سونرا  خالقالرینا  اولموشدور.  قهرمانالریندان  یی  دؤیوشکن  گنج  داها  آذربایجان 

ساییالن، »فریدون ابراهیمی« ساهرین آیری بیر شئعرینی اؤزونه حصر ائتمیشدیر. بو شعرلرده  

 ریر. لره قارشی نفرتینی گؤستهن روحو جانالنیر و ظالیمساهرین دؤیوشک
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 37ائلیمیزین شئعر شهریاری 

                                            

د    ادبیاتیمیزدا  شهریار،  دایانان  سیراسیندا  اؤن  ادبیاتیمیزین  آخیمین هچاغداش  بیر  یرلی 

لیدئرلیک   شئعریمیزه  بویو  ایللر  آرخاسیجا چکمیش،  اؤز  شاعیری  یوزلرجه  دایانمیش،  باشیندا 

بی هئچ  ایلده،  اللی  کئچن  قدهر  ائتمیشدیر.  شهریار  بوشاعیریمیز  ائتکی  ادبیاتدا  راخمامیش،  ر 

تکجه آذربایجان یوخ، بلکه بوتون تورک دونیاسیندا اؤزونه الییق یئر آچمیشدیر. شهریار تکجه 

ادبیا ادبیاتیتورک  فارس  بلکه  بئله تانینیر  ده  نین نهنگ شاعیری کیمی تیندا دا یوخ،  بونونال   ،

 ر و اونو بئله ده تانیتدیرساق یانلیش دئییلدیر شاعیری آدالنی "حیدربابا"دونیادا  

رژیمی شاه  سیخینتی  شهریار،  شعله   –نین  کیمی  اولدوز  پارالق  بیر  چاغیندا  بیر  بوغونتولو 

اینجه باخمایاراق،  یاساقلیغینا  دیلیمیزین  و  گؤزهلیک چکیب  دونیایا  لرینی،  للیکلرینی 

شهریار،   شئ  60آیدینالشدیرمیشدیر.  ایران  تامام  ده    –عرینه  ایل  ایسترسه  تورکجه،  ایستر 

فارسجا ادبیاتینا بیر گؤرکملی شهریار کیمی سلطانلیق ائتمیشدیر. بوتون بو ایللر بویو دیلیمیزده  

آذربایجانلی بوتون  کتابی  سالم  حیدربابایا  باخمایاراق،  یاساقلیغینا  کتابالرین  الرین یاییالن 

 ور.  گی اولموشدائولرینه یول تاپمیش و ائولرین بزه

دونیا      اثر  باالجا  بو  واردیر.  یئری  تانینسا  کیمی  سیمبولو  کولتورو  ملتین  بیر  اثری  شهریارین 

کی،   یازیق  نه  آنجاق  چئوریلمیشدیر.  دیللره  دیری  و  آچمیش  یئر  اؤزونه  آراسیندا  اثرلری 

عیرین مملکتین درسی کتابالرینا یول تاپدیغی بیر چاغدا، شا  18حیدربابایا سالم کتابی دونیادا  

 
  292بو مقاله ایلک دفعه امبد زنجان و سونراالر بیر مستقل کتاب کیمی چاپ اولدو. او جمله دن: امید زنجان، سایی       37
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دیگینی گؤروروک. تاریخده اوزو  ده، درسی کتابالریندا یئر وئریلمهنین  اؤز آنا وطنینده بیر بندی

بیر دیلی   او آدامالر اوالجاقدیر کی دیری  بوغماسینا    –قارا  اوالراق،  بیر کولتورون لوکوموتیوی 

یینده یئر سالمیش و چاغداش ادبیاتیمیزی  چالیشیرالر. شهریارین تورک اثرلری ائلیمیزین اوره

 دیر. یرلی اثر کیمی الیمیزدههدونیایا تانیتدیرماقدا ان د

  

 

 اوستاد شهریار  

رلاای و ینین ان دهاوستاد شهریار، چاغداش آذربایجااان ادبیاااتی

ایاال تامااام   50دیاار کاای جسااارتله دئمااک اوالر  اثر قویان شاعیری

نی رهبرلیک ائدیب و دیلیمیزی دونیایا یاییباادیر. آذربایجان ادبیاتی

لااری ازاندی کی تورک ملت»حیدر بابایا سالم« اثری ائله شؤهرت ق 

آراسیندا اؤزونه تایسیز یئر آچیب، بیر یئنی مکتااب کیماای تااورک 

تایااا قویولاادو. اونااون آردیجااا شااهریارین »سااهندیه« ادبیاتیناادا اور

شئعری بیر شاه اثر کیمی آذربایجان ادبیاتینی داها جلوه لناادیریب 

ل ؤزهو مودرن شئعریمیز یئرینه دوشدو. شهریار بورادا قالمااادی، گاا 

ا لااه ایراناادللیااک آنا دیلینده مختلف غزللر و قوشماالرال تورک دیلینه یئنی بیر قووه وئریااب، اؤزه

 دیللره سالدی.  

شهریار بیر شاعیردیرکی فارسیجا شئعره باشالمیش، ایلک اؤنجه فارس شاعیری اولمااوش و 

 38یی اساسیندا حیدر بابانی تورکجه یازمیشاادیر.نین ایستهسونراال ، شهرت تاپاندان سونرا آناسی

کناادلی، بوگون اوستاد شهریار هااامی اوچااون: کیچیااک ا بؤیااوک، کیشاای ا قااادین، شااهرلی ا 

ساای ساوادسیزالرا تانینمیش بیر شاعیردیر و هامی حیدربابا ایله اونو تااانیییر. یاخشاای  -ساوادلی

لاار ده، شااهریاری حیاادربابا ییرسااهدیر کی حتا فارسااالر دا حیاادربابانین دیلیناای بیلمااهبوراسی

سی یاراتدی و شاعیری آدالندیریرالر. شاعیر بو اثری یازماقال، ادبیات تاریخیمیزده دؤنوش نوقطه

رلر ییب و »حیاادربابا« سااایاغیندا شاائعبیر مکتب اولااوب، یوزلرجااه شاااعیر اونااون یولااون ایزلااه

تمه یازماییب؟ هانساای یرلی تانینمیش شاعیریمیز حیدربابایا بنزهقوشوبالر. دوغرودان هانسی ده

یوزلرجااه یئنی یئتمه شاعیر واردیر کی شاااعیرلیک گوجونااو حیاادربابا سااایاغیندا سیناماسااین؟ 

لاار دفترلاارده تمااهتمه چاپ اولوب، یوزلر بنزهتمه یازیلیب، یوزلر بنزهشئعردیوانی حیدربابایا بنزه
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هله چاپ اولمامیش قالماقدادیر. بؤیوک شاعیرلریمیز جوشقون، محمد راحاایم، ساالیمان رسااتم، 

تمااه نهنااگ شاااعیر وادبییاااتچی اونااا بناازهحبیااب ساااهر کیماای    عباس بارز، دکتر کوشان، حتا

 دیر.  یازیب

لااری اوالراق، عیناای حالاادا بیاار میللتااین »حیدربابایا سالم« شهریارین اوشاااقلیق خاااطیره

  39دیر.ک دؤیونتولریلری و اورهلری، عنعنهفولکلورو، دب

لاار، سااینده قالماااییر و ادیاابل یارادیبدیر کی عوام اونون دوشونمهشهریار بو اثری ائله گوزه

یینااه یاپیشاایر. تینده بیر آخساقلیق گؤرمااورلر و ایکاای صااینفین اورهاوندا شئعر صنهلر ده  عالیم

ر، بوگون ایران و آذربایجانین باشا ا باشیندا، ان اوزاق کندلردن، بؤیوک شهرلرین اورتاسااینا قااده

و کناادلریمیزده  یا سااالم شاائعری شااهرلراشهریارین آدی سئوگی و محبتله چکیلیاار و حیاادرباب

لریله للیک سینده دادلی ا دادلی اوخونور. حیدربابایا سالم، کندی بوتون گوزهشبچره  خالقیمیزین

ر، ایلااک تصویره چکیب. بو تابلودا کندین سااحر ا آخشااامی، گااون چیخاناادان گااون باتانااا قااده

لاار، میااوه لاار: شاااللهیی تورپاقدان باش قالدیراندا، دوغال منظاارهلر، نوروز گولو، قارچیچهچیچک 

لاارین دیللرینااده ازباار اوالن ، بوستانالر، آخشامالر اوستو اینک ا داوار سورولری، کناادلیباغالری

الر، کندین اهلی همان گئدیشلر ا گلیشلریله، هابئله دانیشیقالریال، تااویالری ا یاسااالری، ماهنی

ق ا له چکیلمیشدیر. شهریار بااو اثااری یاراداناادا ا آنااا یوردوناادان اوزاق اوالراللیک هامیسی گؤزه

کئچمیشلری یادا سالماق اوچون تکجه اؤز بئینینه دایانمیش، آنجاق اونون شاااعیرانه فیکیااری و 

نین دادی داماغیناادادیر. ای اونوتمامیشدیر، حتّا کندین قارپیزی و خیاریدویغوسو هئچ بیر شتی

دیاار؛ حتااا شاایرین  -لر تورشاکندین باغالرینا قدم قویدوقدا ییلیرکی میرزا محمدین باغیندا الچه

بیر کهلیکین اوچوشو و یا دووشااانین کااول آلتیناادا قاچیشاای شاااعیرین گؤزونااده قاچااا بیلمااه 

   40میشدیر.

دن آرتیق آدامالریااال تااانیش 50دیر. بو کیچیک اثرده کندین  حیدربابا بیر خالق تانیما اثری

ناای بیاار هاار کیمسااهردیر کاای  اولوروق. شهریارین گوجو و باجاریغی اینسانالری تانیتمادا او قده

ییریااق و یاخیناادان گؤروموشااوق، حتّااا مصرعده تانیتدیرسا، ائله بیلیریک بیر عؤمردور اونو تااانی

دیاار. اؤز آتاساای حاققیناادا بئلااه ساای بیاازیم اوچااون تااانیشاونون دانیشیغی، گئدیشی، حتا سه

 دانیشیر:  

 منیم آتام سفره لی بیر کیشی ایدی  

 
 .1347( اوستاد شهریار، حیدربابایا سالم، تبریز، 1
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 ایدی  ائل الیندن دوتماق اونون ایشی 

 گؤزه للرین آخیره تالمیشی ایدی  

 اوندان سورا دؤنرگه لر دؤنوبلر  

 محبتین چیراغالری سؤنوبلر. 

 سی ا آمیرغّفار حاققیندا بئله یازیر: شاعیر دایی

 آمیرغفار سئیدلرین تاجیدی 

 شاهالر شیکار ائتمه سی قیقاجیدی  

 مرده شیرین، نامرده چوخ آجیدی  

 دی  مظلومالرین حقّی اوسته اسر

 ظالیم لری قیلیچ کیمی کسردی.   

یه چؤکن الل و بیلینمز بیاار دویغونااو، شهریار دوغرودان دا شاعیردیر؛ چونکی بیر آنلیق اوره

ل صورتده دیله گتیریبدیر. بو اثر، بلکه ده بوتون دونیا ادبییاتیندا تایی تاپیلماااز بیاار اثاار ان گؤزه

کلاارده حّااک ریندان آشیب کئچمیش و اورهسی وسسی وطنیمیزین سینیرالدیرکی اونون ائتکی

شیبدیر. بلکه بیرگون اوال حیدربابا داغیندان یئر اوزونااده هاائچ اثاار اولمایااا، ولاای لهاوالراق ابدی

 حیدربابایا سالم قاالجاقدیر!  

شاعیر، بو اثری یازاندان نئچه ایللر سونرا، بیر داها آنا وطنینااه دؤنااور و بااو دفعااه یاخیناادان 

 غی ایله دانیشیر و ایکینجی حیدربابا یارانیر:    حیدربابا دا

 حیدربابا گلدیم سنی یوخلییام 

 بیرده یاتام قوجاغیندا یوخلییام 

 عؤمرو قووام بلکه بوردا حاخلییام  

 اوشاقلیغا دییه م بیزه گلسین بیر 

   41آیدین گونلر آغالر یوزه گلسین بیر. 

لاار قاییدیبدیر کی بیرینجی اثرده اونالردان آد آپاردیغی کیمسهشاعیر ائله بیر زامان یوردونا  

داها قالماییبالر، یئرلری بوشدور. بیرسیراسی یئددی کفاان چااورودوب و گاانج قیاازالر جااانالری 

لریناای بیاار داهااا گؤرسااون، آممااا للیک ییب. شاعیر وطن دئییب گلمیشدیر بلکه اونون گؤزهاری

بیر دوستاق گؤرور، قول ا قانادی سینیر، اوشاقلیق دؤورانینا نین غملرینی گؤردوکده، وطنی  ائلی
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 ل اوچوشالری، نیسگیللی گؤز یاشالرینا چئوریلیر.  گؤزه

ک سااؤزونو رک حیدربابا ایله اورهشاعیرین خیال قوشو قول ا قاناد آچیر، مئیدانی گئن گؤره

رانیناای خاااطیرالییردی. بااو ییر. قاباقجا اوزاقدان دانیشاایر آنجاااق اوشاااقلیق دؤودانیشماق ایسته

ک و آجی گؤز یاشالریال قاریشمیشدیر. آمما ایندی گااؤز یاشااالری زامان سؤزلری نیسگیل، دیله

لرین فالکت و آجاای گااونلری ا شاااهین ادعااالی دیر چونکی کندلینیاندیریجی و یوخ ائدهداها  

اها یئر قالمیر. خااالقین لری یادا سالماق اوچون داوالن مدنیتی اونالری سیخیر و شیرین خاطیره

 پیس دورومو اونو اینجیدیر و قارقیشا دیل آچیر: 

 کتلی یازیق چیراغ تاپمیر یاندیرا ، 

 گؤروم سیزون برقوز قالسین آندیرا ، 

 کیم بو سؤزی اربابالرا قاندیرا؟،  

 نه دور آخر بو میللتین گوناهی ، 

 42!دوتسون سیزی گؤروم مظلومالر آهی 

نااین بورنوناادان قااان جوانالریندان ائشیتدیگی خبرلر چوخ آجی دیر چااونکی بیااریکندین  

رک جانین الدن وئریر و کندده کیمسه یوخدور بورنون قانینی کسسین، او بیااری آجلیقاادان گله

 اؤلوب، اوچونجو اوتوراق اولوب و اوبیری قاچاق دوشوق و نهایت بو کی:    

 چؤره ك غمی چیخوب خالقین آیینا

 س قالیب اؤز جانی نین هایینا. هر ک

شهریار، چاغداش ادبییاتیمیزدا  بیر داغ کیماای دیاار. شاااه اثرلاار یازیااب، بوننااان بئلااه کاای 

یرلی بیر یئر تاپدی، آنجاق جسارتله »سااهندیه« حیدربابا آلقیشالندی و خالق ایچینده اؤزونه ده

ه دئییاار: »حقیقتااده هاائچ دیلااده ریک. اوستاد اؤزو بئلپوئماسینی شهریارین شاه اثری سایا بیله

«. دوغاارودان دا 43سهندیه کیمی بیر اثر یارانماییب و هئچ بیر معیارال اؤلچمک مومکون دئییلدیر

دیاار و اؤزو دئمیشااکن »بیاار ایلهاماادان سینین زیروهسهندیه، شهریارین شاعیرانه یارادیجیلیغی

. اوستاد سااونونجو دانیشاایغیندا نئچااه 44لر اونو ایشیقالندیریر«دیر کی ایالهی شعشعهنن اثرتؤره

سیندن آسیلی دئییاال و »اگاار سورغویا جاواب وئرمیشدیر. او دئییر شئعر قوشماق شاعیرین اراده

شاائعر یاراتماااق شاااعیرین گوجونااه باااغلی اولسااایدی، او هرگااون بیاار سااهندیه یاراتماااق 
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کی تکجه بیر دفعه  باجارا بیلمیشدیر بئله بیر شئعر یاراتسین«. آممااا هانساای اایستردی.بیرحالد

بئله بیر سورغونون جوابیناادا عامیل بئله قاالرقی بیر اثرین یارانماسینا سبب اولموشدور؟ شهریار  

دئییر: »هه! آذربایجان شاااعیری مرحااوم   -نی خاص کیمسه اوچون قوشموشسونوز؟کی سهندیه

ن شاعیردیرکی هامیدان آرتیق، حتا نیمادان چااوخ منااده »سهند« تخلوص ائده-بولود قره چورلو

ن کاای نیمااادا . بو سوروغونون جوابیندا کی سهند شاااعیرده نااه گؤرموشساا 45تأثیر قویموشدور«

لاای بئله دئییر: »هرکس هر شئی ای اؤز باخیشیال باخار. من سهندده گؤردویوم دئمااه  -یوخودو؟

-دئییلدیر. البتده کی سهند آزاده بیر شاعیر ایدی و سهندده اوالن اخالق و خصلت هئچ کیمسه

 ده یوخودو. اوخوموش اولسانیز حیدربابا شئعرینده دئییرم:  

 لالر دوغ یئنه!  حیدر بابا مرد اوغو   

 46هه، سهند بیر مرد اوغول ایدی«.

ییک، بلکه بیلینسین کی نه اولدو شهریار اؤز لیبورادا سهندین کیم اولدوغونو بیر داها بیلمه

ر اونا بورجلودور!.  بولود قره چورلو نی، اونون تأثیری آلتیندا قوشموش و نه قدهشاه اثری سهندیه

سااینی خالقینااا ساائپر کی سهند داغی کیمی سااینه  دیراعیرییرلی شاغداش شئعریمیزین دهچ

نونچااون دب گؤیونه دایادی و بو افتخار اوائدیب و ادبی یارادیجیلیغی ایله، سهند کیمی باشینی ا

 ر کی سهندیه پوئماسی اونا خیطاب یارادیلیبدیر.  یئته

ن بیرینجی یوز ایلین تیکی هیجره  دیرنین بؤیوک طایفا الریندانلریقره چورلو، اوغوز تورک

داغدان کؤچااوب ماراغااادا داغ ماحالیندا مسکونالشدیالر. بولودون آتاسی قرهلرینده اهرین قرهاوّل

جی ایلده دونیایا گؤز آچدی. اورادا مکتبه گئدیب و اورادا الینااه قلاام 1301ساکین اولدو. بولوت  

اپ ائتاادیردی. او، اؤز ائلاای و آلدی. ایلک شئعرلرینی تبریزده »شاعیرلر مجلیسی« درگیسینده چ

لرین لطااافتی، رک شاائعرلرینده گااوللرین طراوتاای، اوزوملااوکیااهخالقی دیلینده شاائعر سااؤیله

نی اؤزونده ساخالییر. اونون عؤمرونون حاصیلی، »سااازیمین سینین شاریلتیماراغانین بوالقالری

 سؤزو«، »دده مین کیتابی«، »ارمغان« و آیری ا آیری شئعر دفترلری اولدو.  

نااین قارشاایندا دایانیااب و اثرلااری زامااانین سهند، قوجامان بیرداغ کیمی شاااهلیق نظااامی

ر. ساااواکین فرمانیلااه اثرلااری قارانقولوق بیر دوروموناادا ایشاایقلی بیاار چیااراغ کیماای پاریلاادایی

ییغیشدیریلدی. اؤزو ده بیر زامااان قیزیاال قاااالدا حاابس اولوناادو؛ آنجاااق آغزیناای یومماییااب و 

ییب، دیلااه گتیااردی. قلاام له دایاندی. دردی تانییازمادان دایانمادی. سهند داغی کیمی هئیبت

 
 سی، کیهان فرهنگی، همان.( شهریارین سون مصاحبه1

 ( م. کریمی، همان.2
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یااان بارماااقالریال سااازین ایااچ دونیاسااینی درد تانی  -ایله یازیب، ساااز ایلااه چالاادی. اؤز عرفااانی

سیملرینده سسه گتیردی و ائلااه ماااهنیالر اوخااودو سااانکی سااحر واختاای اساان نساایمین یاااز 

جالریندان آلیب گلیر. چیغیااران  زامااان لی یامایارپاقالرینی سهندین عظمتلی و گوللو ا چیچک 

الیقن نین تاریخی دردینی چیغیریاار. اونااون شاائعرلری خاا سانکی یوردونون درد چکمیش خالقی

ییناای اونااون یاای اوچوناادور کاای هاار کااس اؤز آرزی ا دیلااهک دؤیونتولرینی ترننوم ائتمااهاوره

 شئعرینده تاپیر.  

سهند بوتااون اثرلرینااده خااالقیمیزین غاام ا کاادرلرین، شاانلیک ا شااادلیقالرین، اوتااوب ا 

ان حاققیناادا ییبدیر. او، خالقیمیز اوالن ظولمودن دانیشاایبدیر. اونااون اینساا اوتوزماالرینی سؤیله

ییاار کاای بوتااون نیاار. او، ائلااه بیاار یاشاااییش ایسااتهدوشوندویو، درین فلسفی باخیشاادان تااؤره

اینسانالری اورادا خوشبخت و سعادتلی گؤروب، اورادا محبت و سئوگی حؤکم سورسااون. اونااون 

 یی مینلر و میلیونالر اینسانینان چیرپینیر.  اوره

 من تك اؤزوم دگیلم     

 ائللریمین    خلقیمین،    

 نبضی من ایله وورور.     

 هر قلبیم چیرپینار کی     

 کؤکسومده بیر اوره ك یوخ     

 . میلیون اوره ك چیرپینیر   

دیر. بو اوردا یانماقدان نه قورخااو! او، خااالقیمیزین نک او، یاشاییش اودونا وورولموش بیر کپه

وناادا  29نااین جاای ایلااین بهماان آیاای  56رک، یئنی بیر روح تاپیر و تبریزین  سینی گؤرهمبارزه

 »سالم تبریز« آدیال بئله سؤیلور: 

 سالم ای مادر دلسوخته     

 ای امّ لیالی زمانه      

 ترا در ماتم قربانیانت     

 کودکانت، نوجوانانت    

 صمد، بهروز، اوختایت     

 و با خون قبایش خشک ناگشته شهیدانت    

 چرا من تسلیت گویم؟    

 نیستی از سرخی خون شهیدانت   نه، دیو  
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 ترسد... مچو ترس جن ز بسم اهلل میه  

 فدای عهد و پیمانت که در روز ازل    

 باکردگار مردی و آزادگی بستی    

 و هرگز عهد نشکستی    

 فدایتبه قربان وفایت، جان صد جانان    

 سربرافراز و هماره سربلندی کن           

 تو دشت نینوایی    

 کربالی عصرمایی.    

لرینه چاااتیر و خااالقیمیز آزادلیااق کجاای ایلااین بهماان آییناادا ایسااته57سااهند نهایاات 

میشاادن دونیااادان کؤچااور و ماهنیسینی ائشیدیر، آنجاااق نااه یااازیق کاای نئچااه گااون کئچمااه

 قاتیر.  خالقیمیزین شادلیغینا آجی 

 آنجاق بورادا ایکی نهنگ شاعیرین ا شهریار و سهند ا بیر بیرینه قارشیقلی تأثیرینه باخاق.

 

 47شهریار و سهند

لاار تمااهدیله ترجمه اولموش، یوزلرجه شاعیر اونااا بناازه  90بیلیریک شهریارین حیدرباباسی 

رم. سااهند بیاار آچیااق ییاا یازیب. بورادا سهندین حیدربابادان آلدیغی تأثیردن دانیشااماق ایسااته

مکتوب ا شئعرله شهریارا خیطاب یازیر و شهریار »سهندیه« اثریناای بااو شاائعره جااواب اوالراق 

 ک سهند نه یازمیشدی کی شهریاری بئله دیله گتیریر؟  یازیر. ایندی گؤره

سهند اؤز مکتوبوندا »حیدربابا«نین شاااعیرینی ادب یوردونااون شااهریاری سااایاراق، اوناادان 

ک سؤزلرینه قااوالق آسسااین. او، نی حضورونا قبول ائدیب اونون اورهایستیر باشی پاپاقلی کندلی

بیر سهنددیر کاای حیاادربابانین آیاغینااا گلماایش. شااهریار، حیاادربابا دا بوینونااون زنجیریناادن 

دانیشمیش و بو آسالنین اسیر اولماسی، سهندی جوشا گتیریر، اودلو و یاندیریجی چیغیراق ایله 

سااین، چااونکی یین کدرلنمهیر بو زنجیری آسالنین آیاغیندان گؤتورسون.سهند دئییرکی اورهگل

لاار بلکااه داغالر داها آیاغا قالخیب و ساانین پئشااوازیوا گلیبلاار. قارداشااالرین »وفاساایز« دئییاال

دن سااؤز آچیاار و بااو دا آیاقالریندا زنجیر وار! سااهند وطنینااده اوالن محباات و ساائوگیاونالرین

ییر. آنجاق بیر سیرا دغلبازالری دا افشاء ائدیر و دئییر کی ائلمیز نااامردلره ی ناغیل بیلمهسئوگین

 
 .1369م. کریمی، سهندیه شهریار، زنجان،   47
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میاازی ساایندیریب رک اؤزو اسیر اولوبدور. بیر وارلییا ساخسی الزیم گلیرسه، بیز کااوزهرحم ائده

انلیقدادیر. ر! اؤز یوردوموز قاراونا ساخسی وئرمیشیک. آنجاق داها اؤزگه چیراغینا یاغ اولماق یئته

بااوران اوالراق اوز ائااویمیز   -دیاار و قااارمیاازده قاایشرین اوجاااغینی یاناادیرمایاق، اؤلکااهلاا اؤزگه

کیاار. سویوقدور. وفاسیز یارین اودوندا یانمایاق، بلکه اوز یوردومااوزا و خااالقیمیزا یانماااغیمیز گره

یااق و سااؤنمز یز خااالقیمیزین قوینوناادا اوتورمااالیوفاساایز گااوللرین اوسااتوندن اوچااوب، اؤ

ییق. ائل ایله گولوب، ائل ایلااه میزدن خالقیمیزین شاختا وورموش بوداغینا پیوند وورمالیسئوگی

 -سورونک! حؤرمتلی شاعیر! باخ گؤر نه خبردی، ایران خالقی آیاغا قالخیب و ظالیملرله یوموروق

 دیر:  یین داریخماسین کی زنجیرلریمیز قیریلمادایوموروقا دایانیب. اوره

 شاعیر، سؤزو غربته سالما 

 دیر قوالق آس دونیادا گؤر بیر نه سس

 باغریوی سیخماسین بو های هارایالر، 

 دیر.  قیریالن زنجیردیر، سینان قفس

سی اولدو. بوتون باخیشالر شااهریارا دؤناادو. حیدربابا آذربایجان ادبییاتیندا بیر دؤنوش نوقطه

لاار مئیاادانا چیخاادی. بااو شاااه اثااری تمااهیازدیالر. بنزههامی شهریارا بیر جاواب اوالراق شئعرلر 

سینی وئردیلاار. حیاادربابانین یه چالیشدیالر. اونالرجا فارس شاعیری اونون فارسی ترجمهترجمه

سسی ایراندا سینیرالریی کئچدی، آذربایجان جمهوروسوندا بیر توفان قوپاااردی، محمااد رحاایم، 

لری هریارال دانیشدیالر. حیدربابا بوتون سووئت اؤلکهسلیمان رستم و باشقاالری دیله گلدیلر و ش

جه و آیری تورک چئوریلدی. روسجا، گورجوجه، ائرمنی  دن آرتیق(27)  یینده اوالن دیللرهبیرلی

اوروپااا دیللااری بوناادان   48.دیللری اوالن: تورکمن، اؤزبک، قیرقیز، قزاق و ... دیللرینه چئوریلدی

و باشااقا دیللااره   52، فرانساجا، ایتالیانجااا، روساای51، نروژجه50، آلمانجا49اوزاق قالمادی انگلیسجه

 چئوریلدی و حیدربابا ایله شهریار دونیایا تانیندی.  

لری یوزلری آشدی، یوزلرجه شاااعیر اؤز باجاااریغینی بااو سااایاق شاائعرلرله تمهحیدربابا بنزه

 
 .1992( حکیمه بلوری، یاالن دونیا،، باکی، 1

49- Hail Haydar baba, Mohammad hossien Porkar, 1993.- 

 .1377( اسماعیل میتاگ، شهریار، برلن، 3

یه ترجمه سینی ده  سی اوالراق نروژده یاشاییر، حیدربابانین نروژچهآذربایجان مغنّی -( دوستوم محمدرضا تبریزی4

 یاراتمیشدیر.

 .2005سهند، نبی خزری، روسجا، مسکو،  -( شهریار5
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 لره قونو اولدو. تمهسینادی. سونرا سهندیه ده بؤیوک تأثیر بوراخدی. سهندیه ده بنزه

شهریار ایلااک اؤنجااه فااارس شاااعیری ایاادی و شاااعیرلیگی فارساایجا باشااالمیش و فااارس 

سانلی بیر شاااعیر اوالناادان سااونرا حیاادربابانی   -دلیادبییاتیندا اؤزونه گئنیش یئر آچمیشدیر. آ

یازمیشدیر. آنجاق، قارسالر ایچینده ده، حیدربابا شاعیری تانینیر. شهریارین فارسیجا دیااوانی اؤز 

نااین دیر، بلکه دئمک اولسون کی چاغااداش فااارس شاائعرییرلییئرینده چوخ آغیر، زنگین و ده

-یه چاتدیریب و اوندا یئنیفورماسینی یئنی بیر زیروه  دن سونرا، غزلدیر. حافظدوغرو شهریاری

. فارساایجا ائلااه غزللااری واردیرکاای بوتااون خااالقین 53لر یارادیب، چاغداشالشدیرمیشاادیرلیک 

 .دیریدیلینده گزیر و دیللرده ازبر

 

 حیدربابا، بیر ادبی آخیم

چااوخ اوخوناادو و ساای هاار یانااا دوشاادو. شهریارین حیدربابایا سااالم اثااری یاااییالرکن سااه

ده باشاادان دیرچلاادی.  بیاار ،سئویلدی و خالقیمیزی سئویندیردی. جان اوستونده اوالن ادبیااات

دیللرینی اونودان آذربایجان شاعیرلری دیللرینه دؤندولر، اللرینه قلم آلدیالر و شهریاری اؤیاادولر. 

ر فورموناادا « آدیناادا، همااان قوشااماال54دوکتور علی کوشااان »حیاادر بابااانین شااهریارا سااالمی

 بنددن عیبارت اوالن اثرینی یایدی. 37شهریاری آلقیشالدی و  

بان »شهریارا سالم« اثریله چیخیش ائتدی و اؤز دیلینه دؤناان شاااعیری باغرینااا جبار باغچه

نااین بیااری -نین شاااعیرلریندن قاااالن شاااعیرلر دیلااه گلاادیلر. بیاارباساادی. میللاای حوکااومتی

لاار، حااال و هواساایندا ، عینی وزنده، گاهدان عینی سااؤزلر، دئیاایمآردیجا»حیدر بابا« اوسلوبوندا

شئعر دفترلری مئیدانا گلدی. چوخ آز بیاار زماناادا بوتااون شاااعیرلریمیز بااو سااایاق شاائعرلرینی 

قوشاادوالر؛ آنجاااق نااه یااازیق کاای، بااو شاائعرلرین چاااپ ایمکااانی اولمادیغیناادان ایشاایق اوزو 

یمیزین یاساااق اولاادوغو اوزوناادن »صاااندیق ادبیاااتی« ییب، صاندیقالردا باسدیریلدی. دیلگؤرمه

 گوندن گئنیشله نیب، زنگین لشدی. -گونو

آنجاق بیر گون بااو »صاااندیق ادبیاااتی« پاتالییااب ائشاایگه چیخماااق و یاییلماااق احتمااالی 

سئیدی اومودسوزلوق یاراناردی. آنجاااق زمااان اوزاقالشاادیقجا، گیزلاای یااولالرال ائشاایگه وئریلمه

نئچه حیدربابا سایاغی شاائعرلردن   -ی. همان سیخینتی و بوغونتو چاغالریندا نئچهپؤهره وئریرد

ایل سااونراالر   20ایل،    15لرده ایشیق اوزو گؤردو. بلکه  اللره دوشدو. کیتاب، جزوه و کوپو شکیل

 
 .1372( حسین منزوی، این ترک پارسی گوی،تهران، 1

 ( بو اثری، بو سطرلرین یازاری گؤرموش و ایللر بویو بو کیتابچانی ساخالمیشدیر.2
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آدلی اثر ایشیق اوزو گؤردو. عباااس باااریز، آذربایجااان شاائعری   55ایدی کی »ائل دایاغینا سالم«

نین ساواالن کیمی استقامتلی شاعیری نین صاندیقچاسی آچیلدی و بااو اثاار ائشاایگه چیخاادی. 

لری اورتایا گلدی. آنجاااق بؤیااوک ن ده حیدر بابا سایاغیندا منظومهبوندان سونرا باشقا شاعیرلری

دانیشااماز   -دیالر. عالمه حبیب ساهیر، شهریارا نسبت سوسوبشاعیرلریمیز ده بونا فرقسیز قالما

ساایندن حیاادربابانین ائتکاایو،  قاال بیلمزدی. ساهیر سارسیلماز مقاوماات شاائعریمیزین ساایمبول

 حیدربابادان آلدیغی تأثیرلری دیله گتیریب شئعرلرینی یایدی.    ؛دیچیخا بیلمه

دانیشماز قالمااادی،   -یری ده سوسوبسهند کیمی آذربایجانین مبارز شاع  -بولود قره چورلو

بلکه شهریارا بیر مکتوب یازدی. سهند، بو مکتوبو یازماقال یئنی بیر آخاایم آذربایجااان ادبیاتیناادا 

رک گؤزونااو سؤزلرینی آچدی. شهریاری مدح ائاادهک شئعرینده شهریارا اوره  یاراتدی؛ چونکی بو

دی. بو شئعر شهریاردا دریاان بیاار شهریاردان ایستهآچدی و وطنیمیزه، ائلیمیزه ساری باخماغی  

کاای »سااهندیه« شاائعرینی قوشاادو. سااهندیه، اؤزو آذربایجااان   تأثیر یاراتدی، ائله تااأثیر قویاادو

سی اولدور. اونون دا یازی اوسلوبو بیاار آخیمااا، بیاار مکتبااه چاغداش ادبیاتیندا بیر دؤنوش نقطه

 شاعیرلریمیز، اونو اؤزلرینه اولگو سئچدیلر.دی کی اونالرجا باشقا  چئوریلدی. چوخ کئچمه

دورو بیاار آخاایم کیماای آخیااب گلیاار و یوزلرجااه شاااعیرلر اوناادان   -حیدر بابا مکتبی دوم

لری بیر یئااره لر یارادیرالر. بو منظومهلره تؤکوب منظومهک سؤزلرینی بئله قالیبیارارالناراق اوره

 دیلر.لی شاعیرلرده بونا القئید قاال بیلمهو دوشونجهلر. آنجاق مبارز  ییغیرساق بیر کیتابخانا دوزه

ساای هاار یااانی بوروموشاادو. ایااران ساارحدلرینی باساایب او بیری طرفدن حیدربابانین سااه

کئچمیشدی. آرازین اوتاییندا بؤیوک شاعیرلری دیله گتیرمیشدی. سلیمان رستم، محمد راحیم 

دیلاار. زنگااین بیاار ادبیااات یاراناادی. لهو حتا بوتون مهاجر شاعیرلریمیز دیل آچیب شئعرلر سؤی

 سااینه جااواب وئرمااک،دی. شئعرله یازیالن مکتااوبالرین بیاار نئچااهشهریار دا دینج اوتورا بیلمه

لاارده، شااهریار نئچااه تورکجااه غاازل شهریاری آذربایجان ادبیاتینا و شئعرینه یؤنلتدی. بو حرکت

لاادی، سااویویان اوجاااغی یئنااه نین ایکینجاای جیاونااالر دا آلقیشااالندی. حیاادر بابااایااازدی و 

ناای، حتااا بیاار آلیشدیردی و چوخلو شاعیرلر اؤز شهرلریندن، حتا کندلرینااده اوالن داغاای، تپااه

رک شئعرلر قوشدوالر. شاائیور داغاای، سااهند داغاای، ائاال دایاااغی، نی خیطاب ائدهتاریخی آبیده

ر و ... شاااعیرلرین هااهر، بااو شااههااهخانااا، او شااهائینالی داغی، ارک، سولطانیه گونباادی، چیللااه

سیغیناجاقالری اولدو و تکجه بیر سالما کیفایتلنمه ییااب بلکااه تاااریخی دیلااه گتیریااب، ائلااین، 

یوردون قهرمانالرینی، ایگیدلرینی بیرده باشدان یاراقالندیریب دوشمنه قارشی مئیاادانا چکاادیلر. 
 

 .1344عباس بارز، ائل دایاغینا سالم، تبریز،   (1
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ر، شاااعیرلیک یرلره قاادهعیرلردن توتوب، گاانج شاااعلری باشالندی. بؤیوک شایئنه کوراوغلو نعره

 استعدادالرینی حیدربابا سایاغیندا شئعرلریله سینادیالر.

»حیدربابایا سالم« خالق ایچینده ائله یاییلیبدیر، ائلااه بیاار شاااعیریمیز یوخاادو بااو مکتبااده 

اؤزونو سیناماسین، یوزلرجه شاعیریمیز بو سااایاق اثرلاار یااازاراق، گاانج شاااعیرلریمیز حیاادربابایا 

ردیر کی بیاار یئااره توپالنسااا لری او قدهتمهلر یازماقال اللرینه قلم آلمیشالر. حیدربابا بنزهتمهبنزه

ک. ایلااک اؤنجااه نئچااه کیتااابالر یازماااق گااره  -بیر کیتابخانا کیتاب اوالر. سؤزو اوزاتمادان نئچه

ی، ادیااب و یرلاای آراشاادیریج»آالو« تخلوصلو »شایا« جنابالریندان آد آپارماق گااره کیاار. بااو ده

جو ایلااده »حیاادر بابااادان شااهریارا مکتااوب«اثرینی یااازاراق، حیاادر بابااادان   1333شاعیریمیز  

بناادن عیبارتاادیر، آنجاااق   44ایلین مهر آییندا بیتمیشدیر.    1333. بو اثر،  56استقبال ائتمیشدیر

 ر.بند اولموشدو 56ایلینده سؤیلنمیشدیر و جمعن   1357بندده   12بونون داوامی اوالراق،  

 بو منظومه بئله باشالنیر:

 محمد حسین ایلدیریمالر شاخاندا

 سوالر شاقیلدانیب آخاندا  -سئللر

 بیر گول اولوب تیتره ییدیم یاخاندا

 حیدربابان آغرین آلسین شهریار

 دینله منی سنه نئچه سؤزوم وار.

         ****** 

 منی دئییب، شعر یازدین ائللره

 دیللرهسانیم یئنه دوشده   -آدیم

 باهار گلدی شاختا وورموش چؤللره

 دیحیدربابان یوردو موزی بزه

 .دیقوجالسان دا، شاعیر، روحون تزه

 جو بند بئله بیتیر: 44و 

 شعرینی یاز قوی پارالسین شوکتین

 آلچالماسین، یوکسك اولسون همتین

 هئچ بیر زمان آزالماسین غیرتین

 
 .1357شهریارا مکتوب، تبریز، ( احمد شایا )آالو(، حیدربابایا 1
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 من ده سن تك مرد اوغولالر دوغارام

 57نامردلرین بورونالرین اووارام.

عباس بارز »ائل دایاغینا سااالم« اثریلااه شااهریارین قاباغینااا چیخیاار و شااهریاردان بئلااه آد 

 گتیریر:

 ائل دایاغی گئت گوللرین سولماسین

 دریا کؤنلون غملرینن دولماسین

 بارز اوغلون نئجه غمگین اولماسین

 ائشیدمیشم اوستادیمیز شهریار

 م اوستونه غم قاالر.بیر عؤموردور غ

جو ایلده چاپ اولوب، ایشیق اوزو گؤرور. آممااا بااو اثاار 1344ین بو اثری، داها سونراالر،  بارز

 ایلینده یازیلمیشدیر. 1333

نااین آرزوسااو« آدیناادا »حیاادربابایا« خیطاااب پروفسااور محمااد تقاای زهتااابی »رخشاانده

 دیر:میش کی سون بندی بئلهدا بو اثری بیتیر1340میشدیر و خالقیمیزین دردلرینی سؤیله

 حیدربابا! قره گونلر آز اوالر

 قیشدان سورا باهار گلر، یاز اوالر

 قوزوالرین کئفی اوندا ساز اوالر

 چونکی اوخور رخشنده تك گؤزه للر

 58شهریاردان تورك دیلینده غزللر.

شهریارین حیدربابا ایل سورگونده، دوستاقدا قاالراق    34آنجاق پروفسور غالمحسین بیگدلی  

سااینه باااغالمیش. نین بیر بؤیوک بؤلومونو شهریار ائتکییری قالمیشدیر. او، یارادیجیلیغیسیال د

جاای ایلینااده 1359عنااوانی وئرمیشاادیر. بااو اثاار    59یه سالم«پروفسور بیگدلی اثرینی ده »کهله

یوردوندان اولدوغو اوچااون، اؤزو بنددن عیبارتدیر. او، شیخ اشراقین آنا    168ایشیق اوزو گؤرور و  

او اولو عالمین وورغونودور دا. اونا گؤره شیخدن واز کئچه بیلمیر و خالقیمیزی اونااون سااؤزلرین 

 :چاغیریر  یهمهدینله

 
 .1357( احمد شایا )آالو(، حیدربابادان شهریارا مکتوب و بابک منظومه سی، تبریز، 1

 . 47، ص 1358( پروفسور محمدتقی زهتابی، پروانه نین سرگذشتی، تبریز، 1

 .1359( پروفسور غالمحسین بیگدلی، کهله یه سالم، تهران، 2
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 قوالق آسین شیخ اشراقین سؤزونه

 هره بیر پای قوی گؤتورسون اؤزونه

 بوندان سونرا سورسون یولون دوزونه

 دیر سؤزلریباهالی دن ده اینجی 

 دیر سؤزلری.اؤزو گئدیب قاالرلی 

           ****** 

 اوستادیمیز شهریارا عشق اولسون

 یارا عشق اولسون -صداقتلی دوستا

 دوغما یوردوم بو دیارا عشق اولسون

 بیزدن ده بیر یادگاردیر بو یازی

 60نین ده آوازی.قوی اوجالسین کهله

سااین. ابادان ایلهام آلماسین و بو مکتبده امتحان وئرمااهکی حیدرب  هانسی شاعیریمیز واردیر

دن قوشااا چااایلی گاانج بااو مکتبااده دیاال آچمیشااالر. او جملااهده  آنجاااق گاانج شاااعیرلریمیز

تمااه شاعیریمیز»شمعلی وحدانی« اؤز شعرینی »آی جیغاتی، سالم« آدالندیریب حیدربابایا بناازه

 یازیر:

 آی جیغاتی گلیب سنه چاتایدیم

 یوکومو بئلدن آچیب آتایدیمغم 

 بیر آه چکیب قوجاغیندا یاتایدیم

 سن ده منی اؤز باغریوا باسایدین

 بیر قوالق آسایدین.-سؤزلریمه بیر

عنوانیناادا اثریناای  61»زنگااان شااهری« تخلصاالو عباااس کریماای زنگااانلی شاااعیر »اوخ«و 

لریناای جااک و بؤیااوک عااالیمچهزنگانین تاریخ کیتابینی واراقالییر، گئ حیدربابادان ایلهام آالراق،

 لقین دردلرینی دیله گتیریب یازیر.ک سؤزلرینی و خاتانیتدیراراق، اوره

دن هادی ساالطانی ایکاای جیلاادلیک »پیاار الر چاپ اولموش او جملهبو آرادا مستقل کیتاب

 
 .60( همان، ص  1

 . 1374، امید زنجان، 1386)اوخ(، زنگان شهری، زنجان، ( عباس کریمی 1
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گتیرمااک   نی حیدر بابا مکتبینده یاراتمیشدیر. و یوزلرجه باشااقا شاااعیرلری آد  62لری«سقا نغمه

دیر. هر حالدا حبیب ساهیر، سااهند، دکتاار یرلیده دهدا بو ساحه  اوالر. آنجاق صاندیق ادبیاتیمیز

علی کوشان، دوزگون و یوزلرجه شاعیرلریمیزدن میثال گتیرسک سؤز اوزانار . بو ایش باشقا بیاار 

بؤیااوک ائتکاای   دیر. آنجاق بونودا آرتیرماق الزیم کی »سااهندیه« اثااری ده اؤزلییئرده گؤرولمه

دن دوکتااور علاای اکباار تراباای »حااالج رلریمیزی دیله گتیرمیش؛ او جوملااهسیله، چوخلو شاعی

-اثرینی خاطیرالماقال کیفایت  64سی«ای »اورمو دریاچهاثرینی و ناظر شرفخانه  63اوغلو« )ائینالی(

ایشاادیر. فارساای ساای ده بؤیااوک بیاار نیریک. بونودا آرتیرمالی یام اونون باشقا دیللره ترجومااهله

ساای اوالراق علاای اکباار شاایوا ییاارم کاای اونااالر جااا چئویرمااهترجومه سیندن آد آپارماق ایسته

 دیر.سی هامیدان اؤنده قئیده آلینمالیترجومه  65»مدرس«

 

 لریحیدربابا ترجمه

حیدربابا سانلی اولموشدورکی فارسالردا شهریاری تانتیدیراندا، اونو،    -ر آدلیحیدر بابا او قده

 -یاای آرزوالدیااالر. چوخلااو شاااعیرلرشاعیری آدالندیردیالر.فارسالر دا بئله بیر اثری اله گتیرمااه

بابانی فارسیجایا چئویرمه یه جااان آتاادیالر. یوزلرجااه فارساای  فارس دیللی و تورک دیللی حیدر

حیاادربابانی   دی. حتا شهریاردا نئچه دؤنااهنیلمهئیدانا گلدی. آنجاق هئچ بیری بیهسی مترجومه

ریردی کی بورادا تکجااه یه چالیشیرسا دا اومودونو الدن وئردی. بو، گؤستهفارسجایا ترجمه ائتمه

هریار فااارس شاائعرینده دیر. نییه ششاعیرلیک دئییل، بلکه دیل اؤزو بؤیوک و اساسی بیر عامیل

لمیاار؟! بااورادا تااورک اوال، حیدر بابانی فارسیجایا چئااویره بی  -گوجلو شاعیر اوال  دهحتا تورکوجه

ک آنااا دیلینااده دئماا   -تورک دیلینااده  کدیر. بیر سؤزولرینه دقت یئتیرمه گرهللیک نین اؤزهدیلی

چوخ ساده اولورسااا، فارساایجا شاااعیر اوالن شااهریار چئااویره بیلمیاار و بااو ایشاای بااوراخیر. بااو 

یرماالرا ال آپاااریر امتحانیندان چیخاندان سونرا دیرکی تورک دیلی حاققیندا یئنی باشدان آراشد

 و بیر سیرا تورک دیلی حاققیندا شئعرلر قوشور.

دن آرتیق دا اولورسا، بیز تکجه اوچونااو بااورادا 100سی  آمما حیدربابانین فارسیجایا ترجومه

ساایندن وفااالی نمونه گؤتوروروک. بیرینجی او ترجومه اوال بیلرکی حیدر بابایا،وزن و قالیب یؤنااه

 
 .1384جیلد، تهران،   2( هادی سلطان محمدی، پیرسقا نغمه لری، 2

 . 1372( علی اکبر ترابی )حالج اوغلو( ائینالی، تبریز، 3

 .1383( ناظر شرفخانه ای، دیوان ترکی، تهران، 4

 .1375ن، ( شهریار، سهندیه، ترجمه اکبر مدرس اول شیوا، تهرا 5
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سااؤنمزین اثرلریناای قبااول اولموش و هیجالی ترجومه اولونموشدور. بورادا صالح سید حسینی و  

 66ریک.ائده بیله

ریک کی بو اثری منظوم و عروض وزنینده، آنجاااق ایکینجی ترجومه، او اثری قبول ائده بیله

 67دور.لی اولموش اوال. بورادا ترجمه چوخ و بولقافیه

نااین ر. بااورادا حسااین مناازوین اوال بیلاا رس شئعرینده چئویرهاوچونجو ترجومه سربست فا

نین اؤن صفینده دایانااان بیاار . منزوی اؤزو بوگون فارس شئعری68ریک سینی اله آال بیلهترجومه

شاعردی و حیدربابانی سربست فورماسیندا ترجومااه ائتمیشاادیر. سااؤنمز اؤزو تااورک چاغااداش 

اییلیر. او تکجه شاااعیر یااوخ، بلکااه بیاار آراشاادیریجی شئعریمیزه، آغیر و ووقارلی شاعیرلردن س

دانیشاایق فورماساایندا  -سی حاققیندا بیر مستقل اثرکیمی ده ساییال بیلر و حیدربابانین ترجومه

 69چاپ ائتدیرمیشدیر.

لااه، شااهریار للیااک یجی کیمی ده تانینماقدادیر. اؤزهدیرکی آراشدیرمنزوی ده او شاعیرلردن

. هاار حالاادا فااارس 70ناای چاااپ ائتدیرمیشاادیرن ترک پارسی گوی« کیتابیل »ایزهحاققیندا گؤ

شئعرینده صاحیب نظر ساییلیر. منزوی حیدر بابانی سربست شعره  ترجمه ائتمیش و بیرینجاای 

 بندی بئله یازمیشدیر:

 کشند.حیدربابا! وقتی که خط می 

 صاعقه ها بر لوح کبود آسمانها

 شود سرازیرو می 

 سیالبهایت پر خروش و غوغا

 و خیل دخترانت

 بندند از برای تماشاصف می 

 سالم من به شوکت و ایل و قبیله تان باد.

 
 ، مقدمه دکتر محمدزاده صدیق 1372( میرصالح حسینی، حیدیر بابایا سالم، تهران، انتشارات فتحی،  1

 .1377چی )سؤنمز( تهران، شهریار، سالم بر حیدر بابا، ترجمه کریم مشروطه
 .1373( مهین دارایی ترجمه سی، امید زنجان، 2

 ی مختلیف درگی لرده چاپ اولوب و چوخالری هله چاپ ایمکانی تاماییبدیر.یوزلرجه بئله ترجمله لر اللرده وارسا، چوخالر -

 . 1369( حسین منزوی، حیدربابا، ترجمه به شعر نیمایی، به کوشش محمد فتحی، تهران، 3

 .1373( حسین منزوی، امید زنجان، امید در امید، زنجان، 4

 . 1372( حسین منزوی، این ترک پارسی گوی، تهران، 1
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 71خوشا به نامی هم کنید از من یاد.

دن ایراناادا دیاال ساااییالن کوردجااه، حیدربابا چوخلو دیللره ترجومااه اولموشاادور. او جملااه

نااین چاااپ لااری چااوخ اوالراق ایکیساایجااه ترجمااهجه و لورجایا ترجمااه اولوباادور. کوردگیلک 

 اولماسینی، من گؤرموشم و اؤزوم ده چاپ ائتدیرمیشم.

بئلااه   72سیله( شهریارچی کورد محققاای، محمدرضااا نیااریکوردجه ترجمه )چاردولی لهجه

 چئویرمیشدیر )ایکینجی بند و دؤردونجو بند(:

 کوکه کانیش و ختای آوان بال اگرن
 تیکان پال اگرنکروشکه کان له بن 

 گل باغیکان لنا و باغچه حال اگرن
 اگر ایمدش و بیر بیخن ممنونین

 دردکانم و شعر بوژن مدیونین.
         ***** 

 حیدر بابا حؤرنا و شانت گر موکت
 رون بخته نت قولنجکانت نر موکت

 ماللکانت یه دسته گل جموکت
 هر وقت با دهات بنی دم باد ایره تی

 تی. یاد ازانت بدبخت بیمه امکان نیرت نیره
سینی ساایامک ساالیمانی روشاان زنگاناادا ترجومااه ائتماایش و اؤزو فااارس جه ترجمهگیلک 

روشاان بیرینجاای و   73ادبیاتیندا یوکسک لیسانس اوالراق، فارسیجا شئعرلری چاااپ اولموشاادور.

 ایکینجی بندلری بئله ترجومه ائتمیشدیر:

 ونحیدربابا برق که زنه آسم
 رو خونه آب را دکه شورشور کنون

 ردیف هیسن اونه نیانون الکون
 شیمه شکوه و دردمونه سالم

 می نام بوگین شومو هم یک کالم.
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         ******** 
 حیدربابا زرحن پریتن

 بورگوده بون خرگوش دوه سرتین
 باغ و بوالغ تیته خو ور وریتن
 اگر وکت از آمو هم یاد بکون

 74شاد بکون. تنگ دیله یخورده تو
نااین دیلینااده چاااپ لریباشقا سووئت اؤلکه  -سووئت دیللری، روس، گورجو، ائرمنی و باشقا

ل بیر موقعیاات قااازانیر. حیاادربابا تکجااه روس سی، اؤزهاولموشدور. حیدربابانین روسجایا ترجمه

 لموشدور.  دیلینه یوخ، بلکه سووئت بیرلیینده شایایان بوتون خالقالرین دیللرینه ده ترجمه او

یااه لریناادن ایکیساای مناایم الیمااده واردیاار. حیاادربابانین اینگیلیسااجهاینگیلیسجه ترجومه

لرینه یاییالن لری بوللو اوالراق، حیدر بابا وورغونالری طرفیندن یاپیلمیشدیر. دونیا اؤلکهترجومله

آپارمیش و اؤز ذوقالری آذربایجانلی الر حیدربابانی معنوی بیر سوغات کیمی دونیانین هر یانینا  

یااه لرده اؤز هونر و دویغااوالرینی دیللندریمااهیه چئویرمیشلر و بو چئویرمهاساسیندا اینگیلیسجه

 سیندن ایکی بندینی گتیریریک:چالیشمیشالر. بونالرین آراسیندان پرکارین ترجمه

Haydar-baba, when the lightning glow, Rain streams join, floods 
roar and flow Girls in a row, wathing it beside the window, 

To your kind folks and high dignity I bow, 
Would you recall my name, mention it also? 
*** 
Haydar – baba, when partridge rises at once, the hare jumps out 

of the bush and runs,  
Or the gardens dress with colored blossoms, remember me if 

possible, once or move, to make my hart happy, which is dedly bore. 
جو ایلده چاپ اوالراق، دؤنه لرلااه یاااییلمیش و دونیااا ادیااب لااری طرفیناادن 1993بو ترجمله،   

 75قارشیالنمیشدیر.

یتاگ ایله بیرگه چئااویرمیش و چاااپ آلمانجا ترجومه سی برلن ده اسماعیل میتاگ و ائته م

 بورادا بیرو ایکینجی بندلرین آلمانجاسینی گتیریریک:  اولموشدور.

 
 14، ص  1384مانی روشن، زنجان، ( اوستاد شهریار، حیدربابایا سالم، ترجمه گیلکی، سیامک سلی1

یه  رحیمه عباسی دا حیدربابانین ایکی جیلدینی ده اینگیلیسجه  –بونو دا دئمک ایستردیم منیم حیات یولداشیم   75

 دیر.سیندهچئویرمیش و ایندی چاپ عرفه 
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Oh Heidar baba, wenn die Gewitter donnert, 
 die Fluten tosend beginnen zu fliessen, 
 stehen die Madchen in einer  Reihe, um ihn  zuzuschauen  
Sei gegrusst deine voksstumme, in Herrlichheit  und Glanz 

Mogen auch meinen Namen mat auf ihre Zungen nehmen 
                              *** 

Oh Heidar baba wenn deine Rebhuner auffliegen 
 Dann springen die Hasen unter dem Busch her vor und fluchten, 
Dann erbluhen deine Garten  esoffnen sich die knospen, 
Wenn es dir moglich ist, erinnere dich dann an uns, 
Und er freue unsere traurigen Herzen.76 

-ویو حیاادربابا اوسااتونده ایشاالهچی( ایللر بنمز )کریم مشروطه  آذربایجان شاعیرلریندن سؤ

یرلاای و گااؤزدن قاچیریلمااازدیر. بااورادا ایکاای بناادینی سی ده دهو اونون فارسیجا ترجومه  میش

 سیندن اؤرنگ وئریریک:سؤنمز ترجمه

 حیدربابا به گاه جهشهای رعد و برق 
 کامواج سیل غرد و کوبد به صخره فرق

 غرقدوشیزگان شوند به صف در نظاره  
 از من درود باد به شأن و کیانتان
 باشد که نام من گذرد بر زبانتان.

           ******* 
 هنگام پر کشیدن کبکان بر آسمان

 از بیخ و بته جستن خرگوش رم کنان
 گاه شکفتن گل و گلخند بوستان

 گر باشدت مجال، دمی یاد ما کنی
 77شادی نثار این دل ناشاد ما کنی.
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 78بولود قره چورلو )سهند(

-نین وقارلی آدینی اؤزونه شعر آدی گؤتورهباشا چاتدیغی سهند داغی  -سهند اتکلرینده بویا

لیک ایللریندن بری، شعر و ادبیاتال ماراقالندیقدا، دنیا گؤروشونو ن »بولود« عمرونون یئنی یئتمه

شاااعرلریندن اولاادو. سااهند، اؤز عصاارینین اؤن مصراعالرا بوکوب، معاصر شعریمیزین اقتاادارلی  

ین داهااادا لی شاعرلریندندیر. او، مین ایللیک مکتااوب ادبیاااتیمیزن، مفکورهیهسیراالریندا ایرلیله

-ده قورقود« داستانالرینی معاصر ادباای دیاال شاایوهلریندن ساییالن »داعتبارلی کالسیک نمونه

سینده بؤیوک رول اوینامیشدیر. »اوغااوز« مهله شعره چکمیش و ملی شعوروموزون چیچکلنلری

لریندن سؤز آچان »سازیمین سؤزو« کیتابی، سااهندین ایلااک شااعر نین کالسیک اسطورهائللری

کتابی کیمی، اوغورال شاعریمیزه دنیااا شااهرتینی ارمغااان ائااده بیلمیشاادیر. فااردی اسااتعدادینا 

نااین له، چاغااداش آذربایجااان ادبیاااتیدایاناراق، خالق فولکولوروندان قیداالنیب یازدیغی شااعرلری

میزدن اوزاقالرادا تانیتدیرانالردان اوالن سهند، بیر چوخ تدقیقاتچی و علاام معاصر دورومونو اؤلکه

 نین آراشدیرماالریندا یازیالن تدقیقی موضوعالرا چئوریلدی.  آدامالری

ا یوردومااوزون   بو معاصر شعریمیزین خالق طرفیندن آلقیشالندیغینی گؤستریر. ائلیمیاازین

نااین قانلی ا قادالی ایللریندن بری، سهندین عالم دوستو، دوکتور، »محمدعلی فرزانه« جنابالری

ایله، اؤتن ایل، قاباق ایللرده چاپ اوالن ایکی جلدلیک سازیمین سااؤزو کتابالرینااا عااالوه   تشبثو

لااه تااابی، آدیمین کددهسی  لی شعر مجموعهاوالن باشقا شعرلرله بیرلیکده، سهندین آغیر حجم

ن بااو کتاااب، محتشاام ائااده . دده قورقود بویالرینی أحتااو79دن اوزاقالردا ایشیق اوزو گؤردواؤلکه

 ک، هئچ ده سهو ائتمیریک.  دیر دئسهده، چاغداش ادبیاتیمیزین شاه اثریجهریمیزین ائلهشاع

ش عااالم و بؤیااوک سهندین چاپ اوالن شااعرلرینه یااازیالن اؤن سااؤزلرین مااؤلفی، تااانینمی

 فولکولورشناس م.ع فرزانه جنابالری، سهند حیاتیندان سؤز آچدیقدا یازیر: 

جی عصر، جنوبی آذربایجان ملی ا مبارز شعر سیماسیندا پارالیان سؤنمز اولاادوزالردان 20»
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جاای ایلااده 1305لو، مشهدی مطلااب اوغلااو،  بیری و بلکه ده بیرینجیسی ساییالن بولود قاراچور

 سینده دوغولموشدور.  ینده بیر ایشچی عائلهماراغا شهر

لرینااه »بولااود« آدیناای نن آتا و آنااا، اؤز کؤرپااهلری و قورالالری ایله ایلگیلهدوغما ائل سجیه

 سئچدیلر.  

اونالر بو آدی سئچمکده کیم بیلیاار، بلکااه آذربایجااانین جوشااغون و بولااودالری شیمشااک 

یرگون یاغمورلو بولااود اولااوب، آذربایجااان شااعر چاخان طبیعتینی و بلکه ده خیرداجا بولودون ب

 گلشنینی سوواریب گوللندیردیگی اوچون اونا وئرمیشلردیر. 

نین اَن قورخونج ایللرینده، یعناای آذربایجااان خلقینااین بولود قاراچورلو، رضاخان استبدادی

چاتدی. او درس   ملی ا مدنی وارلیغی تاپداالندیغی و الغا قویولدوغو ایللرده دوغولوب، بویا ا باشا

ده اؤز آنا دیلینده اوخویوب ا یازماق و حتی دانیشااماغا حقلاای اوخوماق اوچون گئتدیگی مدرسه

هاولماسا بئله، یارادیجیلیغینا باشالدیغی گوندن شعر و منظومااه سااینی آنااا سااینین اساااس حصااّ

اق اؤز وارلیغاای، طه باخمایاااردیلینده یازماغا باشالدی و عمرونون سونونا قدرده بو دؤزولمز شاارای

 80دن جارچکیب، قلم چالدی.«  تاریخی، مدنیّتی یولوندا یورولمادان و یئنیلمه  ،دیلی

نین ایلیااق هاااواالری نین ایلکین گونلرینده آزادلیق گونشیجی گونش ایلی یاز فصلی1358

قوغوشدو. او، اؤلمااز یه یاییلماقدا ایکن، بولود قاراچورلو »سهند« دنیاسینی دئیشیب، ابدیته  اؤلکه

کلی شاعردیر. اؤزو دئدیگی کیمی؛ »آنجاق ائلاای ک اورهله، اؤلمزلیکده یاشایان، بیر کؤورهاثرلری

اوچون یاشایانالرین اؤلوب گئتمک ایله ن عمری قورتولماز اؤلومله حیاتدا بیر بوتونلوک وار :گول 

 توخوم اولماسا، توخوم گول اولماز«  

پراسسااینی گااؤزدن گئچیردیکااده، شااعریمیزین بوتااون بعدلرینااه   اولو سهندین یارادیجلیق

-لیااک نین یئنیگؤستردیگی قایغیالرینی باشادوشه بیلیریک. یازیب یاراتدیغی ایللر، دنیا ادبیاتی

چیلیک دؤورو اولدوغو کیمی، سهندده بو ادبی یولون اوغورلااو شاااعرلریندن اولااور. اونااون هئجااا 

دیاار. خااالق حیاتیناادان سااینین تیپیک نمونهآذربایجان شعریوزنلرینده یازدیغی شعرلر معاصر  

رلیااک، سااهندین ذوق آلیب، انسانالرین عصرلر بویو آختاردیغی عدالت، سااعادت و انسااان ساائوه

 اثرلرینده اساس رول اویناییب، آپاریجی اولموشدور.  

قورویااان آتااا ا جه، مکتوب ادبیاتیمیزدا اؤنمیناای  عصرلر بویو شفاهی خالق ادبیاتیمیزدا، ائله

بابا مثللریمیز، عاشیق ادبیاتی اؤرنکلری سهندین شعرلرینده اؤزونو قورویااا بیلماایش و اونااون أن 

لر اولموشدور. او ائلاای اوچااون چیرپینااان بیاار ن شاعرانه جملهک دویغوالرینی تمثیل ائدهکؤوره
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 ک، دانیشان بیر دیل اولموشدور.  اوره

نااین باقر خلخالی و حکیم هیاادجینوزی، مال محمدسی، حکیم زسهندین فلسفی دوشونجه

-لااهده فلسفه، انسانیلریندن بیریسی حساب اولور. بو، سون حلقهنین سون حلقهفلسفی زنجیری

 شیر، حیات قوخوسو آلیر و شاعری هر بیر »ایسم« اه قارشی قویور: 

 سینه،قارقیش شیطانالرین وسوسه        

 ه. قارقیش آزغینالرا، اگوئیستلر  

 سینه  قارقیش دوشمانالرین دسیسه 

 کومونیسم دئین شوونیستلره.  

*** 

 قیچیندان آسالنیر شیطان داش تکین   

 انسان دیرماشدیقجا کماال ساری.   

 یئنجیر یئنجیشدیریر ایپین اؤرکنین   

 آرتیق یوکسلمگه قویمایا باری .... 

 دیر،  انسانا یاراشیق سئوگی ا ایستک  

 دیر کین باغالماقالر.  خیصلتیاراماز   

 کدیر،  ک کؤورهانسانا یاراشان اؤره 

 سیدیر، بوتون شیلتاقالر.  وجدان خسته 

     *** 

 گی  محبت ائویدیر انسان اوره 

 چوخ تئز کدورتدن بوشاالبیلر  

 گی  فطرتاً تمیزدیر انسان دیله 

 81لر اولفته چئوریله بیلر.  کینه 

لشاادیریر و میزی، بیرده اجتماااعیلشمیش فلسفی دوشونجه، انسانیائله بونا گؤره ده، سهند

. او، پهلااوی شااوونیزمی قارشیساایندا، طبیعاای حقلااری تاپااداالنیمش مظلااوم 82لشدیریرسیاسی

-رک جایناغیندان قورتارماق ایسااتهمک یوخ، بلکه حقلی ووروشالرا گیرهائیلیمیزین وارلیق دیله

لااردن، نااین ضاادّیتگؤزوایله یوالچیخاراق باشالییر. دنیانین مااداریییر. بو حرکتی ایسه بصیرت 
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لی شاعر، گرچگلیگین ایشاایق ایلااه قااارانلیق ووروشااوندان پارالماسااینا دوغدوغونا اینانان فلسفه

 اینانیر:  

 میشم من، لر بو سؤزو سؤیلهدفعه 

 حقی غصبکاردان اولماز دیلنمک.   

 ین،  آزاد یاشاماغی سئویب ایسته 

 لی ووروشالراگیریشسین گرک. حق  

*** 

 دیر،  لر، عینِ حیاتیئرلی ضدّیت 

 دونیانین مداری اونسوز پوزوالر.   

 دیرایشیغین پارالیان یئری ظلمات 

 لردن حقیقت پارالر.  مجادله 

رحمتلیک گنجعلی صااباحی دئمیشااکن: »بولااود قااارچورلو سااهند، بیاار متفّکاار، بیاار        

لرینه جوماراق، آزادلیااق و مبااارزه یااولالرینی گنجلیگااه نشااان فیلسوف کیمی حیاتین درینلیک 

 83وئرمک ایچون، سوندورولموش ملّی دویغو، ملی شعوری اویالتماغا چالیشدی ...« 

ولدوقدا، ان مهارتلی عاشق و ساز اوستادیمیش ائله بونا گؤره ده، سهند سؤز اوستادی ا       

 سازی بیر ناطق ا اؤزوده قوخماز بیر ا انسان کیمی تانیتدیریر:  

 اورداکی دیل، آغیز سؤزدن اوساندی    

 سین  سوروشون مطلبی تئللر سؤیله    

 دوداق دانیشارسا، اود توتلر ا یانار    

  84سینیلهلر، اللر سؤگرکدیر زخمه    

نین گرگین دورومو، دیل یاساقلیغی و بیر یوللوقال آزادلیغااین بوتااون سارسیلماز شاعر چاغی

جیغیرالرینی باغلی و بوتون آغیزالری قاپالی دویدوقدا، ضیالی صنعتکارالری، ساز سیغینماالری، 

 ک سؤزلرینی، سازال آندیرماالرینی تاپشیریر.  جه ده اورهائله

ین سؤزو، ساز ایله دئییه بیلر، دوغورداندا عاشاایقالرین شاعرین اینامینجا انسان دیلی دیینمه

دن جلیلاای، جنگاای کااور اوغلااو، الر یاخود های ا هارایالر او جملااهسازیندا ترنم اوالن سیزیلتی

 بوت ائدیر. آشاغیداکی چارپارایا باخین: یانیق کرمی و ... اولو شاعرین ادّعاسینی ث
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 آشیق دایاندیریر سؤزو صحبتی    

 الینده صدفلی سازی دانیشیر    

 کاماال یئتنده انسان صنعتی    

   85یی، قازی دانیشیر.چؤللرین اؤرده    

صحبتی بیر آنلیقاادا، دایاناادیریر سااادا، اینجااه و ظریااف   -آشیق اؤزو دانیشدیغی سؤز       

رک یااهدییی قوپوزون، روحو جالالناادیران تئللرینااه دهرینداکی مضراب، کؤکسونه سؤیکهبارماقال

لریناای اونون یئرینه سازی دانیشیر. دویار شاعر دئییر انسانین هنر و صنعتی کامالین سون زیروه

دن قانااادلی قوشااالرینی دا دانیشاادیرا بیلاار. دیکده، چؤلون دیل بیلمز حیواناتی او جملهمنیمسه

یااه یاااتیم پوئمااا ایلااه باشااالدیقدا نین باشالنغیجینی اورهاریقال شاعر دده قورقود داستانالریباج

 »دیرسه خان اوغلو بو غاج خانین« داستانینا ائل آشیقی و اونون سازی ایله گیریشیر:  

 آشیق چالیر سازینی   

 آچیر عشیق یازینی   

 لری اوینادیر  نغمه 

 لرین قازینی  چمن 

 چمن گولور، گول گولور  

 داغالر گولور ائل گولور   

 گولوشدوکجه طبیعت   

 نغمه گولور، تئل گولور 

 جوشور عاشیغین قلبی   

 دوالنیر هر دییاری   

 دن  دئییر قورقود دده 

 86نین دوداقالری!  سازی 

باغیشالیاراق، سازین ل اوبرازالر  ساز ا سؤز صنعتکاری، اولوسال دویغوالر یارادیجیلیغینا اؤزه

یااه یاااتیم کله ندیریر، هابئلااه اورهروحو اوخشایان و جیالالندیران سسی ایله عشقی، املی چیچه

ی، باااغالر ... یاان لااری، سااوالری، داغااالرنااین قوشااالری، بیتگااییسی ایله بوتااون طبیعتاا نغمه

رتااال سااایاغی ک خیااالی قاجااه ده عاشاایق قلباای دالغاالنیااب، جوشااور و یااوگرهگولدورور، ائلااه
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اوباالرینی دوالنیر و کؤکسونده کی سااازین اینجااه تئللااری  -قانادالناراق بوتون تورک اؤلکه و ائل

نین باش باایلن آغ ساااققالی قورقااود ائللری ک ا نهایتده اوغوزرهنهانسانین دوداقالری کیمی ترپه

 ... دن سؤز آچیردده

ک، قوپوز چالماسی و اولو ل صنعتکاری اؤیرهنین باشالنیشیندا، اولوسا»قانلی قوجا« داستانی

 باباالریندان سؤز آچماسینی رجاء ائدیر:

 جانیم عاشیق، گؤزوم عاشیق    

 چال قوپوزون، آچ داستانین      

 او سِحرکار جومرد الین    

 لرده خوش دوالنسین  پرده     

 اووزو قارا، باغری قارا    

 جهالته جوموب، باتان     

 قادینلیغا بهتان آتان    

  87شارالتانالر بیر اوتانسین.    

را سارساااق لرینده دوالندیقدا، اوزو قارا و قلباای قاااعاشیغین فسونکار بارماقالری سازین پرده

شااارالتانالرا هتان یاخان خوریاااد نیزینه جومان، قادینلیق ناموسانا بُلیک دساتقینالری هابئله منم

 لرین افشا ائدیر. جه ده یاراماز ائتگی )عمل(، سؤز قیرمانجینا باغالییر، ائلهو تانیسین دئیه

ک شاعر، ان کیچیک یاشالریندان سازی بیر وورغون آشیق کیمی اینجه روح و کؤورک اوره

یاوریساای اوالراق   یی دالغاالنیر، جوشور ائله بونا گؤره ده کؤنلونون ایلک دینله دیکده، جیلخا اوره

 ایلک الهامینی ایسه سازدان آلیر: 

 ازه لدن منی ده جوشدوان اودور    

 میشم، فکره دالمیشام  اونو دینله    

     دیر    او، وورغون کؤنلومون ایلک یاوریسی  

   88من ایلک الهامیمی اوندان آلمیشام.    

او دئییر: ائلین حرمتلی صنعتکارلری اوالن عاشیق ساز مضااراب ووردوقجااا اؤزوده، اؤز        

 جه ده های ا هاییندان طوفانالر قوپاریر:سینده غرق اولور ائلهنغمه

 سینده  اؤزوده غرق اولور اؤز نغمه  
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 سی  طوفانالر قوپاریر هر بیر نغمه    

 آچیر خیالی نین آغ یئلکه نینی    

 89.دنیئنه ده سؤیله بیر قورقود دده    

نااین یاشاااییش طاارزی، آشیق، دده قورقوردان داسااتان آچاااراق کئچماایش آتااا ا باباااالری

لریناای خاااطرالییر. بونااونالدا دویااان شاااعرین دویغااوالری لیک لری، قهرمانچیلیق، مردانهسجییّه

 کله نیر. چیچه

 دانیش دیلیم آشیق دیلین وار اولسون   

 سین قوی بو داستانین  کسیلمه  آردی    

 لرین ایزیله بلکه، دانیش کئچن  

  90الیندن یاپیشاق یول آختارانین.    

لااری دییه وارلیغین یاخود کیملییین آرایان ائللرین اللریندن توتوب، اونااالری اؤز کئچماایش

 ییر.  نین ایزلرینه ایشیق سالماق دیلهایله تانیش ائتمک اوچون، آتا ا باباالری

یینده، پوئماسیندا خیال کندرینی آچارکن، آیالری ا ایللااری گئریااده قویااور، ائل دردی اؤره

نااین تااوی ا دویونااو نین ائل ا اوبا قونااا قلیغیناادا دویاااراق، ائللااریاؤزونو کئچمیش اولو باباالری

تکلی و یه دوشور، یاسالناراق، غملااری داشاایر، دئمااک بیاار ایساا ییخیناجاغیندا گؤزو قورقود دده

یه یاخینالشاااراق، یاشااادیغی دؤرون ساایخینتی ا هابئلااه رحمیساایز ارکویون کؤرپه کیمی، دده

رک، کناادلرده، دوشمانالرین آمانسیزجاسیا ائل ا اوبانی تاداماسی و... دان آتاسااینا شااکایت ائااده

ی اوباالردا، طوی ا دویونلرده نغمه یاساااقلیغی، گئاات ا گئااده، عاشاایق و سااازین و باشااقا محلّاا 

 ییر:  لرین اونودولماسیندان آجیلر و رسملر، عنعنهلر، متللری، هابئله مثلموسیقی آلت

   اوباالردا نه توی نه بایرام اولور   

 نه قوپوزچالینیر، نه مرد اؤیونور .    

 نه بیر اوزان گلیر نغمه اوخویور   

 نه بدوو آتالرین ایچی دؤیونور .    

لاای، ماارد شاااعرینی بئلااه نین گؤرکملی، درین دوشونجهآذربایجان ادبیاتیبولوت قره چورلو 

آراشاادیرماق،   -لنمک اولماز، سهندین اثرلرینی یئنی باشدان اوخویااوبساده خاطرالماقال کفایت

 -یئنی اوخوجوالر البته چاتدیرماق، شاعری تانیماااق اوچااون قورولتااایالر قورماااق، اونااون ادباای
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 91ییااق.یرلناادیرمک ملاای بیاار وظیفااه کیماای بوینومااوزا آلمااالیده  فرهنگی ایشلرینی  -سیاسی

یی بوتااون خااالقی ایلااه چیرپینیااردی، اونااون نبضاای بیلیریک بو بؤیوک اومانیست شاعرین اوره

نااین، بااو ساایاونون آجی اؤلومونون، واختسیز دونیااادان کؤچمااه  92ووردو.  -خالقی ایله دؤیونوب

ندا داماااغیمیزی یاناادیریر. ایناادی خااالق شاااعری قارشااینااین آجیساای هلااه ده  بؤیوک ایتگاای

 سی واردیر: خالقیمیزین ایکی بؤیوک وظیفه

لمااک و خااالق الینااه چاتاادیرماق، ایکینیجاای بیرینجی وظیفه اونون اثرلرینی یایماق، اینجه

پرورلیااک ساامبلی اوالن آنااا یوردوناادا سینی خالقیمیزین مردلیک، انسااانوظیفه شاعرین مقبره

 دیر.  قورماسی

نااین تاااریخینی، اومانیست شاعریمیز ایکی جلدلیک »سازیمین سااؤزو« اثرینااده اؤز خااالقی

رک، خالقیندا ملی شعور یاراتماغا جان آتمیشدیر. اومانیست شاااعر یئااری لرینی ضبط ائدهعنعنه

گلدیکده انسانا اوز چئویریر و انسان حقینده درین فلسفی گؤروشلرینی، اینسااانی باخیشااالرینی، 

مگه چالیشیر: حقین ط حقیقتین باغچاسی هر واخ اینسانال گول آچیر، اینسانال سااولور ان سؤیله

ن شاااعر، یر وئرهبؤیوک حقیقت انساندیر؛ آنجاق انسانسیز حقیقت اولسا، کور اولور. انسانا بئله ده

جنااون ساایندن الفتیناای قیااران گوناادن دَلاای مل پری ا انسان ا سئوگیبونا اینانیر کی بو گؤزه

کیمی ایلک محبتینی اونودانمایان کیمی چؤللری گزمگه دوشموسدور. انسان هله ده ساارگردان 

بیر قوش کیمی یورد ا یووا تاپمامیش، انسانلیغی تاپماق اوچون بوداغدان ا او داغا قونور. انسااان 

ناای حقیقتی ایتیرن گوندن باشی داشدان داشا سیلدیرم یولالردا سرگردان قااالیر و سااعادت جیرا

اؤنوندن قاچیر. انسان  اؤزلوگوندن آزیب ایتگین دوشااور و بااو زاماناادیر کاای اوز قااانینی ایچیاار؛ 

 بیلمیر اؤزونو هارادا آختاریب تاپسین:  

دا لر یاراتمیش. بعضاً آختاریااب، یورولااوب یولاا او اؤز صورتینی یادا سالدیقدا بیر چوخ افسانه

-لر دنیاساایریر. بؤیوک اومانیست شاعریمیز افسانهلرده گزیب آختاقالدیقدا، ایندی اؤزون افسانه

لااری علماای ا لاارین یارانمااا علتیناای آراییاار و افسااانهنین یارانماسینی بئله ایضاح ائدیر، اسطوره

می، » انسانالرین ایااده آل دنیاساای  -لری  یرلندیریر. شاعر افسانهشاعیرانه باخیشال ده نااین تبسااّ

 دئییر. 93دیر. «آرزیالرین ترنمیحیاتدا تجسم تاپمایان بؤیوک 

ییاار، حتاای اؤز لااهلره اوز چئویریر، اونالریاان ایااچ صااورتینی اینجااهبو باخیشال، شاعر افسانه
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لرین بیرده قلمه آلیر چونکی بیلیر: بیر اولگو اولموشدور گاهدان انسااانا عصاایرلردن قاااالن افسانه

ن داریخیب داردا قاالندا. اودور کی انسانلیق افسانه رؤیا اوخشاییب تسلّی وئرمیشدیر؛ اونا هر زاما

ییاار، بعضاااًده بورونااور گااؤیرچین پالتارینااا. او بیر پری کیماای داغالریاان باشاایندا بیاازی سسااله

-ین نغمهین، داغالر باشیندان بیزی سسلهییر. بو اومودالری بسلهساحیلسیز گؤیلردن اومود دیله

-سینی اینگیلدهلرده بویالنیر. عاشیق چومچهافسانهلری  دیک لر، عاشیقالرین سازالریندان سؤیله

دیر! عشااقی، آرزیناای لری تیترهکرک اورهیهلرده گزیر، ساز نئللری تیترهدیب افسونکار الی پرده

دده قورقااود ا اولااور، آتااا ا   -جانالندیریر. سهند، بو ایلهام دونیاسینا قدم قویاراق اؤزو بیر عاشیق

استانالرینی سؤیلمگه جان آتیر. شاعر، محبت داسااتانی ایلااه قهرمااانلیق نین قهرمانلیق دباباالری

لر گااؤرور، محباات ساایز قهرمااانلیق اولماااز، قهرمااانلیق داستانی آراسیندا بؤیوک و محکم ایلگی

 یرسیز دیر:محبت سیز اولورسا، ده

 .دیر بیری محبتانسانلیق یوکسلن ان اوجا یئرین              بیر آدی سئوگی 

 دیم باشقا حقیقت.  انی آختاردیم من درین ا درین          آرایا بیلمههر ی

آناااالریمیز  -دوغاارودان بااو حقیقاات آدلاای ساائوگی قهرمااانلیق ا انسااانلیق یولوناادا آتااا 

دؤیوشموش، ووروشموش، عشقه چاتمیشالر. بو عشقدن یارانااان آذربایجااان خااالقی بوگااون بااو 

 رمی؟  لری ایتیرهافسانه

ناااغیلینی اوچ   12: دده قورقااودون  94نئچه اثرلر یازیبدیر کی بونالری آد آپارماق اوالرسهند  

 ( قارداش آندی،3مین کتابی  ( دده2( سازیمین سؤزو  1جلدده:  

باشقا اثرلری: شالالق، ارمغان، شهریارا مکتوب، آخر سؤز اشتاین بگه، کااور چایلیااا مکتااوب، 

، فرهاد، من تبریاازدن گلمیشاام، زیارتنامااه، امامااا لی، بوز چیچگی، حسرت، جیرانسووئت گؤزه

 سالم و ...

بو اثرلر آراسیندا دده قورقود کتابیندان الهام آالراق یازان اثرلااری بااو گونکااو ادبیاااتیمیزین  

دن جانالدیااب، دیر. سهند دیلمیاازی یئناایلریلری و شعریمیزین ایشیقلی حیصهپارالق صحیفه

له سؤز باخیمیندان دا بؤیوک بیاار خزینااه معاصاار ی دیرینمک لرللیک دیب، حماسی گؤزهتمیزله

دیلیمیزه باغیشالمیشدیر. سااهند دده قورقااود ناااغیلالرینی قلمااه آلماااقال، اولااو باباااالریمیزین ا 

لرینی جانالندیرماق قصدینه گلماایش و بااو آناالریمیزین قهرمانلیق، صداقت، محبت و ایگیدلیک 

مرحااوم سااهند اولموشاادور. مرحااوم سااهندین خاطرالمااا،    -طریق ایلااه شااهریاری دا اویااادان  

ائلیمیزده ملی دویغو یاراتماغااا خاادمت ائتمیشاادیر. خاطرالتمالییااام کاای اوسااتاد مجلساالرینی 
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 لره ان ضروری بیر ایشدیر.  جک نسیلمه بو گونکی و گلهلهقورماق و اثرلرینی اینجه

 هله یانار اوجاغیمدا کؤزوم قالیب  

 میش سؤزوم قالیب  دوداغیمدا دئییلمه

 دیم ایللریمی ایللره من  دویونله

 باغیشالدیم سئوینجیمی ائللره من 

 دیلر منه شاعر سؤیله

 من اؤزومو شاعرلره تن بیلمیرم  

 آما بونو بیلیرم کی  

 اؤز خالقیمین صدامی یام  

 عمروم بویو یویورموشم 

 یخیلمیشام  

 اویانمیشام  

   95بویانمیشامدان یئرینین آل زنگینه 

مااین قود کتابینی، حقیقتده اوچ جیلده بیتیرمیشاادیلر: سااازیمین سااؤزو، ددهسهند دده قور

کیتابی و قارداش آندی. اوچونجو بؤلوم بیرینجی دفعه اوالراق استکهلم شااهرینده چاااپ اولاادو و 

کیتاباادا بااوی بااو    6مااین کتااابی« عنااوانی آلتیناادا یاییلاادی.  بویو احتوا ائده ن توپلوم »دده  12

دن یارارالنمیش و همان اؤن سؤزو، سون سؤزو هاار بوی بیر شیوه  12آرتیریلمیشدیر. سهند هر   

چون عالوه ائتمیشدیر و یئنه ده بورادا اؤز دنیا گؤروشونو، هابئله فلسفی دوشونجه سااینی بوی او

شاااعرین دیله گتیرمیشدیر. دئمک اوالر شاعر بااونالردا داهااا صااراحتله سااؤزلرینی  دئمیشاادیر.  

دیگی محبتی بورادا آچیقالمیشاادیر. ملتینااه سیاسی انسانا باخیشی و اؤز خالقینا و وطنینه بسله

 اوالن ظلمدن دانیشدیغینی داوام ائدیر و دئییر:

 نینسیبربریت دوره

 هله –قانونالری هله 

 شیدت ایله حُکم سورور.

 لرآرخاسیز ملت  –ائل 

 هله گوجه چوخلوقالرین

 والرینقدرتسیزلر زورل
 

 .184( همان، ص 1
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 سیدیر.سیدیر، کولهطعمه

 نینمن انسانالر بیر بیری

 سیرداشیدیر  -قارداشیدیر

 بیرگون، ایکی گون یوخ،  -دئیه

 عمر بویو هارای چکیب

 قلم چالیپ، بوغاز ییرتیب

 96شعر یازیب، یاراتمیشام.

 رک یازیر:ائدهسینه اشاره  سهند هله ده ملتچیلیک خولیاسیال خالقیمیزال عنادینا داوام ائتمه

 اومانیزمی سایان کیمدیر؟

 انسانلیغی آنان کیمدی؟

نااین بئلااه بیاار زاماناادا، سااهند اؤزونااو خالقینااا باغالییااب، خالقینااا شاااعر اولااور و خااالقی

 رک دوشمنلری قارشیندا دایانیر:ایستکلریندن مدافعه ائده

 من ُقدرتلی قولو زوربا

 بیر ملتین شاعرلری تک 

 حیاسیزجا اؤیونوبن

 ئللریمه »اوستون نژاد«ا

 خولیاسیال حاکیم اولماق

 انسانالری چالیب چاپماق

 میشم.درسلرینی وئرمه

 من ازیلمیش، حقّی ایتمیش

 یوخو الدن گئتمیش  -واری

 آغیر ستملره  -آغیر

 معروض قالمیش، اسیر دوشموش  

 میللتیمین، میللتلرین

 عمرو محکوم انسانالرین

 97یم!انسانلیغین شاعری

 
 . 267، ص 2001مین کتابی، استکهلم، ( ب. ق. سهند، دده1

 .295( همان، ص 1



 نیر/    اولدوزالر اله      90

 

 لرلااه اؤزونااون شاااعرلیگینه و شاااعرین نئجااه اولاادوغونا آناادی« اثرینااده دفعااهسهند »قاردانش 

لرینی آچیقالییر. سهند خالقینا حقلی اوالراق قورتولااوش دیلااه للیک لر ائدیب، شاعرین اؤزهاشاره

 ییر و اونون حقی اولدوغونو سؤیلور:

 رم محکوم ائلمیههقورتولوش ایست

 شیلتاقدیر، نه طاماهکارلیقبو نه 

 دیلیزه دگمیریم، دیلیمه دگمه

 98بوسؤزون هاراسی سوجدور، گناهدیر؟

یه دؤزوب، هله رک جانینی، عؤمرونو بویولدا قویوب، هر اشکنجهسهند، دیلیندن مدافعه ائده

 ییر:ده دؤزور، آنجاق یولوندان دونمه

 دیلیمی کؤکوندن چیخار ساالردا

 ر نیسگیلیمییازدیم هر دردیمی، ه

 بکارمن کی الل  اولموشام قوی غص

 سین کسسین دیلیمی.مههئچ اسیرگه

 *** 

 حقی دانانا حق یاتیرماز اولماق

 سیدیرل انسانلیق سجیّهان گؤزه

 ظلمکارا قارشی باریشماز اولماق

 سیدیر.ایگیدلیگین یوکسک سویّه

دیلااک  –نین قورتولوشااوندن عااالوه بیاار آرزی سهند خالقینا دایانان شاعر اولموش و خالقی

 میر و بئله سؤیلور:ایسته

 انسان شاعری عالم، عالم دایاغیم

 گیم حقلی بیر انسان قدردیر.دیله

 گیم، دالداناجاغیمبیر پارچا چؤره

 99بیرده آزادلیغیم، منه یئتردیر.

 بیلیر و ایگیدلیکله دئییر:و بونو اؤز مسلکی  و تعهدو    آشکار دئییر  -شاعر هر سؤزونو آیدین

 منی باغیشالیین دوستالر، یارانالر

 
 .297( همان، ص 1
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 دیم اگرمطلبی پرده سیز سؤیله

 مسلک اومانالر  -شاعردن تعهد

 100بیلسین که تعهد صراحت ایستر.

 بئله بیر رسالتی بوینوندا گزدیرن شاعر، شعرینی سونگویه چئویریر:

 سونگویه چئوریریب شعریمی من ده

 کدیر.ام گرهکلره تاخسقارا اوره

 قودوز شیطانالری یئرلی یئرینه

 کدیر.شیمشک کیمی شاخیب یاخسام گره

 ینلر بیلیر، بیلسین بیلمهبیلن

 یم من.عصیانکار ائللرین شاعری

 وولقاندیر ایچیمده جوشوب پوسکورن

 ر آلوو چیخار شعریمدن.اود پوسکوره

 سیننیلمهمندن سؤز گیزلتمک گؤزله

 اینامیم واردیر.یولوما   -سؤزومه

 آچیق دانیشما قدان هورکن لر یقین

 قورخاقالر، یولسوزالر، ایمانسیزالردیر.

انسااان   –و اونااون شااعرینده    101ر شاعردیرآنجاق بونو اونوتمایاق کی سهند بیر انسان سئوه

ایلک پالندا دایانیدیر. اونون دنیا گؤروشونده، فلساافی باخیشاایندا، هابئلااه توپلومسااال نظرینااده 

 انسان و انسانلیق موضوع طرح اولمادا دیروبونا اینانیرکی:

 حقیقتین باغچاسی هر واخت  –حقین  

 انسانال گولور، انسانال سولور.

 ان بوئوک حقیقت انساندیر آنجاق

 102.ولسا، کور اولورانسانسیز حقیقت ا

یااه وثیقااه اوالن و گااونش بویاادا شااعله اوالن. اباادیتی جااهاونون باخیشاایندا انساااندیر گلااه

 ایشیقالندیران و کائناتا ایشیق ساالن دا، یئنه اینساندیر:

 
 .357( همان، ص 2
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 دئمک انسان بو دنیانین

 طبیعتین سیرداشی دیر.

 حقیقتین دویار کؤنلو

 رگؤزو، یولداشی دیرگؤره

 ده انساندیر:وارلیغین مقصدی  

 یئرسیز دگیل وارلیقا دا

 مقصد اولموش اگر انسان

 طبیعتی او دیریلدیر

 103حیاتیالن وارلیقیالن.

نین یاوروسوندان الفتینی قیرماغی، دَلی مجنااون ل پرین شاعر، بو گؤزهیر وئرهانسانا بئله ده

نی اونوتمایان چؤللری گزدیگینی یازیر. بو انسان هله ده سرگردان بیر قااوش کیمی ایلک محبتی

 یووا تاپمامیش، انسانلیغی تاپماق اوچون  بو داغدان او داغا قونور:  –کیمی یورد  

 ن گوندنانسان حقیقتی ایتیتیره

 ییر هر زامان.باشی داشدان داشا ده

 سعادت جیرانی قاچیر اؤنوندن

 104سیلدیریم یولالردا قالیر سرگردان.

اؤزلوگونه آزیااب، ایتگااین دوشااور؛ او زاماناادیرکی اؤز قااانینی ایچیاار. بیلمیاار اؤزونااو هاااردا 

 آختاریب تاپسین:

 او، اؤز صورتینی یادا سالدیقدا

 لر یاراتمیش بعضاً. بیر چوخ افسانه

 یولدا قالدیقداآختاریب یورولوب،  

 105لردن.ایندی اؤزون گزیر افسانه

تاااپیر. لرینی  دنلرینین  یاراتما  نهریر. اوسطورهشاعر، انسانین یارادیجیلیق یولالرینی گؤسته

 یرلندیریر:رانه باخیشال دهلری بو علمی و شاعافسانه

 افسانه، انسانلیق سسین آختاران
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 دیر.آل دنیانین تبسمیایده

 حیاتدا تجسم تاپیپ تاپمایان

 دیر.بؤیوک آرزیالرین ترنمی

 

 حقسیزلیک دنیانی چولقایان زامان

 او، حقه دایانمیش، حق  آختارمیشدیر.

 سیز، ایلقارسیز بیر روزگارداایستک 

 106دیر.او، عشقه اوغرامیش، ایلقارا وارمیش

ییاار، لااهین ایچ صورتینی اینجهلرلره باخیر؛ ناغیل، افسانه و اوسطورهشاعر، بوباخیشال افسانه

 لری بیرده باشدان قلمه آلیر؛ چونکی بیلیر:یرینی تاپیر و اونا گؤره افسانهده

 بیر اولگو اولموشدور گاهدان اینسانا

 رویا.  -عصرلردن قاالن افسانه

 هر زامان داریخیب داردا قاالندا

 اوخشاییب تسلی وئرمیشدیر اونا.

 

 پری کیمیکی انسانلیق بیر   دوراو

 ییر.داغالرین باشیندا بیزی سسله

 ده بورونور گؤیرچین دونوبعضاً

 107ییر.ساحیلسیز گؤیلردن اومود دیله

لاار، آشاایقالرین سااازالریندا، یاان نغمااهین، داغالر باشاایندا بیاازی سساالهبو اومودالری بسله

لاارده افسونکار الینی پردهدیب  سینی دینگیلدهلرده بویالنیر. آشیق چؤمچهلری افسانهدیک سؤیله

دیر؛ عشقی، آرزینی جانالدیر. شاعر، بو الهااام لری ده  تیتیرهکرک، اورهدهگزدیریر. تئللری تیتره

یه جااان مهنین دستانالرینی سؤیلهباباالری  -اوزان اولور، آتا  -دنیاسینا قدم قویاراق اؤزو بیر آشیق

 آتیر.

تورپاااق   -ئچ شاابهه یااوخ، آممااا اودا وطناای، داشپرور بیر شاعر اولدوغونا هاا سهندین وطن

بیلمیر. وطنی، اوندا یاشایان وطنداشالری اوچون سئویر. یاااخود یئنااه ده انساااندیر کاای وطناای 

 
 ( سازیمین سؤزو، همان.1
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 سئودیریر.

لر گؤرور. او، بااو قناعتااه شاعر محبت داستانی ایله قهرمانلیق داستانی آراسیندا بؤیوک ایلگی

 یرسیزدیر:سیز اولورسا دههرمانلیق دا محبتسیز قهرمانلیق اولماز و ق گلیرکی محبت

 لن ان اوجا یئرینانسانلیق یوکسه

 دیر، بیری محبت.بیر آدی سئوگی

 درین  -هریانی آختاردیم من درین

 108دیم باشقا حقیقت.آرایا بیلمه

باباالریمیز بو حقیقت آدلی ساائوگی یولوناادا دؤیوشااموش، ووروشااموش و   -دوغرودان دا آتا

 چاتمیشالر.عشقه  

رماای؟ شاااعر بونااو حااسّ لری، آذربایجان خااالقی ایتیاارهمحبتدن یارانان افسانه  -بو عشقدن

آناااالرینی، قهرمااانلیق، الرینی قلمه آالراق، اولااو باباااالرینی، آتاالرینی،ک دده قورقود ناغیلائدره

ود بویالرینااا لرینی جانالدیرماق قصدینه گلمیشدیر. سهندین دده قورق صداقت، محبت ایگیدلیک 

 -رلیااک ایااددیاالری جانالناادیریر. قهرمااانیلیقالیازدیی اؤن سؤز و سون سؤزلرینده انسان ساائوه

لیغااین نااین بیاار بیرینااه باااغلیبیریندن آییرمیر، یئر به یئر اثرلرینده بو ایکاای قااوه  -محبتی بیر

سااینی نااین اردهانریبیرینه عشق و محبتی ت  -ریر. ولی دومرول ناغیلیندا ارله آروادین بیرگؤسته

 ییشدیریر و بیر قادینین عشقی؛ وفاسی تانری غضبینه غلبه چالیر.ده

نااین سااینی گااؤروب، اسااتعمار سونگوسااونو خااالقیر سهند انسااانالرین ازیلمااهانسان سئوه

لاارین هامیسااینی دوساات و سی اوسته گؤرور. او، بوتون دونیا خالقالرینی برابر گؤرور، ملتسینه

دیاار. قارداشاالیق، یولداشاالیق، اباادی آلانسانالرین بیرلیگی اونون اوچون، ایااده  109.قارداش بیلیر

 سین کی:نیادان ان بؤیوک آرزیسی اولور، آنجاق بونواونوتماییر سؤیلهوباریش، د

 آنجاق بیر سؤزوم وار، من ده انسانام

 یووام وار.  -دیلیم وار، خالقیم وار، یوردوم

 لک کیمییئردن چیخمامیشام گؤبه

 110اوبام وار.  -آدامام، حقیم وار، ائلیم

رلیااک بیردیاار. ائلیناای لااه خااالق ساائوهرلیااک اونون باخیشیندا و گؤروشونده، انسااان ساائوه
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ن اوالبیلمز. انسان، شاااعرین باخیشاایندا چااوخ ساااده بیاار ین هر بیر کیمسه، انسان سئوهسئومه

 ولور، گاهدان دا ظلمت کانی:موجود دا یوخ، بلکه گاهدان حق ایشیغی و کائنات یاراشیغی ا

 بعضاً قارانقولوق، ظولمت کانیسان

 سان.گاه گون تک پارالیان حاق ایشیغی

 گاهدان نه دیل قانیب، تانری تانیرسان

 سان.گاهدا کایناتین یاراشیغی

 

 بیر گون پیچاق کیمی کسیب بیچیرسن

 بیرگون یاراالرا مرهم اولورسان.

 ایچیرسنبیرگون جالد اولوب قانالر  

 بیرگون مظلومالرا همدم اولورسان

آنجاق شاعر، انسانین ذاتیندا یاخشاایلیغی، ایشاایغی گؤرمااوش و اینااانیرکی بااو حیااات، بااو 

ر دیر و انسانین دویااار یئیناای  و گااورهیارانیش مقصدسیز اولمامیش و بیر هدفه ساری یؤنلمکده

نمامیشاایق. آنجاااق اوشاااق ایاادیق، گؤزو واردیر. بو حیات تصادفی اولمامیش و بیااردن بیااره یارا

 ییق. شاعرده بئله دئییر:بؤیودوک، گئت گئده اؤزوموزو تایییب، انسان اولمالی

 گل، انسان ائوالدی، اؤزونو تانی

 مه!دوز یولالری قازیب یارقان ائیله

 محبت گؤزو ایله  سئیر ائت دُنیانی

 مه!سینی آلقان ائیلهحیات چشمه

 

 یلسنسن داها دوننکی اوشاق دگ

 آنالییب اؤزووی تاپا بیلرسن.

 ده بیلسنهوشووو ایشله –عاغلیوی  

 111اوتوروب داها گؤز گؤیه تیکمزسن.

قااادالی   –شاعر، انسانین طالعینده شن یاشاییش، خوشبخت یاشاماق گؤرور، آنجاااق قااانلی  

ش قانینااا نین جانینا دوشموش و قاردابیری -گونلری ده اولموش و انسانالر بیر جاناوار کیمی بیر

 سوسامیشدیر.
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 یرلندیریر و بئله سؤیلور:شاعر بونو بیر لکه کیمی ده

 تاریخلرین هر بیر قانلی واراغی

 دیر، لکه.گینه لکهانسان اته

 آغنات هر بیر طرفه چایی، ایرماغی

 لر یویولسون سوالردا، بلکه.لکه

 

 دیرایستک   -انسانا یاراشیق سئوگی

 باغالماقالر.دیر کین  یاراماز خصلت

 دیر.کک کؤورهانسانال یاراشان اوره

 سیدیر بوتون شیلتاقالر.وجدان خسته

 

 گیدیر انسان اورهمحبت ائوی

 البیلر.چوخ تئز کدورتدن بوشا

 گیفطرتاً تمیزدیر انسان دیله

 112لر اولفته چئوریله بیلر.کینه

لااری و انسااان دوشاامانالرین ئنبیرینی سئودیگی حالدا، بیرسیرا جانیلری، خااا  -انسانالر بیر

اونااالرال وورشااماق ضاارورتی اورتایااا گلیاار،   -دیکدهسئومک اولماز، اونالری دوز یوال گتیره بیلمه

 چونکی:

 درمان اوال بیلمز یالوارماق درده

 113انسانین قورتولوش یولو ووروشدور.

لااه ایااش محبااتمحباات ایلااه نفرتاای مقاادس بیلیااب،    نین چوخلو یئرلریندهسهند، اثرلری

 ین یئرده، داها ووروشمادان غیری یول قالماییر. شاعر بئله دئییر:لمهدوزه

 میشم منلر بو سؤزو سؤیلهدفعه

 حقی غضبکارادان اولماز  دیلنمک.

 ینآزاد یاشاماغی سئویب ایسته

 114ک.حقلی ووروشالرا گیریشسین گره
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 لونو بئله بیلیر:اوزه گلدیکده تکجه قورتولوش یو  -لرله اوزشاعر، ظالم

 انسانین طالئعی ووروشدور آنجاق

 حقی غضبکاردان سالدیرماق اوچون.

 خوشدور یاخاالشماق، خوشدور دوروشماق

 115ظالمی آرادان قالدیرماق اوچون.

پیساای، آغاای،  -آنجاق سهند، دنیا گؤروشلو بیر شاااعردیر. بئلااه فیرتینااالی زاماناادا یاخشاای

سااینی تمااهلری گؤردوکده، اونالرین اؤلوم تیترهامپریالیست  سولو یاخشی بیلیر و  -قارانی، ساغی

 گؤروب سئوینیر:

 لرین بئلی بوکولدوامپریالیست

 سی توتدو یاخاسین.تمهاؤلوم تیتره

 سوسیالیست دنیاسی گُل آچدی، گولدو

 سارسیلماز بیر داغا وئردی آرخاسین.

-کی گلااه  سعادتینی آختاریر و بونا اینانیرآنجاق انسان طالئینه گؤز دؤین شاعر، انسانالرین  

 دیر:لرینجک بوتون ملت

 هله ده هله ده انسان اوشاقدیر

 116هر یئرده اؤزونه یانچی آختاریر.
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 117گنجعلی صباحی

 

ادبی آذربایجان  گونئی  قوجامان  اتیچاغداش  قولو،  نثر  نین 

صباحی  گنجعلی  باغلی یازیچیمیز  آدیال  گنجعلی    دیر.نین 

اولوب  1285 آنادان  ایلده  گؤز 1368جی  دونیادان  ایلده  جی 

اوره  دویغولو  و  اوالیالر  دیگی  کئچیر  باشیندان  آنجاق  یی  یومدو. 

دوشونجه خالقیایله،  آذربایجان  اونون  بئینی،  سئوگی لی  سی  نین 

بوسئوگینی  ایله  قلمی  کسگین  و  آچمیش  یول  آلیشدیغینا    ایله 

ادبی و  دیل  گنجعلی  تحصیل  اگؤسترمیشدیر.  آکادئمیک  تیمیزی 

-لرینی و بدیعی خصوصیتلیک آلدیغی اوچون، اونون بوتون اینجه

نین معنوی عالمینی یاخشی تانیییب، توپلومون ایچینده کی  لرینی دریندن بیلیب، دوغما خالقی

گؤسته  -قایدا  شرایطینی  دؤورون  یاشادیغی  اوالراق،  تانیش  ایله  اثرلرین قانونالری  پارالق  رن 

اثرلر    یازاری  بو  حیکایه   –اولموشدور.  قیسسا  جامعهچوخلو  کیمی،  توپلومو  قورولوش لر  نین 

ایستک گرچک  اجتماعی  اوالراق،  گوزگوسو  بدیعی  و  آیدین  ادیبین لرینی  کیمی،  جوابی  لرین 

 نین یازدیغی اثرلر بونالردیر: صنعت یؤنونو قاباریق شکیلده نوماییشه قویا بیلمیشدیر. صباحی 

 سی لر مجموعهحیکایه –قارتال  (1

 اوزون حیکایه  –لریندن حیات فاجیعه (2

 لر توپلوسو ادبی مقاله -زامانال آددیمالییر شئعریمیز (3

 اوزون حیکایه  –اؤتن گونلریم  (4

آددیمالر،  گنجعلی ایلک  آتدیغی  عالمینده  ادبییات  اوالراق،    1325-1324نین  ایللرینده 

سی اوندان سونراکی ایللره عاییددیر. او، اوزون مدت حبس  لنمهنین چیچک آنجاق یارادیجیلیغی

رک، اونالرین عادتی اوغروندا بیر و سورگونده قالیب، آنجاق همیشه خالقینی و وطنینی دوشونه

 آن دایانمامیشدیر، بلکه وار گوجو ایله بو یولدا چالیشمیش و اونا یاردیمچی اولموشدور. 

 لر بونالردیر: یکایهتابیندا توپالنان حک 118»قارتال« 

یورغالیق  –قارتال   دسته  –قوجالیقدا  قلبی    -سیگول  قافار   –آنا  اؤز  –کئفلی    -عارسیز 
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 اوشاق اوسته ساواش. –حیات آجیلیقالریندان  -آرامیزداقالسین 

حیکایه  محرومیتبو  اجتماعی  یاشاییشی  اینسان  موضوعو:  اساس  سیخیتنیلرین  و  لر،  الر 

اخالقی   قورولوشونون  و مدنی کیفیت–فئودالیزیم  ادیب، چالیشیر خالقیلریاجتماعی  نین  دیر. 

لری جانلی  آغیر معیشت دورومونو تأثیر ائدیجی بیر تصویرلرله گؤسترسین. یازار، اجتماعی تیپ

آذربایج و  تانیتدیریر  دییالوقالرال  دولقون  خالقیو  دویان  اینسانی  و  فداکارلیغی  نین غوالرینین 

فئودال سیستمی یاناشی،  ایله  اجتماعی فالکت ترنومو  اخالقی دوشگونو، هابئله  لری تجسم  نین 

 ائتدیریر.

قیسسا حیکایه باشینا گلهبو  اؤز  یا  و  اولموش  اؤزو شاهید  یازیچی  بیرسیراسینا،  اوالیلرین  -ن 

دیر. بورادا حیات  لر اثریحیکایه نین ایکینجی  تابی، یازیچیکی 119لریندن« »حیات فاجیعهالردیر.  

 لر بونالردیر: دیر و باشقا حیکایهن بیر حیکایه لریندن آدالنان حیکایه، اؤزو اوزوفاجیعه 

 شرفلی اؤلوم  –اووچو  –خائن 

اثرین حیکایه ارباب  1329لری  بو  یازیالراق،  ایللرده  تؤره  –جی  قورولوشونون  تدیگی رعیت 

و  فاجیعه اولونور. لردن  بحث  ده  موبارزه  آپاردیغی  اوغروندا  آلالر  ایده  دموکراتیک  خالقیمیزین 

آلینیر و ظولمت  اولدوغو تصویره  تحقیر  نئجه  و  یاشاییش شرایطی  بورادا خالقیمیزین دؤزونمر 

نین آیدین اوفوقلره و ایشیق دونیایا چکیلن نیلیر و یازیچیهدونیاسی بوتون قارانلیقالریال گؤرس

 ریلیر. لو دا گؤستهحیات یو

 بیرینه یاخین و بیر موضوع ساییال بیلر.  –لرین اصل موضوعو بیر بورادا اوالن حیکایه

گونلریم«  خالقی 120»اؤتن  آذربایجان  آنجاق  اولونموش،  حصر  یاشاییشینا  اؤز  نین  ادیبین 

گؤسته صنعتکارلیقال  چوخ  طرزینی  معیشت  آغیر  و  یازیچیآجیناجاقلی  گوجوریر.  قلم  ، نین 

سیزدیر. بو اثر، لی تصویره آلدیقدا تایلرینی ائتکیباجاریغی، صنعتکارلیق قابلیتی، تاریخ حادیثه

حرکت  میللی  اوالیالرینی  خالقیمیزین  گئچن  باشیندان  خالقیمیزین  سنددیر.  ادبی  بیر  لرینده 

 ریلیر.رک، یازارین دوزگون موضع توتماسینی دا گؤستهرهدوزگون صورتده گؤسته

بیر هدیه  121»شئعریمیز زمانال آددیمالییر«  بؤیوک  ادبییاتمیزدا  ادیبین  اثری چاغداش  دیر. 

 لر توپلو سودور و بومقاله لر بورادا واردیر: ادبیات شوناسلیق حاققیندا مقاله
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 شعریمیز زمانال آددیمالییر  -1

 سهند  –خلق شاعیری  -2

 ادبییاتین اجتماعی حیاتدا تأثیری -3

 ساهیرین یارادیجیلیغینا بیر باخیش خلق شاعیری  -4

 محزونون، حیات و یارادیجیلیغی  -5

 ساز و سؤز اوستادی آشیق علی عسگر  -6

 »آغیر ایللر« و »عیسانین سون شامی« نا بیرنظر -7

 هاشیم ترالن حاققیندا  –موباریز شاعیر  -8

 لریم خلق شاعیری سهنددن خاطیره  -9

 وطن و خلق محبتی  -10

شعریمیز زمانال آددیمالییر    –سی  یبین ایلک مقالهجی ایلده چاپ اولموش و اد1360بو اثر  

 دیر.بو ایلده یازیالراق آذربایجان چاغداش ادبییاتینا درین و علمی بیر باخیش –

ادبی ایسته یهادیب، آذربایجان چاغداش  مشروطه    –جی یوزایلدن  19رک،  یاتینا توخونماق 

حرکت ادبی  یارانان  شرایطدن  سیاسی  باشالییب  قاباقدان  ایزلهاینقیالبیندان  و لری  ییر 

ایستک  زمان  دؤوروده  هر  گؤسته شعریمیزین  وئردیگینی  جواب  دوزگون  ادیب، لرینه  ریر. 

بی محمد  فطرت،  علی  معجز،  توتوب،  دونیا  صابیردن  ایکینجی  و  اعتماد  میرمهدی  ریا، 

سونرا میللی    ساواسیندان  شاعیرلریمیز: –آذربایجان  گلن  مئیدانا  حرکتینده  دئموکراتیک 

آذراوغلو، مدینه گولگون، ابراهیم ذاکر، مظفر درفشی، محمد باقر نیکنام، یحیی شیدا و اوندان  

ن شاعیرلریمیز: عزیزمحسنی، هاشیم  ر شعریمیزی داوام ائتدیرهیه گلن و بوگونه قدهسونرا عرصه

ح قافالنتی،  محمد  ترالن،  اورمواوغلو،  اوغلو،  چای  دوزگون،  حسین  محزون،  علی  ساهیر،  بیب 

اؤرنک  شعرلریندن  باشقاالرین  و  فرهاد  اوغلو،  تورک  بختیار،  شعریمیزین حسن  له  وئرمک  لر 

آددیمالدیغینی گؤسته مقالهزمانال  یازیالن  بو کیتاب  و  مقاله  بو  ادبییاتیمیزین ریر.  لر چاغداش 

آراشدیر یؤنلرینی  گلهبوتون  بلکه  توخونمور،  کئچمیشینه  تکجه  نئجه جهیریر،  ده  یه 

 ریر.نی گؤستهتوخونماسی

  122دیر. نین اؤنجوسو، داها دوغروسو آتاسیگنجعلی صباحی معاصر ادبیاتیمیزین نثر آخیمی

-چوخلو یؤنلرده بونون اوچون حاقلی میشیک؛  صباحینی نثریمیزین آتاسی سایماقدا سهو ائتمه

نثرد اونون  اثرلرینی  ییق؛  اونون  وئریر.  بیزه  حاققی  بو  اثرلر  یاراتدیغی  آخیم  و  محکم  گوجلو،  ه 
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اینانیریق. صباحی اولماغینا  یازیچی  اؤلمز  و  گوجلو  اثرلریاوخودوقدا،  و  للیک نین گؤزهنین  لری 

 لریندن بونالری سایماق اوالر: للیک اؤزه

اوسلوبو -1 بیر    -دیل  دیلیچی، گوجلو  بیر  بؤیوک  بوتون  اوستاد  دیلیمیزین  اوالراق  ادیب 

 لیکله ده علمی بیراسلوب یاراتمیشدیر. یش و بئلهقایداالرینی دوزگون صورتده ایشه آپارم   -قانون

نثری -2 دیلی  -آخار  هابئله  آخیجی اولدوغو؛  اورهنین  و  ساده  هر  لیغی،  یاتماسی  یه 

 اوخوجونو اؤزونه چکیر.

دیلی -3 ماسیخالق  جانالندیر  حیکای  -نین  قهرمانالرینا  هاوستاد  یادکیمی  بیر  لرینده 

له دیر و خالقین پاک سیماسیل دیلیتوخونمور، اونالرین ایشلتدیگی دیل ده خالقیمیزین گؤزه

 نین قلمیندن آخیب گلیر.ل دیلی ده بورادا یازیچیبرابر، گؤزه

گلدیکد -4 یئری  اوستاد  باجاریقالیارارالنماسی؛  ادبیاتمیزدان  فولکلور  زنگین  و  ه  دولغون 

 لردن و تصویرلردن مهارتله استفاده ائدیر. ل آتاالر سؤزلریندن، دئییم گؤزه

یاراتماسی   -5 دیل  بیر  دیل    –آهنگدار  و  مهارت  تاپیلماز  تایی  و  گوجلو  اؤز  اوستاد 

 لی بیر نثر دیلی یارادا بیلمیشدیر. تانیشلیغی اوزره، نثریمیزی یئنی جیغیرالرا یئتیریب، آهنگ

عامیلاوستده   -6 چکدیگیمیز  اینجهآدالرینی  بوتون  نثرین  برابر  قدرتله  لیک لرله  لرینی 

گؤزه نثریمیزین  و  دیلیمیزین  اثرلرینده،  یاراتدیغی  و  اؤزهللیکجانالندیریر  و  لرینی  للیک لرینی 

 اؤزه چیخارمیشدیر.

صباحی اوستاد  ده،  جهتیندن  محتوا  و  توتدوغو  مضمون  قارشی  ظولمه  یولو،  نین  مباریزه 

 اونون سارسیلماز روحو، دؤزومو و استقامتی اینسانیتین اعتالسی اوچون بؤیوک آددیمالردیر.

ایران خالقیؤتن گونلر، تکجه صباحیا و  آذربایجان  بوتون  بلکه  یوخ،  طالعی  بلکه  نین  نین، 

بویو تاریخ  کوتله  بیر  مظلوم  دیر.  طالعی  ظولمکابشریتین  لرده  اؤلکه  بوتون  حاکمیت لرین،  لر ر 

 دیر.لری، میللتمیزین دیری تاریخی و طالعینین دورومودو. اوستادین حیکایهسیالینده دیدیلمه

یین یاریب،  نین اورهدیر کی جامعهاوستادین الینده کی قلم، بیر ماهر جراحین کاردی کیمی 

غدّه  ظالیمچیرکین  او  تؤکور.  ائشیگه  ملری  توققوشماسیندا،  مظلومالرین  جبهه لرله  -ظلومالر 

ظالیم ائدیر.  مدافعه  اولورسادا،  سیندن  نفرتی  درین  قارشی  قانونالرینا  اونالرین  قارشی  لره 

بیر پاسبانا، زندانبانا اونالرین آشاغیداکی عامیل  او، هئچ زامان  اوزان ساخالییر؛  بونفرتدل  لرینی 

بسله عامیلنفرت  ظالیم  آلتیندا  مجبوریت  اونالرا  بلکه  کیمی  میر،  بیری  لری  او  آمما  توخونور. 

اورهیاندان حیکایه  ایناملی، پاک  قوهلرینده  قارا  اینسانالرین  لرله چیرپیشماسیندا، کلی، محبتلی 

قولدورالریال قیزغین مباریزه ن خالقین عائله محبتی، وطنداشلیق دویغوسو، یه گیریشهاستبداد 
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له جانالنیر. نین قلمیسی صباحیلنمه چیچک   -نیبلهائل محبتی ایله آشیالنمیش دویغو جیلوه

ائله او   ایله اونو درک ائتمیشدیر.  صباحی اؤزو و بئله بیر حیات سورموش و اؤز اتی و سومویی 

یازی اونون  باسماق،  دورکی  باغرینا  اینسانالری  سئومک،  خالقینی  محبت،  سئوگی،  الریندا 

لرینه یولداشی اؤزو آج و محتاج اوالراق هموطنباشا دالغاالنیر. او بیر حالدا اؤز حیات    –باشدان  

اونو قوجویوب   اوتانماسایدیم  قوناقالردان  یازیر:  بسله دیگینی گؤردو کده،  فداکارجاسینا محبت 

بو  گتیریر.  دیله  بئله  هیجانینی  و  اویغوسونو  ایچ  اؤز  یازیچی  دا  دوغرودان  اؤپردیم!  اوزوندن 

 دیر.لییا فخر ائتمه یچییازیچی بشریت یازاری دیرو بشریت بئله یاز

اؤیره بیر مهربان معلم کیمی خالقیمیزا  و گلهصباحی  ادبیاتیمیزین دیرچهتمیشدیر  -جک 

سینده مهم رول اوینامیشدیر. او بو گونوموزون بؤیوک یازیچیالری، شاعیرلری و لیش و گلیشمه

نثرده و  ادبیاتیمیزین شعرده  و  قورموش  اوجاقالری  تعلیم  اوچون  لری  و    عالیم  مضمون، محتوا 

 ل اولگو یاراتمیشدیر.فورما اوزره تنقید ایشی اوچون ان گؤزه

نمک، ادبیاتیمیزین  دوشونمک اونالردان اؤیره  -دؤنه اوخویوب  -بوگون عالمین اثرلرینی دؤنه

دان نامردلر اؤنونده میزدیر. بونالرال برابر صباحیلیشینه بایراق ائتمک مهم وظیفهبوگونکو دیرچه

اوره دایان اینسانالری  و  آپارماق  مبارزه  یولوندا  خالق  سئویبماق،  بوتون    -کدن  یولوندا  اونالرین 

 ییق.لره دؤزمک اوچون ایلهام آلمالیلیک چتین
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 123پروفسور محمدتقی زهتابی

نااین سااؤنمز اولاادوزو، پارالیااان پروفسور محمدتقی زهتااابی آذربایجااان چاغااداش ادبیاااتی

ائلیمیاازین باشااینی دنیااا خااالقالری آراساایندا اوجالاادان، تاااریخیمیزین قااارانلیق دیر.  سیماسی

سینده دایانان بؤیوک شاااعر، تاااریخچی و بوجاقالرینا ایشیق ساچان، چاغداش شعریمیزین زیروه

-نااهائل اوغلودور. خالقیمیز بئله بیر اوستاد، غیرتلی و عالم اوغلونا دونیا بویو و تاریخ بویااو گااووه

 جکدیر.  

ساای . عائله124سینده شبسترده دنیایا گلدی2نین  ی آذر آییجی گونش ایل1302محمدتقی  

تبریاازه   محمدتقی  لیک ایشینده چالیشان، الی آغزینا چاتان صنعتکار بیر عائله ایدی.  کیریشچی

دانشساارایا دخاال اولااور. همااین زامااان   جو کالساای بیتیریاار.  9سینده  ، فیوضات مدرسهگئدیب

سااینده ادباای نیر و دانشسرادان چیخیب، تبریزده »فردوسی« مدرسهفرانسا دیلینی اؤیرهتبریزده  

بؤلومو دیپلم آلیر، آمما تبریزده هلااه بیلاایم یااوردو قورولمامیشاادیر، تکجااه تهااران باایلم یااوردو 

-نین مادی امکانی تهراندا درس اوخوماغا یوخودو. عالیمین عالقااهمحمدتقی  واریدی، الکن گنج

نااو«   تبریزده »فریاد«، »خاااور  جو ایللرده1324و    1323یر یئره چاتمادی.  وخوماغا بسی درس ا

یه چالیشدی، حتی نئچه اثری ده چاپ ائتمهلری چیخیردی. زهتابی اثرلرینی بوایکی غزئتهغزئت

جااو ایلااده »آذربایجااان« غزئتاای تبریاازده 1324ه ائدیب چاپ ائااده بیلاادی.  فرانساجادان ترجم

لر یازماغااا باشااالدی. همااین یه باشالدی. زهتابی اورادا مقالهلنمهدیلیمیز چیچک یایینالندی. آنا  

لاار و شااعرلری چاااپ اوالراق، سیاساای فعالیتااه نی رهبرلیک ائدیب، مقالااهایل »جوانالر« غزئتی

جی ایلااین 1325یوردو خدمتینده چالیشیر.  قاریشیر و بیر ایل ملی حکومتله یاناشی، اوز ائلی و  

شاه اوردوسو تبریزه سوخولدوقدا، ملی حکومت ییخیلیاار و آنااا دیلیمیاازده اوالن   ینده21آذرین  

کتابالر اود ایچنده یاندیریلیر. زهتابی تهرانا قاااچیر. عااالی تحصاایل آلماااق او چااون جااان آتااان 

مشااهدده قنااد  ر؛ تبریاازه دؤنمااور،ییاار، آممااا توتولااوزهتااابی، سااوئت اتفاقینااا گئتمااک ایسااته

ولااوب، یااه داخاال اب، اورادا تازادان دیپلم آلیب، باکییا گئدیر و یونیوئرسیتهییکرخاناسیندا ایشله

 
 . 309و  308، 260، 256، 255: امید زنجان، شماره های 1379الی  1374های مختلف، سالهای امید زنجان، شماره  123

 .1378م. کریمی، ائلیمیزین نیسگیل قاالغی، زنجان، انتشارات عود،          

 .1389م. کریمی، ائلیمیزین مبارز بیلگینی، تهران، انتشارات تکدرخت،           

لر گروهاو لریندن آلمیشیق:  باو بیاوگرافی کیمای یاازینی چیچاکعالیمین یاشاییشی حاققیندا معلوماتی، اؤز خاطیره  (124

 ن اؤلومو موناسیبتی ایله یایمیشدیر.عالیمی
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 دؤکتورلوک پیتیگی آلیر.   »آذربایجان دیل و ادبیاتی«

سی »ابونواسین حیات و یاراد یجیلیغاای« ایاادی. بااو رساااله ابونااواس عالمین دؤکتورا رساله

سااینی باکی دانشااگاهیندان دوکتااورا درجااهلی قایناقالریندان ساییلیر. عالیم  شناسلیغین اهمیت

ایلینده عالیم   1978گه باشالییر و اورادان دو چنت )دانشیار( عنوانی آلیر.  آلیر. اوردا درس وئرمه

 125سینی بغدادین دانشگاهیندان آلیر. پروفسورلوق درجه

ایلینده   1350آنجاق  نیر.  دؤکتور زهتابی باکی شهرینده خانیم دؤکتور خاور آسالن ایله ائوله

دن قاچماااق مجبوریتینااده قااالیر. بغاادادا ساایندن آیریلیااب شااورویسیاسی اویونالرا گؤره عائله

ایل اورادا اسکی تورک دیللرینی تدریس ائدیر. زهتابینین محکومیاات ایللااری چااوخ   8قاچیب و  

ناادن سااؤز لریناای قلمااه آالن عااالیم چااوخ آجیناجاااقلی گونلریآغیر کئچمیش. بوایللرین خاطره

. اونون »سورگون ایللری« اثااری، بیاازیم چاغااداش مقاوماات ادبیاااتیمیزین ساائچگین 126ائدیر

ک و مهربان بیر لی، ایشلهیازیالریندان ساییالجاقدیر. زهتابی بوتون عمرونده قاباقجیل، دوشونجه

 گه جان آتمیشدیر.  تمهنیب ا اؤیرهانسان ایدی. او یورولمادان چالیشیب، اؤیره

لر ایل آذربایجان جمهوروسااوندا و داهااا دوزگااون، سااوئت  13لی ییک کی  ا اشاره ائتمهبوراد

سااینده اتفاقیندا یاشایان ایللرده چوخلو اثرلر یااازیر، آممااا چاااپ امکااانی تاااپمیر. عراقااا کؤچمااه

سااینده »فااارس دیللاار« و سینده شرقشناسلیق فاکولتهبونالری اؤزویله آپاریر. بغداد یونیوئرسیته

ده تدریسه مشااغول اولااوب، ادباای ایل بو یونیوئرسیته  8تورک دیللری«نی تدریس ائدیر.    »قدیم

نااین چیخماسااینا هماات نی ده گئنیشلندیریر. همین ایللر ده »اتحاد یولو« آدلاای غزئتااهفعالیتی

لری اوچون بئش دیلده رادیو وئرلیشلرینی یوال سالیر. همین ریر. بو غزئت ایله، ایران ملتگؤسته

لااری حقینااده بؤیااوک لره جوموب، آذربایجان و تورک دیللری و ملااتن درین علمی تحقیقزاما

سااینده دنیااا باجاریقال چالیشیپ، اثرلر یارادیر، علمی معلوماااتینی گئنیشاالندیریب، دنیااا سااویه

 نین دقتینی جلب ائدیر. لریلری آراسیندا یئنی تئزلر آرایا قویوب، دنیا عالمبیلگین

ایلده ایراندا اسالمی انقالب غلبه چالدیقدا، عالم اؤز آنااا یوردونااا قاییتماغااا جااان جی  1357

نین اوچونااده ایرانااا گلیاار. دان جواب آالراق تیاار آیااییلک غلبه گونلرده »مهدی بازرگان«آتیر. ا

یااه سااینده عاارب و تااورک دیللریناای تاادریس ائتمااه(. تبریزه دؤنور و تبریز یونیوئرسیته1358)

یاشاایندا آنایوردوناادا دونیااادان کؤچااور و   75بارلی اثرلر یازیااب، نهیاات    –عالیم بوللو    باشالییر.

 خالقینی حسرته بورویور.

 
 .7، ص  1384م. کریمی، نیسکیل قاالغی، زنجان، انتشارات عود،   (125

 .1378،  301نین یاشاییشی، امید زنجان درگیسی، نمره  م. کریمی، پروفسور زهتابی  (126
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 عالیمین اثرلری    

عالیمین چوخلو اثرلری چاپ اولوب، بیر سیرا اثرلری ده کاماال صااورتده و کتاااب شااکلینده 

 .  لرده چاپ اولموشدورلر صورتینده مختلف درگییوخ، بلکه مقاله

ییبدیر. بوندان عااالوه زهتااابی اوچ دیلااده بیر سیرا اثرلری ده واردیرکی هله گون اوزو گؤرمه

ن ایااراق، ده اولااو باباالرینااا تااای تعصاابدهتورکجه، فارسجا و عربجه ا اثرلر یاراتمیش و بو ساحه

 بشریته باغلی قالمیشدیر.

 زهتابینین اثرلرینی بئله سیراالماق اوالر  

 سر گذشتی، شعر توپلومو، بغداد/ تبریز   ا پروانه نین 1

 ا ائل اوغلوباغبان، شعر منظومه سی، بغداد/ تبریز  2

 ا بختی یاتمیش، منظومه، بغداد.   3

 ا بذقاالسیندا، منظومه، برلین.  4

 سی، منظومه، برلین.     ک حماسها چری 5

 ا قوی اولسون اون، حکایه لر توپلومو، تبریز.  6

 ا آنا دیلیمیزی نئجه یازاق؟ مقاله، باالجا کتاب، تبریز.  7

 ا معاصیر ادبی آذری دیلی/  علمی ا تحقیقی اثر، تبریز.   8 

 نین اسکی تاریخی، تحقیقی اثر، تبریز. ا ایران تورکلری 9

 اثر، ایکی جیلد، تبریز.   نین اسکی تاریخی، تحقیقیا ایران تورکلری 10

 ا ایران تورکلرنین دیلی و ادبیاتی، تحقیقی اثر، تبریز، مهد آزادی.   11

 لری، تبریز. ا شاهین زنجیرده، شعر منظومه 12

 ا دافعه سیاستی، جاذبه سیاستی اولمالیدیر، ارومیه، نوید آذربایجان.   13

 ی اثر، زنجان، امیدزنجان.  لری، تحقیقی ا علما عروضون تورک فولکلوروندا کؤک 14

 ا قاشقایی یایالغا کؤچور، منظومه، زنجان، امیدزنجان.    15

 ا زبان ادبی آذری معاصر )فارسی(، تبریز.  16

 ا علم معانی )فارسی( تبریز.  17

 ا هستی نسیم، شعر فارسی، بغداد.  18

 ساله شاهان، )فارسی(، بغداد.  2500ا جنایت   19

 ا آیا زبان فارسی به زبانهای ملل دیگر ایران برتریت دارد؟   20
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 ا القوائد الفارسیه )عربی(، بغداد.  21

 ا آذربایجانین یئر آدالری، تبریز، مهد آزادی.  22

 ا آذربایجان دیلی نین نحوی، تبریز فجر آذربایجان.   23

 الحسن بن هانی ا دؤکتورلوک تئزی.  ا ابو نواس 24

 لرله چاپ اولوب، یاییلمیشدیر.لرده و شهرلرده دفعهعالیم لرین اثرلری مختلیف اؤلکه

سیز، بو اثرلرین چاپ اولوب یاییلماسی،  ده واردیر. شوبهه بیر چوخلو چاپ اولمامیش اثرلری

 هاوا یاراداجاقدیر.  –چاغداش ادبیاتیمیزدا یئنی بیر حال 

 عالمین شعر دنیاسی  

-لر سااایهلی آپارمیش، آغیر زحمتآذربایجان شعر کروانینی عصرلر بویو مختلف شاعرلر ایره

لاای آپارماساایندا چوخلااو دوسااتاقالرا، سینده بو گونکو ادبیااات بیاازه قالیباادیر. بااو کااروانین ایره

ساایمی، نااابی، ز اولمامیشاادیر. عمادالاادین نلره، دار آغاجالرینا معروض قاالن عالمیمیز آاشکنجه

میشلر. معاصر شعریمیزی قااوران شاااعرلریمیزده باباالرینااا تااای، کی چکمه لرنه اذیت واقف و. . .

لری، دوستاقالری، سورگونلری تحماال ائاادیب، هاائچ بیاار زامااان سارساایلماییب، بوتون اشکنجه

یااب، حقیقاات دالیجااا گئدیباادیرلر. قهرمانجاسینا ظلمه قارشی دؤیوشده همیشااه دوز یولااو آرای

ل، ییب و خالقینااا گااؤزهلری کیمی، قارشینا آلدیغی دوزیولدان دؤنمهسلف  دؤکتور زهتابی دا اؤز

ریااب، آممااا درین معنالی شعرلر تقاادیم ائدیباادیر. زهتااابی اوشاااق ایکاان شااعره ماااراق گؤسااته

قاباغیناادا تورکجااه کتااابالرین سااینده تبریاازین ساااهات 22نااین جاای ایلااین آذر آیاای1325

دی کاای، فارس شعرینه دال چئویریب، آنادیلینه ائلااه محباات بسااله  127یاندیرماسینی گؤردوکده

سیله بویولاادا آددیاام آتیااب، جااان قویاادو. عمرونون آخیرینه دک اونا وفالی قالدی، بوتون وارقوه

ایلاادن سااونرا،   50وشااعر  دی. بده بویام« عنوانلی شعرینی سؤیله  همان گونلرده »سن اوسان من

 بوگون ده دیللرازبری دیر: 

 سودئییبدیرمنه اولده آنام، آب کی یوخ 

 تدی اوشاقلیقدامنه خواب کی یوخ یواؤیره

 دی  ک وئردی منه نان دئمهایلک دفعه کی چؤره

 دی  ن منه دوزدانه نمکدان دئمهازلینده

 ییبدیر منه، اولدوز دئمییب او آنام اختر دئمه

 ندا دئمییب یخدی باال، بوز دئییب او. سو دونا
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 ییب ال دئیب او ییب، دست دئمهقاردئییب، برف دئمه

 ییب، گل دئییب او مهمنه هئچ وقت بیا... سؤیله

 گونی، آخشام چاغالر    یاخشی خاطرالییرام یاز

 باغچانین گون چیخانیندا ایلیق گون یاییالر  

 نازلی باالمداراییم باشیوی ای  "گل دئییردی ا 

   ".سن گر، باجیوین آستاجا زولفون دارارامگلمه

 شانه زنم بر سر تو   بیا"زدی کی  او دئمه

  ."گر نیایی بزنم شانه سر خواهر تو

 ن سن اوسان، من ده بویام  بلی داش یاغسادا گؤیده

 وارسنین باشقاآنان، واردی منیم باشقا آنام 

 منیم  ائلیم واردی    اؤزومه مخصوص اوالن باشقا

 دیلیم واردی منیم    ائلیمه مخصوص اوالن باشقا

 ک ش اوالن، بیر یاشایاق، بیرلیک ائدهسن قردهایسته

 ک.سن قول ا قوال بوندان سورا بیر یولدا گئدهوئره

 ک آخمییاسان  اوّال اؤزگه کولکلرله گره

   .وارلیغیما، خلقیمه خور باخمییاسان  ثانیا

 سن  خوار ائدهسن، ملتیمی  یوخساگر زور دییه

 128سن!گون گلر، صفحه چؤنر مجبور اوالرسان گئده

همین بو شعر، اوگونلرده هامینین دیلینده اوخونوردو، شاعرین ده شعر عالمینده بیر دؤنوش 

سی اولدو. زهتابی عمرونو دوستاقالردا، سورگونلرده کئچیرتدی، هلااه پهلااوی اسااتبدایندان نقطه

دی، بؤیوک بیر حاکمیتی الینده اسیر اولدو. هر حالدا شاعر اوزولمهقورتولمامیشدی کی، سووئت  

 لر قارشیندا دایاندی و سسینی اوجالتدی:  جسارتله ظالم

 کدیر؟  آزاد دوغوالن انسانا قاندال نه گره

 129کدیر؟  میشالرا زندان نه گرهنالری قیرقاندا

، بااو آزادلیغااین دلیلیناای تاپیااپ ین شاعرانسانالرین آزاد دوغولوب، آزاد یاشاماالرینی ایسته

 رمک ایستیر:  گؤسته
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 طبیعتین آناسی هر زادی دوغار آزاد  

 یی  یئری، گؤیو، چیچه

 یی  آیی، گونو، فله

 گی  نسیمی، هم کوله

 گی؟  مگر دوغولماز آزاد گؤی ائوینده قارپیله

 بشر طبیعتین اوغلو طبیعتین گولودور؟  

 سبب ندیرکی بو آلچاقدی دیگری اولودور؟  

 عدالتین می بویول؟ یا حقیقتین یولودور؟  

 دیر!  عجب عدالت

 130دیر!  عجب حقیقت

گینی جااهنااین کئچهنین تاریخیزهتابی بوتون حیاتینی اؤز خالقینا حصر ائتمیشدیر. خالقی

رمک هدفیله یااازیردی. هتدوشونوردو، هر نه شعر دئییردی خالقینی توشالییب، خالقینا یول گؤس

رلیک، خالق پرستلیک بوتون ایلک و سون آمالی ایدی: نه دونیا مالیندا گؤزو واریدی، وطن سئوه

لااری لرین یونیوئرسیتهآیری اؤلکه-نه شهرت آختاریردی، یوخسا فرانسه، آلمان، انگلیس و آیری  

رک، اوسااتادی ساااخالماق نین معاشااینی یاخشاای تااأمین ائتمااک قولونااو وئاارهدؤکتور زهتااابی

ایستیردیلر، آمما یئنه وطنه باغلی، وفالی و محبتلی یاشادی و یازدیغی اثرلر خااالیقیمیزا هویاات 

 یرلی و قاالرقی دیر.  دی کیمی دهسن

 اوستادین اثرلرینی اوچ اصلی بؤلومه بؤلمك اوالر 

 . تحقیقی ایشلر     1

 . شعرلر    2

 لر. و خاطره  لرسینده یازیالن حیکایه. نثر ساحه 3

 شعرلری بونالردیر

 ب. ائل اوغلو باغبان ا منظومه      نین سرگذشتی  الف. پروانه

 د. بذقاالسیندا ا منظومه     ج. بختی یاتمیش ا منظومه  

 ز. شاهین زنجیرده    سی ا منظومه ها. چریک حماسه

لر، هر بیری، بیر دیری رومان کیمی، قهرمانالرین ایچ دنیاااالرینی، شعرله یازیالن بو منظومه
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یرلندیریر کاای اوخوجااو اؤزونااو معنوی دنیانی او قدر ده  -فکر دنیاالرینی آچیقالییر. شاعر روحی

دیر، او قاادر گوجلااه سااؤزلری بیاار ا همان قهرمان ساییر. شاعرین دیلی او قدر آخیجی و شیرین

میاار. نی قورتارمایینجا یئره قویماق ایسااتهی آدام حیران قالیر، منظومهبیرینه دوزوب ا باغالییرک

کاای وطاان اوغروناادا، ائاال یولوناادا جاناادان ال اوزوب،   شاعرین قهرمانالری، ملی قهرمااانالردیالر

میرلر. وطن تعریفینااده دیلاای آچیالناادا، دن مدافعه اوچون جانالریندان اسیرگهشرافت و منلیک 

آچیب انسانالرال دانیشیر. اونون وصفین اوخویاندا سانکی طبیعاات دیلااه سانکی داغ ا داش دیل  

لاار گلمیشدیر. مختلف موضوعالرال وطن سئوگیسی، ائل قایغیسی بیاار ا بیرینااه قاریشاایر. ملاات

ریر. عالیمین دیلینده وورغااو ایلااه هاار یاتمیشاای آراسی دوستلوق، قاباریق شکیلده اؤزونو گؤسته

 دیر. ور، وطن عشقی اویادیر، قایغیسینا قالماغی اؤیرهلر ووراویادیر، اونا ضربه

   قدرینی بیلمیر بیر چوخو 

 تئزده بو غفلتدن آییلماز اوالر؛            

 لرین غربتین رسینهتاکی دئشه       

 زهرلی تحقیر اوخ            

 131اوندا بیلرلر وطنین قیمتین.          

ملتاای اویااادیر،   132دیاار.ساایدیر، اویانیش وساایلهسیشعر، عالمین الینده بیر دؤیوش وسیله

سااینه آتاااالر لجااهلدیر، اوناادا هیجااان یااارا دیاار و اونااا شااعور باغیشااالییر و گااؤزهیه یؤنهمبارزه

  133ک وئریر.سؤزلریندن شعرینه بزه

نااین دردیناای، کاادرینی ن اوزاقدا یاشاییرسادا وطن اوچون یاشاااییردی، ائلاایزهتابی وطنده

دیگاای محبتلااه هلااه گنجلیااک یینده داشییردی. دیلینه، ائلینه و آنایوردونااا دریناادن بساالهاوره

سوروردو. زهتابی کیمی شاعر، منلیااک دردی اوچااون، آنااایوردو اوچااون، شاااعر اولموشاادور. او، 

-لرینه تانیش ائاادیب، کولتااورلریشعریله چالیشیردی اؤز دیلداشالرینی، تاریخ، فرهنگ و هویت

لاار، فاارم ایلااه للیااک سیندان ممانعت ائدسین. بوناگؤره اونون شعری بو گونکو گؤزهنین حل اولما

ده اؤلچولمور. بلکه اونون شااعری مسااتقیم صااورتده اوخوجااوالردا لری رعایت ائتمهمحتوا نسبت

هیجان، شور، شوق و اویانیش یاراتماق اوچون یازیلمیشاادیر. بااو شااعر داوام تاپیرسااا، شااعریمیز 

کاای مسااتقیم دانیشاایق   دیریرلیر درین و دهآمما زهتابی شعرینده پیام، او قد  ر.ظرافتدن دوشه
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 لره یاتیر، هله ده اوخوماغیندان لذت آپارماق اولور. کریر. هله ده اورهاؤز اثرینی گؤسته

مااز ر ا ایستهشاعیرین موفقیتی تکجه صداقت و صمیمیتی اوچوندورکی هر اوخوجونو ایسته

اوناادا هماادرد اولماااغی   و  لشاادیریرب، شاعرین خیااالی و ذهناای ایلااه بیرپارییاراتدیغی فضاالرا آ

 ریر. اویادیر؛ همین بو، شاعیرین گوجونو گؤسته

 

    134پروفسور زهتابی و انقالب دوشونجه سی 

یرلی شاعر، دوزگااون مااورخ، بیلگااین دیلچاای، عیناای پروفسور زهتابی بؤیوک بیر عالیم، ده

ایدی. او، خالقینین، یوردونون و زامااانینین ایسااتکلرینه گااؤره انقالباای و حالدا بؤیوک بیر انسان  

دوزگااون بیاار دوروماادا دایااانمیش، اونااالرا اویغااون جااواب وئرمیشاادیر. عااالیمین قاباقجیاال 

الری، دیل، شعر، تاریخ و صنعت حقینااده، دنیااا یرلی تاپینتیلری، دوزگون فکرلری، دهدوشونجه

لاارین لاای سااورولن نظریااهتمیشدیر. قدیم دونیا دیللری حقینده ایرهلرینی اؤزونه جلب ائبیلگین

عالمانااه و بیرینااه ووروب، بااوعلمین    -کار، محافظه کارانه فکرلرینی بیرک، ساختابوتون دوگماتی

 سی یاراتمیشدیر.  ماالریندا بیر دؤنوش نقطهحقیقت آختاران آراشدیر

لرینااده ایگیرمینجاای یااوزایلین لکااهده کی باخیشااالری، دنیااانین مختلااف اؤاونون بو ساحه

لی گلیبسه ده، اونون نساایمی اسااالمی انقالبیمیاازدان سااونرا بیاازیم قااوالغیمیزا آراسیندان ایره

 چاتمیشدیر.  

لرینده ا شوروی، آلمان، عراق و ایااران ایل دونیانین مختلف یونیوئرسیته  30دؤکتور زهتابی  

وئرمیش، اونالرجا کتاب بو دیللره یازمیشاادیر.   نی درسدانشگاهالریندا ا فارسی، تورکو و عربجه

سی بااو امکااانی اونون تورکو، فرانسه، روس، عرب، انگلیس، آلمان و فارس دیللرینه تایسیز احاطه

یاراتمیشدیر کی دنیانین مختلف علمی قایناقالریندان فایداالنیب، درین و علمی آراشاادیر ماااالر 

 ر الده ائتمیشدیر.  للی آپارمیش و نهایت دوزگون نتیجهایره

رماایش، تاریخااده حااق و عاادالت دؤکتور زهتابی تاریخ علمینده بؤیوک باجاااریقالر گؤسااته

لااری سیله، تاریخده کی ظالم و قولاادورالرین ظلااملر واسطهایزلرینی آختارمیشدیر. یالتاق مورخ

یارادیجیلیغیناادا بااو لاار قویالنمیشاادیر، تکجااه خااالق ایچینااده، خااالقین  باسدیریلیب و حقیقت

لری توجیه ائدیرسه خالقین لری آراماق اوالر. رسمی تاریخ، قتل و غارت، اؤلدورمه و ظلمحقیقت

اصیل قهرمانالرینی اونودماغا چالیشیر. سانکی تاریخ یارادیجیالری خااالق یااوخ، بلکااه جنایتکااار 

لمیمیز، خااالق و اونااون شاااهالر، امیرلاار، ساالطانالر و خاقااانالر اولموشااالر. آممااا بیاازیم بااو عااا
 

 .1378، 302اومید زنجان هفته لیگی، نمره    (134



 111/        نیراولدوزالر اله 

 

 قهرمانالرینی تاریخ یارادان گؤرور. 

ائله اونا گؤره بابک، ستارخان، باقرخان، کوراوغلو، قاچاق نبی، شیخ محمد خیابااانی، حسااین 

ییرسااه، خان باغبان و... قهرمان تانینیر. هارادا بو قهرمانالرین عصیان روحوندان دانیشماق ایسته

 میندان، خالقا باغلی اینانجیندان آلینمیشدیر.  شاعرین و عالیمین محکم اینا

-سی اوغروندا یاشاییشین بوتااون ساااحهلرینه نئجه جواب وئرمهپرفسور زهتابی زامان طلب

لاار قارشیساایندا، ن ظااالملرینده تحقیق و یاراتماغا ال وورموش و خالق حاااقالرینی غصااب ائااده

بئله مبارز و حق طلااب شاااعر دنیااا اؤزونااه اوصولی و انقالبی موضع توتور. ایران معاصر تاریخی،  

لرینی یاخشاای تااانیردی و حقلاای اوالراق ن امپریالیزم سیاستییبدیر. عالیم، ایراندا گئچهگؤرمه

شاهی، استعمار نؤکری بیلیردی. شاعر، هر یاندا شاااها حملااه گتیریاار، اونااون اربااابی آمریکااانی 

لااره و حااق سااؤزلری ون اولماسی بو مبااارزهاونودمور. بیلیریک عالمین اوتوز ایل دوستاق وسورگ

نین میش و مبارزهدن دؤنمهدئمک اوچون اولموشدور؛ آمما اونون شاعرانه روحو بیر آن بو مبارزه

یشاادیر و اینااانیردی کاای خااالقی ال ا الااه وئریااب بوتااون قاناادالالری حّقانیتنااده شاابهه ائتمااه

 دیر:  جکلری ازهجکدیر و ظالمقیراجاقدیر، داغالری سؤکه

 دایانماز اؤنونده نه سلطان، نه خان        لر داغالری  ائلین بیرلیگی سیلکه

 چکیب اهرمن خلقی زنجیره، لیک                همیشه گونو اؤرته بیلمز دومان  

 دیر!  سی تکجه بیرلیکدهاونون چاره            

لرلااه نئجااه ال، اونالرین ظالمشاعر، خالقی اویاتماق اوچون، اونون الینی توتوب اؤز قهرمانالری

-جی ایلده شاه، مبارزلری قانااا بلااه1350اولماغی خالقینا بگنمیر. دؤیوشدویونو تانیتدیریر، اسیر  

 دیکده شاعر »سوسانماز ائلیم« شعرینده هایقیریر:  

 سین« !»وئر ایچسین بو ائل بیر دؤیوش باده

الریناای یینده اومود قیغیلجیمخالق اوره میزی باسدیقدا، شاعربو ایللرده، بوغونتو بوتون اؤلکه

-اکیرو اونالرا ایناندیریرکی بو تئزلیکده حق توفان قوپاریب، ایلدیریم شاخاجاق، قارانلیقالر اؤلکه

ییاار: نین بیرلیگیناای ایسااته  جکدیر. گؤرکملی عالم، ایرانین نئچه دیللی خالقالرین کؤچهمیزده

 بویولدا چالیشیر، هامیدان آرتیق دیلداشالرینا و قهرمان آذربایجان خالقینا آرخاالنیر: 

 همیشه اولموش وطنیم ایران 

 آزادلیق اوچون اوالرام قوربان  

 ایران خلق لرین تانییر هریان 

 سالمالر اولسون قارداش ائللره.     
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*** 

 لر دورسون یاناشا  فارسیله تورک

 عرب، کورد، تورکمن گلسینلر قوشا  

 بلوچ، قشقایی داغ آشا ا آشا  

 سالمالر اولسون قارداش ائللره. 

*** 

 گلسین قوشولسون بوشن دؤیوشه 

 شاهالرا قارداش گئده یوروشه 

*** 

 آلقیشالردئسین قارداش ائللره. 

تااا خااالقالریمیزی بیرلیگااه دعااوت بو ایللرده تکجه بئله بیر بؤیوک مبارز شاااعر الزم ایاادی 

میز شوونیستلر قارشیندا، اونااالرا تااای نیریک کی عالمیائتسین. بونالری اوخویاندا اؤزوموزه گووه

الرال یی بوتون ایرانلیییر و اورهیوخ، بلکه خالقالرین بیرلیگینه چالیشیر: ایرانی بوتوؤلوکده ایسته

 چیرپینیر.  

جااو ایللاارده بااو شااهرین سوسماسااینی 1354و    1353یر؛  ی تااانیعالیم، تبریاازین تاااریخین

 گؤردوکده بئله بیر سورغویا گلیر:  

 کئچمیشین اوخویوب واراقالدیقجا  

 یا زندان گؤرونور یا قانلی عصیان  

 چوخداندیر گئنه ده سوسدورولوبدور  

 بواؤلوم سکوتون پوزماقچون هاچان  

 بیر داها قایناییب جوشاجاق تبریز؟  

 زوم یاماندیر!  ارلره بو قدر دؤ

 سوسانالر ازیلیر، سوسما آماندیر. 

 ائللر سوروشور خئیلی زاماندیر: 

  135سین قوشاجاق تبریز؟هاچان سون نغمه

 وندا قوشدو. 29نین جی ایلین بهمن آی56سینی  تبریزده بوسون نغمه

ییشاایکیلیکلره ن، خلق اعتراضالری یوکسلدیکده شاه رژیماای بیاار ساایرا دهجی ایلده1355
 

 .1354،  2بیرلیک درگیسی، نمره    (135



 113/        نیراولدوزالر اله 

 

نی بویون اگیر، او جمله دن هویدانی گؤتوروب، یئرینه آموزگاری قویور. شاعر خااالق حاضاارلیغی

لری قارشیالییر. شاااعر بااو خاطرالدیر و »قولالرین ائل چیرماالر« عنوانلی شعریله سیاسی حرکت

 لری افشا ائدیر. تدیگی جنایت شعریده، هویدانین تؤره

ن اوزاقاادا یاشاااییر، آممااا دریاان بیاار کی بوایللرده شاعیر هلااه سااورگونده و وطنااده  دوزدور

نین سیاسی اوالیالرین دالین توتور واونااالرا مناسااب موضااع باخشیال و کامل دوشونجه ایله اؤلکه

جاادی صااورتده اوالراق شاااه  توتور. اونون دیلی گاهدان هجو ایله، گاهدان طنااز ایلااه و گاهاادان

 ظلمونون قاالالرینی ییخماق هدفیله آچیلیر. بورادا طنز دیلیله بئله باشالییر: 

 قارقا گلیب وئردی خبر قارهاقار  

 گئتدی هویدا، گلیر آموزگار.  

 قوی کاکا توفیق ایشینی آنالسین 

 ییب دانالسین  لهجورجوقون سیلکه

 صوبح آچیلیر الری خوروز بانالسین 

 رقا خبر وئردی چؤنور روزگار  قا

 136گئتدی هویدا، گلیر آموزگار.  

لری، ایرانین تدیگی جنایتسینده بوتون تؤرهوزارت و صدارت دؤرهبو شعرده، شاعر هویدانین

 137گه سوق وئردیگی ا »آممااا تماادن باازرگ«نین ازدیگینی، وطنی ویرانلیغا، آرادان گئتمهملتی

تیر اسااتعمار ینی افشا ائدیر و خلقی عصیانا چاغیریر، خالقاادان ایساا گلمهادعا ائدن اوچوروما ایته

 سینلر، بلکه اودا شاهال برابر قاچسین.  غینی قوام تاپماغا مجال وئرمهاویونجا

 ک وئریر: خالقا بئله اوره

 قویما یئرینده توتا حاشا قرار  

 ماالر  قولالرین ائل چیر

 ال آپارار کرپیجه  

 باش گؤتوروب تولکوتک  

 شاهال برابر قاچار  

 حضرت آموزگار!    

یینده اومود چیراغی یاندیریر، ایناندیریر کاای بااو چتااین گااونلری ده باااش شاعیر خالق اوره

 
 همان.  (136
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 لر، غلبه چالماق یاخیندادیر.  سهلر، خیانت و جنایتلر قاشیسیندا باش اگمهاوجالیقال کئچیرتسه

میاازده اوالن ن اوزاقدا اوالرکن، اؤلکااهدیر. وطندهو فعال زمانی  بو ایللر، شاعرین یارادیجیلیق

ائدیر. بوزامااان   اوالیالری دقتله گؤز آلتینا آلیر، شاهین ریاکارلیق، دغلبازلیقالرینا توخونوب، افشا

 نی چیخاریردی و اورادا شعرلرینی چاپ ائتدیریردی. آلمانیادا »بیرلیک« آدلی نشریه

میااز ضاایالیالری آراساایندا دوالنیااردی. ن ا الااه گزیااب، اؤلکااهیقدا الدهبو نشریه، ایرانا چاتد

الر ایچینااده آلقیشااالنیر. شاااهین مذهبااه عالیمین سیاسی شعرلری بااو زمااان خااالق و سیاساای

سینه قلمه آلیر. شاااهین لجهریاکارلیقال آرخاالنماسی، آمما ظلمه، جالدلیقا یول آچماسینی گؤزه

. بونا بیر اؤرنک اوالراق »جالد آچیر ملته عرفان یولو« شعرینی بااورادا حوققا بازلیغینی آچیقالییر

 گتیریریک:  

 اوددا یاخیب شعریله دیوانالری    بنده ووروب دیللری ا عرفانالری         

 دار قوروب انسانالرا هریان دولو،  ن انسانالری دوستاق ائدیب حق سئوه       

 لو! جالد آچیر، ملته عرفان یو          

 ن اسرائیل اوالردان بترقان ایچه  ، هر یانی جالد ا نؤکر   آخارسی سام       

 داردی بوتون ساغ ا سولو،  -گوهلل ا توفنگ           آرخاالنیب زنجیره، سؤز مختصر        

 جالد آچیر ملته عرفان یولو!           

 لره  ییر هئی مدنیتقان چیله            لره گوهلل سیخیر ائللره، ملت       

   ،دیرسگه دک قیرمیزی قاندیر قولو            لره لری غربتریر عالمگؤنده       

 جالد آچیر ملته عرفان یولو!            

 قالخاجاق آخیرده ده توفان کیمی       نیر خالقالر اصالن کیمی  لهسیلکه       

 جالد آچانماز ائله درمان یولو،      دار قوراجاق ظولمه باقرخان کیمی         

  138دی چون دردلره عصیان یولوچاره            عصیان آچار ملته عرفان یولو،        

 جالد آچیر ملته عرفان یولو!                                         

لریناای افشااا ائاادیر، بیاار لریناای، اؤلدورمااهی، همین ایللرده شاهین بیر طرفدن جنایتزهتاب

نین باغالنماسینی خاااطیرالر. خااالقین ساائویملی ن ده علمی اوجاقالری ا بیلیم یوردالریطرفده

نااین قورولماسااینی، سینی، هر کوچااه باشاایندا دار آغاااجالرینین دوستاقالردا چورومهاوالدالری

قهرمانالرین خیاوان آسفالتینی قانا بویاماسینی دؤنه ا دؤنه آچیقالییر و دئییاار: بیاار حالاادا کاای 

ن دهک خالق قانینا بلنمیشاادیر، »تماادن باازرگ«؟ آزادلیااق و صاالحده  شاهین قولالری دیرسگه
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ولوله سالیب، توفان   سی تکجه عصیاندادیر، بلکه رژیمین قصرینهدانیشیر؛ آمما خالقیمیزین چاره

 جی ایلین بهمن آییندا تبریزی عصیانا چاغیریر و بئله دئییر: 56قوپارسین. شاعر  

 یونجا یئییب حقین آالن تبریزیم      سی قان تبریزیم  ای هله ده سینه       

 له زنجیرلری قیر بیر داها،  سیلکه     شیر کیمی سنگرده یاتان تبریزیم         

 اصالن کیمی گیر بیر داها !  میدانا          

                 *** 

 لرزه سالیب قرنلره فریادین         دی سنین مرد آدین تاریخه زینت       

 دور کی اسارت یاراماز تبریزیم،           سنسن اؤزون آخری اؤز امدادین         

 139ظولمه اؤلوم فرمانی یاز تبریزیم!            

لااه یاناشاای، بااو شااهرین اهلینااه ظلمااه ن یوکسک همتینی اؤیومک شاعیر بو شعرده تبریزی

ن آنااا، عصااریمیزین لر، کوراوغلوالر، ستارخانالر بؤیودهییر کی بابک نمیر، بئله گؤزلهیی بگهدؤزمه

دیر. عصرین شیخ خیابااانی ساایندان لیلرینی دوغمالی و عصریمیزین فریادینی چکمهیئنی بابک 

 ان دانیشغی ایله خالقی یوخودان اویاتسین.  ایستیر بلکه دوشونجه یاراد

دوغرودان شاعر حقلی اوالراق ایسته میر تبریزی دایا نمیش گؤرسون، بلکااه بوتااون ایاارانین 

 میشدیر. شاعر یئنه ده تبریزی عصیانا چاغیریب بئله باغیریر:  آزادلیغین ایسته

 قان جوشا قلبونده بیر عمان کیمی   قوی غضبون گورالیا توفان کیمی  

 سنگر ائله داغ ا داشینی بیر داها   دانا گیر قورخمایان آسالن کیمیمی

 ر او ساتقین شاها!  قدرتیوی گؤستَ         

 

لااری دوغرودان همان ایل بهمن آییندا قانلی تبریز آیاغا قالخیب قانا بلندی. شاعر بو فاجعااه

لریناای چئویریب »شاه گنه قان ا قان دئییر« شعریله شاهین جنایااتگؤردوکده ایران ملتینه اوز  

 افشا ائدیر: 

 140لره قان ا قان دئییر!  شاه گنه ملت     لی هذیان دئییر،  قیزدی هاوا، وای! ده

لریناادن، کااوروش و داریااوش لیغیناادان، اؤلدورمااهبو اوزون شعرده، شاعر شاااهین یاااالنچی

غوندا، مملکتی اوجااوز قیمتااه لره ال ووردوه اونالرا تای جنایتلرینه اؤرتوک سالیب، اؤزودجنایت

لره ساتماغینی، یئرینه توپ و تفنگ آلیااب مظلااوم خااالقیمیزین سسااینی آمریکایا و آیری اؤلکه
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دن قاطع اوالراق شاها قارشاای بوغماغا چالیشدیغینی افشا ائدیر. شاعر بورادا هر مبارز، هر خطیب

خلماسینی ایستیر. »قااولالرین ائاال چیرماااالر« شااعرینده خااالقین، نین ییدانیشیر و شاه رژیمی

 ریر.  رژیمی ییخماسینا حاضیرلیغینی گؤسته

شاعیرین دیلی گاه کسرلی، گاه توند سیاسی، گاهدان دا طنزله دولودور؛ آمما هر حالدا حااق 

، اساایجاای ایلااین ساااونالریندا اؤزونااو مساالمانلیغا وورم57دیر. شاااهین  آختاران، ناحقی باسان

 ریلیر:  شاعیرین اثرینده بئله گؤسته

 شاه بابامیز کهنه مسلمان اولوب!    موشدولوغون بورج اوال ای خوش خبر 

  141توبه ائدیب قائل قرآن اولوب!               ملت اسالمی قیراندان سورا  

لاار، چانتاااالرینی دوالرالرال دولاادوروب ن خااائنآمما انقالبین غلبه چالماسینی یاخین گااؤره

 قاچیرالر. بوردا شاعر دئمیشدی:  

 چانتا دولو، قویما! قاچیر ای دادش!           خالقی سویان بوینو یوغونالر بویون 

دؤکتور زهتابی بو گونلرده بوتون ایران خالقالرینی بیرلیگه چاااغیریر. و تکجااه تورکااو یااوخ، 

 ای شهیدان بلوچ« شعرینده بئله بیر ایدییانی آچیقالییر:  بلکه فارسیجادا شعر دئییر. »ند

 ای بلوچ شیردل!      

 تا بدست آری وطن را          

 تا براندازی زبن رسم کهن را          

 تا که فرزند تو تندر میهنش آزاد باشد            

 تا بلوچستان تو آباد باشد             

 ار و شاد باشد  و اندر آن نسل جوانت بختی            

 آن تفنگی را که ماه هشتیم برگیر؛            

 و بدین پیکان با تدبیر               

 دست در بازوی فارس و ترک و کرد و عرب زن            

   142چون نباشد دست تنها را صدایی.           

 1355آدلاای اثریناای    143سی«لری آلقیشالییر و »چریک حماسهزهتابی شاها قارشی مبارزه
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دن  1350ایلینده یازیر و اورادا امپریالیسم و شاها قارشی مسلحانه دؤیوشو مدافعه ائاادیر. شاااعر 

-نایاات و خیانااتیه قدر ایللرده ان آچیق انقالبی و حماسی شااعرلر دئییاار و شاااهدان، ج1357

گنجلااری اویااور. نین شاااها قارشاای گئااده ن مساالح  ییب، خالق قهرمانالرین نفرت بسلهلرینده

ساای آیدینالشاادیقجا شاااعرین ده دیلاای جی ایلده ایران خالقالری نین شاها قارشاای مبااارزه57

 ؛ سونرا توبه ائدیب مسلمان اولماغینی دئییر.  ییبلینلری قانا بهرخالقا یول گؤسته  آیدینالشیر؛

ممااا انقااالب ناای آلماغااا چالیشاایر، آنین قارشاایسیلرله خالقین کسرلی مبارزهشاه بو حیله

سینده غلبااه چااالیر. 22نین  سیندیریر و نهایت بهمن آیی  -  دایانمیر، یولوندا هر نه وارسا ووروب

ن انقالبین غلبااه چالماسااینا کیماای بوتون ایراندا بئله بیر شاعر کی، اوتوزایل ا بوغونتولو گونلرده

ر؛ البتااده ایاارانین انقالباای . یوخدو  .  .یر آن سوسماییب، گئری قاییتمایا،شاه قارشیندا دایانیب، ب

سیندن دانیشااماق بوناادان دا آرتیااق نین ائتکینین انقالبی شعرلریلرینده دوکتور زهتابیحرکت

حقااق، ادیااب، مجال ایستیر، آمما زهتابی تکجه انقالبی شاعیر دئییل، بلکه بؤیوک بیاار عااالیم، م

 زم دئییلدیر.  ده دایانماق الدی؛ بوندان آرتیق بو ساحهدیلچی و اجتماعی مصلح

 

    :لمكعالیمین اثرلرینی اینجه

     

 لری عروضون تورك فولکوروندا کؤك

یرلی علمی، تحقیقی اثرلریندن بیریسی ده بو کتاب »امید زنجان« در گیسااینده ده  عالیمین

قارشیالنمیشاادیر. بااو اینجی ایلین مختلف ساییالریندا( و ادیبلر طرفیندن  1376چاپ اولموش )

کدیر. دؤکتااور زهتااابی سی کیمی قیمتلندیرمک گرهلرینین نتیجهایل زحمت 30اثری، عالیمین  

سااینده شناساالیق ساااحهاینچی ایللده( اورادا اوالن ادبیااات  1954ا    1971باکیدا اوالن ایللرده )

 عروضا اوالن منفی مناسبتی گؤروب و هر یاندا اوخویودو: 

 دیر«. دیر، بیگانهه »عروض بیزه گلم

عالیمین فیکرینده، باکیدا تدریس ائدرکن، بوفکره قارشی شبهه یااارانیر. ائلااه بونااا گااؤره بااو 

ده گئنیش بیر مطالعه و تحقیقه اوز گتیریر و چوخلو یادداشتالر گؤتورور. بو ایشااده ن اؤتاارو باره

فولکلورونااا دقاات یئتیریاار. فولکلااورو هر ملی ادبیاتین منشایی و ایلک بااوالغی اوالن او میلتااین 

لری باشدان اوخویور. اؤزبکستان، تورکمنسااتان، تاجیکسااتان و ... هاار موزدا منظوم و منثور اثری

-لرینی نظردن کئچیردیب، قیاادلر گؤتااورور. دوسااتیانا سفر ائدیر. چاپ اولموش فولکلور نمونه

لریناای نااین اؤرنااک غیااز ادبیاااتیکؤمااک آالراق، تااورک دونیاساایندان آ  الریندان، شاگردلریندن



 نیر /    اولدوزالر اله     118

 

توپالییر. مسکو، لنینگراد و باکیدا الینه کئچهجن کتااابالری آراشاادیریر. تکجااه تااورک دیلینااده 

نین دا فولکلوروندا دقاات ائاادیر. فولکلااور آراشدیرماالرا محدود قالمیر، بلکه فارس و عرب ادبیاتی

اوالن ایللاار، اسااتانبول و آنااادولودا اوالن   لرینی توپالییر، توتوشدورور و آراشدیریر. بغااداددانمونه

ایللرده بو آراشدیرماالرا داوام وئریر. قدیمکی اثرلریمیزی بیاار ده باشاادان اوخویااور. دده قورقااود، 

-التورک، حتی کوراوغلو داستانالرینی، عاشیقالرین شعرلرینی اوخویور. عااراق تااورکدیوان لغات

لریناای ر، یاکوتالر، کریم تاتااار الری و ... فولکلااور نمونااهلری، تورکمن، اوزبک، قازاخ، قیرقیز، تاتا

 الده ائدیب هیجا و عروض عنصرلری باخیمیندان دقتله نظردن کئچیریب، قیدلر گؤتورور.  

جاای 1361ؤنااه اوخویااوب توتوشاادورور.  تبریزه گلدیکده ایراندا چاپ اوالن اثرلری دؤنه ا د

چونکی داهااا بونااا اینانمیشاایدیر کاای »عااروض بیاازه   یه چالیشیر،نی بیان ائتمهایلده بیر واحیده

گلمه، یاد و بیگانه یوخ، بلکه دوغمادیر«. آمما ایشی قورتولمور، دوسااتاغا دوشااور. دؤرد ایلااده ن 

سونرا یئنه آزاد اوالراق بوفکرینی داها بیان ائتمه یه دایانیر. دؤرد آی گئجااه ا گوناادوزونو بیاار ا 

ساای نااین نتیجااهایللیک زحمتاای  30یک اؤلمز اثری یارادیر و  لصحیفه  600بیرینه باغالییب، بو  

 و بئله یازیر:   144اوالن اثرینی خالقینا اتحاف ائدیر

جااه ده عمااوم تااورک »بو اثری یازماقالری باغلی اوالن آذری خلقین مدنیت و ادبیاتینا، ائله

-حساااب ائااده ؤزومو خوشبخت و بختیارکولتورو و ادبیاتینا کیچیجیک خدمت ائتمیش اولسام، ا

   145رم.«

دیر. بیلیریک هر بیر ملاای یرلیسی چوخ اؤنملی و دهنین درین آراشدیرماالری نتیجهزهتابی

دا بو عمااومی قانوناادان اسااتثنا ادبیاتین ایلک قایناغی، اومیللتین فولکلورودور. آذربایجان ادبیاتی

سونالرینا قدر یااازیلی تااورک ادبیاااتی ن ا بوگون ایگیرمینجی یوزایلین  ورلردهؤدئییلدیر. قدیم د

نین شعری ایکی وزنده ا هیجا و عروض وزنلرینده یازیلمیشدیر. ایگیرمینجی یوزایلین اوّللرینااده 

لاار، عروضااا ن آراشد یریلیر. بیر سیرا عالملریمیز طرفیندلرا عروض و هیجا عالمآذربایجان دا وزن

لاای سااورورلر، ن اوزاقالشدیرما فکریناای ایرهیمیزدهقارشی چیخاراق، اونو یاد، بیگانه سانیب، شعر

ن گلمیاار؛ کلریناادهرک عروضی ائشاایگه آتماغااا اورهنی دوغما بیلهلرده، هیجا وزنیبیر سیرا عالم

لرده بو عمومی قیکیر اولوب، رساامی بیاار شااکل االراق، داهااا عااروض تاادریس آمما یونیوئرسیته

ج نسلیمیز عروضا قارشی چیخیر و اونااا بیگانااه قااالیر و سی بو اولور کی گناولونمور. بونون نتیجه

 
سینده یازمیشدیر. بو اثر بوگونه قدر مستقل صاورتده چااپ اولماامیش، آنجااق نین مقدمهبو معلوماتی، عالم اؤز اثرلری  (144

 »امید زنجان« هفته لیگینده چاپ اولموشدور.
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 اونو یا بانجی یانیییر.  

ا اوالن ده آذربایجاناادزدی. نتیجااهه، ساکت اوتورا بیلمهدؤکتور زهتابی بو وضعیتی گؤردو کد

رمتینی ده فکرلرینی آچیقالییر و هامیسینین حُزاده ا صابرین بو ساحهاکبر طاهرآراشدیریر، علی

 ساخالیاراق، اوالن قکرلری آراشدیریر، عرب ادبیاتیندا دابو آراشدیرمانی داوام ائدیر.   ندرینده

الخالق سئمینارالریندا دانیشیغا آلینمیش و دؤکتااور زهتااابی بااونالرین بو بحث مختلف بین

سااینده یااانلیش فکرلااره قارشاای ن مدافعه ائتمیشاادیر و دنیااا سااویهلریندههامیسیندا اؤز نظریه

 دیر.  دایانمیش

اوستاد، تورک، فارس و عرب ادبیاتیندا عروضون نئجه دوغما اولدوغونو آچیقالییر، عروضااون 

 لرینی آختارماق اوچون یازیلی ادبیاتدان چوخ قدیم اوالن فولکلورا اوز گتیریر.  نی و کؤکماهیتی

سااؤزونده، مختلااف اوستاد، بونا اینانیر کی عروض بیزده ده واریمیش. ایالمدان اؤنجه آتاااالر 

نی عربلر یارادیر و بوگون فولکلوریک شعرلریمیزده عروض وزنی ایشه گئدیب؛ آمما عروض علمی

بو اوچ دیلین ا تورک، فارس و عرب   ،دوکتور ناتل خانلری، همان یولو داوام وئریر. اوستاد زهتابی

ناای آراشاادیریر. لرین فرقلاای اولاادوغوغو دویااور وبااو فرقلاارین کااؤکا عروضون بیری ا بیرینده

پروفسور، آذربایجان شعر وزنلرینه گلدیکده، هیجا وزنلرینی دقیق بیر صااورتده آراییاار، گؤتااور ا 

لیکلااه بااو لرینی آیدینالشاادیریر. بئلااهللیک لر آلیر. گؤزهقوی ائدیر و نهایت دوزگون علمی نتیجه

 لیک اثر خالقیمیز او چون اؤلمز ادبی آبیده کیمی قالیر.  صحیفه 600

 

 غزللر  

سینده یاشاییردی. زهتابی بیر مکتوبدا کیچیک قارداشیال دانیشیر. اوزامان شاعر سوئت اؤلکه

ر انسااانین ایااچ حااالالرینی، پاااک لااری قلمااه آلیاار و بیاار وطاان ساائوهبوردا باشینا گلن حادثااه

 دویغوالرینی تصویره چکیر. 

ن او تایااا قاچماساای و الریاا سااینده، بوگااون آذربایجااانلینین سرگذشااتی« منظومااه»پروانه

لریناای تصااویره اوراداکی چتین شرایطده یاشاااماالری، کیملااره بویااون اییااب، تحقیرلااره دؤزمااه

 چکمیش و پروانه دیلیجه اؤز حالینی یازمیشدیر.  

لر نی احتوا ائدیر کی قاباقجا اوبیری اثرلاارده ده گلمیشاادیر. بااو منظومااهبو اثر نئچه منظومه

 بونالردیر: 

 ا یوخی         

 ا بختی یاتمیش         



 نیر /    اولدوزالر اله     120

 

 ا بذقاالسیندا         

 ا کیچیک قارداشیما مکتوب         

 دی شمشیره دایانمازسا آزادلیق  ا افسانه

«، شاهین قوشونو، بیر آزاد ساامبولیک 146سی اوالن »شاهین زنجیردهبو اثرین ایلک منظومه

یااه، دوساات ا دوشاامانی نی وطاان ساائومهقوشو کیمی تصویره آلیب، اونون دیلیجه وطنداشالری

 دوزگون تانیماغا، یادالر سؤزلرینه آلدانماماغا چاغیریر. 

بو اثرینده ده، شاعرین بوتون بشریته آرزیالدیغاای سااعادت و کرامتاای آنالماااق ساااده دیاار، 

لاار ییاار و ملااترک، وطنین مقدسلیگینی آنالتماق ایستهباشا وطنداشالرینی خطاب ائده  باشدان

 ن عضو و اوالراق:  بشریتی

 دیر بشریت بیر عائله

 دایم آرامیشدیر او سعادت  

 و کرامت  

 دیر  ملتلر اونون عضوو کیمین

 سه الکن، سورونر همیشه کاروان اوجاالنماز.  یوکسلمه

 انسانلیغا الییق اوالن انسان         

 اؤز ملتین دردینه بیگانه قاالنماز  

 نماز.  اؤز قونشوسونو غمده گؤروب، کئفده اوال

 انسان دئییل همجنسینی بدبخت گؤروب، جام آرایانالر  

 خلقی ازیلن حالدا سوسوب نام آرایانالر! 

لری گزیااب، خوشااختلیک آختااارانالری هااارایلیر، ائلااین داردا ن اوزاق غربااتشاعر وطنااده

 اولماغینی سؤیلور. 

یاار و گااوهری وطنااده ی آنااا تورپاقاادا بیلردیجا دنیانی یئرسیز بیلیب، آزادلیغشاعر سعادت آ

جااه ده تاپماغی الزم بیلیر. شاعر جسااارتله ایللاار بویااو زنجیاارده قالماغینااا اشاااره ائدیرسااه، ذره

 دیگینی خاطرالییر و اینانیر کی بیر گون زنجیرلرینی قیراجاقدیر:  ن وئرمهایمانینی الده

 شاهین گئنه زنجیرینی دارتیر  

 ارام من سنی، زنجیر! قوب بوپ! دئییر ا آخیر قیر

 مالییام من سنی آخیر!! چون قیر
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شاعر »بذ قاالسیندا« بابک قاالسینی گؤز اؤنونده جانالندیریب، اوندان الهام آلیر و بوگون آنا 

 لره احتیاجی اولدوغونو سؤیلور. وطنین یئنی بابک 

ن اؤزونااو میشاادهدئمهسی اؤزو بیر سؤز  دی شمشیره دایانمازسا، آزادلیق« منظومهو »افسانه

 آچیقالییر.  

سی ده یئنااه شاااعیرین بوتااون مبااارزه دیر. »بختی یاتمیش« منظومهبوعنوان اؤزو بیر مقاله

 دویغو سونو احتواائدیر، شاعرین آمال ا آرزیالرینی، انسانالرین آزاد یاشاییشینی قلمه آلیر.   

 

 باغبان ائل اوغلو 

دیاار. حسااین خااان اثری 147ن بیریسی »باغبان«ریندهلیرلی و اوزون منظومهنین دهزهتابی

دان سااونرا بااو انقالبااین نین اصیل قهرمانالریناادان، سااتارخان، باقرخااانباغبان مشروطه انقالبی

ل علماای و تاااریخی اوچونجو شخصیتی و قهرمانی ایدی. پروفسور زهتابی بو اثرین اوّلینده گااؤزه

ناای ، هابئله اونون مشروطه انقالباای ایلااه مناساابتیخانین یاشاییشینیبیر مقدمه یازاراق، حسین

نین قلمی یئنی بیاار قااول ا قاناااد یرلی بیر تحلیل ایله آچیقالییر. آمما شعره گلدیکده زهتابیده

 لیر:  آچیر، ایلهام پریسی گؤیلره یوکسه

 قوی آچسین قاناد اودلو شاهین کیمی  

 افقلرده الهام پریم بیر داها  

 قوی عصیانچی طبعیم آتی  

 ییب بیرده قالخسین شاها.  سماالر کیمی کیشنه

ک سااؤزلرینی دیلااه گتیرسااین، دا اورهییاار، بلکااه او فضاااسانکی شاعر بیر داها فضااا ایسااته

 نین دلیلی بودور کی:  اوناگوره قلمه اؤیونور؛ بو اؤیونمه

 تانیتدیرماق ایستیر قلم  

 ه بیر ایگیدوار، اؤز وارلیغین  ائل

 ائل اوغروندا آتدیقدا آتشلره  

 تشکّر بئله اوممامیش   

 سین ن وارسا قوی سؤیلهگؤره

 ائله ساده بیر انسانی  

 که اولموش جوانلیقدا گُل باغبانی.  
 

 .1368هتابی، ائل اوغلو باغبان، تبریز،  پروفسور محمد تقی ز  (147
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 نین عصیانی  ایگید خلقی          

 جوشان گونلر، ائل باغبانی.         

 شدی بوستان، اکین  اوبیر گون بئجرتمی       

 کی شاه خلقی آج قویماسین         

 و بیر گون ده الده توفنگ            

 سینه خاقانالرا  گریب       

 اولوب مظلوم انسانالرا باغبان.         

 سی  اوجالدیقدا مظلومالرین ناله       

 حیاتی بوغارکن اساتدره چن           

 وطن توپراغین قاپسایارکن دومان         

 الری اهرمن و بوغدوقدا هریاندا مظلوم       

 آلو یاغدیران         

 ایلدیریم تک شاخان            

 148باغبان.                                  

لااره ظااالمنین عصیانچی روحو دا »باغبان« کیمی جوشاگلیر، بوتون مظلومالرا دایاق،  زهتابی

 قارشی دایانیر، ایگیدلری اؤیورسه، نامردلری نفرت اوخونا توشالییر. 

 نعمت یارادانالری نه قدر مرد اولورسا  

 سردارالری هر قدر جوانمرد اولورسا  

   149دیر.ر تولکو صفتحق اوغروالری بیر او قد

اراق، خااالق زهتابی شعرینده، همیشه خالق قهرمانالری بیر مقدس سیما ایلااه تصااویره آلیناا 

ریلیاار و هاار ایکاای طاارفین سیماساای دوشمانالری همان قدر چیرکین، ظالم، ییرتیجی گؤسااته

لااه یاناشاای، دوشاامانالرا نمک، اونااالری اؤیمااک آیدینجاسینا ایشیق آلتینا آلینیر. قهرمانالرا گووه

ن یاان دیاار. بااو اثرینااده ده حسااین خااان باغبااانفرت، زهتابی نین بوتون شعرلرینده گؤز اؤنونده

دیاار. حسااین خااان، ملاای ریلمکاادهل، داهااا آیاادین گؤسااتهقهرمان وایگید سیماسی داها گااؤزه

سرداریمیز ستارخانا دایاق و انقالبا بایراقدار اولموشدور. هر یاندا سااردار یااالقیز قالیرسااا، باغبااان 

   دادینا چاتیر، ائل ایگیدینی تک قویماییر. بو تاریخی حقیقتی زهتابی بئله قلمه آلیر:
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 سردار اؤز ایچینده تک و تنها دؤیوشرکن  

 سیر عمرونه سون قویماغا دوشمن  هر ان تله

 الکین بونو بیلمیرکی سردار قاال داردا  

 سیمرغ تک حاضر اوالر اوردا. 

 

 باغبان  

 یه بایراقدار اوالندان مشروطه

 بایراق گئجه ا گون دالغاالنیبدیر           

 افسوس کی اللدیر قوجا تاریخ            

 قادر دئییلدیر اچسین کی حسین خان  

 ددان ا الودان  اوخ نئجه رد اولدو یانار او

 شیمشک کیمی دوشمن صفینی یاردی بیر آندا           

 نین آرخاالریندان  ائل سرداری دوشمن صفی

 ن ائشیتدیکده، دئمیشدی  نگردهسی سقورشون سه          

 باخ، گلدی حسین خان!   -

ک دؤیونتولرینی ده تصویره ن دانیشارکن، اونون اورهشاعر، ائل اوغلونون بؤیوک رشادتلرینده

سینی آچیقالییر. »نایب اصااغر« کیماای ائاال طرفااداری، چکیر. قهرمانین ایگیدجه احوال روحیه

 نی ائله ساری چکسین.  ئل سئوهدوشمن صفینه قووشماقدا آجینیر؛ چالیشیر ا

 دیگینه بیر باخاق: باغبانین نایب اصغره سؤیله

 باغبان: کیملردی بوگون آرخا دوران سیزلره، کیملر؟  

 لر؟  قاجار دورور آرخاندا سنین، یوخسا یتیم

 کیمدن سن گوهلل آتیرسان؟  

 سیزدی و یا خان؟  سیز ا آیاقن اؤلن اَلندهگوهلل

 یه سلطان  تؤکمهبیز قان تؤکوروک، 

 ناحق یئره تاقان!  

 سین ظلمده انسان  مهبیز، قان تؤکوروک، اینله

 بیز، قان تؤکوروک، حّر یاشاسین یوردوموز ایران! 

بو دانیشقالری سونرا »نایب اصااغر« دوشااونوب، یئنااه ده انقالبااا وائلااه قووشااور. گااؤروروک 
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حسین خان تکجه قولونا، توفنگینه دایانماییب، بلکه دیلینه و عقلینه دا دایانماقاادادیر. چالیشاایر. 

لری خالقینا یئتیرسین، خالقیندا دوشونجه یاراتسین و دوشمنلری آزالدیب، ائل دویدوغو حقیقت

 نلری آرتیرسین. سئوه

شاعر، تاریخه صادق قاالراق، ایگیدین قهرمان سیماسینی، رئال وارلیغی کیماای قلمااه آلیاار، 

سااینی اونون آتشین دؤیوشلرینی، فداکار ایشلرینی، ائله ا یوردونا عاشقانه و مردانااه جااان وئرمااه

 شعره چکیر.  

 ر؟  دوغرودان دا بئله بیر قهرمان هانسی ملت ایچینده اولموشدو

لاای ن ایاارهساایندهمااهن یاراتماسینا دلیلی، تاریخی ثبت ائتمهدهنی یئنیشاعرین بو حماسه

 نین هر یئرینده بو موضوعا اشاره ائدیر کی:  گلیر و منظومه

 میش افسوس داش قلبلی

 بیر کلمه سؤزوندن؛ 

 شاید ده جواب آلمادی هئچ کیم 

 ن. گر سوردو اؤزونده

تمک میش و هئچ ایگیدی اونا بنزهتاریخ بویوبئله بیر ایگید دنیایا گلمهشاعر بئله اینانیر کی  

یاادلیک آسااالنی آناادیرمیر. او، مااین بیاار ایگاولماز. باغبان یاشاییشی هاائچ بیاار اری، هاائچ بیاار 

 ده:  سهریبگؤسته

 باغبان دونونون ساده دؤشوندن  

 آسالنمادی بیر شانلی نشان دا  

 الکین اؤزو بیر شانلی نشان تک  

 الرین قیرمیزی قان تک  حق عاشقی ایرانلی

 قلبیندن آسیلدی. 

ساای، نین عصیانچی روحو، ایگیاادلیک دوشااونجهباغبان یاشاییشی بیر یاندا قالسین، زهتابی

مبارزه روحو دالغاالنماقدادیر. زهتابی بو اثااری یاراتماقاادان مقصاادی، اؤز دوغمااا ائلینااه قهرمااان 

ده یئااری گلدیکااده ه ضرورتینی آنالتماق ایدی. شاعر هر صااحفهروحو باغیشالماق و اونالرا مبارز

کاادن ائله گؤزه ل و سئوگیلی تصویره آلیر کی اوخوجو اختیارسیز گؤزلری یاشااا دولوروبئلااه اوره

 اؤیونور. 
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     150قوی اولسون اون

ر ایسااتهدیاار.  بؤیوک عالم هنر عالمینده، بوتون یازیچیالریمیزدان اوستون و علمی، آخیجاای

رسه ده ادبی هنرده هامیدان با جاااریقلی بیاار ر شعر آراشدیرماالری، ایستهلری، ایستهتاریخ ماده

ناای احتااوا ائاادیر. بااو یااازیالر ن اثر، نثر اوالراق نئچااه حیکایااه و خاااطرهدیر. آدی کئچهیازیچی

. البتده دئمک الزیمدیر لرده یازییا آلینمیشدیرن اوزاق قالدیغی ایللرده، یاد اؤلکهعالیمین وطنده

جاای 1370یلیااب، ایلااک دؤنااه اوالراق لاارده قاباقجااا یایکی بونالرین بیر سیراسی مختلف درگی

 جی ایلده تبریزده چاپ اولموشدور.  1372ن توپالنیب و چی طرفیندهایلده، یازی

الری اوچون نااا مااأنوس نظااره لرین مضمونو بیز ایران آذربایجانلیموضوع جهتیندن حیکایه

لردیاار. ائلااه بونااا گااؤره ده بااو گلیر؛ اما یازار اؤزو تأکید ائدیر کی بونالرین هامیسی رئااال حادثااه

کی بااو کیاار؛ بونااا گااؤرهجااه آراشاادیرماغا گرهعلماای جهتاای  -لر دقیق و ادبیلر و حیکایهخاطره

 لردیر.  ن حادثهلر عالیمین اؤزباشینا گلهخاطره

ه و صدمه آلدیغینا گؤره، عنااادلی بیاار باخیشااال بئلااه اونودماماق کی عالم سولچوالردان ضرب

؛ بونون دا گناهی عالیمده یوخ، بلکه زامان شرایطیندن یارانان حادثه لاار و 151موضوعالرا توخونور

لااری آچیااب ا آدامالرا قاییدیر؛ عالیم چالیشیب سولچوالر طرفیندن خالقیمیزا و ورورالن ضااربه

 ده تمام حقلری عالمه وئرمک اولماز.  رسین؛ آمما بو ساحهگؤسته

میاازی، لاای دئییلیااک؛ بااو گونکااو دوشااونجهبوگون سیاسی شرایط دؤندوکده بیاازده دؤنمااه

 ریک؛  دویغوموزو تامام گونلره، بوتون زامانا تعمیم وئره بیلمه

دیر و حقیقت. حقیقت آختالران هر زامااان اولمااوش، حقیقاات گیشیلمه، تکجه، حقده  بلکه

بئلااه   ن اوزاق یئرلاارده باااش وئریاار ولر وطنیمیاازدهییبدیر. حیکایهسه ده آرادان گئتمهنیبگیزله

لووژودان نااه َقاادَر بیلیکلاای اولاادوغوغو یااوخ، بلکااه توپلومسااال کی عااالیمین پساایکو  ریرگؤسته

 ن واقف اولدوغونو دویوروق. موضوعالر، پسیکولوژیکال حالالرادا درینده

 

 )لکسسیکولوژی(       علم معانی 

 152ترکیب لغوی زبان آذری ادبی معاصر 

بو اثر فارسیجا یازیلیبدیر. دوکتور علی اکبر ترابی )حالج اوغلو( اونون رداکتورلوغونو بوینونااا 

 
 .1372پروفسور محمد تقی زهتابی، قوی اولسون اون، تبریز،    (150

 .17همان، ص    (151

 .1372علم صفانی، ترکیب لغوی زبان آذری ادبی معاصر، تبریز،    (152
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یرلی اثریناای یاااراتمیش آلمیشدیر. بو اثرده عالم دیلچیلیک علمینه آرخاالناراق، چوخ علمی و ده

علمده هامیدان بیر قاریش اوجادا دایانیبدیر. بااو اثاارده عااالم چالیشاایر رمیشدیر کی بو  و گؤسته

یریب، گتیردیگی معناالری چاغااداش ادبیاااتیمیزین و لری و سؤزلری معنا جهتیندن آراشدکلمه

معاصر شاعرلریمیزین اثرلریندن، هابئله چئشیدلی ژانرالریندان اولسون. همن گتیردیگی مثالالر، 

نااین وک شاااعیرلریلرینه و بوتون کیچیااک ا بؤیاا لیک یزین بوتون اینجهاونون چاغداش ادبیاتیم

 ن تانیش اولدوغونا تایسیز بیرسند دیر. اثرلرینه درینده

دیر کی، عالم هر بؤلومده بیر موضوعو آراشدیراراق، او موضوعون بوتون چکیجی حال بوراسی

-لری آنا دیلیمیزین گااؤزهنجیرهلرینی آچیقالمیشدیر و اؤیبوجاقالرینی نظرده توتوب، تام گوشه

لیگینااده، لئکساایکولوژی تانیش ائدیر. بو اثاار، دنیااا دیلچاایلیگی ایله  لریله، هابئله گئنیشللیک 

 دیر.  مکدهن باجاریغی و گوجونو گؤستهدیر. ادیبیمیزین بو جهتدهؤرنک ل بیر اعلمینده گؤزه

 

     153معاصر ادبی ـ آذری دیلی

 صرف   -سس

یرلاای ده دهدیلیمیزه عاید اوالن و آز مدت ایچینده بوللو ا بوللو یازیالن کتابالر ایچینده هله

 دیر.  نین بو کتابییه مالک اوالن اثرلرین بیریسی پروفسور زهتابیو علمی سؤیّه

دیاار. بؤیااوک ساای اوالن بیاار کتاااببو اثر بیر عمر آراشدیرما، چالیشما و تحقیقلرین نتیجااه

سی ایله هر ایل آوروپایا گئدیب اونالریاان آنااا دیللریناای اورادا داددا یاشایان ایللر، عائلهبیلگین بغ

گااه ماااراغینی نمااهالریاان اؤیاارهمختلف علمی ا ادبی چخیشااالری اوالردی ا اورادا آذربایجااانلی

رده لاا جی ایلده چاپ ائدیر، هابئله بغااداد دا آذری دیللی1355ونا گؤره بو اثری یازیب، گؤروردو. ا

ییردیلر؛ اونا گؤره بو کتابی بیرده باشدان حاضرالییب چاپا وئردی. آمما اورادا بو کتاااب بونو ایسته

نین آدینا چاپ اولدو. اسالمی انقالبدان سونرا، زهتابی وطنه قاییدیب، اؤز وطنینده بئله بیر اؤزگه

کپاای صااورتینده چاپااا اثرین یئرینی بوش گؤرور. بیرداها یازماغااا باشااالییر. نئچااه کتااابی پلاای  

کپاای نک«، »زبان ادبی معاصر آذری« اثرلرینی پلاایدن »آنا دیلیمیزی اؤیرهحاضرالییر؛ او جمله

لرینااه جی ایلده تبریز رادیوسو اوچون رادیااو امکچاای1368مندلرین الینه چاتدیریر.  اوالراق عالق 

بیاار اثاار حاضاایرالمالی اولااور. یه دعوت اولونور. اونااون اوچااون ده بئلااه  نی تدریس ائتمهتورکجه

یااه مالااک اوالراق علمی سویه  -بونالرین هامیسی ال ا اله وئریب بو اثر یارانیر وایندیکی صورتده
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 ایلینده تبریزده چاپدان چیخیر.   1368مکمل اولموش صورتده  

یااه تمااهلااره قاادر اؤیاارهدن باشالییب، سون درجه چتین جملهبو اثرده دیلیمیزی الپ ساده

لندیگی )اینجه، قالین، دوداقالنااان یر، سس حقینده، حرفلر و الفبا، سسلرین مختلف طبقهچالیش

نااین دوداقالنمایان و ...( سس اویغونلوغو، توالورقانونو، هیجانین نه اولدوغو، وورغو، کلمااه، کلمااه

نااین لاار، سااوزلرین یااازیلیش قایااداالری، جملااهچاایلتمه سؤزلر، شکیلیارانماسی، ساده و دوزه

ن اسم، صفت، فعل، سای، ضمیر، مصدر، زامااانالر، حااالالر و ... لرینی تشکیل ائدهمختلف قسمت

نین آرادیجا گلیاار. جلااب ائاادیجی حااال، هاار بونالرین مختلف بؤلوملری و ... هامیسی بیرا بیری

 گه چالیشیر.  تمهده دیلیمیزی اؤیرهدرسین آخیرینده تاپشیریقالردیر. بو اثر علمی سویه

-نااین و مختلااف اؤیاارهلاارین آرتیق درس وئرمک ایلده  25گیمیز کیمی بو اثر عالمین  دئدی

لری دیر و اولدوقجا مکمل و ایستک لرینی یئرینه یئتیرمک اوچون یازیالن اثریلرین ایستک نجی

 ن بیر اثردیر. قانع ائده

بیااز چااوخ دا ن کامل ده بو ساحه کتاب یازماق اولسون کی آنجاق ممکوندور بوگون بو اثرده

 یری هئچ ده آزالماییر.  اونالن موافق اولمایاق، آنجاق بئله اولورسادا، اونون ده

 

     154زهتابی و مطبوعات عالمی

ایل سورگونده یاشارکن، بیر آن وطنیناادن غافاال اولمااامیش، اوره یاای   25پروفسور زهتابی  

رژیمی، عالیمین وطنیناای اسااتبدادا خالقی ایله دؤیونوب، وطنه خاطر چیرپینیری. غدار شاهلیق 

یااه ده قاریشمیشاادیر. اونااون چولقاییب و بؤیوک استاد، ادبی ایشی ایله یاناشی، سیاسی مبااارزه

یانیندا سیاسی مبارزه ایله فرهنگاای مبااارزه و علماای مبااارزه بیرلشمیشاادیر. اوسااتاد آلمانیااادا، 

میش، گاه مطبوعات ایشینده چالیشاایب، دن چکینمهروسیادا، و یا عراقدا اوالن زامانالر بو مبارزه

یااه همانالییب آنااا دیلینااده، ملاای مساائلهادرگی لر یوال سااالمیش، گاااه رادیااو وئرلیشاالرینی ساا 

مااک اوچااون ائللریمیزین، وطنیمیزین اوالن خالقالرین فرهنگی دردلریناای سااؤیله  توخونماغی و

دیر و هاائچ یااه دوام وئرمیشاا بااارزهچالیشمیشدیر؛ هر حالدا بیلیم یوردالریندا چالیشماالریال بو م

نین رادیااو وئرلیشاالرینی آراشاادیرما ییب، یئااره اوتورمامیشاادیر. زهتااابیزامان »یورولدوم« دئمه

دیااک؛ ن عالوه بیر زاد الده ائده بیلمااهلریندهنلرین خاطرهاوچون هله الده سند یوخوموز، ائشیده

لر اوزه چیخیااب، یولاادا چالیشاادیغی فعالیااتجکده بو امکانالر یاراناجاق و عااالیمین بوآنجاق گله

 مبارزه یولالری آیدینال شاجاقدیر.  
 

 .1378،  304م. کریمی، پروفسور محمدتقی زهتابی و مطبوعات عالمی، امید زنجان، نمره    (154
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سی اوچون تااانیش اولماغااا، الیمیاازده نئچااه ا لی سوردویو مبارزهمطبوعات طریقی ایله ایره

 نئچه سند وار و اونون بیر بؤلومو ساییالن »بیرلیک« درگیسی چاپ اولوب و بوگون اللرده گزیر. 

نااین سااینین اورگانی اوالن »بیرلیااک« نشااریهعیتی«تورک روشنفکرلر جم  »ایرانلی مترقی

لااه نااین رساامیتساایجو ایلین شهریور آییندا ا آذربایجان دموکرات فرقااه1354ایلک ساییسی  

ساای چیخمیشاادیر. هاار سااایینین باشاایندا بااو 12جو ایل شهریورین 1324آچیلیشی مناسبتله  

 عنوان یازیلیردی:  

نااین یولااو وری و بهرنگاای»بیز ستارخان، علی مسیو، حیدر عمی اوغلو، خیابانی، ارانی، پیشه

   155ایله گئدیریک«.

 رکن یازیر:  نین هدفی نه اولدوغونو ایضاح ائدهسینده، روزنامهنین ایلک نمرهبو نشریه

سااینه هاائچ شاابهه نااین غلبااهساایلرینین رژیم علیهینه مبارزهلری و ملت»ایران زحمتکش

-ییااب، آرادان گئاادهیوخدور« و ایضاح ائتمیشدیر: »داهااا ساالطنت رژیماای اوزون عماار سااورمه

ده نین »ایلک هاادفی ایرانلاای مترقاای تااورک روشاانفکری بیرینجاای نؤبااهبو نشریه  156جکدیر«.

رک روشنفکری آراساایندا عالقااه، فکاار و هاادف بیرلیگاای یاراتماااق« وطندن خارجده یاشایان تو

یه توخوناراق علماای معلومااات ده و ملی مسئلهایدی. ایکینجی مسئله و یا هدف، ملی حقوق باره

ده و ایکاای دیلااده ا تورکجااه و وئرمه و ملی اویانیش یاراتماق اولموشدور. بو نشریه ایکی صحیفه

جاای ایلااده تبریاازده یاییلاادی. 1358ساای  نین مجموعهی. نشریهفارسیجا ا چاپ اولوب یاییلیرد

نین هر ساییدا آذربایجان چاغداش قهرمانالری و روشنفکرلری اوالن صمد بهرنگی، جعفاار نشریه

لاار وری، شیخ محمد خیابااانی، سااتارخان و ... یاشاییشااینا و فکرلرینااه دایاار علماای مقالااهپیشه

لر وسیاسی گااروهالرین دن توخوناراق، مهم شخصیتزاویهیه بیر  یازیلیب، هر ساییدا ملی مسئله

جی ایلااین بهماان 57ین سون ساییسی نده آراشدیریب آچیقالییردی. بو نشریهباخیشینی بو باره

آیینا عاید اولور و اسالمی انقالب غلبه چالدیقدا، عالیم وطنینه قاییدیب و هدفه چاتماغی یاخین 

 گؤرموشدور.  

لاای لری بیرگااه ایاارهصورتینده چاپ اوالراق سیاسی و فرهنگی مسئلهایل آیلیق   4بو نشریه  

لرینی آچیقالییااب و اوخوجوالریناادا ملاای و سیاساای نین چاارکین خیانااتآپاریب، شاااه رژیماای

اویانیش یارادیردی. هر ساییدا م. شبسترلی و یا م. میشوولو تخلصو ایله عالیمین شعرلری چاااپ 

لرینااه مربااوط اولااوردو. دئمااک الزیماادیر ع، گونااون سیاسااتنین یازدیغی موضواولوردو. زهتابی
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نین نین شااعرلریماسی الزیاام گلیرسااه، بااو درگااینی دوزگون آراشدیرقالبین تاریخیاسالمی ان

   157سی ده الزم اوالجاقدیر.لمهاینجه

 

 نین اسکی تاریخی  لریایران تورك

یرلی کتاب انقالبدان سونرا یاییالن کتابالر آراسیندا بیر پارالق اولدوز کیماای پاریلاادیر. بو ده

ایل قاباقدان، اسکندرین هجومونا قدر تاریخینی احتوا   4500بو کتاب وطنیمیز ایرانین میالددان  

 ائدیر. 

سی لر واز کئچیب و بیر سیراایندییه قدر وطنیمیزین بودؤوروندن چوخلو متعصب تاریخچی

لرله باشالنان بیلمیشلر؛ حال بو کی بوگااون دا تام ترسینه گؤسترمیشلر و تاریخیمیزی هخامنشی

ایل فارسالردان اوّل، ایااران تورپاغیناادا   3500لر  ریرکی تورکتاریخ علمی، قطعی اوالراق گؤسته

 مدنیت و حکومت قورموشالر. پروفسور محمدتقی زهتابی بو اثری اوچ جیلدده یازمیشالر:  

 ر.  دن اسکندرین ایرانا هجومونا قدهایل میالد دان اؤنجه 4500بیرینجی جیلد:  

 ر.  ایکینجی جیلد: اسکندردن ایسالما قده

 اوچونجو جیلد: اسالمدان سونرا کی تاریخی احاطه ائدیر. 

جی ایلین ایکینجی یاریسیندا چاپدان چیخیااب، چااوخ آز بیاار زاماناادا 1377بیرینجی جلد  

لرلااه اوز ا اوزه دایانااان و بوتااون وارلیغاای ایلااه چالیشااان لیااک لدو. ایللربویو چتینبازاردان قورتو

نااین یاااغینی اریاادیب، اوز خااالقی نااین یینی، اورهنین ایشیغیاوستاد، بو کتابی یازماقدا گؤزلری

یانااارکؤزلری، قلاام زنگین کئچمیشینی دنیایا تانیتدیرمیشدیر. اوستاد بو اثرینده کوله بورونموش 

دن آلوالندیرمیشدیر. بو اثره آرخاالناراق، بیزلاار بوگااون یاشاایمیزی ییب، یئنیلهگوجو ایله دئشه

اوجا توتوب اؤز کئچمیشیمیزدن مدافعه ائده بیلیریک. حقیقتده اوسااتاد بااو اثاار یلااه آذربایجااان 

یلرین گؤزونااه تورپاااق نین گیزلین بوجاقالرینی آیدینالشدیریب، مزدور و خائن تاااریخچتاریخی

 سپمیشدیر.  

الر والااده اوالن لر تاریخینی علمی بیر مئتود ایله، مختلف تاپیتیعالم بو اولمز اثرینده تورک

فاکتالر اساسیندا آچیقالییبدیر. اوستاد، نئچه دیله ا تورکو، فارسی، عربی، فرانسا، روس، آلمااان، 

را بیلیبدیر یازدیغی تاریخی، چوخ درین مطالعااه یه تانیش اولدوغو مناسبته گؤره باجاو انگلیسجه

سینده دقتلی و صداقتلی اوالراق، دنیایا باغشیالسین؛ ائله اونا گؤره بو اثاار حیاارت ائاادیجی سایه
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میاازده و شاااید دونیااا حالدا ائتکی بوراخیب و هر اوخوجونو یئنی بیر دنیایا آپاریر؛ بئله اثر اؤلکااه

لاار، سااایدیغی لر، گؤستردیگی آبیاادهاثر شاهد گتیردیگی کتیبه اوزونده تایی گؤرونمز اولسون. بو

یئر اوستو و یئر آلتی قازینتیالردان تاپیالن سندلر، استفاده ائتدیگی قایناقالر هامیسی اوستادین 

   158یر.راتینی گؤستهدرین و گئنیش معلوم

ایرانااا هجااوم   ایل قاباقدان باشااالییب اسااکندرین  4500دؤکتور زهتابی بو اثرینده، میالدان  

لرینااه قارشاای تاااریخی گتیردیگی زمانا قدر تاااریخیمیزی آچیقالییاار و بوتااون ایااران تاااریخچی

لاای گئاادیب تاااریخ و ایل اونااالردان ایااره  4000لردن باشالدیقالرینا رغماً،  اورتادان ا هخامنشی

ساایندن مااهالریاان ایااران تورپاغینااا گلریرکی آریاااییتمدن تاریخینی آراشدیریر. اوستاد گؤسته

لاار قورولموشاادور. عااالیم بااو چاشاادیریجی ایل اؤنجه بو اراضی ده تورک دیللاای ماادنیت  3500

الریاان لااه آریاااییمعلومات اوچون، علمی قایناقالر، فاکتالر تانیتدیریر و اینکار ائدیلمز بیر منطااق

لرین بوراالردا ا عراق و ایرانین بوتون دوغااو، مرکاازی و خاازرین سیندن اؤنجه، تورکبورایا گلمه

 گؤنئی و قوزئیینده و بو گونکو آذربایجاندا بشریتین ایلک مترقی و پارالق مدنیتی یاراتمیشدیر.  

وبیلر، گیلاازانالر، امردلاار، بوراداسومئرلر، آراتتاالر، ایالمالر، کاسیلر، هورریلر، قوتتی لاار، لوللاا 

 الر، اورارتوالر حکومت قوروب، مدنیت لر یاراتمیشالر.  لر، مانناکاسپی

-ریرکی بااونالرین هامیساایلری تانیتدیراراق، علمی آراشدیرماالریندا گؤستهعالیم بو مدنیت

نااین کؤکااو ساااییلیر. نین دیللری التصاقی اولوب و آریا دیللریندن فرقلی اوالراق، تورک دیللااری

بیر سورغونو جوابسیز بوراخمیر و دقتلی اوخوجونااو قااانع   رک، هئچعالم درین بیر معلومات وئره

 ائده بیلیر. 

رک، بحثی او قاادر آچیرکاای داهااا بیاار سااورغویا اوستاد، موضوعالری هر بوجاقلی طرح ائده

ناای آچیقالییاار. تاریخاادن عااالوه، نین ماادنیتیلرییئرقالمیر و علمی اثبات یولالریال ایران تورک

آیری ا آیری موضوعالرینی آچیقالییر. بااورادا گتیردیگاای فاااکتالر،   اونالرین دیل، دب، مدنیت و

گه امکان یارانیر و ادبی ریاکارلیغی افشااا انکار ائدیلمز صورتده بوتون شووینیستلری رسوای ائتمه

 ائدیر. 

-ایل اؤنجه پاسارگاد قبیلااه  900لردن سونرا میالددان  بو کتابدا آدالرینی چکدیگیمیز قبیله

-سینی یااازیر و گؤسااتهسی شرقدن ایرانا گلمهلیگی آلتیندا اوالن اون پارس قبیلهنین رهبر  سی

لری اوالن و بؤیوک مدنیت لر، بو اراضی نین اصیل مالک ن قبیلهریرکی بو ابتدایی حیات کئچیره

تمیشاالر. هابئلااه لر اونالرا قابا قجیل حیات، یاشاییش، یازی و سااایر اؤیاارهیارادان التصاقی دیللی
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اللهسی، ماد حکومتیوزالرین، ساکاالرین آذربایجانا گلمهاوغ ساای نین قورولماسی، هخامنشی سااُ

لاارین ساای، سااونرا هخااامنشسی، کوروش تومروس خانیم ایله دؤیوشوب اؤلمهایش اوسته گلمه

لااری نااین سااببساایملی ظُلمو قارشیندا قانلی قالخیشالر، هابئله اسکندرین ایرانا هجوم گتیرمه

لوناراق، مختلیف مدنیت، دیللر، فولکلور، ادبیات، اوئستا کتابی، نوروز بااایرامی و آیااری ا ایضاح او

 لرین کؤکؤ آچیقالنیر. آیری مراسیم

بئله بیر اثری او خودوقدا اینانیریق دؤکتور زهتابی تکجه آذربایجان یااا ایااران عااالمی یااوخ، 

 دیر.  اوستون بشریت عالمیمیلیون تورک دیللی خالقالرین، اوندان دا   300بلکه  

نین اسکی تاریخی« نین ایکینجاای لریدیر. »ایران تورکاو، حقیقت آختاران انسانیت عالمی

دا چاپدان چیخدی. بو اثرده اسکندر هجوموندان سونرا آتروپاتن دولتاای، پااارتالرو 1379جیلدی  

دورومااو، ماادنیت، دیاال و لری آچیقالناراق، اونالرین سیاسی قورولوشی، مدنیت  لر سُاللهساسانی

نااین تشااکّولو و ادباای لر زامانیندا آذربایجان ملتیله ساسانیللیک ملی دوررومونو آراشدیریر. اؤزه

 ل و علمی معلومات وئریر. ده چوخ گؤزهدیلیمیزین فورماالشماسی ساحه

لاارین، سینده تایسیز علمی ا تاریخی اثردیر و تااورکنین بو اثری دنیا سوّیهپروفسور زهتابی

-الرین ایللر بویو تاریخیمیزین اوستو باسدیریلی قالدیغینی درک ائدهله بیز آذربایجانلیللیک اؤزه

ده آچمیش و تاریخ قارانلیقالریندا پارالق بیر گونش یاندیرمشدیر. بااو گونشااین رک علمی سویه

   159جگه اطمینانال آددیم آتاجاغیق.ایشیغیندا، بیز گله

دیر. هاائچ بیاار دیاال ایلااه اونااو تعریااف و یماق اوچون، اونو اوخوماق الزمیرلی اثری تانبو ده

 ک اوخوماق. توصیف ائتمک اولماز. گره

 

 اسالما قَدَر 

 نین دیلی و ادبیاتی   لریایران تورك

نااین لاارییرلی اثرلریندن بیریسی ده بو کتابدیر. بو کتابدا ایران تورکنین دهدؤکتور زهتابی

نی ان قدیم زامانالردان اسالما قدر آراشاادیریر. بااو علماای آراشاادیرمادا، سیاساای ادبیاتیدیلی و  

ریر و بیلیندیریر کی حقیقت و علمه ضااد دورومالری و اونالرین علمه قارشی آماجالرینی گؤسته

یالدی یااوزایللرین سینده، بیاازیم زنگااین و قاادیم ادبیاااتیمیزین کؤکااو، ماا اوالن فکرلرین نتیجه

ده کی دیلیمیاازی آراشاادیریب، فاااکتالر الااه گتیرمگااه میش واوندان اؤنجهلی گئتمهرهندن ای13
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لیکله زنگین و نئچااه مااین ایلااه مالااک چالیشیردی. پان تورکیست! آدالناراق دامغاالنیردی. بئله

ده اوالن دیلیمیزین تاریخی و ماتریالالری دانیلیر و هئچ دیلچی، ادیب و آراشدیرماچی بو ساااحه

سااینده ه آلماغا جرأت تاپماییر. یاندیریجی حال بوایدی کی، کتاب دده قورقود دنیااا سااوّیهقلم ال

لااری نااین تهمااتلااریلی آپاراندا، بیر سیرا قلم صاحبایلدن ایره  500تانیناراق، اونون تاریخینی  

و باشالنیردی. نهایت حسن اوغلو و عمادالدین نسیمی ایله ادبیاتیمیزین باشالنغیجی یااازیلیردی  

لااک کیماای ن دوشاامه، کؤکسااوز و گؤبااهبونالرین درین فلسفی، ادبی فکرلری و هنرلری گؤیده

 یئردن چیخما تانینیردی.  

آمما دؤکتور زهتابی بو کتابی ایله آذربایجااان دیلاای تاریخینااده بیاار گااونش یاناادیردی، بااو 

 قارانلیقالری ایشیقالندیری.  

« عنااوانلی کتااابی چاااپ 160ن آذربایجاااننین »ادبیات باسااتاجی ایلده بو قلم صاحبی1358

لاارین یی اوچون، شوونیستئرمهیینی ویه عاید اوالن شعرلرین اؤرنهاولموشدور و میالددان اؤنجه

ریااردی آذربایجاناادا گؤزلرینی چیخمارتمیشدی، ایناادی پروفسااور زهتااابی بااو اثرینااده گؤسااته

ادبیات واریدی. بااورادا علماای بیاار ، زنگین بیر  161ایل اؤنجه  4000سیندن  لرین گلمه»آریا«یی

لر، ماننا، ماد، اورارتور، گیلزان، هااورری، ساااویر، قااوتتی، لوللااوبی، ریرکی اشکانیده گؤستهسوّیه

ایاال قاباااق یازیااب ا   4000الردان  لااری آریااالیکاسی، کاسپی، اوتتی، ایالم و سااومئر حکوماات

ادبیاااتال براباار دریاان، محکاام و بؤیااوک   یارادیب و آذربایجاندا بؤیوک، زنگین و اینجه بیر دیل و

سی آذربایجانا عاید اوالراق، آذربایجان خااالقی تااورک لرین نتیجهمدنیت یاراتمیشالر و بو مدنیت

دیللی اولموش و بو گونکو دیلیمیزین کؤکو ساییلیر، یوخسااا دده قورقااود کیماای بیاار اثاار، بیاار 

یااوزایللر و مااین ایللاار یاااراد جیلیغااین   ییب و بیردن بیااره یارانماییااب، بلکااهآنداگؤیدن دوشمه

 سونوچو اولموشدور. 

ایاال بوناادان اوّل یارانااان   3000التورک کتابیندا یازیالن شعرلر  کی دیوان لغات  مسلم بودور

لنمیش پارچاالری دیر. آلپ آرتونقااا، مااادالر دؤرونااده یارانااان لرین افسانهواقعی و تاریخی حادثه

 3000حالدا بیر تاریخی سیما اولوب و اونونچون قوشوالن شااعرلر   الرین قهرمانی، عینی»داستان

اوسطوره، مین ایللر بوناادان قاباغااا   12لریمیزدیر. دده قورقود کتابیندا یازیالن  ایللیک شعر نمونه

لاار انسااانالرین ابتاادایی دنیااا دیر. بوردا تاااریخی حادثااهسیوی فکرین نتیجهعاید اوالن اوسطوره

 12لر یارانیبدیر؛ یوخسا کیم ادعا ائده بیلاار کاای بااو  نیب و بؤیوک اوسطورههگؤروشلرینه دوگونل
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ناغیل بیردن بیره انسانین ذهنیندن آخیب گلمیشدیر؟! بو کتاااب مااین ایللاار بویااو بؤیااوک بیاار 

ساای اوال بیلاار کاای سااونرا کاای یااوز ایللاارده یازییااا خالقین ائنیش ا یوققوشلو تاریخین نتیجااه

 آلینمیشدیر.  

نااین دیاال خصوصاایت لریناای، یااارادیالن زهتابی بو اثرینده هر تاااریخی، بیاار دؤورهدؤکتور  

چیخااارمیش و لاارین، بیاازی دانااانالرین سیاساای مقصاادلرینی آشااکارا اثرلری و یاالنچی محقااق

 عمدی سهولرینی، ریاکارلیقالرینی آچیقالمیشدیر.  اونالرین عمدی یا غیر

ایلااه،   ایل قاباق اورتا آسیادان، آذربایجان یولو  4000ریرکی سومئرلر میالددان  بورادا گؤسته

ناای قااوروب، ایلااک دجله و فرات چایالری آراسینداکی تورپاغا گلیب، اورادا ایلااک بشاار ماادنیتی

سینده ایکی چااای آراساایندا یوکسااک میخی الفبانی یاراتمیشالر. سومئرلر تقریباً مین ایل سوره

لاار، آدالر بااو بیزه چاتان دیلده اوالن سؤزلر، کلمه  مدنیت و بؤیوک شهرلر یاراتمیشالر. بونالردان

لیکله ایشه آپاریلیر. گرامری بو گونگی دیلیمیزه اویغوندور. ییشیک گونکو دیلیمیزده بیر باالجا ده

دیر؟ اونالرین دیللری التصاقی اولمااوش میزین کؤکو اولماسا، پس نهبئله بیر دیل، بیزیم تورکجه

دیاار. بوناادان سااونرا یارانااان ایااالم حکااومتی و ایااالم دیلاای التصاقی  و بیزیم ده بو گون دیلیمیز

سی اولور و داها سونرا ایرانین نین طبیعی داوامچیحکومتی و ایالم دیلی، سومئر مدنیتی و دیلی

جااه ده آرازیاان شاامالی و جنااوبی یئرلرینااده یاشااایان مرکزی و غربی ایالت و والیتلرینده، ائلااه

ئللر و خالقالر: قوتتی، لوللوبی، کاسسی، هورری، گیلزان، ساویر، اوتتاای، مختلف التصاقی دیللی، ا

آران، آلبان، ماننا، و ماد و ... یوزایللر بویو، رسمی دولت و تجارت دیلی و همین دیلااین الفباساای 

 میخی الفبا ا ایالم دیلی و الفباسی اولموشدور.  

سااونراالر سااومئرلرین میخاای ایالمالر ایلک اؤنجه هیروگلیااف خطیناادن اسااتفاده ائاادیب،  

میشاالر. بااو الفبااا لر ایالم الیفباسینی منیمسااهالفباسیندان یارارالنیب و اوندان سونرا کی مدنیت

 بوتون تورکلرین، هابئله مادو مانناالرین دا الیفباسی اولموشدور.  

یوز ایلااین ریرلر، هند آوروپا دیللی ائللر، میالددان قاباق دوققوزونجو  لر گؤستهاکثر تاریخچی

ده بوتااون اوّللرینده اورتا آسیا و بلخ یولوایله ایران فالتینا گلمیشاالر. دؤکتااور زهتااابی بااو ساااحه

ده یااازیالن بااو سیندن ده واز کئچمیر و شاهنامهنین شاهنامهسندلری آراشدیریر، حتی فردوسی

 بیتی:  

 دلش را به دانش بر افروختند    نباشتن به خاسرو بیاموختاند  

تمیشلر و الر ایرانا گلدیکده، یئرلی خالق یازماغی پارس شاهالرینا اؤیرهریر کی آریاییگؤسته

سااینده مترّقاای لر، کاسیلر، مانناالر و مادالر نئچه یوزایل سااورهیئرلی اهالی یعنی ایالمالر، قوتتی
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سی شچیایل میالددان قاباق ماد اوردوسونون با  550تدیلر و نهایت  حیات، مدنیت و بیلیک اؤیره

 نین ملی ظلمونه معروض قالدیالر.  سینده، هخامنش شاهالریهارپاکین خیانتی نتیجه

ایل   3500تاریخه آرخاناراق گؤرونور کی ایراندا سومئر مدنیتیدن هخامنش حکومتینه قدر،  

سینده بوتون ایراندا یاشایان خالقالرین دیلی، التصاقی دیللاار اولمااوش و الفباااالری میخاای سوره

الفبا اولموشدور. مادالرین سون ایللرینده زردشت دینی، آذربایجاندایارانیب و اوئستا کتابی ماننااا 

دیلینده ا آیری سؤزله دئسک آذربایجان تااورک دیلینااده یارانمیشاادیر. بوگااون الیمیاازده اوالن 

بئله تورک دیر؛ بوندان  سیلر الیله چئویرمهاوستا همین تورک دیلینده یارانان اوئستانین ساسانی

میشدیر؛ هلااه ده فارسالشاادیریالن اوئسااتا تااورک دیلاای و لریندن قورتوال بیلمهدیلی نین ائتکی

ایل اؤنجه اسااکندر ایرانااا حملااه گتیاارمیش و   331دیر. میالدان  رمکدهگرامری تاثیرینی گؤسته

هخااامنش لااره غلبااه چااالمیش، آممااا آذربایجااان »آتروپااات« رهبرلیگاای مسااتقل حکااومتینی 

دیر. دؤکتور زهتابی بونو دا آیدینالدیرکی اسکندر حمله ائدن زامان، بوتون اثرلری او میشساخال

لاار لرینی آرادان آپارمیشدی. اوناااگوره اوئسااتا ساسااانیدن اوئستا کتابینی داغیدیب، نسخهجمله

 الرین دیلینده یازیلیر.  دؤورونده باشدان یازیالندا، تورک دیلینده یوخ، بلکه ساسانی

ایل قاباق بااو   250دی و میالددان  لری ا سلوکیه حکومتی اوزون سورمهندرین جانشیناسک

نااین رهبااری ارشااک ا ار+ شااک ا گونکو عشق آباد ا اشک + اووا ا داتورک دیللی پارت ائللااری

ایل بوتون ایرانا حکوماات   500سینی یاراتالرکی  سلوکیه حکومتینه سون قویدو و اشکانی سلسله

 سیاسی و مدنی مرکزلری واریدی کی 4لرین  سوردولر. اشکانی

 آباد یاخینلیغیندا  . نیا شهری بو گونکو عشق 1

. شیز = گزگ = گنجک بو گونکو تخت سلیمان، اورمو گؤلونون جنوب شاارقینده، سااایین   2

 شیرکی آلپ آرتوتقا تیکمیشدیر.  دژله زنگانین آراسیندا یئرله

 ایدی    . اُکباتان یا اوخ باتان مادالر مرکزی 3

 شن شوش شهری.. خوزستاندا یئرله 4

لاار دؤرو یااارانمیش فولکوریااک اثرلاار، ساسااانی شاااهالری زامااانی فااارس دیلینااه اشااکانی

چئوریلدیکده ن سونرا، یازیلمیش )کارنامه اردشیر بابکان( و ... کیماای اثرلاارده ثباات اولمااوش و 

 یازیلی شکله دوشموشدور.  

لاارین دموکراتیااک و ملاای گتیردیکده ماااد و اشااکانی  فارس ساسانی شاهالری، حکومتی اله

نین یئرینی دیکتاتورلوق، استبداد، ملی ظلم و شوونیستی سیاساات توتاادو. لریبرابرلیک سیاست

نین آردیجایل صاااورتده هجاوماااالری لریلر دؤورونده اورتا آسیا و شمالی قافقاز تورکساسانی
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نااین لاارین قارشیسینی آلماق اوچون ایران تااورکداوام ائدیار و ساسانی شاهالری بو هجومالری

-مهم مرکزی اوالن آذربایجانی فارسالشدیرماغا چالیشیرالر. بو سیاست هئچ زامان نتیجه وئرمااه

 ییبدیر. دی و بو گون ده نتیجه وئرمه

لیک یولو ایله تاریخ بویو لریله تاریخدن عالوه، دیلچیپروفسور زهتابی بو اثرینده علمی شیوه

دن فونتیک ولئکسیک واحدلرین ریر: او جملهتورک دیللرین کؤکونو بوتون ایران فالتیندا گؤسته

ساای ایلااه، صاارف ا مورفولااوژی سی یولوایله، اساس لغت فوندو ا آنااا سااؤزلرین مقایسااهمقایسه

لرین حالالنماسی، جمع عالمت لااری، مختلااف شااکیلچی سی یولوایله )اسمنین مقایسهقایداالری

نین آنادیلی تورک اولموش و اونون ایزلرینی بااو ریر کی بوتون ایران یئرلی اهالیسیگؤستهلری(  

 لرده تاپماق چتین ایش دئییلدیر.  گونلره کیمی قاالن آبیده

بؤیااوک عااالمیمیزین هنااد ا اوروپااالی دیللاارده، التصاااقی و سااامی دیللاارده اوالن قایاادا ا 

-ریر و بو اثااریدیلیمیزین کؤکونو و اوستونلوغونو گؤستهقانونالری مقایسه ائدیب هر جهتدن آنا 

 یه عاید ائدیر. سینی بو مسئلهنین مهم بیر حیصه

التورک کتابیندا اوالن شعرلر و داسااتانالر اساساایندا سینده دیوان لغاتاثرین داها بیر حیصه

نین ر. عااالم، کتااابینین گوجونو و زنگین ادبیاتا مالک اولدوغونو آچیقالییاا آذربایجان تورک دیلی

نی لرین دیلیناای، تااورک فولکااورو و ادبیاااتیسینده ماد ادبیاتی، پارتالرین ا اشکانیسون حیصه

رمیشاادیر. عااالیم یااازیلی ادبیااات حقینااده بئلااه لریناای گؤستهللیااک آراشدیرمیش و اونون گؤزه

 گلیر:  قناعته

ری طرفیناادن یااا آرادان »دئمک اشکانیلر دؤورونون یازیلی ادباای اثرلااری، ساسااانی شاااهال

دن، اصلی محو ائدیلمیشاادیر، یااا ریلمهرک، منبعی گؤستهآپاریلمیش، یادا فارس دیلینه چئوریله

دا کی، او دؤورون زنگااین شاافاهی ادبیاااتی و اثرلااری فااارس دیلینااه چئوریلیااب، یااازیلی حاااال 

تدریجلااه اونااو سالیناراق قالمیش، الکین اونالرین تااورک دیلینااده اولمااوش شاافاهی اصاایللری  

التورک کتابیندا اوالن آتاالر سؤزلرینی بیاار ا سینده دیوان لغاتدولموشدور«. اثرین سون حیصه

ریااب و بااو گونلااو آتاااالر بیر گتیریب و بو گونکو دیلیمیزه، نه صورته دوشدویو شااکلینی گؤسااته

اسااالمدان اؤنجااه نین کؤکونو بو اثرده آختاریر. همین کتابدا اوالن شعرلری آراشاادیریب سؤزلری

ریر و اونون اساسیندا اسالما قدر تورک شعرینده فورمااا، وزن و صاانعت لرینی گؤستهشعر اؤرنک 

 لرینی آراشدیریر. للیک گؤزه

نااین دنیااا بویااو جاویاادان و قاااالرقی نین تکجه بو اثری، زهتااابیدوغروسو بودور کی زهتابی

 دیر.  اولدوغونا کافی
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 162یاشایشی و اثرلرینه بیر باخیش دکتر احمد بیانی نین 

 

 بوردان بیر آتلی کئچدی، 

 آتین اویناتدی کئچدی، 

  ا بیر پنجره دیر،دونی

 هر گلن باخدی کئچدی. 

جاق چوخ آز بیر انسانالر  ت، دونیا کئچیجی بیر یئردیر، میلیونالر انسان گلیب و کؤچوب، آناوه   

کتور احمد بیانی  ده بیزیمله یاشاییرالر. مرحوم دؤ  لری و قویدوقالری اثرلر اوچون هلهدوشونجه

انسان   و  اثرلر  ر دوشونجهیازدیغی  بئله سئوه  اولموشدور.  قاالرقی سیماالریندان  بشریتین  لریله 

ک. دکتر بیانی  مگر جسملری اوچون تاریخ قید ائدهانسانالر اوچون دوغوم و اؤلوم ایلی یوخدور،  

اولدو. رو1318 آنان  تبریزده  فرانسهانشده  بؤیومونده  تربیتی  یوردوندان  ناسی  بیلیم  نین سوربن 

بیلیم یوردالریندا چالیشاراق  دوکتوراسینی آلدی. اوتوز ایلدن آرتیق هیئت علمی عضوو کیمی  

اوچگله یئتیشدیرمهجک  عالیملرین  گؤرکملی  بیلیم  ون  گؤستردی.  باجاریق  بؤیوک  یینده 

ناظر علوم  و  مقامالریوردوندا  عالی  گتیرهلیگینده  اله  اؤیره  8رک،  ی  یواسکونون  تیم  ایل 

آراشدیرماالرا   اونالرجا  یازدی،  مقاله  یوزلرجه  کتاب،  اونالرجا  سوردو،  باشقانلیق  دپارتومانیندا 

مدیریت ائتدی، اونالرجا اولوسالر آراسیندا قوروالن قورولتایالر، کونفرانسالردا اشتراک ائتدی. بو 

انسانا،  چالیشماال هامیسیندا  دهرین  انسان  انسان  وئردی.  یئر  ده  وارلیغینا  خالقینین  و  یرلرینه 

بیر  آزاد  و  سالم  او،  گؤرونور.  مرکزی  یارانیشین  اوالراق،  اشرفی  مخلوقاتین  باخیشیندا  اونون 

  –توپلومون یارانماسی، شرافتمند و آزاده انسانالرین یاشاییشی اوچون، انسانی داورانیشالرال بیر  

 خت و سعادتلی یاشاماالرینا گؤز تیکمیشدیر. نین یانیندا خوشببیری

آراشدیر  –بیلیمسل      ایرهتوپلومسال  سورمهماالرین  قاتالناراق،  لی  چالیشماالرا  درین  سینده 

درین بیر تعهد صاحبی کیمی توپلومدا اوالن حرکتلرین منطیقه اویغون و اوسلو اولدوغو اوچون  

نین پیامینی بو فرانسیزجایا تسلط تاپاراق، خالقیلیدئرلیگینده چالیشیردی. بیانی انگیلیسجه و  

کت اونون  چالیشدی.  چاتدیرماغا  دونیایا  دیلده  بایکی  یاشاییش  ابالریندان  اوالر:  سایماق  ونالری 

 
  30) 113دؤکتور احمد بیانی حاققیندا یازار طرفیندن بیر نئچه مقاله یازیلمیشدیر او جمله دن: بهار زنجان، سایی   162

 (. 1382شهریور  
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-جه پرورش، تانگدان تراختورا، گلهلر، تولید و جامعه، مسائل تطبیقی آموزش و  دیر؟ اوسطورهنه

 گه باخیش و . . .  

مقاله    سویهیوزلرجه  دونیا  کی  یازمیشدیر  مقالهلر  البتده  یاییلمیشدیر.  بیر  لریسینده  نین 

اوال آنادیلینده  دسیراسی  یاییالن  تبریزده  و  زنگان  مقاله راق،  بو  اولموشدور.  چاپ  بو رگیلرده  لر 

 سطیرلرین یازلری طرفینده توپالنیب بو تئزلیکده یاییالجاقدیر.

داکار و متعهد انسانالرین نی ف رک، عرصهنهریندا گنجلر و اوشاقالر هدفلهنین آراشدیرماالبیانی   

آلینیر. سینه یئر آچیردی. اونون بوتون آراشدیرماالریندا بشر و انسان وارلیغی گؤز اؤنونه  گلیشمه

ایده انسان سئورلیک  اوزون مسافرتلرین چتینلیگینی  او،  قویمور؛  بیر سینیر  یایماغا هئچ  لرینی 

توتوب   شهرلردن  و  کند  دوشموش  اوزاق  آلیر،  قده  –جانینا  شهرلرینه  بؤیوک  ان  ر  اروپانین 

معتبر گزی دونیانین  یولدا  بو  بیلسین.  یاندیرا  مشعل  بیر  بوجاغیندا  بیر  دونیانین  بلکه  شیر، 

مقالهدرگیلریند ده  درگیلری  یئرلی  عالوه،  الرین  یاییلماسین  اؤز نین  وئرمیر.  الدن  وچون 

سیته مینلرلشخصی  گؤروشونده  دونیا  سالماقال،  یوال  اوچون سینی  صاحبلری  دوشونجه  ه 

پادوشونجه بیلرین  یارادیر.  زمینه  بهرنگییالشماسینا  صمد  زامانالریندا  گنج  یاخین انی  نین 

و صمد چالیشیب  کیمی  عضو  بیر  فعال  ان  محفللرینده  اونالرین  اوالراق،  اؤلوموندن  دوستو  ین 

لرین چوخو چاپ اولوب و بیر یندا بیانی یازمیشدیر. بو مقثالهنی صمد حاقق سونرا ان چوخ مقاله

خاطرهنئچه هله    لرسی  الدهکیمی  صمدی  ده  بیز  دوغروسو،  ق "دیر.  بالیقباالجا    "ارا 

آدی قویساق    –نهنگ    –)البتده باالجا یئرینه    "باالجا قیرمیزی بالیق "نی  آدالندیریرساق، بیانی

 داها دوغرو( آدالندیرماغا حاققینیز وار!

ورانیشالریندا همیشه کی داگئنیش بیر انسان اوالراق، گونده  بیانی درین باخیشلی، دونیاسی   

گ آن  بیر  اوالراق  دانیشان  ایله  بذله  گولر،  سیلینمه اوزو  اوزوندن  حیاتیولوشو  سون  دی،  نین 

قده وارلآنالرینا  و  ائدیب  مسخره  اؤلومو  عائلهیغیر  و  دوستالرین  چراغی  صمیمی  نین  نین 

 محفلینی ایشیقلی و ایستی ساخالدی.

 رلی اولسون!  روحو شاد، یادی دیری و یولو گئده    
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 163مفتون امینی

 

یرلاای و گااؤرکملی  نااین دهمفتااون امیناای آذربایجااانیداهلل     

کی ایلک اؤنجه فارس شئعرینده آد قازانیب،   دیرسیماالریندان

ل و قاااالرقی اثرلاار یارادیباادیر. آنجاااق آنادیلینااده ده گااؤزه

شئعرلر اساسیندا، بوگون حقلاای اوالراق آذربایجااان یاراتدیغی  

نین گؤرکملی سیماالریندان ساییلیر. مفتون، بیر مبااارز ادبیاتی

سااینده نااین زیااروهدیاار. او، فااارس شاائعریو ساغالم اینسااان

 نین بؤیوک شاعیرلریله قوشا یاشاییر.  دایانیب و فارس شئعری

یااوخ سااایین قاااال  –شاااهین دژ    ،مفتااون  –یداهلل امیناای  

یاشااا   –لیااب و بویااا  شهرینده آنادان اولوبسا دا تبریزده دیرچه

جی ایلده گؤزونو دونیامیزا آچمیش و تانری قویسا ایللر بویو یاشاااییب 1305بورونوبدور. مفتوان  

 یاراداجاقدیر.  –

رک، یازدیغی اثرلرده دوشااونجه و مفتونون شئعر موضوعالری چوخ درین و اساسلی سئچیله

شاعیرانه دویغو یاتیبدیر، حتّا تورک دیلینده اؤزو اوچون بیر شیوه یارادیبدیرویئنی موضااوعالری 

بیزیم شئعریمیزه آرتیریبدیر. آنجاق خالق ایچینده شئعرلری تانینماییااب و قارشاایال نماییباادیر، 

 بونون اصل دلیلی بودور کاای بیاازیم شاائعریمیز، دیلیمیاازین روحوناادان آساایلی اوالراق اؤزونااه

ده خااالقیمیزین لری دیلیمیزدن اورتایااا چیخیاار و بیاارللیک مخصوص سازی و سؤزو واردیر؛ اؤزه

دیاار. هاار حالاادا مفتونااون شاائعر ر کئچمیشاای و بوگونکااو دورومونااا باااغلیقدیمدن بوگونه قده

ماایش، بلکااه دیر و شاعیر هئچ زامان اؤز آنا دیلیناای ایتیرمااهدونیاسی، درین، گئنیش و شاعیرانه

 لی اثرلر ده یاراتمیشدیر.یرده

 

 مفتونون اثرلری  

آذربایجااان   164دیر، بونالردان تکجااه »عاشاایقلی کااروان«مفتوندان چوخلو شئعر دفتری الده

 
 . 74و  1373های مختلف سالهای امید زنجان، شماره  163

 .1392آذر  18، 524نوید آذربایجان، سایی  -

 .1389، انتشارات پینار، م. کریمی، ائلیمیزین ایکی دیللی شاعیری، تهران -
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. تورکااو شاائعرلر   .  .و  167، انارسااتان166، کااوالک165دیلینده یازیالراق، اؤز اثرلرینده ده ا دریاچااه

میشدیر. فارسی شئعرلری تورکجااه شاائعرلرینه گااؤره چااوخ اولورسااادا، اونااالردا تورکجااه لهسپه

 شئعرلرین اولدوغو ماراقلی دیر. 

 مفتونون شعر دفترلرینی بئله سیراالماق اولور: 

/  یااک تاکسااتان احتمااال/   فصاال پنهااان/    دریاچااه/    کااوالک/    انارسااتان/    آشیقلی کااروان

 168اکنونهای دور/   من و خزان و تو/   1002شب /    رصدخانهعصرانه در باغ /    سپیدخوانی روز

ایندیلیکااده ده باشااقا یئناای اثرلریناای چاپااا حاضاایرالمیش و بااو تئزلیکااده چاپاادان 

 بوراخیالجاقدیر:

 سه کردار از باد –دو  

 ی خیال در اطراف وقت سبزاز پرسه

 سفر در سفینه ی حافظ

 شهریار حاققیندا حاضیرالماقدادیر.و یئنه ده باشقا بیر اثرینی اوستاد  

 دیر:  یرلیمفتونون شئعرلرینده اوالن مضمون، دولغون و ده

 حق، چای کیمی دریایه آخیب یول تاپاجاقدیر   

 داش آتـمـاقـیالر کـیمسه اونو چـؤنـدوره بـیلمز. 

 دونــیـادا قـارانـلـیـقـال اگــر جمع اوال باهـم    

      169یشیغین سؤندوره بـیـلمز.جه شمـعین ابـیـر ذرّه   

-مفتون، ایناملی، مبارز و ایگید بیر شاعیردیر، همیشه حقین ا حقیقتین، ایشاایلیق و گااؤزه

لیگاای دیر و آزادهر بیاار شاااعیرییر و اینانیر. او، آزادلیق ساائوهللیگین غلبه چالماسینا ایمان بسله

 تبلیغ ائدیر: 

 دن،ل سؤزدی حسین بن علی نه گؤزه باخ گؤر

 تیز اولـسـون.یّدونـیـاده دینیز اولماسـا، حر
 

 .1373،  53( م . کریمی، آشیقلی کروان، امید زنجان، شماره  1

 .1352( مفتون امینی، اشیقلی کروان، تبریز،  -

 .1336مفتون امینی، دریاچه، تهران،  (165

 .1344مفتون امینی، کوالک، تهران، (166

 . 90، ص 1346مفتون امینی، انارستان، تبریز،  (167

 .1387مفتون امینی، اکنونهای دور، تهران،  168

 . 84، ص 1344مفتون امینی، کوالک، تهران،  (169
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 لـرین اوغروندا اگر الده گـوجـوز یـوخ،میظال

 170کـؤنـلوز ده اوالردان باری بیر نفرتیز اولسـون.

لر قارشیندا سارسیلماز، اییلمز بیر ایگید کیماای دایااانیر، خالقینااا دوزگونلااوک، شاعیر ظالیم

 کدیر:  زامان اونوتماییر کی بونالردان یوخاری اینسان اولماق گرهدیر و هئچ  اییلمزلیک اؤیره

 چوخ اللشدین سنه اصالن دئسینلر،   

 قوچ اوغالن یا ایگید ترالن دئسینلر،   

 عزیزیم جهدائله بو نالردان آرتیق،   

  171!  سنه اینسان، فقط اینسان دئـسـینـلر 

اشاااماغا چاااغیریر و دوزگااون بیاار یااول ر شاعیر، خالقینی اینسالیغا و اینسان یاینسان سئوه

ریر. اینسانی، حقیقت آراماغا، آختاماغا و حقیقت یولونااو تاپماغااا چاااغیریر. بونااو چااوخ دا گؤسته

 ساده بیلمیر و بئله سؤیلور: 

 بو بیر سؤزدور گولوم قالسین یادیندا،  

 شـیرین یـا شور، دوتارلیق وار دادیندا،   

 دیـر بوروقـلو، حقیقت بیر اوزون چای 

   کی یوز یئردن کئچیر یوزبـیـر آدینـدا. 

ساای وار. بیاار ل بیر دوشااونجهنین آدینی عاشیقلی کروان قویدوقدا، اؤزهمفتون شئعر دفتری

ن عنعنااه و بیر طرفدن آذربایجا  ییرطرفدن اؤزو دئدیگی کیمی فارس ادبییاتینا یاخینالتما ایسته

 ییر. اودا »سهند«کیمی اینانیر:  لریندن یارارالنماق دیله

 اورداکی دیل ـ آغیز سؤزدن اوسانار،  

 سیـن،  سوروشون مطـلبی تئلـلر سـؤیله 

 دوداق دانـیـشـارسا اود توتار، یـانـار،  

   172سـین.لر، اللر سـؤیـلهکدیر زخمهگره 

ییااب، شاائعر قوشاااجاقدیر. کروان دایاندیقدا، آشیق سازی الینه آلیب سؤی سااؤیلهعاشیقلی  

 کی:    مفتون اینانیر

 
 .86همان، ص  (170

 . 34مفتون، آشیقلی کروان، همان، ص  (171

 . 17، ص 1347، تبریز، 1چورلو )سهند(، سازیمین سؤزو، جیلد بولود قره (172
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 یورولموشدور قوالقالر جار سسیندن،  

 بو ایوان بوش قالیبدیـر یـار سـسینـدن،   

 ینمز،  نه چوخ سؤز وارکی دیللر سؤیله 

 173  یـرلـر تـارسسـیـنـدن.کـلـر دینلـهاوره 

ییاار، اوزونااو آشاایغا چئویریااب ک سؤزلرینی ساز سسیندن ائشیتمک دیلهبورادا مفتون اوره

 دئییر: 

 ك قئینیر، غم اوینور عجب حالدیر، اوره 

 سازین قوربانی، قـالخیـن آی آشـیـقـالر ! 

 

 آشیقلی کروان  

یر. بو مبااارز دیر اوچ بؤلومده؛ هر بؤلومون ده بیر سؤزو واردآشیقلی کروان اوزون بیر منظومه

نیاار، گاااه اوجاااق باشاایندا دایااانیر، شاعیرین قلمی قاناد آچیب اوچور، گاه داغااالر باشاایندا اگلااه

ساای وار، یینااده ساارین و دریاان سئوگیشیر. شاااعیرین اورهگاهدان سرین بوالغین باشیندا اگله

کاغاااذ اوسااته لر یوموشانیر، آغیزدا اریر، بال کیمی سااوزوب دوداغینااا آخیاار و  سؤزلریندن کلمه

 گلیر. شاعیرانه خیالالر، اینجه دویغوالر دالغاالنیر:  

 ر مـالمـت گـؤزلو قیزدیـر  خـیـالـون بـیـ 

 که هر مجـلیـسـده منلـه دیـز به دیـزدیـر   

 ! عزیـزیـم؟  نه یازمیشدین بهـارین خوش 

 ن گـونـدن پایـیزدیـر!  بویئرده سـن گئده 

 **** 

 عـزیـزیـم سـن مـنی بـیـر گون آتـارسـان  

 سنه قـول اولمـارام، اولـسـام سـاتـارسـان  

 گؤزون باخماز گؤیه، من اولدوز اولسام،   

 174آی اولسام، گون باتان ساعت یاتارسـان.  

اق دا شاااعیرانه قاناااد ایسااتر. مفتون بؤیوک بیر شاعیردیر، اونون خیال دونیاسینا قدم قویماا 

 
 .41آشیقلی کروان، ص   (173

 آشیقلی کروان، همان. (174
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دیاار. ایناادی ایسااه کلاایی دوزگون تانیماق او چون بوقاناد و بوسفر برلیک ائتمک گرهیاتیمیزادب

ساایز مفتااون بؤیااوک بیاار هکاای شااوبه  ییرمله بوقناعته گلمک ایستهقیسسا صورتده بونو دئمک 

شاعیردیر، آنجاق اونون آدی ا سانی آذربایجان ادبییاتیندا چوخ گورلو اولماماسی ایضاحیندا بونو 

ییااق، دوزدور نی عزیااز توتمااالیدیگاای حااؤرمتیآتیرماق الزیمدیر کی مفتونون آنا دیلینااه بسااله

میش و ائله سااانمیش مهنین چوخ بوجاقلی، گئنیش شئعر دونیاسینی منیمسهآذربایجان ادبیاتی

دیر ! لیمهاتی اونون یولونو ایزلهندان داها اوستوندور و تورک ادبیاتیکی فارس ادبیاتی تورک ادبی

نااین اؤز سااازی و اؤز سااؤزو واردیاار و دونیااا کی بیز بو اینامداییق آذربایجااان شاائعری  بیر حالدا

یرلی سؤزلری چوخدور. بوسااؤزلری ده اؤز سااازی و ابئله بشریت و اینسانلیق اوچون دهاوچون، ه

ی کاای حیاادر کی مفتون آشیقلی کروانی ائله بیر زاماندا یااازددیر. اینانیریقلیاؤز هاواسیال دئمه

سیندن ائشیگه چیخماااق ساااده ریمیزی چولغاالییب و اونون کؤلگهسی بوتون شئعبابانین ائتکی

دئییل ایدی. یئنه ده هامان زامانالردا آذربایجان شاعیرلری یئنی ا یئنی جیغیرالر آچیب، یئناای 

عریمیز اؤز آیاااغی میشدیلر. بوگون ده بیزیم شاائر و فارس ادبیاتینادا گؤز تیکمهاثرلر یارادیر دیال

 یه مجبوردور.  اوسته دایانمالی و مستقل سؤزونو دئمه

 

 لری  مهلهنین اینجهمفتونون اثرلری

مکلااه شاااعیرلیک دونیاسااینا مفتون امینی ، ایلک اؤنجه شهریار کیمی فارسجا شعر سااؤیله

چوخلو جان آتمیش، آددیم آتمیش و یارادیجیلیغینین چوخ بؤلومو فارسیجا اولموشدور. اؤزو ده  

بلکه آذربایجان شعرینده یئناای بیاار جیغیاار آچیااب تااازالیقالر گتیرسااین. بااو چالیشااماالر اؤزو 

ر بوتون شعر دفترارینده اؤز آنا دیلینده ریر. آمما بوگونه قدهشاعیرین آنا دیلینه حؤمتینی گؤسته

 یرایکی شعری ده سپمیش اولسا دا، تکجه بیر اثرینی تورکو یازمیشد  –بیر 

سینده دایااانمیش و نین زیروهمفتونون دیلی بیر فارس شاعری کیمی بوگونکو فارس ادبیاتی

چوخ زمانالر، فارس اوخوجوالر بلکه ده اونون تورک اولدوغونو بیلمیرلر. حتی تورک شااعرلرینده، 

دیگاای تااورک لااهللیکلرینی گتیرمیشدیر. هر بیر شعر دفترینده سااپهنین اؤزهمفتون فارس دیلی

اوزه گلیاار. آنجاااق   –عرلری هر آذربایجانلی اوخوجونو ذوقا گتیریرسه ده، فارس روحو ایله اوز  ش

نااین دوغروسونا، بو ایشلر تورک شعرینین دونیاسی  –گی بونا خوش اولور. بلکه ده دوغرودان  اوره

 سینه بیر یئنی یول تاپیلسین. بلکه ده.  گئنیشلنمه

 اوز بااه اوز ل بیر توپلااومالجه دیوانی توپالنیرسا، گؤزهنین تورکآنجاق بیر گون مفتون امینی

ییک. اهلل قویسا! بونا ایناناراق، شاعرین تورک شااعرلرینی اساااس توتااوب، جهاولدوغوموزا سئوینه
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اونالرا توخونماغی تکلیف بیلیریک. بونو دا اونوتمایاق، مفتون بیر سیره فارسجادان آنااا دیلیمیاازه 

نین شعرلر؛ بیر سیرا باشااقا شاااعرلریمیز ده اونااون دن پونه ندائیاوجمله  –شعرلری چئویرمیش  

 فارسجا شعرلرینی آنادیلیمیزه چئویرمیشلر اوختای کیمی گؤرکملی بیر شاعر!  

 

 عر دونیاسی  مفتونون ش

لاار دالغاااالنیر، آنجاااق لیااک البتده بونو قتید ائتمک الزیمدیر کی مفتونون شئعرلرینده یئنی

رک اؤز یئریناای شاائعریمیزده ویغااون اولماسااادا، بیاار زامااان کئچااهبونالر آذربایجان شئعرینده ا

 تاپاجاقدیر. باخین:  

 عـزیـزیـم بـاخ او تـایـدان، بـاخ بــو تـایـدان  

 لر اوچورالر »نازلی چای« دان كآغ اورده

 گی جوم قـلبیم ایچره!  چیخارت اول کـؤینه

 175  سریـن دریـا نـه ایـسـتر ایـسـتـی یـایـدان؟

دیر. گؤرونورکی مفتااون بااورادا یه یاتیملیل و سؤزلر ده اورهشاعیرانه خیال بورادا چوخ گؤزه

لااره صااادق قالمیشاادیر. بوشاائعرده بیرینجاای و ایکینجاای الریمیاازدا اوالن دببیاازیم بایاااتی

مصراعالریال اوخوجونو اصیل سؤزون ائتکی سینه ا اوچونجوو دَوردونجو مصااراعالردا حاضاایرلیق 

  176یارادیر.  

نین شهرینی ده سئویر. اصالً بونو یمی، آنایوردونو، آتا ا باباالریشاعیر آنادیلینی سئودیگی ک

باغی، چؤلااو ا   ،سیسی ا داغی، داشی، درهرینده آذربایجانین هر نقطهکی شاعیرین شئعرلدئییم

 ریرم:   دیله گلیر و شاعیر اونالرال دانیشیر. نئچه شئعری اؤرنک اوالراق گؤسته . . .وچمنی  

 غمـیـن قـوربـانـی تـبـریز، ائللی تبریز   

 آالولو ـ ایـلدیـریـملی ـ سئللی تـبـریز   

 نه قانالر قایناییب سندن، اولوب داش   

 بـئـلـئـیکیم ائـینالـینـدان بـلـلی تـبـریز.   

 **** 

 بوتون دونیاالرین دردیـن قـانـار داغ،   

 
 آشیقلی کروان، همان. (175

 .1375، 57م. کریمی، ادبی آراشدیرما، امید زنجان، سایی  (176
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 سؤال ائتسن سکوت ایـلـه دانـار داغ،  

   سهندین اوستی قاردیر، آلتی قـاندیر، 

 177ن بیر گون یانار داغ.بو جوشقون دردد 

شاعیر، ساواالنا، اورمی گؤلونه، قورو گؤله، چیغاتی چاییناو آیری ا ایری آذربایجان یئرلرینااه 

ییااب و دایمااا اونااون ریر کی مفتااون امیناای آنایوردونااادا محباات بساالهلر ائدیر. بو، گؤستهاشاره

لومونو توتور. او، قهرمانالری دا دایمااا نین بیر بؤیییادیندادیر.آذربایجان قهرمانالری دا اونون اوره

 خاطیرالییر:  

 نـه گـلـمیشدیـر شـکایـت روزگاردان،  

 منی اؤز سئـوگـیلیم سالمیش وقـاردان،  

 اگر بیر گـونسه من اولسام کـوراوغلــو،   

     178قیرآتدان کئچمه رم، کئچسم نیگاردان ! 

لیگیناای بیلیاار، اوعیناای حالاادا خالقینااا یااول مفتون مبارز بیر شاعیر اوالراق، یولون چتااین

ک وئریر بلکه یولدان آزماییااب و مزلیغا چاغیریر. اونا اورهرک، اونو یورولمامازلیغا، دؤنمهرهگؤسته

 سین:  یا خود دؤنمه

 دیـر؟  یـیرسن ایـش چـتـیـننه دایم سؤیله

 دیـر!  ن قـیزغـیـن اتـیـنسنه یاردیـم وئـره

 بئله ائدین کاش کی بو ظولمت سویـوقـدا  

 179  دیـر.آلووالنماق سنین سـون قـیـمـتـیـن

لیکلااه مفتون خالقیندا اومود یارادیر، ایشلر چتین اولورسادا، خالقینی باجاریقلی بیلیر و بئلااه

اونو مبارزه اوچون حاضیرالدیر. اونو، عشااق ساااغلیغی ایلااه، باشاای اوجالیغااا چاااغیریر، دونیااانی 

 ییر:  سیله قیزدیرماق ایستهک ایستییوق دوتموشسادا، اورهسو

 لـه  ایچاق بو جامی اوزلـر آغـلـیـغی   

 لـه  قیزارداق رنگی عشقین ساغلـیغی  

 دیر والکنسویوق دونیانی باسمیش 

 
 . 54، ص 1336مفتون امینی، دریاچه، تهران،  (177

 .61آشیقلی کرولن، ص  (178

 آشیقلی کروان، همان. (179
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    لـه!کلر داغلـیغی نه غم واردیر؟ اوره 

یوققوشااونو آیدینالشاادیراراق شاعیر چالیشیر یاشاییشین، طبیعتااین و روزگااارین ائناایش ا 

 لیک گونشه، آیا و اولدوزا ماراقلی ساخالسین:  خالقینی همیشه

 کلی ـ قازلی،   بوکندین گؤللری اؤرده 

 گلیر قیزالر بوالقدان نازلی ـ نـازلـی،  

 گونشدن سونرا آی وار، سونرا اولدوز،   

   دیر چوخلو ـ آزلی.ینایشیقلیق ایتمه 

دیلر. بورادا همان روحیااه سیجا شئعرلرینده ده، موضوعالر بئله گلیشدهبیلیریک مفتونون فار

دیاار آذربایجااانین و همان دوشونجه وار، تکجه دیلینی آنا دیلینه چئویرمیشدیر. بلکه ده اونا گؤره

نین فارسیجا شئعرلریندن آنااا دیلیمیاازه یری اوالن »اوختای«، مفتون امینیقهرمان اوغلو و شاع

یااه کی مفتونون تورکجه یازدیغی شئعرلر اوره  دورر نوکته؛ او بیری نوکته ده بوبی  چئویرمیش. بو

؟ ایکینجاای بؤلومااو قبااول شاائعرلرییااه چئااوریلمیش فارساایجا  چوخ یاتیر و یا مفتون تورکجااه

 ائدیرسک، دیلیمیزین روحونو تاپمیش اوالریق. 

آنجاق مفتونون شئعرینده جوشان و دالغاالنان موضوع، اونااون قااارانلیقال، ظااولم و ظولمتلااه 

دیر. مفتااون بیلیاار کاای یاشاااییر زه یه چاغیریب، اونو حاضیرالتماقسی و خالقینی بو مبارمبارزه

لر واردیر، مبارزه یولو چتین اولورسادا دیرماق اوچون. و بویولدا یول کسنبلکه ظولمتی آرادان قال

 کدیر:   دؤیوشمک گره

 بو یولدا هر نه مومکون سـه یـاواش کئچ!   

 والکین دوشمنین گؤرسـه ساواش کئچ!   

 عزیزیم چای تکین دوز کئچ یولـونـدان!   

   قاباغین دوتساالر، گؤل باغال ! آش کئچ! 

 لری ائله زورلو گؤرور، اوزسوز و آبیرسوز گؤرورکی دئییر:  مفتون ظالیم

 دلی شـئـیطان دئـییر: زنجیری قیـر، قاچ!  

   گؤتور غئیرت باشین، چیخ داغدا های چك! 

یااه دیر و سونونجو بؤلوم ا اوچونجو ا مبارزهآشیقلی کروان، حقیقتده بیر مبارزین یاشاییشی

 باغالنمیشدیر. اوردا دئییر:  

 ر سؤزوم وار یادیگارلیق  عزیزم بی
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 ر مـینسن دا ائـنـمـه!  آتامینمه ! ایـه 

 آردیجا هایالییر:  

 عـزیزیم خنجـریـم تـاخ، گـؤزلـریـن آچ  

  آییق گئت! یولدا دوشمان وار، دومان وار! 

رک، فارس شئعرینه تای اوستو باساادیریلی دئمیاار، آنجاااق نی بیر ضرورت بیلهشاعیر مبارزه

 لره آرخاالنیر:  لر و تمثیلایماژالر، استعاره

 حسن خان کندی چاپدی، بندی سویدو،   

 او حـالدان مسجیده بـیر المپا قـوپـدو،   

 ایالهی ! المـپاسین سیندیـر بـاشـیندا.  

   ایگیندن ـ توستوسونـدن طایفا دویـدو! 

-ئتدیگی، اونون آیاادین مبااارزهبورادا، حتا اوزونو و سؤزونو گؤیلره توتاراق نفرین و قارغیش ا

 ده گؤرور و همیشه توفنگینی چیگنینده گزدیریر: ریر. شاعیر اؤزونو بو مبارزهسینی گؤسته

 توفنگیم واردی آسالن بود، ایالن باش،  

 ر جـنگلـده آتـسام داغ گورولـدار!  ایـه 

وشااله باااخیر. او لاای گؤرمفتون یاشاییشا، خالقینا و تاریخه بیر فلسفی باخیشال و دوشااونجه

دیر، آمما حاییف کاای تاااریخیمیزده توزلااو توزلو تاریخیمیزی سیلیب، اوندان عبرت آلماغی اؤیره

   180قالمیشدیر:

 اوزون بیر کئشمیشه یول آچدی یئلده،   

 قـیـرآتـی نــالالیـیـرالر چنلی بئلده،   

 کـؤچوبـلـر اودلـو کـروانـالر والکن،   

    قالیبالر تـوزلو تـاریـخـلـر بـو ائلده! 

 

 مفتونون باشقا شعرلری

-لااهدئدیگیمیز کیمی، مفتون امینی بوتون شعر دفترلرینااه اؤز آنااا دیلینااده شااعرلری سااپه

یااک. بااورادا بیاار اوزه گلیر –بیر اونون دفترلرینی واراقالیاناادا، بئلااه شااعرلرله اوز   –میشدیر. بیر  

 
 مفتون امینی نین اثرلری بونالردیر:

 ( دریاچه.4  ( کوالک،3  ( انارستان.2  آشیقی کروان.(  1
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 "هااای دوراکنااون"سیراسینا گؤسترمیشیک. ایندی ایسه ، شاعیرین سااون شااعر دفتااری اوالن  

ر چاپ اولمایان فارسجا و تورکجه شااعرلری کتابینا بیر نظر سااللیم.. بو شعر دفترینده، بورایا قده

ی شااعری داخیلدیر. بیز یئنااه تکجااه تااورک شااعرلرینه نظاار سااالیریق. بااو دفتاارده ، اوچ تااورک

بهنمه قاییاادیر . بااو شااعر اوزون اولورسااا دا   29  –  1356نین یارانیش تاریخی  گلمیشدیر. بیری

 قیسساجا بورادا وئریلیر:

 آالولو تبریز

 دن،ایکی گون قاالندا کیچیك چیلله

 دن.آغ دگونش چیخاندا قیزیل قوهلل

 سینیؤره –قیزارتدی ائینالی اؤز یان 

 سین.دؤرهاونون شوقو آلدی ارکین 

 اوجا بیر سسه دوشدوسه آت زنگینه

 قیزیل شفق چؤکدو شهرین رنگینه.

 تبریزین قلبینه ایشیق ساچسلدی

 آغیر بیر یوخودان گؤزو آچیلدی.

 سی مینلر سماور تك خلقین سینه

 سی.قاینادی، قاینادی داشدی کینه

 هر کوچه دن بیر سئل آخدی میدانا

 ایوانا.میدان دولدو، سوالر چیخدی 

 اوز گتیردی شهره داغالرین یئلی،

 قاریشدی تبریزه کندلرین سئلی.

بهمنین   29ل و آخیجی دیلی ایله تبریزده قالخان  لیکله، گؤردویوموز کیمی، شاعر گؤزهبئله

ل بیاار شااعر ایلااه بیاار بؤیااوک انقالبااین قورجاناااقالرینی ابدیتااه قیامینی تصویره چکیر و گااؤزه

ه شعر دیلی باجارا بیلر بو قهرمانلیق روحیااه سااینی بیااان ائااده بیلسااین. قووشدورور. بورادا تکج

مفتونون دیلی بورادا داها کسرلی و داها زنگیندیر. شاااعر، شااعرینین سااون پارچاساایندا تبریاازه 

 الییق بیر حرکتی بئله دیله گتیریر :

 قوی بوگونو دئسین قوجا آشیقالر

 ائل ایچینده باشی اوجا آشیقالر.
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 شالر، آییق گئتسینلرضیالی قاردا

 بابك اوالدینا الییق گئتسینلر.

 ساخالسینالر ارکین اوجا حؤرمتین

 شهیدلرین ، ایگیدلرین شهرتین.

 ظفرلر قازانسین هر زمان تبریز،

 181اؤلمه سین ، اؤلمه سین قهرمان تبریز!...

ساخالمیشدیر و بونا سینی  مفتون بو شعرلریله اؤز وطنینه باغلیلیغینی، هابئله انقالبی روحیه

 –یینااده یئاار سااالیب ی بیاار باالساای کیماای خااالقینین اورهیرلاا هگااؤره ده هلااه آذربایجااانین د

 ساالجاقدیر.

بو دفترده ایکی باشقا شعری ده واردیر کی بیری ترجومه و بیاار لیریااک شااعر دئمااک اوالر. 

 :دور"عطیرلی یوخو"نی اوخویالیم. آدی  ایلک اؤنجه، لیریک شعری

 آزجا اوتانان، آزجادا چکیلن کیمی گؤزلرین 

 منی باشا سالیرسان کی 

 بو، آج قاالن سئوگیه

 ن یوخدور.سنین آچمالی بیر سفره

 

 دیگیم!عزیز ایسته

 منین صبیرلی عشقیمین ده ایسه سیندیرمالی بیر اوروجو اولمادان

 او دئییر کی 

 دیمیه بیلمهمن سندن گلینلیك ایسته

 اوزاقدئمك بو دونیادا، اوزاق با 

 سنین منه آداخلی کیمی اولماغین بس ایمیش بلکه ده چوخ!

 دهایندیلیکجه

 دیگیممنیم ایسته

 بوندان آرتیق دئییل کی 

 
 .  39و  38اکنون های دور، همان، ص  181
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 گل منی قوی فقط بیر یول

 سیز بیر هوس کیمی آدسیز، عادت

 سنین قلبینه یاخین قولتوغونون آلتیندان

 درینجه، دویونجا نفس آلیم

 بیر یوخویا دوشوباویا شیرین  –ر کی اویا  او قده

 م کی هانسی بیر صاباحداگؤره

 خیالی بیر اوتاقدا

 سن ایله بئله آییلمیشام

 )آزجا اوتانان، آزجادا سئوینن کیمی(

 

 هئی! نه دئمیشم

 جه دؤیولوب آچیلماسینااوزاقداکی قاپیالرین ساده

 ییمآمما، آی آمان نئیله

 182سینه!...مهدگیلمهلرین، دویونلرین ال بو گؤز اؤنونده کی دویمه

 

  

 
 . 20و  19همان، ص 182

آنجاق مفتون حاققیندا بیر کتاب ائلیمیزین ایکی دیللی شاعیرین چاپ اولدو و اوندا شاعیر آشیقلی کروان ایله برابر بیر نئچه  

 شئعری ده گلمیشدیر. بو عنوان آلتیندا بو یازارین مقاله سی آشاغیدا درگیده یاییلدی: نوید آذربایجان، سایی  
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 183یحیی شیدا 

ساای، آذربایجانین گؤرکملی قوجامان شاعیر، ادیااب و یااازیچی

ایاال ادباای ایشاالرله آذربایجااان دیلیناای دیااری  70یحیاای شاایدا 

ساای نین بوغونتو و سیخینیتیساخالمیش و هئچ زامان شاه رژیمی

ایلینااده تبریاازده   1303اونو سوسدورا بیلمه میشدیر. یحیی شاایدا  

آنادان اولوب، تبریزده تحصیل آلمیش و عؤمرونون گاانج ایللرینااده 

یرلی اثرلاار یارادیباادیر. ر دهشئعر یازماغا اوز گتیریب و بو گونه قده

شاایدانین »آی ساااری کؤینااک« شاائعری دیللاار ازبااری اولااوب و 

 خالقیمیزین شاه رژیمینده اوالن دورومونو تصویره چکمیشدیر:  

 184قوش! آواره گزیرسن بودیاری  آی خسته  

یحیی شیدانین ادبی فعالیتی چوخ گوجلو و اوزون مدتلی اولمااوش. حتااا بوگااون ده یاشاای 

نی داوام ائدیر و یورولمادان چالیشیر. شیدا لرده فعالیتیرک، بؤیوک بیر گوجله درگیی کئچه80

یاال صاارافی تااک اونالرجااا شاااعیرین شاائعر دفترلرینااه اؤن سااؤز یااازمیش، شاائعرلرینی بیاار د

له ر معاصاار شاائعریمیزمیش و یول گؤسترمیشدیر. هئچ کاایم شاایدا قاادهلهآراشدیرمیش، اینجه

نیاار. اونااون اوچ شیدانین اؤن سؤزلریله باازه تانیش دئییل. شاعیرلریمیزین شئعر دفترلری اوستاد

اثردیر. بؤیوک یرلی بیر  جیلد لیک »ادبیات اوجاغی« کیتابی، چاغداش ادبییاتیمیزدا اؤنملی و ده

ادیب، بو اثری حاضیرالماغا ایللر بویو زحمت چکیب و یوزلرجه چاغداش شاااعیرلریمیزله عالقااه 

لاادی دا توپالییبدیر. بااو اثاارین ایلااک جلیک کیتابلرینی اله گتیریب، و اوچ جیلدباغالییب، شئعر

 185جی ایلده چاپدان بوراخیلدی. 1364

-می، آذربایجان ادبیاتیندا تهلکااه»ایللر بویو، دیل ستشیدا بو اثرین اؤن سؤزونده بئله یازیر:  

لر یاراتدی. آذربایجااان دیلاای، زنگااین و قایاادالی بیاار دیاال اولاادوغو حالاادا »لهجااه« لی فاجیعه

لر طرفیندن بو محتشم دیارین آدی »عضو فلااج« و دیلاای نیب، بیر عده مزدور و شووینیستآدال
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 مانلی تیلیفی« عنوانین اؤزونه آلمیش ایدی.  تؤکونتوسو« و بعضاً ده »عث-ایسه »موغول تور

یلیب و شاائعرلریندن لر یازیازان شاعیرلر ایچون مختلف تذکرهیه دک فارسی دیلینده  ایندی

مااز بیاار کااو یااازان شاااعیرلره چاتاناادا ایسااتر ا ایسااتهلر گتیرمیشلر. آنجاق تورچئشیدلی اؤرنک 

لر و بو زامانا دک یارادیب« کیفایتلنمیشدیر  اثرلرینکی: »فالن شاعیر تورکو دیلینده اؤز  سطیرده

بیر تذکره ده تورکو یازان شاعیرلره تخصیص اولمااامیش و چااوخالری نااین آدی، حتاای اثرلااری 

 ایتیب ا باتمیشدیر«.  

لر، قاپانمیش و امکانالرا آرخاالناراق سینان قلمنهایت شیدا اسالمی اینقیالبدان سونرا یارانان  

رک دوغما دیللرینده یازان شاعیرلره مئیدان آچیاار و دالمیش دیللرین آچیلماسینی گؤره  سکوته

لیک »ادبیااات اوجاااغی« ن  اوچ جیلاادشئعرلرینی توپالییب چاپا تاپشیریر. ائلیمیزه تحفااه وئااره

اثری، بیر طرفدن گنج شاعیرلریمیزه ایمکان یارادیب، بیر طرفاادن ائلیمیاازین باشااینی خااالقالر 

 قالدیریبدیر. بئله بیر همته عشق اولسون.  ایچینده  

دیر. شیدا اؤزو بیر شاااعیر اوالراق، شاائعری ده یاخشاای لشیدانین دیلی ساده، اودلو و گؤزه

گون یوزلرجااه نیر و هنرلرینی یاخشی تنقید ائده بیلیر. بوتئز اؤیرهتانیییر. شاعیرلرین دیلینی ده  

 نیرلر. یر« ساناراق گووهلرینده بؤیوک »دهسؤزونو اؤز اثر نین اؤنشاعیرلریمیز، »شیدا«

سااینده ایللاار بویااو دیلیمیاازی و شاائعریمیزی جااانلی ونالردان عالوه »مهد آزادی« درگاایب

لر گؤسترمیشدیر. اینانیریق کاای خااالقیمیز بئلااه صاامیمی لیمیزه بؤیوک خدمتساخالیاراق، دی

 شاعیرلرینی و ادیب لرینی اونوتمایاجاق.  

ر یورولمادان یاسینا قدم قویموش و بو گونه قدهلر دونی ایلدن مطبوعهج1327وستاد شیدا  ا

لری ل شئعرلری و مطلبلرینی دوالندیراراق گؤزهلرین تورکجه صفحهاو، مختلف درگیچالیشیر.  

ییباادیر. عیناای حالاادا اوسااتاد شاایدا، لری بزهیغی زامان، اؤزو یازیب و بو صفحهسئچیب و اولماد

ر اونالرجا کیتاااب دیر. بو گونه قدهلرینه واقفلیک شاعیردیر کی شئعرین بوتون اینجه  قدرتلی بیر

میندن آرتیااق  25میندن آرتیق فارسیجا شئعری و  20ا فارسیجا و تورکجه ا یازیب و یاییبدیر. 

تورکجه شئعری اللرده گزیر. چاپ اوالن کیتابالری، »ادبیات اوجاغی« ندان عالوه، اودالر وطناای، 

جیلاادینی،   جااو4و    3لاار، میاارزه علاای معجاازین  دلو سؤزلر، سئژیم قولو، اون جزوهه خانیم، اونن

هابئله تبریزلی صائبتین دیااوانینی و اسااکی آذربایجااانین سیاساای تاااریخینی آد آپارماااق اوالر. 

ازبر اوالراق، دیلاادن دیلااه،   بیلدیگیمیز کیمی اوستادین بیر سیرا شئعرلری خالقیمیزین دیلینده

دن شهریارا یازدیغی »آی ساااری کؤنیااک« شاائعری چوخلااو یه یول تاپیر؛ او جملههکدن اوراوره

 سی اوخونور.    وطنداشالریمیزین دیلیینده گزیر و ماهنی
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عؤمرونو بو یولاادا قویمااوش و شاائعرلرینده  -ر شاعیردی و جانینییحیی شیدا بیر وطن سؤه

 لرله وطن عشقینده چیخیش ائدیر:شن نغمه

 وئرمنااااااه بیاااااار باااااااده، ساااااااقی، آذربایجااااااان عشااااااقینه

 اونااااااداکی شااااااان و شاااااارفده، پاااااااک وجاااااادان عشااااااقینه.

 مااااان وطااااان اوغرونااااادا، جاناااااا کئچمیشااااام جانااااادان اگااااار

 یوخااادور حکمااات باااودا، چاااون قوربانااادی باااو جاااان عشاااقینه.

 یااام، چاااان هئچااادی قورباااان اولسااااا داهمااان اوناااا پاااا بسااات

 186وئرمیشم جان نقدینی هر لحظه ارزان عشقینه.

نین شنلیگینده بولوب و کؤنلو وطنله نی تکجه وطنین آزادلیغیندا، ائلیشیدا دا باهار گلدیگی

 خوشدور: 

 درد و غاااام اؤلکااااه ماااادن کناااااره گئاااادیب

 سااااتمین بیناساااای تااااار و مااااار اولااااوب

 بولبااااوللر اوخااااورگااااول آچیااااب چمنلاااار، 

 مسکنیم نه عجب الله زار اولوب.

 ین قورولماسینی آلقیشالییر:نین آچیلماسیال، امنیتلیس میللیشاعیر مج

 میز هر آنیاشاسین مجلیس میللی

 ییب احسان بیزلره امنیت ائیله

 دیر:ین دیلینده ازبر اوالن همیشه وطنشاعیر

 دیلیمده ازبریم وطندیر، وطن 

 187سروریم وطندیر، وطن.شوکتیم، 

نین فورماالریندا سؤز قوشموش و گوجلوبیر شاعیر اولدوغونو شیدا، بوتون آذربایجان شئعری

 گؤسترمیشدیر.

اونون یارادیجیلیغیندا، غزل بؤیوک بیر یئر  توتور، آنجاااق غزللرینااده عشااق و لیریکایااا یئاار 

 دیر:نین شاعیریلریا  وطنین شن نغمهوئردیگی حالد

 الماز کدردن سن کیمی جانان اوالن یئرده اثر ق 

 دیر گونش تابان اوالن یئرده قاچار ظولمت، بو آیدین

 
 .389-407، ص 5( ایران تورک ادبییاتی آنتالوژیسی، همان، جیلد 1

 .  397( همان، ص 1
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 گیشمیر:دیر، اونو باغ رضوانالدا دهشاعرین سئوگیلیسی وطن

 نی بوشالاؤیود وئرمه ناصح، بئله افسانه

 188مگر اودالر دیاریندان سورا، باغ جنان واردیر؟

 یه تکجه خالقینا اؤز چئویریر:نیر و استعمار الینی کسمهاونا آرخاالنیب،  شیدا خالقینه گووه

 دیر لی ال استعمار الین کس! کی او ال، کسمه

 189چون باعث اودور بیر بئله دهشتلی جداله.

 بونونال بئله، استعمار و استبدادین یئرین آلماییب و دونیا دوردوقدا آذربایجان دوراجاقدیر:

 دو اؤلمز! پایمال اولماز! بیزیم بو قهرمانالر یور 

 لر قهرمان ستارخان واردیر. کونوئده مینکی هر  

 اگر بابک، حوانشیر اؤلدو، کؤچدور دار دونیادن 

 ده اونالر کیمی چوخ قهرمان واردیر.یئنه بیر اؤلکه

ی بیلیاار و لیااک دیاارربان وئریب شهید اوالنالری همیشااهشیدا وطن اوغروندا جانالرینی قو

 سی تک تانیییر:قبالهنین  اونالرین قانینی اؤلکه

 باخ چؤللره! قان بایراغینی قووزادی الله 

 بولبوللری قان بایراغیندا ائتدی حواله. 

 یازدی شهدانین قانی طومار ده بیر خط 

 190تاریخه جهت وئردی بو قان، عین قباله. 
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 191مظفر درفشی

بوگون   درفشی  مظفر  شاعریمیز  و    60قوجامان  شعر  ایللیک 

ائله بیر عائلهلرینی چیگیندؤیوش تجربه ده  لرینده داشییر. مظفر 

آتیب دولورکی  -بوی  قولدورلوغو یاشا  رضاشاهین  آتاسی  ایگید 

دفعه نئچه  اوچون،  دایاندیغی  مأمورالری  قارشیندا  رضاشاه  لرله 

نیب و نهایت تهرانا سورگون اولونمو شدور. هئچ  طرفیندن دستکله

یوخ ائتکیشُبهه  آتانین  بئله  اوغلوندا چوخ دور کی  ایگید  اؤز  سی 

 درین اوال بیلر.

مظفر،   گؤسته  15ا  16گنج  ماراق  شعره  و  یاشیندان  ریر 

یئن اونون  تنقید،  مظفر  حکومتدن  آلیر.  یئر  شعرلرینده  آنادان  1303ی  تبریزده  ایلده  جی 

حکومت ملی  و  باشالمیش  تئز  چوخ  فعالیته  ادبیاتی  آنجاق  قوروالن    اولموشدور.  زامانیندا 

 192ان فعال عضولریندن ساییلیردی.نین »شاعرلر مجلسی«

ییشیر و گنج مظفر آغیر بیر دورومال  مظفرنین آتاسی، اوغلونو تئز یالقیز قویوب، دنیاسین ده

نین حیات کئچیریر، آنجاق تحصیلینی داوام وئریب، دانشسرانی بیتیریر و بیر معلم کیمی خالقی

   193 دیر.غلیر. خالقینا یاشاماق درسی و تبریزه آزادلیق درسی اؤیرهخدمتینه بئل با

مدرسه »دانش«  تبریزین  بیر  مظفر  و  بیترمیش  دانشسرانی  سونرا  اوخوموش،  سینده درس 

آتاسی آنجاق  باشالمیشدیر.  ایشه  اؤلدویو، نین دوستاقدا خستهمعلیم کیمی  تئز  لندیگی، سونرا 

ل چیخیشالر اولور و مظفر نین قبری اوسته گؤزهش و آتاسیشاعیریمیزده بؤیوک ائتکی یاراتمی

 194کی:  ییربو اینامی بسله 

 دیاااارعماااار باشاااادان باشااااا مبااااارزه

 کُهناااااه قانونااااادور حیاااااات و مماااااات 

 ای حیااااااااتین قویاااااااان مباااااااارزه ده 

 بااااایراغین یاتماییباااادی یولااااداش یااااات. 

 
 . 1392آذر  25، 525م. کریمی، ائلیمیزین مظفر شاعیری، نوید آذربایجان، سایی   191

 . 24( ادبی مجموعه، ص  1

 . 302ادبیاتی، همان، ص  ( ایران تورک 2

 .   1382( مظفر درفشی، منظوم خاطیره لر، تهران، 3
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آناسی بلکه  یوخ،  آتاسی  تکجه  زحمتنینمظفر  چتین دا  آنانین  دوشونور.  و  دویور  لرینی 

 گونلرینی خاطرالیاراق بئله یازیر: 

 تحماال ائتاادی حیاتیناادا چااوخ مشااقت لاار 

 ر اونون جااوانلیغی زنااوان یولوناادا اولاادو هااده

 تمااام عماارده اولاادو نصاایبی عضااه ا کاادر 

 نااه قاادر ظلاام یازیلمیشاادی طالعینااده مگاار؟ 

 سااینی گااؤز یاشاایال دولاادوردو فلااک پیالااه

 قارالچااک باشااا سااالدی الاای حنااالی آنااا 

 195هااامی بااال لااره دؤزدو باشاای باللاای آنااا.

 

اورهبونن دوفشی  مظفر  بئله،  ائلیان  و  تاپشیریب  عشقینه  وطن  سئوگییینی  سینی  نین 

بسله خلقباغریندا  شعرلرینده  و  سئوییر  ا  آلیشقان  مظفر  گنج  آلیر،  یئر  ییر  اوستون  گی  لییی 

نین و آنا یوردونون کئیشگینده قالدیغینی اینانیر و بوتون وارلیغی ایله ک خلقیدولو بیر بیر اوره

ایللرده وطن عشقی، استقاللیت، اآا دیلی، ملی ادبیاتی هر  بو یوال آددیم قویور. او دئموکراتیک 

 لدیر و یازیر:  یینی کوورهزاددان آرتیق اوره

 نااه یانااار وطنااین عشااق اودونااا بااو دل دیوا

 ی شاامعه پاار پروانااه یانااار نئجااه کاایم شااعله

 شاااعیرم حااب وطناادیر منااه عالمااده شااعار 

 اودو کاایم عشااق اودونااا بااو دل دیوانااه یانااار 

 

لر الده ائدیب لیکده تجربهمظفر عالی تحصیل آلمیش بیر شاعردیر. او، دانشسرانی بیتریب معلم

لیسانس آلماغا موفق اولور. شاعرلر مجلسینده فعالجاسینا  سینده فوق  و سونرا روانشناسلیق رشته

میزده بیر آق ساققال کیمی  ر ده اؤلکهرک اصلی عضولریندن ساییلیر و بو گونه قداشتراک ائده

لی، ائل ریبدیر. مظفر درین دوشونجهلرین لیدئری کیمی فعالیت گؤستهنئچه ادبی انجمن   -نئچه

ن عالم  یر شاعر اوالراق، چاغداش ادبیاتیمیزین اؤنوتده گئدهر بقایغیسینی چکن و انسان سئوه

 شاعریمیزدیر. 
 

 .27( همان، ص 1
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دور. بو لی محصولل ثمرهنین گؤزهلر« اثری اونون ادبی فعالیتینین »منظوم خاطیرهدرفشی

حمید دؤکتور  پروفسور  و    کیتابا  یازمیش  سؤز  اؤن  هله 1378محمدزاده  اولموشدور.  چاپ  ده 

در  مختلف  شعرلری  یئره   دن 1324لرده  گیچوخلو  بیر  آنجاق  اولوب  چاپ  طرفه  بو 

  196توپالنماییبدیر. 

آذربایجان، تبریز اونون وطن عشقی اوالراق، صابر، معجز، ساهر، سهند، صمد و آیری آیری  

قهرمان ایگیدلریمیز اونون شعر قونوسو اولموش، شانلی حقیقتی آرایان، بیرلیک یارادان، انقالب  

 ؤیوک شاعریمیزدیر. او، آذربایجان شعرینی بئله باشالییر:  ن بمارشینی سسلندیره

 کلاار قااانی آذربایجااانای اوالن جوشااغون اوره

 نین طوفااانی آذربایجااان قلااب لاار دریاساای

 ای اوالن شاایرلر مکااانی، قهرمااانالر مسااکنی 

 بسااله یاان قویتوناادا سااتدخانی آذربایجااان

 

 و بئله بیتیریر: 

 افتخاریلاااه یاشااااافتخاااار ائیلاااه جهانااادا، 

 ای بؤیااوک آزادلیغااین قوربااانی آذربایجااان! 

 

 و تبریزه قوشدوغو شعری بئله باشالییر: 

 زبیاار سااؤتبریز! نه بؤیوک، عالی، درین معنااالی  

 لی بیاار سااس، تبریز! نه اوجا، زنگین اوالن رعشه

 لاای بیاار گااؤز، ل جذبااهتبریز! او قوجا شرقه گؤزه

 تبریز! بو یانااان کؤنلومااو مفتااون ائلیااه  ناااکس! 

 

 اکس ناا دویو ؤز دگیل، او سس دگیل او، گوریوخ، س                           

 197ی اطلااس!  بلکه بیزه میراثدی بااو بیاار خطااه                             

 

 سی، عنوانینی آلتیندا یازیر: یئنه تبریز حماسه

 
 . 1382لر، تهران، ( مظفر درفشی، منظوم خاطیره1

 .381( علی قافقازیالی، همان، ص 1
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 لاارینااه اود شااعلهقااالخیر اودالر وطنیناادن یئ

 یئنااااااااااه یااااااااااوردوم آلیشاااااااااایب 

 خلقیمین صبر و تحماال کاساساای لبریااز اولااوب 

 198سااااااااانکه شاااااااادتله داشاااااااایب... 

 

 ن بیر شاعردیر و اینانیر کی:  درفشی حقیقت دالیجا گزه

 عالمااده اگاار اولماسااا بیاار شااانلی حقیقاات 

 199البااد پااوزوالر نظاام جهااان، نقااش طبیعاات. 

 

درین،   سؤزلری  دوشونجهشاعیرین  و  هر  لیمعنالی  و  یارادیر  عالم  بیر  بیتی  هر  دی. 

 مصرعینده بیر معنا یاتیب. »بیرلیک« آدیال قوشدوغو شعری بئله باشالییر:  

 دی گااوج، اوناادادی اساارار سااعادت بیرلیکااده

 دی زور، اوناااادادی رمااااز اباااادیت بیرلیکااااده

 لااه چاتااار حقینااه هاار ملاات مطلااوم بیرلیااک 

 ر جامعااه معلااوم بیرلیکلااه قاایالر قاادرینی هاا 

 بیرلیکلااه ائااده ر دشاامنی هاار طایفااه معاادوم 

 اونااال قویااار هاار اؤلکااه باشااا تاااج شاارافت. 

 

بسله آذربایجان شاعرلرینه درین محبت  معجزه  درفشی  فضولییه، صابره،  او شعرلرینی  ییر، 

-لردن یاد ائدهلردن و گؤزدویو خدمتلریندن، چکدیگی محبت رک اونالرین دوشونجهحصر ائده

 ییر:  جک نسیللره عبرت اولدوقالرینی دیلهییر و نسلیمیزه و گلهسین عزیزلهک اونالرین خاطرهر

 ساای صااابرقارا تورپاقاادن دور ای وطاان دلااداده

 شاعر... سی گریان اوالندور ای درد وطندن دیده

 و معجزه بئله سؤیلو:  

 ائلاااه دول معجااازه لااار اؤز قلمونلاااه ایجااااد 

 یاای تااان معجااز! ای اوالن جااور و سااتمدن اوره

 
 . 211( جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتالوژیسی، همان، ص 2

 . 86لر، همان، ص ( مظفر درفشی، منظوم خاطیره3
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 حیف اوال اولمادی بیر لحظه سنین قلبااین شاااد 

 اؤز حیاااتین بویااو قیلاادون آجاای اففااان معجااز! 

 

نین آغ توکلرینه باخمایاراق، بوتون ادبی ییغینجاقالردا متانت و  مظفر درفشی بوگون باشی

وق ل  اؤزه فروتنبیر  و  ائدیر. سؤز یوخدور کی منظوم خاطرهار  اشتراک  بیر دهلیکله  اثر لر،  یرلی 

کیمی چاغداش ادبیاتیمیزدا پارالییب و بیر شاعرین یوخ، بلکه بیر خالقین ائینشلی ا یوققوشلو،  

جگیمیزه بیر  آجیلی ا شیرنیلی حیات یولودور. بو یولو همیشه نظردن کئچیردن، اونوتمایان، گله

    200و کیمی یول آچان اوالبیلر. گوزگ

 
  

 
تؤره   85نین  ( مظفر درفشی1 بیر  ادیبنده عزیزله ایللیگینی، گورولتولو  اؤز  ثبوتا  لریین خلقیمیز،  اولدوغونو  بیلن  قدیر  نین 

 یئتیرمیشدیر. بو مراسیم، تهراندا »اندیشه« فرهنگسراسیندا یوزلرجه ادیب و شاعرلریمیزیدن حضورو ایله قورولموشدور. 
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 201آشیق حسین جوان 

نااین دادینااا چاتیااپ و گااؤرکملی تی، همیشااه آذربایجااان خااالقیلیق هُنااری و صاانهآشیق

آذر قیامیناادا دا   21لریمیزده بایراق اله آلیب، قیامین اؤنونااده گئاادیبلر.  آشیقالری بوتون نهضت

آشاایق لریلااه یاااردیمچی اولااوبالر.  قیاما قاتیلیب، صنعتچوخلو آشیقالریمیز ساز و سؤزلریله بو  

تیله آشیق شعرینی یوکساالدیب و دیر. آشیق حسین بدیعی صنهحسین جوان بونالردان بیریسی

نین اؤزل بیاار یازیلی ادبییاتیمیز ایله یا ناشی یازیب یارادیبدیر. آشیقالر تاریخینده آشیق حسین

 یئری واردیر.

ایله یوزلرجه دؤنه خالق ایچینده چیخیشالر ائدیب  و اؤز ائلینااه   آشیق حسین یارادیجیلیغی

ریباادیر. شااوروی افتخارالر یارادیبدیر. او، آذربایجان سسینی دنیایا یایماقدا بؤیوک هُناار گؤسااته

ین شعرلرینی اؤز آنا دیللرینده اوخویوبالر. بئله بیر ترجمااه امکااانی هلااه خالقالری آشیق حسین

 ییبدیر.ینه راست گلمهچوخلو شاعرلرین طالع

نین اوت کندینااده آنااادان اولاادو. دوز ماحااالیجی ایلده قاراداغین گرمه1294ین  آشیق حس

سی آلتیناادا بؤیویااوب یااا نین حمایهیاشیندا اولوردو کی آتاسینی الدن وئردی و آناسی  6حسین  

ندن ماراقالنیااب تیشا دولدو. اوشاق ایکن آشیقالر مجلسلرینده اشتراک ائدیب، شعر و ساز صاانه

اله گلنده چالیب اوخودو. آنجاق یوخسااوللوق یینه آلدی و گاهدان دا فرصت  موسیقی ذوقونو اوره

تایینا گئاادیر و آشاایق علعسااکرین قارداشاای اوغلااو   یاشیندا آرازین او  20اونو سیخیب و نهایت  

 202نیر.تینی اؤیرهلیق صنهایل آشیق 8آشیق موسانین یانیندا شاگرد اولوب و  

ندیکدن سونرا دوغما یودونا  قاییدیر و  دوغمااا تینی مکمل اؤیرهآشیق حسین آشیقلیق صنه

-ل سازی و یئنی شااعرلریله خااالقی دؤرهائلی طرفیندن آلقیشالنیر. آشیق حسین بو زمان گؤزه

دو. وطن یولوناادا قزئتاای لر چاپ اولورشعرلر قوشور. تبریزده تورکی درگیسینه ییغیب و چوخلو  

ین »گااول آذربایجااان«، ین  شعرلرینی دال با دال چاپ ائدیر و هامی آشیق حسینسینآشیق ح

 203وی صورتده خالق ایچینده یاییلیر.ییب وبو شعرلر کوتلهویان«، »آناوطن« شعرلرینی ازبرله»ا

بیر ایللیک ملی حکومت چاغیندا، آشیق حسین شعرلری تبریز رادیوسوندان یاییلیر، سااازی 

 
نینده، سونرا تهراندا قوروالن آشیقالر قورولتاییندا اوخوندو و سونرا  مدا قوروالن آشیقالر شؤله بو مقاله ایلک اؤنجه ارزرو   201

 بیر نئچه درگیده چاپ اولدو.

 . 119، ص 1339سی، باکی، نین ادبی مجموعه( آذربایجان یازیچیالری1

 . 2006لری، ارزروم، لری آشیق محیط( دوکتور علی قافقازیالی، ایران تورک1
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دؤنااه چاااپ ائاادیر. آنجاااق   -لری اونون شعرلرینی دؤنههوسلندیریر. تبریز درگی  و سؤزو هامینی

ملی قیامی سیناغا اوغراییب، آشیق حسین ده آرازی آشیر. آمما اونون سازی و سؤزونون ماراقلی 

نیر. بودؤنااه لهالری اونو بوشالمیرالر. آشیقین ذوق و استعدادی یئنی بیر امکانالر تاپیقدا چیچک 

نئچه دیله چئااوریلیر   -ییر و شعرلری نئچهلرینی بزهوللو شعرلری بوتون آذربایجان درگیب  -بوللو

نیر. داها اونون شعرلری خالق ایچینده یاییلیر و خالقین کولتورونااه لهلر بستهو کالسیک موسیقی

ساائویله اوخونااور.   -قاریشیر. بوگون آشیق حسین یارادان داسااتانالر دا خااالق ایچینااده ساائویله

 -جر سفری«، »آشیق حسااین و ساائوینچ«، »قاااراداغ ساافری« و باشااقایق حسین ین »کلبهآش

 باشقا داستانالر آشیقالر طرفیندن اوخونور و خالقیمیز ماراقال اونالری اؤزوندن بیلیر.

 آشیق حسین دن نئچه شعر کتابی چاپ اولوب دور:

 آشیقین آرزیالری -1

 آزادلیق ماهنی الری -2

 شئعرلر -3

 قوشماالر -4

 صدفلی ساز -5

 دانیش، تئللی سازیم -6

 204باهار کیمی -7

 لرله، یوخاری بیر تیراژدا چاپ اولوب یاییلیبدیر.و نئچه نئچه آیری اثرلری، دفعه

گونلااوک بیاار فسااتیوال مسااکووادا  آذربایجااان  10جاای ایلااده، 1959بونو آرتیرمالییام کی 

 یش ائدیب و بؤیوک فخرلرتی کئچیریلدی. آشیق حسین بو فستیوالدا چیخادبیاتی و اینجه صنه

دن »شرف نشانی«نی آلدی. آشاایق حسااین همااین ایللاارده نئچااه اولمپیاااددا قازاندی، او جمله

جی ایلااده آذربایجااان 1967الرینی اله گتیرمیشدیر.  یرلی مدالنین دهاشتراک ائدیب و شوروری

 205و.جی ایلده دنیادان کؤچد1345نوانینی اله گتیردی و نهایت امکدار آرتیستی ع

 دیر:یآشیق حسین اؤزونو خالق بُلبلو تانیتدیرماغا حال

 ساااای چاااایایلااااک باهااااارین مااااژده

 شاااااان نغمااااااه لاااااای قارانقوشااااااام

 ساااایبؤیااااوک بیاااار خااااالقین ائلچاااای

 
 . 157، ص 3جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتالوژیسی، جلد ( 2

 .158( همان، ص 1
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 ازل گوناااااااااااادن یارانمیشااااااااااااام.

 

 آزادلیااااااااق آچیااااااااب گؤزومااااااااو

 ساااااااائچمه رم ائلاااااااادن اؤزومااااااااو

 لی، شاااااااایرین سااااااااؤزومونغمااااااااه

 206خالقیم ایله بیر آنمیشام.

 دی: دی و همیشه وطنیندن سؤیلهزامان آذربایجانین مقدس آدی دیلیندن دوشمههئچ  

 آناااااااا یاااااااوردوم آذربایجاااااااان 

 دیاااارگئناااایش عمااااانالر ساااانین

 لااار، یاشااایل دوزلااارگاااؤی چمااان

 دیااااار.قاااااالین اورماااااانالر سااااانین

 

 ل ساااان دوغمااااا وطااااننااااه گااااؤزه

 ایلهاااام آلیاااب هااار گاااون ساااندن

 نطبیعتااااااای تسااااااالیم ائاااااااده

 ر.دیاااا بؤیااااوک لقمااااانالر ساااانین

 

 هاااار زامااااان عشااااقینله جوشااااان

 چااااااایالری چااااااایالرا قوشااااااان

 دؤشاااااالرینده قیزیاااااال نیشااااااان

 دیااااار.قاااااوچ قهرماااااانالر سااااانین

 

 سااان بیااار گُلسااان، حساااین بلبااال

 ُقدرتیناااااادن آچیباااااادیر دیاااااال

 نسااایل -میلیاااون میلیاااون، نسااایل

 207دیر.خوشبخت انسانالر سنین

 
 .120-134( ادبی مجموعه، همان، ص 2

 . 132، همان، ص ( ادبی مجموعه1
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سااینه دایااانیر و جااهنین قارشاایندا ایگیدآشیق حسین بیر مبارز آشیق دیر. پهلااوی رژیماای

جاای 1325نیاار. او،  سیناقدان سونرا دا اونو رسوای ائتمکدن ال چکمیر و عمر بویو دنیادا سسااله

دؤنااه شااعرینده دیااری ساااخالمیش و دوشاامنلری رسااوای   -دیگینی دؤنااهایلده تبریزی قانا بله

 ائتمیشدیر:

 ای انسااان جااالدی، قودورمااوش یاااغی

 ناحقاااادن باتیرمااااا قانااااا تبریاااازی! 

 یئتیشاااار، -انتقااااام گااااونلری گلاااار

 ساان جانااا تبریاازی! بساادی، گتیرمااه

 

 دارقورخوتماااز تبریاازی نااه اؤلااوم، نااه

 اوناااادادیر عظماااات، متاناااات ،ووقااااار

 عااادالت وار -او بیلیااار دنیاااادا حاااق

 قویمااااااریق اودالرا یاناااااا تبریااااازی!

 

 او قااااارا بولااااودالر اساااان توفااااانالر

 ن گوجوناااو آناااالربیااار زاماااان تبریااازی

 آزادلیاااق اوغرونااادا تؤکاااولن قاااانالر

 جااااک گلسااااتانا تبریاااازی!رهدؤنااااده

 

 

 مااین بیاار اوخ دگسااه ده یاراالنماااز او،

 لاااار پاراالنماااااز او،قلیاااانجال کسااااه

 خالقیاااادان ال چکیااااب آراالنماااااز او،

 بیلیاااار آذربایجااااان آنااااا تبریاااازی!

 

 یااار اؤز اووالدینااایآناااا چاااوخ ایساااته

 ناااایاونوتماااااق اوالرماااای آنااااا آدی

 حسااین یاخشاای تااانیر اؤز اوسااتادینی
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 208ناااا تبریااازی!آییرمااااز اؤزونااادن یا

 

ییر، اونونال دانیشاایر، آشیق حسین آذربایجانین چوخلو آشیقالری کیمی سازینا حُرمت بسله

 ک یاراالرینا قوالق آسیر:ک دردلرینی اونونال آرادا قویور و اونون اورهاوره

 سوسموساااااان؟دیااااار دردیااااان، ساااااؤیله نییاااااه ناااااه

 دانااااایش تئللااااای ساااااازیم، دانااااایش، سااااان دانااااایش!

 کیمااااااادن اینجیمیسااااااان، کیمااااااادن کوسموسااااااان؟

 دانااااایش تئللااااای ساااااازیم، دانااااایش، سااااان دانااااایش!

 

 لری بیلیر:نین دردینی یاخشی دویور و یئر اوزونده اوالن جنایتآشیق زامانه

 یئااار اؤزوناااده بشااار قاااان آغالماااازدی

 ظااالم حکماادارالر کاااش اولماسااایدی

 ناااردی، نااه یااورد یااؤلااردی نااه اینسااان

 جالدالریاان باااغری داش اولماسااایدی.

 

 نیااادا بیلماازدی انسااانودیاار دغاام نااه

 آنااااااالر یاشاااااااردی آزاد، فااااااراوان

 للاار سااارالیب، سااولمازدی اینااانگااؤزه

 209گؤزلریندن آخااان یاااش اولماسااایدی.

 

دیگیناای کناادلرینی  قانااا بلااهآشیق ایراندا شاه قولدورالرینین آذربایجانی و بوتااون شااهر و  

 لرینی یادینا سالیر:آذری خاطرالیاراق، شاهین جنایت 21جی ایلده یئنه  1338اونوتماییر، حتا  

 شاااه! ماان اونوتمااادیم، ساان ده اونوتمااا

 صااااابونلی کناااادیری، دار آغاااااجینی

 اگااار مااان اونوتساااام، تااااریخ اونوتمااااز

 سااای داغالناااان آناااا، بااااجینی. ساااینه
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 لمااون، بااو خیانتاادنای یاااغی بااو ظ

 آرتیااااار ائللااااارین سااااانه نفرتااااای

 قااان ایچمااک اولوباادور ساانین عااادتین

 ناای!ائللاار ساااالر ساانین کااوت قیلینجی

 

 آنالسااین قااان ایچاان قااودوز یاااغیالر

 نااه گااؤزوم یاشااارار، نااه قلباایم آغااالر

 شاااهین قییهااا چکاار، سساالنر داغااالر

 دوشاامن سااارا دؤناار گؤرجااک الچیناای.

 

 ناااان!حساااینم دئااادیگیم اوالجااااق، ای

 ائاال ساانی تورپاغااا ساااالجاق، اینااان!

 زمااااان اؤز الیلااااه آالجاااااق، اینااااان

 210باشااینا قویاادوغون ظلمااون تاااجینی!

 

آشیق حسین بئله شاائعرلر چااوخ دئماایش و بیاار مبااارز آشاایق کیماای دوشاامنلره آجاای و 

 یه چاغیریر و بئله سؤیلور:دوستالرا شیرین اولموشدور. آشیقالری دا بو مبارزه

 گؤتااور دوققااوز تئللاای سااازینیآشاایق 

 یا دیوانی، یااادا تجناایس چااال هااا چااال!

 دوشمن اوچون سئچ قیلینجااین سااازینی

 ساایندن چااال هااا چااال!مه، کلااهاسیرگه

 

 جی ایلده میدان اوخوردو و آزادلیغی یاخین گؤروردو:1321آشیق، هله 

 حقیمیااااااااااازی سااااااااااااخالماغا

 بیاااااااز دورموشاااااااوق مرداناااااااه

 آزادلیغااااااااا خااااااااائن باخااااااااان
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 آال قاناااااااااااااا بویاناجااااااااااااااق

 هانسااااااای یااااااااغی ال اوزاتساااااااا

 شاااااااااااااانلی آذربایجاناااااااااااااا

 211کساااااار نساااااالین آذر ائلاااااای

 

 او، انقالب گونلرینده هامینی اویاتماغا چالیشیر و اؤزونه خطاب بئله سؤیلور:

 جاااااوان حساااااین یاتماااااا گااااایلن

 گونااااااادوز یاااااااازگیلن -گئجاااااااه

 او قاااااااان ایچااااااان جالدالریااااااان

 مزاریناااااااای قاااااااااز گاااااااایلن.

 

 **** 

 چیگنینااااده ساااااز، الااااده توفنااااگ 

 دوشااااااامن باشاااااااین از گااااااایلن

 وطناااااای ناااااای تعریااااااف ائلااااااه

 او شااااااارقه تکاااااااان وئریاااااااب

 

دن سونرا ائلیمیز قانا بَلَندی و چوخلو اوشاااقالر آغااالر قالاادی. آشاایق حسااین 1325آنجاق  

 »آغالما قیزیم« شعرینی اوخویاندا بوتون آذربایجان قیزالرینا دئییر، سانکی:

 ماااان گئاااادیرم سااااعادتین دالیجااااا

 را آغالماااا!عزیاااز قیااازیم منااادن ساااون

 نفساااایم گلینجااااه، تااااا ورولونجااااا

 یئتیشااااارم بیااااار دیاااااارا آغالماااااا!

 

 ***** 

 یااین آچیااققلبااین تمیااز اولسااون، اوره

 دوسااتا حرماات بسااله، دوشاامنه آجیااق
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 مه هئچ کسااه چلیپاااقیق، آجیااقسؤیلمه

 آهاااین چیخساااا بولاااوتالرا، آغالماااا!

 

 ******* 

 ماااه!قیااازیم سااایزیلداما، نالاااه ائیلاااه

 مااه!اؤتااه نااه سااؤیلهپنهااان دردیاان هاار 

 ماااه!ال آچماااا ناااامرده، منّااات ائیلاااه

 سااان کیچیلماااه او اغیاااارا، آغالماااا!

 

 ******* 

 لاار، ایرانااداباااغری قاناادیر چااوخ کؤرپااه

 لااار، ایراناااداچکیرلااار انساااانالر ناااه

 لاااار ایراناااادااوغولسااااوز آناااااالر مااااه

 بیاار اومیااد وئاار ساان اونااالرا، آغالمااا!

 

 ******* 

 ونااولاار ادیاار، کسسااهانسااان بیاار آغاااج

ر اونااو ریااب یئریناادن باااش وئاارهگؤیااه

 یئتیشاایب دوشاامنین عمرونااون سااونو

 212وورساااادا حساااینه یاااارا، آغالماااا!

 

ریک آذربایجانین دده آشیقالریندان بیری تینه گلدیکده، ادعا ائده بیلهین صنهآشیق حسین

خالق ماهنیالری دیرکی ن  شعرلریدیر. بونون اوچون، ان یاخشی سند اونون دیللرده بوگون گزه

 دیر:سی کیمی دیللر ازبریبوگون بیر خالق ماهنی  -بویالنا« -کیمی یاشاییرالر. »بویالنا

 آزاد بیااااار قیاااااز گیریاااااب باغاااااا

 گزیاااااااار بویالنااااااااا بویالنااااااااا

 سااااااغا -خماااااار گاااااؤزون ساااااوال
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 بویالناااااااا. -ساااااااؤزور بویالناااااااا

 

 **** 

 ایچیااااااپ عشااااااقین بوالغیناااااادان

 هااااار غنچاااااه ناااااین بوداغینااااادان

 213بویالنااااااااا... –اوزور بویالنااااااااا 

 

زلاار بااو ادعااامیزا باشااقا بیاار لر، دوداق دیمااهلر، دیوانیالر، اوستاد نامهاونون یازدیغی گرایلی

 سنددیر.
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 214عباس بارز 

 

ایلدن آرتیااق آذربایجااان   70بارز تخلوصو ایله    -عباس اسالمی

شاائعری و ماادنیتی ایلااه چالیشاااراق، ائاال دایاااغی اولااوب، ائلااین 

یازیب و ائلیندن مودافیعه ائدیبدیر. ائل قایغیسینی چکن سؤزلرین  

یینده ده یاشایار. بوتون وارلیغینی ائلااین وارلیغاای بیلیااب، ائل اوره

لیااک یئرینااه کیملیگیناای اؤزوندن ال چکیب، اؤزلویون تاپیب. منم

 آراییب. عباس بارز بئله بیر شاعیریمیزدیر.

دیرکی هاائچ آذربایجان چاغااداش ماادنیتی باساایلماز بیاار قاااال

جکدیر. بوقاالنی آذربایجان ادبییااات و یهییب و یئتیره بیلمهیئتیره بیلمه  -توفان، سئل اونا صدمه

لی دؤورونااده قورخماییااب، نااین بوغونتولااو و ساایخیتیدنتینی یااارادانالر، شاااهلیق رژیماایماا 

لریناادن روحوندان جوشوب، قلملر. بارز کیمی قهرمانالرین سوسماییب و شئعردن بیر قاال تیکیب

 لری دوزولوبدور.سی قورولوب و کرپیجداشیب گلن شعرلرله بو قاالنین بینؤره

یوخونو شئعرینه حصرائتمیش و یارادیجیلیغی ایله   -عباس بارز بوتون عؤمرونون گوجونو، وار

 وطنیندن، ائلیندن و دیلیندن مودافیعه ائدیبدیر.

شن آی پیرزن کندینده دونیایااا گلاادی. غاجلیغیندا یئرلهجی ایلده اهرین بیر آ1298عباس  

آتاسی قاراداغ عالیمی شیخ االسالم میرزا جعفر ایدی. باالجا عباس اؤز روحانی آتاساایندان درس 

یاشیندا اوالندان آنا دیلینااده شئعرقوشااماغا   16وی تحصیلینی داوام ائدیر.  حوزه  –آلیب و دینی  

لیااک ر معلاامایلینااه قااده  1370دان  1340رک، سااونراالر  یهایشاالهینده  ساا باشالییر. ماالریا اداره

ائتمیش و بوایلده تقاعد اولموش دور. اونون ایلک شئعر کیتابی »ائاال داغینااا سااالم« شااهریارین 

جاای ایلااده چاااپ 1346ایلده یااازیلیر سااادا    جو1333تمه اوالراق  اثرینه بنزه»حیدر بابا سالم«  

جاای 1355الجا شئعر دفتااری یاااییالراق، نئچه با -ه اونون نئچهایللریند  1350.  215اولوب یاییلیر

 
 .1374اسفند  16، 112بو مقاله بو درگیلرده چاپ اولموش: امید زنجان، سایی:   214

 .1392دی  16، 526نوید آذربایجان، سایی:  -

جی ایلده تهراندا پینار یاییم ائوی طرفینده 1389عنوانیندا  "ائلیمیزین قوجامان شاعیری"بوندان عالوه بیر کتاب شکلینده 

 یاییلدی. 
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ایلده »یاسلی ساواالن«، شئعری دیللره دوشور و »عباس بارز« آدی آذربایجااان خااالق شاااعیری 

نیاار و آغیاازالردا اوخونااور. لااهکیمی تانینیر. اونون شئعرلری کاسئتلره توتولااور، موساایقی بسااته

یتااابی فراماارز هاشاامی و قهرمااان خطیباای شااعرلریله جی ایلده »قیزیل قوش« آدیناادا ک1357

شئعرینی احتااوا   332ده  صفحه  316کیتابی    217دا »یاسلی ساواالن«1379.  216بیرلیکده باسیلیر

ناای تبریاازده ثبوتااا ایللیااک تااؤره  85ایلااده شاااعیرین    جاای1382رک چاپاادان بااوراخیلیر.  ائده

لااه بونون مدحینده شئعر دئمک   -اونون  -مقامیدیر و بو یوکسک  یئتیرمیشدیرکی شاعیر خالقین

 ن شاعیر دئییلدیر.اوجوز الدن وئره

 

 عباس بارزین ادبیات ساحه سینده موقعیتی 

عباس بارز بوگون بوتون آذربایجاندا و ایران مرزلریندن او تایاادا تااانینمیش بیاار شاااعیردیر، 

شاادیریلیر و اونااون حاققیناادا آرااوراالردا دا اونون شئعری دیللر ازبااری اوالراق، اونااون شاائعری  

لیغاای، ساای، طبیعتااه باااغلیرزین صاامیمی شاائعرلری، وطاان دوشااونجهلر گئدیر. عباس بامقاله

لیغی ایلااه اونااو یاساالی ساااواالن ییمیزده و کولتوروموزه باغلیجهآنادیلینه سؤنمز محبتی، کئچه

لااری جانالناادیرماغی اوچااون، یینده یئرسالیبدیر. او، میللی حرکااتالرین اورهکیمی آذربایجانلی

-آنادیلینه وخالقینا سونسوز محبتینی گؤستریک اوچون، یوردونون داغااالری، چااایالری، بیتگاای

کاادن سااایغی گؤسااتردیگینه گااؤره و یااازدیغی ر اورهنین قوشااالرینا قاادهلریندن توتدو گؤیلری

شاااعیر دؤرونااون . 218کیمی تااانینیراثرلرینااه گااؤره بیاار ائاال شاااعیری و میللاای بیاار شخصاایت

 نین باشینا گلاان فالکتاایلرینه بؤیوک مهارتله یاناشیر، قارانلیق گئجه ده ائلیکئچیرتدگی حادثه

لر« ردیفلی شئعرینده اؤز دیلیجه تصویره آلیر. اونون وطن آدینا یازدیغی شئعرلرین باشقا »گئجه

ئنااه ده جه قوشما قوشااوب، یبیردادی واردیر. شاعیر بیر دئمیر، اون دئمیر، بلکه وطن آدینا یوزلر

 دن آرتیق وطن موضوعسونا یئر وئرمیشدیر.دویمور و کیتابیندا هر نه

شهریار، حیدربابایا سالم شئعری ایله بیر قالیب و بیر سبک یاراتدی و بااو قااالیبی و ساابکی 

ر ییب ایشه آپاردیالر. بونالرین اؤنونده عباااس بااارز گئاادیر. او دا بیاا یوزلرجه شاعیریمیز منیمسه

ساای اولاادوغو اوچااون، داش داغالریال یاخین اولفتی و تااوکنمز ایلگاایعؤمور ائل دایاغی و ساری

رک تاااریخی شاعیرین سیرداشاای و مهربااان هماادمی کیماای اولااور و شاااعیراونو خیطاااب ائااده
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واراقالییر و بوگونون دردینی اونونال اورتایا قویور. بارز، بیر دوزگااون تاااریخ یااازان کیماای کاائچن 

ی گونلری و بوگونون دورومونو داغال آرایا قویوب، ایرتیجا، ایستیبداد و امپریالیزمین دایاااغی قادال

-نی جنت کیمی جیلوهت« دئیه اؤلکهچیسی اوالن شاهین »ثوبات آداسی«، »اولو جنو مودافیعه

ده کااؤک ساااالن لندیرمک ادعاسی اوالن ایللرده، شاعیر اونااون عکسااینه اوالراق، همااین اؤلکااه

. او، کندلرین نئچه قااات ظااولم 219ادسیزلیغی، موهوماتی، جهالتی، گئریلیگی ایفشا ائدیردیساو

ک آغریساای لیگین سویون جهنمینده یاشادیغینی شاهیداولوب، بؤیااوک اورهدا مادی چتینآلتین

 ایله یازدیردی:

 قیش گلدی یئنه قالدیالر آواره کاسیبالر

 کاسیبالر.آلاله بو قارا گونلو بو بیچاره 

 *** 
 بیر کؤهنه پاالز پارچاسی تاپمیر ائوه سالسین

 پول یوخ، نه ایلن کورسونو قورسون، کومور آلسین؟

 پالتار تؤکوب شاختادا عوریان نئجه قالسین؟

 ایندی بوگؤزو یاشلی، گونو قاره کاسیبالر
 220قیش گلدی، یئنه قالدیالر آواره کاسیبالر.

 *** 

نااین و ساااتین آلماایش ین تبلیغ شعارالریکیمی قلمه وئرمک ایستهبوشئعر، ایرانی بهشت  

 نین دونیادا یاالن و بؤهتان توزاناغی قالدیردیغی بیر زماندا یازیلمیشدیر:بورژوا مطبوعاتی

 کسیزلیك ائدیب خالقی هراساناز بس کی چؤره
 سی گریانجوتلر آچیلیر، جوتچو اولور دیده

 آجیندانکندلرده بو ساعت باالالر آغلیر 

 بیلیم نه ائدیب گردش دؤورانه اکینجی؟
 221گؤردوم سنی گلدیم یئنه افغانه اکینجی.
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 بارزین الهام قایناغی 
ن بارز، یارادیجیلغینین اساس ثقلتاای مبااارزه و ده کی عدالتسیزلییه بئله اعتراض ائدهجامعه

ک چیرپینتی لری ده اورهلیک لدیر. او، بونالرال یاناشی، کاسب خالقیندا اوالن گؤزهافشا موتیولری

الرینا هیجان، کدر و حسرت هوپدوروب اوخوجویا چاتدیرا بیلیر. اسااتبدادین حاااکیم اولاادوغو و 

-نین اوزو کدر، غم و برابرساایزلیک نغمااهده سئوگیهر شئیی یاالن اوستونده قورولموش جامعه

نااین شاایش و ساارت دایاااغی« داغاایلریله موشایعت اولونور. شاااعیرله قونشااولوقدا اوالن »ائاال  

لری اونون ایلهام قوشااونون یوواساای اولااور. بااارز، بااو داغاای گؤزلرینااده قایاالری، یام یاشیل اتک 

نین باشیندا ائوه گتیریر، گاهدان اونااو اؤز عالمینااده کؤرپااه اوشاااق ییلری اوجوندا، اورهکیپریک 

اریر، گاهدان اؤزو بیر اوشاق اولوب، مغاارور ییر، قوینوندا یاتیریر، عطریندن تبریزه آپلهکیمی بلک 

لرینده ایلهام آتینا مینیب، دؤرد طرفه چاپماقاادان یورولمااور. ائاال دایاااغی شاااعیرین داغین اتک 

نین بئشیگی و حیدر بابانین ادبی و ابدی قارداشی اوالراق، شاااعیر اونااا عنادکار، اینجیک ایلهامی

لریندن صحبت آچیر و حتا لریندن و بیلدیک گؤردوکرک دردلریندن، دویغوالریندا،  خیطاب ائده

 دیر:سیله عبرت آالن اولورسا، شاعیر بونا راضیاؤزونون دارا چکیلمه

 کاش بو فلك بیر دایانیب دورایدی
 عدالتین قورقوسونو قورایدی 

 الپ قاباقجا منی دارا وورایدی

 باخان گؤزلر باخیب عیبرت ائدئیدی

 222یولونان گئدئیدی.اوندان سونرا دوز  
 -دیر. عینی حالدا غزل، قوشااما، گرایلاایبارزین یارادیجیلیغی چوخ چئشیدلی، الوان و بویالی

ساایزدیر، عروض و هیجالی شاائعر قورماالریناادا شاائعرلری واردیاار. غزلااده اوالن باجاااریغی تااای

عباااس ایجااانین غاازل شاااعیری ده  دیرسااه، گااونئی آذربقوزئیده علی آقا واحید غاازل شاااعیری

کی عشقه حصراولونور. آنجاق عباس بارز غزلی عشق   دیر. غزل ائله بیر شئعر فورماسی223دیربارز

 دا، اجتماعی موضوعالری اونا یاپیشدیریب، اونونال قورتاریر:  ایله باشالسا

 هردم کی دئدیم اول منیله بیر گئجه همدم

 دین، گئت.مندن اؤزونو مین گئجه پنهان ائله
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 دایانان کؤنلومو داغالر قاباغینداداغ تك  
 دین، گئت.بیر گونده ییخیب خاك ایله یکسان ائله

 گؤردون کی ضعیفم آیاغین باشیما قویدون

 دین،گئت.ییخدین اوزوم اوسته یئره، ناالن ائله
 ظالیم فئودالالر کیمی ای قولالری گوجلو

 سن ده منی ظولمونله هراسان ائله دین، گئت.

 ن جور و جفانی ه ائدهخان نوکری کندلرد
 224دین، گئت.سالدین یادیما صبریمی تاالن ائله

ن نااین یولونااو داوام ائتاادیرهگؤرکملی شاعیری ابوالقاساام نباااتی  -غزلده قاراداغین کالسیک 

عباااس باااریز اؤزشاااعیرلیک رسااالتینی غاازل فورماساایندا دا یاااراداراق آلناای آچیااق و اوزو آغ 

 اولموشدور:

 راوندا بیزیم یاسدان چیخار، بایرام ائدهخالقیمیزا  

 ر.کی حقیقت گون کیمی اؤز وارلیغین اعالم ائده
 صولح بایراغین آالر ایمان الیله چیگنینه

 ر.لر گوندوزون بیرلیك الیله شام ائدهقان تؤکن

 اوست اوالر –ن یئره بومبا، نه ائو آلت نه یاغار گؤیده
 ر.جانی، خیال خام ائدهن  نه ووروب، اؤلدور دییه

 قارداشی اؤلدوتدوروب قارداش الیله تؤکمه قان

 225ر.ر بدنام ائدهکی بو قان تؤکمك سنی دونیا قده

یاای سااؤزله دولااو، قلماای آخیجاای بیاار شاااعیردیر. بئلااه گؤردویوموز کیمی عباس بارز اوره

یاشاااییب، ائاال ابلااه براباار اولماسایدی شئعرلری جوشقون بوالقالرکیمی آخمازدی. او ائاال ایلااه  

آددیمالییر. او ائل دن آیریلمایان شاعیر اوالراق، شئعرلری ده ائللاار آراساایندا یاشاااییر. او بوتااون 

 ییر:وطن سؤیله  -صراحتله وطن

 دیروانیم وطنیمجیسمیمده منیم تاب و ت
 دیر.ییم، روح روانیم وطنیمایلی  -نیمقا
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 اومیدیمییم کعبة آمال و  آرزیم، دیله
 دیر.شانیم، شرفیم نام و نشانیم وطنیم

 قورباندی وطن تورپاغینا باش ایله جانیم

 دیر.وجان ایشه گلمز، منه جانیم وطنیمب
 بیر لحظه وطن سیز دؤزه بیلمز دل زاریم

 226 دیر.ورفه مکانیم وطنیمکؤنلوم قوشونا ط
-قورولدو، آنجاق شاعیر اورادا اشتراک ائتمااهنی  مه تؤرهجی ایلده عزیزله1382باریز او چون  

ساایز یاشاییشاایمدا کسیز و باازهنی بئله سؤیلور: »منیم سکسن بئش ایل رنگ دنیدی. بونون نه

هئچ بیر قودرت طرفیندن عزیزلنمه دیگیمه گؤره بو به اصطالح نکوداشااتی دا اؤز یاشاییشاایمال 

نین سیاسی آماجالر دالیناادا اولماااغینی ر عدهدیم و بیرده ایش قاباغا گئتدیکجه بیاویغون گؤرمه

دیگیماای خااالقیمیزین و اؤزومااون نااده ایشااتیراک ائتمااهباشا دوشدوم و اونون اوچااون بااو تااؤره

یاان بوسااؤزلرین آردیجااا، بااو ساایله دانیشاایقال سااؤیله«. »قاراداغ« درگاای227دیمصالحینا گؤرمه

-مه تامام هااونرلر و اؤزهیر: »منیم عقیدهسورغایا: شئعر سیاستله نه ایلگیسی وار؟ بئله جواب وئر

سیز ایلگی قوردوغونا گااؤره هاار حالاادا سیاسااتیله ایلگیساای وار. للیکله شئعر، خالقینان واسیطه

یازیلی تاریخلری اوخویاندا گؤروروک کی نه چوخ شاااعیرلر، حاکمیاات طرفیناادن دوسااتاقالنیر، 

دیگاای نااه گااؤره اونالریاان طرفیناادن لری یاخجی تعریفلهاؤلدورولور و نه چوخ شاعیرکی حاکیم

لرینه لر و قُدرت صاحیبلری چالیشیبالر شئعردن اؤز نفعیم همیشه سیاستچیلینیر. دئمهعزیزله

لرده تبلیغاتین اؤنملی یئری اولدوغونا گااؤره بااو فایداالنسینالر و بوگونو دونیامیزدا سیاسی بیلگی

 228«دیر.بیرینه باغلی -ایکی موضوع داها آرتیق بیر

کاای یاساالی ساااواالن شاائعریله دیللااره   دیاارایلاادن آرتیااق  30شاعیریمیز، ایندی  قوجومان  

هرلی، عباس بارزی بیر میللی شاااعیرکیمی تااانییر. یاساالی شه –قوجا، کندلی    –دوشوب، جوان  

کاادرینی بیاار  -ساواالن، سانکی خالقیمیزین و ائلیمیزین بوتون تاااریخینی، وارلیغیناای، دردیناای

آنجاااق، او سوسااماییب، ییر. شاعیرین بورادا هاارزادین الیناادن آلمیشااالر، توپالییب سؤیلهیئرده  

دیر. بلکه ساواالن داغی اونون تاریخینی یادداشیندا ساااخالمیش و بوگااون لیسترمهوارلیغینی گؤ

 -نااین میللاایییاار. آذربایجااانشاعیریمیز بوتون تاریخین آغیرلیغینی اونااونال پایالشااماق ایسااته
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خی دورومالریاان بوگونکااو اوالیالریاان و توپلومسااال پسیکولوگیساای ایلااه اویقونسااوزلوغو، تاااری

لر یاراتماااق تراژیااک لیر و اوسطورهلره ساری ایتهلی و ائپیک روایتتوپلومسال شاعیرلری حماسه

شیوه بلکااه ده توپلومسااال  لری شئعرده چولقاییب اؤز سارسیلماز روحونو تسکین وئریر. بوروایت

دیر. شاااعیر داغااالرال، ن چاغااداش شاائعری بئلااه بیاار دوروماادانتیزم آدالنا بیلیاار. آذربایجاااروما

صؤحبتی بئله بیر دورومدان یااارانیر.   -لریله سؤزولریله، حتا یازیجی آبیدهطبیعتین بؤیوک آبیده

 ری دونیااا ایلااه یارانیرسااا،اوروپااانین رومااانتیزیمی توپلومسااال اوالیااالردان فااارغ اوالراق ایچااه

اجتماااعی   -لیکله فلساافیالرال قورولور و بئلهآذربایجان شئعرینده بو رومانتیزم، توپلومسال اوالی

کیچیااک بیاار   -دونیا گؤروشو یارانیر. بیز بو حرکتی یاساالی ساااواالن شاائعرینده بوتونلویااو ایلااه

ک مصاارع اوالراق یارادیباادیر. ایلاا   5بندده و هاار بنااد    11شئعرده گؤروروک. شاعیر بوشئعرینی  

لرینی اورتایا قویور و بیر بوتوو تااراژدی للیک اوجالیقال گؤزه  -شنلیک و کدر، آلچاق  -اؤنجه، بورادا

 دیر:شئعره حاکیم

 وار گؤرورم، هر زمان باخیرام باشینا قار
 اوغلو اؤلموش آنا تك گؤزلرین آغالر گؤرورم.

 سؤیلور:یه دؤنور و بئله جهیاواش کئچه  -یکینجی بندده، یاواشا

 یوی،ام یادیما بیر لحظه او کئچمشلرساالر

 لریوی،یر او حئیرت یاردان ایشب -ایزلرم بیر
سی تک غرورال اورتایا گلیر و بیر پاراالق گونش کیماای، وطن سیمگه  -جی بندده، ساواالن6

 قارا بولوتالر آراسیندان چیخیر:

 ساکیت اول، آغالما، قوی بیرجه چکیلسین بو دومان

 ظولمتی بیر یوللوغا قووسون بورادان.  گون چیخیب
 جی بندلرده بو گونشین غرورلو اورتادا دایانماسینا شاهید اولوروق: 9و 8

 بابکین گئتدیسه بوش قالمادی آمما قوجاغین

 دولودور مین ائله اوغالنالریال هر بو جاغین
 توفان قوپا، سؤنمز اوجاغین،  –ر یئل اسه نه قده

سینده دایانیااب و شاااعیر اینااانیرکی جی بندده پارالیان گونش، ساواالنین زیروه11و نهایت  

 بوگونش ابدی یاناجاقدیر:

 باباالردان بیزه قالمیش بو مثل هامّی بیلر
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 229گلر! گلن آرخا دئییب یئنه بیر گون سو سو
ایلااده تبریاازده قااوروالن شاائعر آخشااامی جاای  1355لی ساواالن« شئعرینی شاااعیر،  »یاس

ماایش سی آلتیندا سؤیلهکونسئرتلریندن بیر اتمسفر ائتکی  شاعیرلر مجلسی و آذربایجان موسقی

 دیر:    و بلکه ده شاعیرین شاه اثری

 یاسلی ساواالن 

 وار گؤرورم هر زامانکی باخیرام باشینا قار
 اوغلو اؤلموش آنا تك گؤزلرین آغالر گؤرورم

 وه داغالر گؤرورمطرفدن چکیلیب سینههر  

 آی آالن اوستونو غم چیسگینی، هر یانی دومان

 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.

*** 

 لرده چیچکلر آچیالرکؤچك گؤرموشوك یازدا

 سینه گول ساچیالرهر طرفدن چیمنین سینه
 الر قوشماغا باشالر یئنه ده قوشماچیالرماهنی 

 دین اوچ آیدا بیر آنگئتدی یئنه گولمهیاز گلیب  

 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.
*** 

 دی بیر لحظه اوزونقرنیلر کئچدی سنین گولمه

 قانلی یاش تؤکدو سارالمیش اوزونه یاشلی گؤزون
 دن دؤندو قارانلیق گئجه اولدو گونوزونغصه

 نه سوران حالینی اولدو نه وئرن جیسمیوه جان

 یاغان  باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.آی  

                  *** 
 آند وئررم سنی او قانه بلنمیش داشیوا

 گوندوز او گؤزوندن تؤکولن قان باشیوا  -گئجه
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 اورگین دردینی بیلدیر او »سهند« قارداشیوا
 سنی بو آه و فغان  -سنی تانری  -سنی وارلیق

 االن.آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساو

                *** 
 لریویالرام یادیما بیر لحظه او کئچمیشسا

 تؤکولن سنگ جفائیله او دور دیشلریوی

 ایزلرم بیر بیر او حئیرت یارادان ایشلریوی
 هامی دان من سنین احوالینا آرتیق نیگران

 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.

                      *** 

 ساکیت اول، آغالما قوی بیرجه چکیلسین بو دومان
 گون چیخیب ظولمتی بیر یوللوقا قووسون بورادان

 »نبی« گلسین، بوز آت اولسون یئنه داغالر آتیالن

 »هجر« ین بلکه ییغیلسین گؤزو یولدان، آنا جان
 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.

                  *** 

 دی گؤز یاشین اورکدن اودوویسؤندوره بیلمه

 چاغیریم قوی کؤمك ائتسین سنه اؤز اؤوالدیوی
 رم پاك آدیویافتخاریله بو گون ذیکر ائده

 مرد اوغولالر بئجریب خلقه وئرن شؤهرت و شأن

 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.
                  *** 

 سه بوش قالمادی آمما قوجاغین»بابکین« گئتدی

 دولودورمین ائله اوغالنالریال هر بوجاغین
 ر یئل اسه طوفان قوپا سؤنمز اوجاغیننه قده

 ای باللر سپری، خالقا یامان گونده آمان
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 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.
                *** 

 لر« قوی یئنه قورسون بوساطی لی ه »دهچنلی بئلد

 قوچ کوراوغلو یئنه جوالنه گتیرسین قیرآتی 
 هئچ زامان اصلین ایتیرمز او کی دوزگوندو ذاتی 

 یاشی قان  -آند اوال آدیوا، آی گؤزلری آغالر

 آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.
            *** 

 دوردون آیاغاسن دؤیوشلرده بیر آسالن کیمی  

 نی وئردین قاباغااوخ آتیلدیقجا بیزه سینه

 غم یئمکدن داها جانیم یئتیشیبدیر دوداغا
 نه یامان گونلره گؤر قالدی بو احساسلی باالن

 آی یاغان باشینا غملر اودو،یاسلی ساواالن.

              *** 
 باباالردان بیزه قالمیش بو مثل هاممی بیلیر

 یئنه بیر گون سو گلر سو گلن آرخا دئییبلر

 لرکین داش اورگین آه اوخو آخیردا دهفل 

 »بارز« اوغلون دا یئتر سئودیگی یاره او زامان
  230آی یاغان باشینا غملر اودو، یاسلی ساواالن.

 -شاه دؤرونون سیخینتی و بوغونتااو بیاار زامانیناادا  ،لیک شئعریمین بیت  20عباس بارزین  

ری الیمیاازه چاتاااراق، تورپاغا باسدیرماغی اوچون چورویوب، آرادان گئتمیشدیر. آنجاااق بااو قااده

اوزه  -اونون ابدی یاشاماسینا ایمکان یارادیر. بیااز اونااون اثرلرینااده تکجااه لیریااک شاائعرلرله اوز

جرلیااک، سیزلیک، عیبهوخ، بلکه زمانه ده اوالن عدالتگلمیریک و بو شئعرلری سئوگیلی جانانا ی

 نین هارایینا قالماسی، غدار روزگار الیندن هارایا باش آپارماسیندان دانیشیر.هرکسین اؤز باشی

کاای حقلاای اوالراق   دیاارالییر، ائله بونااا گااؤرهیه توتانالری قامچیاینسانالرین قانینی شوشه
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داغالری کیمی باشینی دیک توتوب، ادباای وارلیغیناای دونیااانین لی چال پاپاقلی  قاراداغین زیروه

 لی گلیر.وارلیغیندان اوستون توتور. بودا شاعیرین وطنه، خالقینا اوالن عهدیندن ایره

 سی بوتون شئعرلریندن و سؤزلریندن آخیب گلیر:ژیک دوشونجهاشاعیرین تر

 هر زمان سولموش گؤرنده خلقیمین گول اوزلرین 

 دن؟نه  زرب آزادلیق بوزمان، گلماسؤیله دیم ی

 جان دوداغه آز قالیر یئتسین خدایا چاره قیل 
 دن؟ن گلدی و لیکن جان آالن، گلمز نهجان وئره

 تك لیك الیندن یازماغا سؤز باشالدیم باریزم، 

 دن؟ر گلدی، ولی طبیعیم روان گلمز نهزو  درد
جکده جکده و گلهکئچه  یی بیر گؤرور و هر آنیجهجک، بوگون و گلهکئچه  تراژیک بیر ذهن

ک. ولونان بیر دونیادا آختارماااق گاارهیرلری، یاخیشیلیغی، حقیقتی، درک ادیر. ابدی دهگؤرمکده

س ائاادیر. یااالقیزلیق، تراژیااک حاایتراژیک اینسان الیتناهی دونیادا سوکوتو گؤرور و یالقیزلیغی  

ر کی طبیعاات بوگونکااو قاادهاینسانین یاشیتی و طبیعتله دانیشیق اونون ظهااورودور. بونااا گااؤره

 1910  ،اچ کیمی یااازارکولر یالقیز قالمامیشدیر،  روحسوز اولمامیش و اینسان روحو بوگونکو قده

سااینی اینااانیردی. بیااز بااو رومااانتیزم آخیمیناای نین باشدان دیریلمهایللرینده تراژیک دوشونجه

وک فیلسوفو آذربایجان شئعرینده گؤروروک. ایلک تراژیک مفکوره لی سوفوکل و بو آخیمین بؤی

جی یوز ایلااده علاام ایلااه مکااانیکین توققوشماساای اساساایندا اوروپااانین 17پاسکالی بیلمیشلر.  

دیناای و اجتماااعی   ،الری پوزولااوبباااغالنتی  ک نین اورگانیسینه غلبه چالدیقدا، جامعهونجهدوش

پاسااکال، بااو زمااانین   دکااارت( آلیاار.  -رم، پااس وارمواینسان یئرینی »دوشونن من« )من دوشون

روحونو هامیدان یاخشی دوشوندو. او بیلیردی اینسان و طبیعت بیر ماشین کیمی اوالجاق، داها 

آسااان تاپیلمایاجاقاادیر. پااروبلئم و اصاال سااورغو بااودورکی: اینسااان   قسااؤزونه قااوال  اینسانلیق

لکی یئرینه قایتارسااین. پاسااکالین تراژیااک دوشااونجه اوّ نیباجاراجاقدیر معنویت، جامعه و دونیا

ل چکیمی حاکیم ایاادی و دکااارتین علماای الااه سینده دونیانی ائله گؤروردوکی اوندا عقل و اؤزه

یرلناادیریردی. عیناای حالاادا وارلیغاای و اینسااانین حرکتیناای بااو دونیااادا دهلریناای گتیردیااک 

بااو اثرلاارده اینسااانین حیااات ایلااه توخونماساایندا،  باغالمیردی. بو باخیشدا تراژیک اثرلر یارانیر.

»تراژدی بیر اویون دور. اینسانین آلااین  وکاچ یازیر:لدن باشقا بیر شئی یوخدور. مبارزه و مقاومت



 نیر /    اولدوزالر اله     180

 

لرینااده، بیاار مشااترک شااکیل  . گلدمن آرتیریرکی بئله دوشونجه نین بوتااون231یازیسیال اویونو«

نااین آراساایندا دریاان سی اینسان ایله اونون معنااوی و اجتماااعی دونیاسااینوکته واردیر و هامی

 :دیرلیؤرمک چتین دئیبارزین شئعرلرینده بو آخیمین ایزلرینی گ 232بحران واردیر.

 حیات دونیاسیندا گؤز آچان گوندن 

 .بیلدیم کی اومودلو یارانیب اینسان

 گئجه دینج آلیب، گوندوز چالیشسین
 اگر چالیشماسا، اولماز قهرمان!

         ******* 

 عصرین قوجاغیندا بیر املیك کیمی 

 بسلندیم بیر زمان محبتیله

 لر رمتؤلر، همین حهمین محبت

 آجیغا چئوریلدی سونرا بیر زمان.

           ****** 
 یین بئلینه ووردو روزگاراته

 .چیرمادی قولالرین گیردی مئیدانا

 باشالدیم گزمه یه بئله گؤره نده
 نئجه کی مئیداندا گزر پهلوان!

        ******* 

 لهمیزدؤیوشدوق کل کیمی وار قووه
 سینآز قالدی هیبتدن داغالر تیتره

 منه بوینوزون چاخدی، من اونااو،  

 ایکیمیزده قانیال الوان.  لدوقاو

        ****** 
 دی، سایا قویمادیملهزمان هده
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 دی، من پامپوق ساندیمفلك داش گوپه
 محکم ارادمدن کؤمك آلمامیش

 .یارادیمین گؤستردی اینامال ایمان

        ****** 
 حیات دؤیوشونده غلبه چالدیم

 نسیللرین باشین اوجالتدیمگلن  

 باشیم داشدان داشا ده یندن سونرا
 یئنه ده خلقیمه تانیندیم آسالن.

       ****** 

 بارز، باشدان باشا دؤیوشدو حیات

 بونون فلسفه سی فیکره سیغیشماز 
 ایسته سن حؤرمتله ذکر اولسون آدین

 ه، دوز دانیش، چوخ چالیش، چوخ قان!ل دوز ایش
لااردن اوزاق، آلااین یازیساایال یااالین ین یااالین روحااو، آلاادادیجی وسوسااهتراژدی ده، اینسان

دانیشیر. تااراژدی اینسااان یاشاییشااینا کؤلگااه سااالیب و چوخلااو سااورغوالر سوروشااور، آنجاااق 

نین قارشاایندادیر. ائپیااک دونیااا، تراژدی، حماسااه  یوخدور. بو جهتدن،ی الدهببوسورغوالرین جوا

و قورخااوالر، آممااا تراژیااک دوشااونجه، اینسااانین ان کؤکلاا   یرقاباقجادا بوتون جااوابالر حاضاایرد

دیاار. الرقی بیر وارلیقادیر. بو دوشونجه اوچون،اؤلوم یوخلوق دئییل، بلکه قارسئوداالر و آرزیالری

چااونکی  ،ریر. تراژدی اثرلرده، قهرمان راضاایلیقال اؤلااورهر فنومنده بو اولوم و اؤلوم اؤزونو گؤسته

 ک یفلیضااع ،نین دروازاسیندا یازمیشالر: بو دیاردا آلچاقلیقاؤلومو حیاتدا تجروبه ائتمیش. تراژدی

 ک:ایندی باریزین شئعرینده بونو گؤره .یوخدور

 ،زمان گؤز اگنده تویلو یاسالنیر

 ،ك قندیل اولور گؤیدن آسالنیراوره
 ،آتالر نالین تؤکور قیلیش پاسالنیر

 ر، هایدا قوجالیر.یقوجالهارایدا  

 *** 

 ،اوخودوق توراتین، آندیق اینجیلین
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 ،یئنه ده خلقتین دویمادیق دیلین
 ،ایلین  -دریندن ایزله سك دؤرد فصلین

 قوجالیر.  ریك یاز اؤتور، یای داگؤره

 *** 
 ،چوخالری حیاتا فلسفه یازدی

 ،اوخویان دئدی کی هله ده آزدی

 ،ناتارازدیخلقتین بو ایشی چوخ  
 ییلن ده قوجالیر،گای دا قوجالیر.

 *** 

 ،بئله قورولوشا محکومدور حیات

 ،اونون سلطه سیندن چیخماز کاینات
 ،فلك گزیشیندن اومدوقجا ثبات

 ایستر جوانالشا، دای دا قوجالیر.
وارسااادا دیاار. بااورادا درد، آغااری ری حااالالردان آزادی و اؤتااهگاینسان تراژیک دونیادا،کئچر

یی ایله فالکتدن قورتولور؛ کئچرگاای دی. اینسان اونون کؤمهلدیجی و اختیارینانیارادیجی، دوزه

 میش:ل سؤیلهییر. بورادا باریز نه گؤزهو عدالت ایله حقیقتی ایسته  دونیادان قیریر

 بیر یئرده کی آیاقالنیر حقیقت

 یئرلی دیبلی الدن دوشوب محبت

 ر، نه حؤرمتبیر یئرده کی نه همت وا
 بئله یئرده نه دانیشیم، نه یازیم؟

 بارز باشقا یئرده یازیر:

 شاعیر قارداشالریم مندن وصیت  

 شئعریزده پارالسین گون تك حقیقت
 ر سیزی جماعتاوندا آرتیق سئوه 

 ل.کی اوال سؤزلریز ازلدن گؤزه

 نه ده باشقا بیر شئعرینده یازیر:ئی
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 ربیزیم یاسدان چیخار بایرام ائده خالقیمیز اوندا
 ر.ون کیمی اؤز وارلیغین اعالم ائدهکی حقیقت گ

نین اصاایل نین چاغااداش شاائعریکی عباس باریزین شئعرلری، آذربایجااان  دوغروسو بودور

لر. اونون شئعرینده میللتیمیاازین آل دوشونجهلر وار، هم ایدهبورادا هم رئال دوشونجه  بؤلومودور.

ئعریمیز، دئمک اوالرکاای بوگااون شاا   لر و چکدیگی آغریالر عکس ائتدیریلیبدیر.ک گؤردویو شنلی

لااری چوخالتسااین و گؤردویومااوز ک و شئعریمیز چالیشیب شنلی  دیراولوسوموزون کسگین دیلی

 مرهم اولسون.  اسینیقلیقالر

یشااان سااؤزلر لاار، دانناایلن ایسااتک دیاار. اوناادا ایسااتهلوسوموزون دیلیبوگونکو شئعریمیز او

-دن، باریشدان دانیشیر و توپ سسلهدور. بوگونکو شئعریمیز مدنیتیی و سؤزوخالقیمیزین ایسته

رک، مرحماات یاغیشاای کیماای ده یاااغیر. بوگونکااو شاااعیریمیزده اوالن گااؤرولردن بیااری ده نه

-و جامعااهده یاشاییر. او، باا کدیر. شاعیر اؤزو اینسان کیمی بو جامعهبوگونکو دورومو آنالماق گره

ه ساااری یااوال سااالماقدان یناا ولیااک ائدیلاای اوالراق اینسااانالری خوشاابخت نااین و توپلومااون

دیاار، اویاادوروجو دئییاال. بااارزین قلماای، ساائوگی یر. باریزین شئعرلری اویاندیریجیددانیشمالی

لااه چیگااین بااه چیگااین ساواشااالریندا سااونگو اولااوب باریز  دیر و دوشونجهنین دیلیدویغوالری

سیز بیر یاشاااییش یه ساتیلماییب و باغیموبدور. بارزین قلمی ده اؤزونه تای هئچ کیمسهووروشد

 سوروبدور.

یلااه ده ؤباریزین یاشاییشی، تام شکیلده یارادیجیلیغیندا عکس ائتدیریلیبدیر. نئجااه یازیااب ا

ییناای قابااارلی نین چااؤرهسییاشاییبدیر. ائلیندن باشقا بیر کیمسه یه باغلی اولماییب و اؤز عایله

 نی ده یالنیز و یالنیز ائلی نین قوللوغوندا قویوبدور:اللریله قازانیب و قلمی

 ساتدی هر کس اؤزونو، آلدی ریاست میزینی      

 233آمما من قاپیچی اولماغادا چاتمامیشام.
یی شئعر یازماقال راحاااتالنیر. هاار زمااان اینجیااک اولااور قلماای یازماغااا باشاالیر، بارزین اوره

 دیر:بلکه مئیدان اری  ،ییب گؤزیاشی تؤکن دئییلیی سویومور. او افغان ائلهمایینجا اورهیاز

 یمز مرد اوچون مئیدان گونوخال هندو درده ده
 چك دؤیوش مئیدانینا بیر مرد مئیدان ائت منی.

 فیکریمی آزاد قوی تا خالقیمین دردین چکیم

 
 .24سایان درگیسی، ص    (233
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 234منی...حاققی تاپدانمیشالرا سن ده نگهبان ائت 
و بیر وطاان شاااعیری تااک یوردومااوزا یااوروش   دیراونون سیالحی  ،شاعیرین الینده کی قلم

 فیکرینده اوالنالرا هایقیریر:

 سین دوشمنباسقین خیالینا دوشمه

 ییب ائل اوغالنالری.هله ده اؤلمه

 بابك لر بسله ین بو شانلی یوردون
 235کسگین یاراقی دیر قهرمانالری.

ساایالحالرین کی اینسانالر آراسیندا باریش ایستیر بو شاعیر. اونااا گااؤره ده    آمما اونوتمایاق

 ییر:  یاندیریلماسینی گؤزله

 سیالحالری سالین اودا یاندیرین

 236هاردا گؤرسه ز قان وار، اوردان یان دورون.
 و باشقا بیر یئرده دئییر:

 بس دئییر سن بختیاردی قان تؤکن

 237!سن اولماسیل گؤزونو! بو باخیشدا 

لر جارجیسی دیر.طبیعاات اونااون شاائعرلرینده للیک باریز میللی و ائل شاعیری اوالراق گؤزه

 باخیش:ری شیر. آشاغیداکی شئعره بیر اؤتهللاهداهادا گؤزه

 سحردیر دان یئلی تازا سؤکولور

 گئجه نین باغرینی یاریر آل شافاق.

 نسیم ترپندیکجه گؤیدن تؤکولور

 واراق.  -یارپاقالری هئی واراقگولون 
           ******** 

 داشالرین قوینوندا یاتان آل چیچك

 خیردا اوشاق کیمی گؤزلرین اووور.
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 گونون چیخماغینا یاخینالشدیقجا
 238آی آخیر، اولدوزالر بیر بیرین قووور.

 ده، باریزین قلمی تای سیزدیر:نی وصف ائتمهللیگیطبیعتین گؤزه

 زدا، بیر گؤزوم آیدابیر گؤزوم اولدو

 گئجه نین عؤمرونو بیچیر خیالیم.

 بیرگون بو توپراقدا بیر گون او تایدا

 239اؤتن زمانالری ایچیر خیالیم.
بیرنااه  -ری دونیاسااینی اینجاای سااؤزلرله بیااردییی زمان، ایچااهاونون حتا حیاتا نیفرت دیله

 باغالیاندا، طبیعت اونا یاردیم چیخیر:

 نه چمن، نه گولنه باهار ایسته رم، 

 نه گول سئوداسیال سئوینن بولبول

 تیکانا چئوریلیر گؤزومده سونبول

 240بو نکبت بیلمیرم هارداندیر منه.
 دیر:للیک، طبیعت، آزادلیق عاشیقی، وطن، میللت، گؤزهردینهایت بوکی، بارز عاشیق

 عزّتینی ساخالمیشام صبریم ایله  -نفسیمین
 مالینا ساتمامیشام.می دونیا کهائلیمی،اؤل

           ******* 

 یمن حق دانیشان شاعیری، کسگین دیلی خالقیمی

 241خلقه دوشمندی او جاهیل کی سانار ساده منی.
 شاعیرین آنا دیلینه محبتی سؤنمزدیر:

 اؤز دیلینه دیل آچا هر بیر اوشاق،

 باغلی دوداق گول کیمی خندان اوال.
 هم اوخویا هم ده یازا اؤز دیلین

 
 .131همان، ص    (238

 .154همان، ص    (239

 .54یاسلی ساواالن، همان، ص    (240

 .58همان، ص    (241
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 ؤز دیلی اؤز دردینه درمان اوال.ا
سطیرلرینده   -نین سطیراونوتمایاق کی عباس بارز بیر مسلمان شاعیر اوالراق، یارادیجیلیغی

دیاار. امامین یئااری اوسااتون و محکاام 12 ر واسالمدان حیمایه ائتمیش و دونیا گؤروشونده پیغب

 بیرنئچه بیت نمونه:

 رممهائیلهیم، ظولمی قبول سی من علی شیعه

 لرله اودور بیر داها رفتاریم یوخ.زور دیین
 *** 

 هر ایکی دونیادا عزت دیر علی نوکرلیگی 

 گئت غالم شاه مردان اول شه واالنی سئو!

 *** 

 قهرمانلیق درسی وئردی حق اینسانالرا

 لی گونلر ایچینده روز عاشورانی سئومه
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 242  (مرضیه احمدی اسکویی )دالغا      

نااین مبااارزه، دوشااونجه و دریاان  آذربایجان چاغداش ادبیاتی

نااین باشاایندا »دالغااا« الرال دولو بااوداغینی آییااران شااعریموضو

کیمی اینجه دویغولو، مبارز روحو ایله دولغون شاعیرلرین شااعری 

نااین ه خانیم احماادی اسااکوییدایانیر. »دالغا« دئدیگیمیز، مرضی

ن میزین اؤنونااده گئاادهادین شاااعیرلریدور. چاغااداش قاا تخلوصو

ایلیناااده تبریااازین  1324دیااار. دالغاااا شااااعیرلرین بیریسااای

آنااادان اولااوب، ایلااک واورتااا یاخینلیغیندا اوالن اوسگو شهرینده  

ناای اورادا بیتیریااب سااونرا تبریاازه گلیااب دانشساارادا مکتباای

لیگااه باشالمیشاادیر. آممااا تحصاایلدن ال معلم کیمی اوسااگویه قاییاادیب معلاام  اوخوموش و بیر

-داوام وئریااب و بوزامااان اؤیاارهرک، بیلیم یوردوندا تحصاالینه لیک ائدهییب، یئنه ده معلمچکمه

ایللرینااده   1349لرینااده یاخیناادان اشااتراک ائتمیشاادیر.  لرین شاه رژیمینه قارشی حرکتنجی

صاافینده دایااانیر. لاارین اؤن  بااو مبااارزهشاایر و دالغااا  لهشاه رژیمینه قارشی مبارزه گرگین  ایراندا

یینااده یئاار تاپمیشاادیر. او، یوک سئوگی قازانیااب و خااالقین اورهلر آراسیندا بؤنجیمرضیه اؤیره

ییااب، اولورسااا دن ال چکمهولوب دوستاق اولور. آنجاق مبارزههمین ایللرده ساواک طرفیندن توت

 نااین اویانیشاایشعر و حیکایه لر یازماقال خالقیسیالحال، رژیمین قاباغیندا دایانیر و قلمی ایله ا  

و جانینی   رک شهید اولورجی ایلده ساواک ایله سیالحلی دؤیوشه1351یولوندا چالیشیر. نهایت  

    243خالقی نین آزادلیغی اوغروندا قوربان وئریر.

غا« »دال  دالغا ایتی قلمی ایله، جانلی شعرلریله بوگون هله ده دیریدیر. اونون یادیگار قویدوغو

لر ا بو گونومااوزون شااعر یولونااا ایشاایق سااالیر. اونااون لر و خاطیرهآدیندا اثری ا شعرلر، حیکایه

رلیک روحو، هر شئعر اوخویانی، اینسانالری ساائویب باغرینااا عرلرینده دالغاالنان اینسان سئوهشئ

 دیر:     یرلیشئعرلری معنا باخیمیندان چوخ ده  باسماغا یؤنلدیر. اونون قیسسا

 خیردا ا اینجه ارخ ایدیم    

 لردن ا داغاالردان  مائشاه  

 لاردن آخایاردیام.   دره    

 
 .75.  74های مختلف، سال امید زنجان، شماره  242

 دالغا، خاطرات یک رفیق، بدون جا و بدون تاریخ.  (243
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 بیلیردیم دورقون سوالر     

 اؤز ایچینده باوغوالر.   

 بیلیاردیم دریااالردا    

 دریاالر قوجاغیندا      

 خیرداجا آرخالر اوچون     

 یئنی حیات دوغوالر.    

 نه یولون اوزاقالیغای    

 نه قارانلیق چوخورالر      

 نه دور قونلوق هوسی      

 منی یولدان قویمادی.    

 ایندی قاریشمیشام من    

 قورتولماز دالغاالرا،      

 وارلیغیمیز چالیشماق      

         244یوخلوغوموز دایانماق !      

لااو ادباای ین اثرلری تورکجه و فارسیجا اوالراق، تکجه بیر آزی الیمیزه چاتیااب و چوخشاعیر

-ایلینده، دالغانین حیکایااه 1355ق دن »ارک« ادبی مجموعه اوالراییبدیر او جملهلری بزهدرگی

ین سیاسی ا میزیر شاعیر و یازارین اثرلری خالقیسیز بئله بشوبهه  245سینی چاپ ائتمیشدیر.  

نین نهنااگ دیر. مرضیه ائلااه اثرلاار یاراتمیشاادیر کاای آذربایجاااسی قالمالیتاریخینده ائتکیادبی  

   246زاده »مرضیه پوئماسی« آدیندا بیر اثرینی اونا حصر ائدیر. شاعیری بختیار وهاب

نااون بیاار او  247دن آد آپارمامیش اولماز.  یمیزی آراشدیران کیتابالر، مرضیهچاغداش شئعرلر

فارسیجا یازیلیبسادا، آنادیلیمیزه چئوریلیااب     248دن »سالم آقا معلم«  ی او جملهلرسیرا حیکایه

    249یه گلمیشدیر.  و »اویون« کیمی صحنه

ک سااؤزلرینی داغااالرا سینه وفااالی قااالیر و اورهین شیوهنمرضیه احمدی آذربایجان شئعری

 
 . 48، ص  1357ا  مرضیه احمدی اسکویی، خاطرات یک رفیق، تهران،   1

 .   51ا   56، ص    1355ا مجموعه ی ادبی ارک، تهران،   2

 .  1978ا بختیار وهاب زاده، شئعرلر، آذرئشر، باکی،   3

 .  240، ص    1991ا عزیزه جعفرزاده، آذربایجان آشیق و شاعیر قادینالری، باکی،   4

 .  1376ا مرضیه احمدی اسکویی، سالم آقا معلم، تبریز،   5

 ایلینده، سهروردی سالونوندا. 1358ا بو اویون زنجاندا صحنه اوستونده گلمیشدیر،   6
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 خیطاب دیله گتیریر: 

 هر سحر باخیرام دماونده من   

 قوجا داغ ووقارال دایانیب، دوروب.    

 بیلمیرم نه واختدان، هانسی زاماندان،    

 کؤهنلمز آغ ا تمیز چادیرین قوروب !   

 سینه گونش ساچیلیر،  گاهدان زیروه  

 لیر اونو. گاهدان دا دومانالر دؤوره  

 نه یئللر، نه سئللر کیچیتمیر جانین    

 سی، قارداندیر دونو. دیر سینهداشدان  

 آغ باشی بنزه ییر آرش باشینا    

 نین، ضحاکین اوندا ایزی وار.کاوه  

 الرا کؤهنه تاریخدن  یئنی ضحاک  

 خالقین کینه سیندن آیدین سؤزو وار.     

 هر زامان باخاندا دماونده من،   

 م دریندیر،  دایاغیم چوخالیر، کینه  

 کؤنلوم اودالنیر ضحاکی گؤرورم    

   250دیر. نی یادلیرام باغریم سرینکاوه  

لیگی، ساائوگی یب و معلمیللیکله اوشاقالرا درین محبت بسلهالغا، بوتون ایران خالقینا، اؤزهد

کدن تدیگی اوشاقالری اورهلی معلم کیمی درس اؤیرهدوشونجه  ایله اؤزونه وظیفه سئچیر. او، بیر

یمز اولدوغو نو دویور و یئری گلدیکجه اوشاقالرا اوالن عشقینی دیلااه درده دهسئویر و درسلرین  

 گتیریر و بئله سؤیلور:  

 بیلمیرم.    اوشاقالرین عشقینی دانا  

کاای ناارگیس،  او، شاگیردلرینی بیر ا بیر آد آپاریب اونالرین دردلرینی دیله گتیریر. او، بیلیر

نااین یاراساایندان دانیشااماق یئرینه اونااون بارماااقالری  دانیشماسالمان و آیری اوشاقالرا توپدان  

الزیمدیر. بو اوشاقالرین گول رنگی اوزلرینده سارالیب، سولوب، اللری دَفه دَؤیمکاادن یوزولااوب، 

، ناااه. مرضاایهری یاااالن سااؤزلرله آلااداتماق گناهاادیر، گبارماقالرینی پیچاق کسیب. بئله اوشاقال

لی توپااو ر اویناتمالی توپ یئرینااه، پارتالتماااییاونالردان ایسته  دیر،اوشاقالرا قورخمامازلیغی اؤیره
 

 .  546ا   551و   301ا   306، ص    2002، ارزروم،    6یلد( علی قافقازیالی، ایران تورک ادبیاتی آنتولوژیسی، ج1
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 ل بیر شاعیرانه دویغو ایله بئله یازیر:     نسینلر و چوخ گؤزهاؤیره

 لی اللردن دانیشاجاقام.  کسیلمه  سؤزلر هئچ الزیم دئییل،  سیزه بئله   

 جکدیر:  نینا گلهاونوتماییب، اونالرین یاو اوشاقالردا اومود یارادیر کی اونالری 

 اوشاقالر قورخمایین، یادیمداسیز سیز  

 هئچ زامان سیزلری اونوتمامیشام.   

 یم یئنه سیزین یانیزا،  جهگله 

 دالغین کینه لرده قاناد اومموشام.  

دا، صاامد بهرنگاای کیماای  و او دیالرسااینده اوشاااقالر اصاایل اینسااانالردالغااانین دوشااونجه

 اوشاقالرا آرخاالنیر:  

 سیز باغیشالدیز  حیاتیما معنا،    

 و بئله دئییر:  

 یین  یین منی، گؤزلهاوشاقالر ! گؤزله  

 یولدایام، گلیرم من سیزه ساری    

 سیز باغیشالدیز  حیاتیما معنا  

 یاخچی دوغرولدایدیم اونو من باری.   

 هئچ زامان دوشمنه ساتمارام سیزی.   

 رم بیر گون یانیزا یین، گلهگؤزله  

 ریک.  شیب یوال دوشههامیمیز بیرله  

 محبتی و عشقی بوتون ائللره   

 شاریق.  ل یاپایالریق هامیمیز، گؤزه  
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 باالش آذر اوغلو              

ماالریندان بیری  ائلیمیزین و یوردوموزون لیاقتلی سی       

ی ا ادبی  کی عؤمور بویو ائلیمیزین سیاس دور اوغلوباالش آذر

رادیبدیر.  لرینده چالیشیب و خالقینا بؤیوک افتخارالر یاجبهه

. بوتون  دیریرلی شاعیرلریندننین دهباالش دئموکرات ایللری

سی کیمی چیخیش  تمثیلچینین ایراندا آذربایجان شئعری

لر  ذربایجان ادبییاتینا بؤیوک آبیدهائتمیش و اثرلریله آ

 باغیشالمیشدیر.  

شاان ساالیم قیشااالغی کیلومترلیگینده یئرله  10ردبیلین  جی ایلین قیشیندا ا1299باالش         

دار بیاار کندینده آنادان اولدو. آتا آناسی دا همان کنده یاشاااییردیالر. آتاساای فهلااه و آناساای ائااو

یاری آج، یاااری سینده  شاقلیغی حاققیندا بئله یازیر: »من بیر کاسیب محلهقادین ایدی. باالش او

مکتبه گئتاادیگیم   حتار )یمی بؤیوموشم. مکتبه گئده نه قدهلرین اوشاقالری کتوخ یاشایان عایله

یماای ده آششاایق، تااوپ آلاادی قاااچ، چیلینااگ آغاااج، قاااییش دؤیاادو کایلک ایللرده ده( کوچه

 «.  ئمک اوالرکی هامیسینی اوینامیشامنین دنالریاوزامانکی اوشاق اویو

یاشاایندا ایکاان   15باالش الپ اوشاقلیق چاغالریندان شئعره اولدوقجا ماراق گؤسترمیش و        

شاائعر   جاای ایلاادن سااونرا کسااگین صااورتده1320لاارده چاااپ اولموشاادور.  طبوعهمشئعرلری  

ی شاائعرلر قوشموشاادور. اونااون شاائعرلری آذربایجااان، وطاان یرلاا دونیاسیندا جان آتمیش و ده

ده دئمااوکرات بیاار 1324پ اولور.  لرده چاشفق و شاعیرلر مجلیسی کیمی درگی  یولوندا، گونش،

نی قورویااوب، خااالق ایچینااده میللاای روحیااه، الح و بیر الینه قلم آلیر و وطنیجّوده بیرالینه سی

 هیجان و دویغو یارادیر.  

لرینی یازیب و ایکی جیلااد »عؤمااوردن دیگی اساسیندا خاطیرهنین ایستهوریپیشه  باالش،       

بورادا چوخلو سیماالر ایلااه تااانیش اولااوروق و باااالش     251« عنوانیندا چاپا وئرمیشدیر.اؤتن ایللر

 نیریک.  نی دا اؤیرهتاریخینی و ادبیاتییاشاییشی ایله یاناشی آذربایجان  

نااین ییغجااام وریین یارانماسیندان دانیشاراق پیشااهنجان یازیچیالر جمعیتیش، آذربایباال       

لاارده ن اجتماااعی ا سیاساای حادیثااهه گئاادهددن، اؤلکهشکیلده ادبییاتین خالق حیاتینا تأثیرین

 
 1384ایللرینه عاید خاطیره لری عادل پیر شاه وئردی جنابالری کؤچوروب و  1938ا   1947( بو اثرین بیرینجی جیلدی  1

 نوسخه ده یاییلیبدیر.  5000ده اورمیه نین یاز انتشاراتی طرفینده / 
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یااازیر. نی  ینی ائدیب اوغورالر آرزو ائتدیگییازیچیالرین رولوندان دانیشدیغینی و جمعیت عضولر

علی توده،   ریا، صفوت، اعتماد، کامل، فطرت، خشگنابی، آذر اوغلو،ن شاعیرلردن: بیبورادا توپالنا

 . آد آپاریر.  . مدینه گولگون، نیکنام، درفشی، چاووشی، یحیی شیدا و .

ایلینده بیرینجی ایااران یااازیچیالر قورولتاییناادا آذربایجااان تمثیلچاای ساای   1325آنجاق         

ش آذربایجااان دیاار. باااالیرلاایاؤز قلماای ایلااه اوخوماااق دهاالش اوغلونون چیخیشااینی  کیمی، ب

: اشتراک ائاادیر. باااالش یننااه یااازیر نین نظریله تهرانا گئدیب و بو قورولتایداوریطرفیندن پیشه

 له سوروشدو :  می بیلدیردیم. کریم کشاورز تعجّبمن آذربایجان دیلینده شئعر اوخویاجاغی

ربایجان دیلینده؟ آخی بورادا بو دیلی باشادوشاان یوخاادور. قورولتااای فااارس دیلینااده ا آذ       

 گئدیر. سیزده فارسجا بیر شئعر اوخویون. 

یاام، ساایرام. بیرده من آذربایجان نمایندهمن آنجاق آذربایجان دیلینده شئعر یازیمن اونا »       

دا من چیخاایش اضی دگیل سینیزسه، اونییرم. اگر سیز رلقین دیلینده شئعر اوخوماق ایستهاوخا

 « دئدیم.  رمم و صاباح دا قورولتایی ترک ائدهرائتمه

جاای ایاال آذربایجااان 1946و.  ن کیماای اولاادمیااردی. اؤزونااو ایتیاارهکریم بوجاوابی گؤزله       

نین ان قیزغین و اختی، میللی حؤکومت دؤورویدو. او، بونالری یاخشی باشااا دوشااوردو. حرکاتی

اضاای نه بویورورسونوز؟ بیز هاائچ ر گؤره ده چوخ مالیم، بیر آزدا یالواریجی سسله دئدی : آغااونا  

ز؟ منیم دئدیگیم اودورکی سیزی باشا دوشاامزلر. ساایزی ینسییهاوالریق کی سیز چیخیش ائتمه

 یاخشی قارشیالمازالر. من بوندان احتیاط ائدیرم. 
یاتینی تمثیاال ائتمااک اوچااون وچون دگیل، بؤیوک بیر خالقین ادبمن بورادا آلقیشالنماق ا       

 «.  یمسییندهاتی دا وار. من ده اونون نمایلقین اؤز دیلی اولدوغو کیمی، ادبگلمیشم. بیزیم خا
آقای کریم چتینه دوشاادوگو اوچااون چیخاایش یولااو آختاااریردی. نهایاات راضیالشاادی و        

سه اونااون قیسسااا مضاامونون فااارس من شئعری اوخویوم. اسماعیل شمس ایتکلیف ائتدی کی  
سااتارخان حاققیناادا بیر غاازل اوخوماااغی خااواهش ائتاادی. »دیلینده نثرله اوخوسون. او، مندن  

-خشی تانیییرالر. منه حؤرمت ائتمااهیازدیغیم شئعری اوخویاجاغام. یقین کی آغاالرستارخانی یا
 دی.  یر سؤز دئمه. دئدیم. کریم بیرلر«نا حؤرمت ائدیب شئعری دینلهده، ستارخا  لرسه

 قورولتایین اوچونجو گونو، اجالسی ملک الشعرا بهار آپاااریردی. او منااه سااؤز وئااردی، ماان       
ر ده غرور حیسی ایله اوخوماغا باشالدیم. ماان بااو له و بیر قدهتریبونا قالخدیم. شئعریمی تمکین

ردیم. کیمی حیس ائدی  سیطه وئرمیش او بؤیوک شخصیتتین نوهزامان اؤزومو بوتون ایرانا مشرو
نین عکسینه اوالن، مجلیس تام سکوت ایچینده ایدی. شئعرین بیر کلمه سینی کریمین دئدیگی

-ر ده ایلهااامدی. بو ماراق و سکوت منی بیر قدهده بوراخماماق اوچون هامی ماراقال قوالق آسیر



 193/        نیراولدوزالر اله 

 

 : اوخودوموکسکدن، اولتیماتوم کیمی  الندیردی. شئعرین آخیرینجی بندینی بیر آزدا ی
 سین اؤلوبدو ستار  وی دوشمن دئمهق   
 دیر ک بیزدهکی اورهاونون کؤکسونده  
 یاناشی دورماسا، بوگون بیزیمله    
 دیر. بیلین گؤتوردوگو توفنگ بیزده  
 بیزیم آرزوموز بیر، آمالیمیز بیر   
 دیر. او ایستک، او حسرت، دیلک بیزده  
 ییم؟  ایستهمن کیمه ال آچیب کؤمک    
 دیر. حسرت چکن کؤمک بیزدهدونیا     
 لری بیزه گؤز تیکیب  ایرانین ائل  
 دیر.      آزادلیق گونشی دئمک بیزده   

 ده بیلمیشدیر آرتیق  لرلیبونو شرق       
 جکدیر شرقه آزادلیق.  بیزدن کئچه   

ش ر قوپدو. بیر قایدا اوالراق چیخیین گورولتولو آلقیشالر ائشیدیلمهمجلیسدن او گونه قده       
« مدالینی، اجالسی آپاران شخص تقدیم ائدیردی. من ده تریبون ائده نلره قورولتایین »فردوسی

-« یانینا گئتدیم. بو زامان اعالن ائتدی کی شئعرین فارس دیلینااده ترجمااهبهاریندان ائنیب »
ی، لااراشااا دوشاادوک« سااسالزیم دگیاال، بیااز ب:  اسماعیل شمس اوخویاجاق. مجلیسدن  سینی

« اؤزو تاخاادی... سااونرا جالدی. مدالی مناایم یاخامااا »بهاااردن آلقیش سسلری اوسونرا دا یئینی
 آستاجا منه دئدی : 

نااین آذربایجااان دیلاایتاادیرین کاای مناایم »یه سااالم دئیااین و بونااو دا چاوریآقای پیشه       
نااین، نااه ده بایجااان خااالقیدیر. من نه آذرفیکیرلریملر علمی  ازدیغیم مقاله« حاققیندا یمنشایی

سیزین حرکاتین علیهینه دگیلم. تبریز رادیو سوندا منیم حاققیماادا وئااریلن وئرلیشاالردن چااوخ 
دن آذربایجااانین و لریماا وسااونا تاپشیرمیشااام کاای مناایم مقالااهناراحاتام. اونا گؤره ده تهران رادی

 «.  سینلرکیمی استفاده ائتمهه سیاسی مانورنین علیهینآذربایجان دیلی
الر تنفس زامانی قورولتایدا اوالنالردان بؤیوک بیر دسته منی آرایا آلیب تبریک ائتاادی. بااون       

نین عضولری ایدی. اونالر منیم آذربایجااان الر و ایران خالق پارتیاسیتهراندا یاشایان آذربایجانلی
لناادیریر، تئعری اوخوماااغیمی چااوخ قیماا دیلینده حضوصیله ستارخان حاققیناادا یااازدیغیم شاا 

  252الر وئردیلر «. سونرادا آذربایجان حاققیندا سؤال

 
   258ا   254، ص  1384للر، کؤچرل عادل پیر شاه وئردی، اورمیه، ( باالش آذر اوغلو، عؤموردن اؤتن ای  1
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یاای، ورومااو، وصااال حساارتی، آرزی ا ایسااتهباالشین شئعرلرینده آغیر یاشاییشی، چتین د      
بویاااالرال تصااویر ساای الااوان ح، امین امانلیق اوغروناادا مبااارزهصاباحا درین اینامی، سونراالر صول

نین ده اردبیلده »آذربایجان ضد فاشیت جمعیتی1321. باالش هله گنج یاشالریندا  اولونموشدور
ریاار و اونااون سیاساای فعالیاات لاارده اؤزونااو گؤسااته صدری سئچیلیر و گون به گون اجتماعی ا

نااین ساایفرقه. سونرا آذربایجان دئموکرات  نین رداکتورو اولورسیورگانی اوالن »یومروق« درگیا
ریر و یئنه ده شاااعیرلر « آدلی اورگانیندا فعالیت گوستهاردبیل بؤلومونون مستولی اوالراق جودت

جاای لااره گیریشاایر. اونااون بیرینتسینی قوروب ادبی ا سیاسی فعالیاا نین اردبیل شعبهمجلیسی
تبریاازده « آدیال »شئعرلریلده و ایکینجی کیتابی یئنه ده  ده اردب1323کیتابی » شئعرلر « آدیال  

نااین صاادر ساایوکومت طرفیندن دوولاات رادیااو کمیتااهده میللی ح1325ده چاپ اولدو.  1324
 معاونی تعیین اولونور. 

لاایم یوردونااون ایللااری آراساایندا آذربایجااان دولاات بی 1952ا  1947باکییااا دؤندوکااده        
ریر. عینی زامان بدیعی یارادیجیلیغینااا سینه داخیل اولوب، تحصیلینه داوام وئفیلولوگییا فاکولته

دا 1959نااین رداکتااورو اولموشاادور. ایللرینااده آذربایجااان ژورنااالی 1953ا  1959داوام ائاادیر. 
نااین باالش آذربایجان مهاجرلر جمعیتی  نین صدری اولموشدور. بوندان عالوهسیدئموکرات فرقه
عالجاسااینا وطنداشااالرینا خاادمت ماایش و ف سیاسی ا اجتماعی فعالیتدن چکیلمهرئیسی کیمی  

وزنگیاای نااین لااردن عااالوه، آذربایجااان خااالقیباالش بو اجتماعی ا سیاسی فعالیااتائتمیشدیر.  
سترمیش و ایکی سی اوالراق بوتون سووئت جمهوروالری آراسیندا اؤزونو گؤنین تمثیلجیادبیاتی

« ماادالینی بوینونااا وسااتلوغویرلی مدالی اوالن »شرف نیشانی« و »خالقالر دنین دهدؤنه شوروی
دا چاااپ اولموشاادور. بوتااون خلو دیللره چئوریلیب و چوخ تیراژآسالمیشدیر. باالشین اثرلری چو

یییب جمهورونو نظرده آالراق باالشی آذربایجان بؤیوک شاعیری کیمی تان  15سوویت خالقالری  
لااری اؤنملی اثرلری: سحر شفقللرده گزیرو اونون  سی کیمی آدی دیو خالقیمیزین ادبیات نمونه

(، 1957تماایش قیااز حاققیناادا داسااتان ) (، ای1956، ائله اوغااول ایسااته ییاار وطاان )(  1955)  
(، یارپاااقالر 1956) (، مناایم گونشاایم1958ا  1970ساائچیلمیش اثرلااری ) ایکاای جیلاادده ا 

ن عااالوه، بیاار ( و سایر اثرلری نشر اوالراق، آلقیشالنمیشاادیر. باااالش بااونالردا1971تؤکولنده )  
قئیااد  اولموشاادور. مشااغول  ن کالسیک ادبییاتی تدقیقی ایلهادبییات شوناس کیمی ده آذربایجا

الااه ائتمک الزیمدیر کی باالشین حیات یولداشی مدینه خانیم گولگون اولموش و ایللر بویو ال ا 
 نین سعادتی اوغروندا چالیشمیشالر.  وئریب بیرگه آذربایجان خالقی
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 253بهزاد بهزادی      

هانسی بیر عالم، یازیچی، بیلگین خاادمت هدفیلااه، عشااق  

اساسیندا، بیر پای اوممادان عمرونو یارادیجیلیغا صرف ائتمیش، 

یینااده یاشااامیش و اؤلمااز اولموشاادور. لیک خلقین اورههمیشه

ائلینه، دیلینه، یوردونا خدمت ائتمااک آرزیساایندا اوالن انسااان، 

وارلیغیندا بوشلوغو آختاریب دولاادورماق هوسااینده اوالر؛ اونون  

نین باشی اوجالیغیناادا آختااارار. نین اوجالیغینی خلقیاؤز باشی

 ائل اوجالدیقجا، اودا اوجاالر؛ ائل وار اولدوقجا، اودا وار اوالر! 

ین ناا ده دنیایا گؤز آچمیش و آتاساایجی ایلده آستارادا بیر ضیالی عائله1306بهزاد بهزادی  

یاشاییشیندا خالقا خدمت ائتمه یولالریال تانیش اولموشالر. اونون آتاسی، میرزا پاشا، ایللاار بویااو 

لااری لر: آستارا بلدّیه رئیسی، بخشدار، آسااتارا گماارک تحااویلچی وظیفااهآستارادا مختلف وظیفه

نااه یاارهداشیمیش وطن، خالق و معارف یولوندا چالیشمیشدیر. بهزادی آتاسیندان چااوخ زادالر اؤ

 254نمیشدیر. بیلمیش و اؤیره

ن اوچ دؤوره ده یااازیالن ن، اونااوبهزادی جنااابالرینی بوگااون خااالقیمیز ایچینااده ساائودیره

)بیر جیلدلیک، ایکی جیلدلیک و اوچ جیلدلیک آذربایجانجا سؤزلوکلر( و نئچااه اثاارین   سؤزلوک

نین لری آذربایجان دیلیظریهسی  )یاخشی آدام، کندچی قیزی و ...( هابئله اونون علمی نترجمه

نااین ایضاااحلی له عالیمین اوچ جلدده »آذربایجااان دیلاایللیک ساده یازیلماسی اوغروندادیر. اؤزه

ساای و بیاار عماار عشااق، گینین نتیجهسی اوزون ایللرین گرگین علمی امهنین کؤچورمهلوغتی«

مه یولوندا، گئجه ا لیلهائلیمیزین ایرهدیر. بو عاشق انسان  سیغیرت، همت و چالیشماالرین ثمره

ی بویولاادا قویااوب و نین یاغینی اریدیب، گؤز ایشیغینییبیرینه دویونلویوب، اوره  -گوندوزونو بیر

ز اثرینی یاراتمیشدیرکی، زنگین دیلیمیاازین سااؤز قایناااغی و هاار یااازیچی، شاااعر و نهایت اؤلمَ

بیر اثردیر. بو اثر کؤچورمه اولورسادا، بیر سؤزلویون الرین الزمی  لی اوالنآذربایجان دیلینه عالقه

 
 .12اوستادین حاققیندا مراجعه بویورون: پیک آذر، سایی 253

 . 12پیک آذر، اؤزل سایی -

 .1381دی   21، 39بهار زنجان، ققنوس سرزمین آتش، سایی 

 . 1382تیر  28، 60بهار زنجان، ائلیمیزین آغ ساققال الری، سایی 

 .1382آذر   27، 80بهار زنجان، دوم دی روز ملی فرهنگ آذربایجان، سایی  -

 .1372( یادنامة شادوران میرزا پاشا بهزادی )به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت،، تهران،  1
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-لیااک سیندن هئچ ده آز زحمت آپارمامیش، مخصوصاً بوگونکااو الفبااامیزین چتااینتنظیم ائتمه

   255نین علمی اهمیتینه اینانیریق.نین ایشیلرینی گؤردوکده، بهزادی

ن آیریلمااامیش و همیشااه ن اوالیالرداجی ایللردن آذربایجان باشینا گله1324بهزاد بهزادی 

ایللرینااده  1330سینده دورمااادان چالیشاابیدبر. نین گلیشمهآذربایجان کولتورو، مدینتی و دیلی

« و 256نین ان ییریتجاای بیاار حالیناادا اولاادوغو زمااان، بهاازادی »بشاایر آیناادهشاااه رژیماای

 258سینی داشییر.  لرینه باش یازارلیق وظیفه« درگی257»آذربایجان

لریناای حقیقاای و نمک اوچااون او دیلااین لغااتانکشافی و ادبیاتینی دوزگون اؤیرههر دیلین  

ساای، هاام سینده هانسی معنادا ایشاالنمهمجازی معناالرینی و سؤزلرین هر هانسی سؤز بیرلشمه

شکیل مختلف معنا داشییان، مختلف شکیللی بیر معنادا اوالن سااؤزلری و دیلااین سااایره لغااوی 

دیاار و بااو ایااش ساایادبیاتال مشغول اوالن شخصین باشلیجا وظیفهلرینی بیلمک بیر  خصوصیت

نیب حاضرالنا. دیلیمیزده ماخذلرین آزلیغاای )دئمااک اوالر اوالسی دئییل مگر دیلین لغتی ایشله

یوخلوغو( بیر لغت ایشله ین شخصین ایشینی داهااا آغیرالشاادیریر. سارساایلماز صاابر، یئنیلمااز 

 آتا.   حوصله الزمدیر تا بیری بو ایشه ال

بوتون سؤزلر جانلی ا دانیشیق دیلینده ایشلنمیر، جانلی دیلده اولمایان سااؤزلرین فارساایجا 

 دور مؤلف یوزلر آداما مراجعه ائدیب و آیالر اونو آختارا. معادلینی تاپماق اوچون ممکن

فارسجا سؤزلوک« آدلی کتاب، ایللاار   -ان یاخین زاماندا ایشیق اوزو گؤره جک »آذربایجانجا

ؤیو اؤز مؤلفی بهزاد ا بهزادی جنابالری طرفیندن حدسیز چالیشقانلیقال حاضرالنیب وایندیسااه ب

 سینه تقدیم اولماقدا دیر. اوخوجو کوتله

نال نوبهزادی جنابالرینین اگرچی شخصی حیات فعِالیتی عادی بیر انسان اوچون آغیردیر، بو

 کارلیق ساییلیر.  بئله بو کتابی حاضرالماالری دیلیمیز اوچون بؤیوک فدا

لرینااه ده بؤیااوک منتاادارلیغیمی بو ایشده بیرینجاای اوالن آقااای محمّااد پیفونااون زحماات

بیلدیریرم. آمما بو کتاب کمیّت و کیفیّت جهتجه یوکسک یئر توتور. بو اثر بدیعی بیر اثر دئییاال 

ح ائده. بو کتاب دن استخراج اولموش مثالالرال معرفی اوال و مؤلّفین طرز ا تفکّرونو ایضاکی متن

 رین تکجه اونا مراجعه ائدنده معیّنلشدیرمک اوالر.  یهعلمی و فنی اثر اولدوغو اوچون اونون ده
 

 .1380پیک آذر، ویژه نامة بهزاد بهزادی، بهمن ماه،   (  2

لری تاااریخینی ن الینااده موجااود دور و آذربایجااان مطبوعااهلاارینین کوپوسااو یااازاریبشاایر آینااده و آذربایجااان درگی (256

 آراشدیرمادا بؤیوک اهمیت داشییر.

 ایللری 1332  -1330سی،  آذربایجان درگی  (257

 .1380نامه،  ( ادبییاتیمیزدا بیر اولدوز پارالدی، پیک آذر، ویژه3
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آقای بهزادی اون ایللردیرکی، آذربایجان دیلی ایله سیخ باغلیاادیر. آذربایجااان ادبیّاااتی ایلااه 

ائتمزدیلاار کاای،   لاارین اکثریّتاای فکااردریندن مشغول اوالن زمان هله ایندیکی ادباای شخصاایت

 ده واردیر. »آذربایجان دیلی« آدیندا بیر دیل

سی عااالی تحصاایالتی، خصوصاایله ایشااده نین دیلیمیزده اوالن سابقه و تجربهآقای بهزادی

لر هابئلااه کتااابین چاااپ سینده( و کتابدان گؤردویوم فیشدّقتی )ئمک اوالر حتّی وسواس سوّیه

لاای و نلر اوچون اطمینانر کی دئیم: بو کتاب ادبیات سئوهسی، منه جرات وئره بیلاولموش نمونه

 259یگانه مأخذدیر.  

لیک ائلیمیزده، ادبیاتیمیزدا قاالرقی بیر آدا اوالجاقدیر. بهاازادی بهزاد بهزادی؛ بو آد، همیشه

ساای و مااهنین سؤزلویو اساسینده ایشلهجنابالری بیر عمر عشق و عالقه ایله یورولمادان آنا دیلی

یرلی اثری اوالن »آذربایجان سؤزلوگ«و یادگااار قویماساای، ائلیمیاازه، دیلیمیاازه اوچون ده  بیزیم

بؤیوک انسانی بیر خدمت ساییلیر. بو بؤیوک انسان اؤز قیمتلی و سانباللی ایشینی بئله توصاایف 

لیشااینی یم کی بو سؤزلویو تقدیم ائتمکله ادبی دیلیمیزین یوکسهلیائدیر: »سئوینجله قید ائتمه

   260میش اوالیدیم«.نن بوداغا، بیر ایچیم سو چیلهلهسینده پوهرهچیچکلنمه

ریاار. نی گؤسااتهبو متواضعانه دانیشیق اونون روحونون بؤیوکلویونو و گؤردویو ایشین عظمتی

یرلی اثرین یارانماسینا نئچه اون ایللر بویو عمرونو صرف ائتماایش و هاائچ بیلیریک بو عالم، بو ده

-تورک دیللی خالقیمیزین آن ده  »یورولدوم« دئمه میشدیر. بو اثر بوگون ایراندا میلیونالر  زامان

 رلی کتابیدیرکی هرگون اللرینه آلیب اوندان یارارالنیرالر.  ی

لریناای بااو کتابااا مراجعاات لیااک لریمیز دیاال چتاایننجیشاعرلریمیز، یازیچیالریمیز و اؤیره

بئله بیاار اثاار بیاار علماای گروپااون، فرهنگسااتانین ایشااینین   ائتدیکده آسانالشدیریرالر و بیلیرلر

کی، اوستاد بهزادی تک باشینا بااو مساائولیتی داشاایییب و هماات، غیاارت و   سی اوال بیلرنتیجه

 عشق اوزره بو قاالرقی اثری یارادیبالر.  

ایل دیلیمیز بوغونتو و سیخینتی آلتیندا قالیب بیر باالجا نفس چکمک امکااان تاپدیقاادا   50

ه بیر شاه اثاار الینااه چاااتیر. معلوماادور بااو عااالم اون ایللاار بویااو، بوغونتااو ایللرینااده ساااکت بئل

جگیناای تثبیاات ائتمگااه اوتورماییااب، گئجااه ا گوناادوزونو یازیااب ا پوزماغااا و خااالقینین گلااه

-. بوگون بااو سااؤزلوگو چاغااداش ادبیاااتیمیزدا بؤیااوک بیاار حادثااه کیماای ده261چالیشمیشدیر

 
 .1382،  137م . کریمی، آذربایجان قوقنوسو، بهار زنجان، نمره    (259

 ، مقدمه.1376ن بهزاد بهزادی، تهران،  جانال سؤزلوک، کؤچرهاذربای  (260

 .55نین چیخیشی،، پیک آذر، همان، ص  اوستاد مظفر درفشی  (261
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سؤزلوک   263ایکی جلدده فارسیجا ا آذربایجانجا    262اوالر. اوچ جلدده ایضاحلی لغت،یرلندیرمک  

 سیز بیر اثردیر. تایسیز، مثل 264و بیر جلدده یارانان سؤزلوک

ده بهزادی جنابالرینین بو علمی و بؤیوک ایشه، عشق، وسواس، عیناای حالاادا علماای سااویه

ل دولقااون و گااؤزه بوشاالوغونو دولدورموشاادور. بااوچالیشااماالری، ادبیاااتیمیزین گئناایش بیاار 

   265لره اؤرنک اوالجاقدیر.جکده یازیالن و یارانان آکادمیک سؤزلوکلر، گلهسؤزلوک

 

  

 
 ، اوچ جیلد.1376آذربایجان دیلی نین ایضاحلی لوغتی، تهران،    (262

 .1384آذربایجانلی، بهزار بهزادی، تهران،   –فرهنگ فارسی    (263

 .1384آذربایجانجا سؤزلوک، بهزاد بهزادی، تهران،    (264

 .1377، 360امید زنجان، نمره    (265

 .1380( پیک آذر، ویژه نامه بهزاد بهزادی، زنجان،  -
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 266صمد بهرنگی

صمد بهرنگاای آذربایجااان چاغااداش ادبیاتیناادا بیاار دؤنااوش 

سااینه تااوپالدیغی ایگیدلرلااه ایراناادا سی یاراتدی. صمد دؤرهنُقطه

سینه یئناای آباارو باغیشااالدی و متعهااد ضاایالیالر ضیالیالر جرگه

لر، انتقادی فکرلرله صفی نین اؤنونده دایاندی. صمد ساتریک مقاله

قاباااغی کساان بیاار  -نین دالساایمیاادانا چیخاادی. شاااهین تییه

رین زامانداجسارتله بوتون نظامی، سورغو آلتینااا آلاادی و ضاایالیال

یلااه میاادان آچاادی کاای لااه اؤقورخو روحونااو ساایندیردی و قلاام

قیلینخدان کسرلی، ظالملری قورخویا سالدی. ایلک أونجااه اونااون 

نقوش، چنگیااز او مختلااف تاخمااا آدالرال ص. قااارا  ییااز.لییورولماز و قورخمازلیغینا اشاره اتتمااه

ای، افشین پرویاازی، ص.آدام، سااولماز، مرآتی، بابک، بهرنگ، آدی باتمیش، داریوش نواب، مراغه

 267  .لری یاییلیرو.... آدالرال مقاله  داص

ک یااه اورهاو، کندلرده ساده کوتلااه  صمد، چاغداش ایران ادبیاتیندا بؤیوک بیر حرکت ایدی.

باغالیان بیر معلم اوالراق بؤیوک حیکایه یازاری ایدی کی قاباقجیاال اجتماااعی گؤروشاالرینی اؤز 

 .لی ایدی. او تکجه تنقیااد ائتمیااردیریردی. اونون قلمی آجی و کسرصنعتینده صراحتله گؤسته

لاای سااوروردو. ائلااه ساااده لر ایرهرک اؤنرگااهاو ضیالی تانینماغا چالیشمیردی، بلکه او تنقید ائده

کی هر جمله نئچه سؤزجوکدن آرتیق اولموردو و خالقین دیلی کیمی اولااوردو. گاهاادان یازیردی

ر یااازی قایداساای گتیرمیشاادی. صاامد، الریندان ائله اوزاقالشیردی سانکی یئناای بیاا یازی قالب

-لرینی آذربایجان شفاهی خالق ادبیاتیندان آلیب فارسیجا یازیردی. اونون سونسوز عالقهحیکایه

سی اؤز آنادیلینه او قدر ایدی کی اونون ایزی بوتون اثرلرینده اوالل هر سطرینده تاپماااق اوالن. 

یجااان دیلیناادن دانیشاادی ائلااه سااؤزلردن نین سرّی بورادادیرکی آذرباصمدین قاالرقی اولماسی

ایلااه   268"پاااره پاااره"دیر. صمدلیک دیری و جانلیییب، همیشهلمهدانیشدی کی هچ زامان کهنه

 
 .1374شهریور   8، 85امید زنجان، سایی   266

 .1382شهریور   3، 113بهار زنجان، سایی:  -

 .1395اردیبهشت ، صمر معلمی مهربان، 152صدای زنجان، سایی  -

 .1347نامه صمد بهرنگی،  ، ویژه18آرش، شماره    (267

 .1344پاره پاره، توپالیان صمد بهرنگی، تبریز،    (268
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لر سئچیب توپالدی. البتااده بااو اونااون اوچااون باشالدی و آذربایجانین مبارز شاعرلریندن اؤرنک 

آنجاااق او  .دن ائشاایگه چیخاریلاادیرک، آلتاای آی ایشااینآغیر باشا گلدی و ساواک اونو ایزلییااه

له بهااروز دهقااانی ایلااه بیرگااه آذربایجااان شاافاهی خااالق للیک سوسمادی بلکه دوستالریال اؤزه

 نین ماتریالالرینی توپالماغا باشالدی.ادبیاتی

اولاادو.   270"تاپماجاالروقوشماجاالر"و    269"آذربایجان ناغیلالری"لری  وک ایشین نمونهبو  بؤی

باشقاناغیل دا بو فولکولوردان یازدی: کوراوغلااو و کئچاال حماازه، دلاای دوماارول. کوراوغلااو ایکی  

لریناای، عیناای حالاادا آذربایجااان کتابینا یازدیغی عالیمجه اؤن سؤزو اونون مبارز روحونو و ایااده

ریر. دوغرودان دوغروسونا بو نی گؤستهسیخالقی نین ادبییات و کولتورونه اوالن سئوینج و عالقه

-نین بوغونتولو زامانیندا بیر دهسیدیجی تحلیل، شاهلیق دؤرهاؤن سؤزده آپاریالن علمی و اؤیره

یرلی ایدی. دلی دومرول اؤن سؤزه صمدین اوسطوره و داستاندان اوالن درین دهر  یرلی کتاب قد

کاای   رک ادعا ائتمااک اولااوربونالردان کئچه  271ریر.سینی گؤستهو گئنیش معلوماتی و گؤتورجه

دیر. ود بااو کولتااوردن الهااام آالن سااؤزلرلری آذربایجان کولتورو حقینده و یاخاونون بوتون مقاله

ساای، ایلااه آراشاادیرما مقالااه  272"بیاار زینااه آرخ"نین گرامری کتابینا یازدیغی مقاله  تورک دیلی

غی دن ساااری آشاایق یااا تبریاازین راهنمااا کتابینااا یااازدیاوجملااه  -آذربایجان ادبیاتی حاققیناادا

سی و باشقاالری، صمدین ادبیااات یرلی ایکی مقالهآراشدیرما، سهند و سازیمین سؤزو حقینده ده

 273.دیردهو کولتوردن اوالن درین و انقالبی معلومات و گؤروشونو گؤسترمه

صمد بو مبارزه ده یالقیزدئیییل، بلکه ایران و آذربایجانین انقالبچاای آیاادینالریال یاخیناادان 

ساخالییب و ایرانین باشا باشیندان چوخلو ضیالیالر تبریزی توشالییب صمدین گؤروشونه عالقه  

دولاات آبااادی، محماادعلی فرزانااه،   . صاامد، علیرضااا ناباادل، بهااروز دهقااانی، بهااروز274گلیرلر

کاظم سعادتی، بولااود قااره   مفتون امینی،  محمدزاده صدیق، غالمحسین فرنود، رحیم رئیس نیا،

عمران صالحی، یحیی امینی، اشرف دهقانی، عباااد احماادزاده، امیاار پرویااز چورلو، مناف فلکی،  

پویان،احمد شاملو،رضا براهنی، جالل آل احمد، غالمحسین ساعدی، فروغ فرخزاد و باشااقاالریال 

آبادی، علاای اشاارف دن: امیر پرویز پویان، محمود دولتده اولوب و بونالرین چوخو او جملهعالقه

 
 .1347های آذربایجان، تبریز،  صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، افسانه  (269

 .1346صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، تاپماجاها و مثلها، تبریز،    (270

 .1347لو، تبریز،  صمد بهرنگی، کور اوغ  (271

 .1348ها، تبریز،  صمد بهرنگی، مجموعه مقاله  (272

 همان.  (273

 1348علی اشرف درویشیان، صمد جاودانه شد، تهران،    (274
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ی اونون گؤروشو و فکر پایالشماسی اوچون اوزاق یااولالردان تبریاازه گلیااب درویشیان و باشقاالر

 اونونال گؤروشورلر.

دن انگلیسااجه، عربجااه،  صمدین اثرلری قیسا بیر زاماندا چوخلو دیللااره چئااوریلیر او جملااه

. دیللرینااه چئااوریلیر. آنجاااق صاامدین   .  چک و اسلواکیاجا، ایتالیاجااا، اسااپانیولجا، تورکجااه و .

ده اؤنملی اوالن، اونون الهااام قایناااقی اوالن تااورک کولتااورو و آذربایجااان شاافاهی خااالق حقین

ادبیاتی کوراوغلااو داسااتانالری، دده قورقااود کیتااابی اولموشاادور. او فااارس ادبیاتیناادان، فااارس 

لری نین سچیلمیش شعرلرینی توپالییپ آنا دیلینااه ترجمااه ائتمیشاادیر. اونااون مقالااهشاعرلری

لااه للیک دیبه انقالبی و اؤزه  -ده، اوشاقالر ادبیاتی حقینده و فولکلور حقینده باشدانادبیات حقین

دالرینی نین آده بیان ائتمیشدیر. صمد، حتا داستانالریندا قهرمانالریاونون دنیا گؤروشونو بو باره

ز، یاشااار و ... سی واردیر، او ایستیر آدالردا آنا دیلینده اولسونالر، اولدوسئچمکده ده درین بیرایده

یاان اؤن سااؤزونده، اولاادوزون "اولاادوز و دانیشااان قولچاااق"دیر.  اونون سئودیگی اوشاق آدالری

ر اوخااودوم و گااؤردوم. دیلیندن بئلااه یااازیر: ماان بهرنااگ آقااانین یااازیالرینی اولاادن آخااره قااد

ین ناا لااری فااارس دیلاایدوغروردان دوغروسونا یاخشی بیر ناغیل یازمیش، آنجاق بیرسیرا جملااه

لریناای تصااحیح ائتاادیم. لیکله اؤزوم مداد الیمه آلدیم و اونون جملهگرامری ایله اوخوموردو. بئله

لرین ترکیبینده و اضافه حرفلرده گؤرسنسه منیم کلمه  -لرده وارساسی یئنه یانلیش جملهایندی

 دیر؟ هان؟«نهنی دانالمایین کی نییه فارسی باجارمیر. آمما چاراسی  گناهیمدیر. داها او بیچاره

سیز  صاامد باجارسااایدی و دوروم اونااا اجااازه وئرساائیدی بوتااون اثرلریناای تورکجااه شبهه 

و اوزامان اونون دیلاای و دئییماای ائلااه بیاار شاااه اثاار اوالردی کاای دنیااادا اونااا تااای   275یازاردی

 تاپیلمازدی.

سااینده دونیااا سااوّیهدیاار. او  ضیالیالریندان بیریسی صمد بهرنگیآذربایجانین سئچیلمیش   

اروپااادان و   -نئچااه اولوسااالر آراساای اودولااالر  -اوشاقالر ادبیاتیندا تانینمیش بیر سیمادیر. نئچه

و اثرلری خارجی دیللره ترجمه اولموشاادور. باشااقا   قازانمیش، البتده اؤلوموندن سونرا،  -آسیادان

جاای ایللااردن سااونرا 50کاای  ی بوراخان ائله ضیالی ایاادیالر صفینده ائتکیؤندن، ایرانین ضیالی

جی ایلین انقالبیناادا اونااون 57م ائتمیشلر و  الری اونو اؤزلری اوچون پرچسیاسی و ضیالی آخیم

لرین اللرینده مبارزه پرچمی کیمی قالدیریلیردی و حقیقتده میلیااونالر وی حرکتشکیلی، کوتله

 خالقین طرفیندن آلقیشالنیردی.  

 
 دن:بو ادعا یئرسیز دئییل و مختلیف اثرلرینده، حتا کیتابالرینا یازدیغی اؤن سؤزلر ده بونا ایشاره ائتمیشدیر. او جمله  (275
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نجاسینا آذربایجان کولتوروندن و تورک دیلیندن حمایااه باشقا بیر طرفدن، صمد بوتون آیدی

ائدیردی. اونون ادبی یارادیجیلیغی و بارلی یاشاییشی آذربایجان کولتوروندن بیر آن آیریلمامیش 

اوالراق آذربایجااان کالساایک و چاغااداش  "پاره پاره"و اونالردان قیرمامیشدیر. اونون ایلک اثری  

رک ی. بوتون کتابالیندا آذربایجااان کولتوروناادن حمایاات ائاادهلرینی توپالمیشدنین نمونهشعری

 نین آدی دا تورکو اولموشدور.قهرمانالری

آتاسی عاازّت ساااده بیاار  .276سینده دنیایا گلدیچرنداب محله -ایلینده تبریزده  1318صمد  

ملاای  -ساایندهآذر مدرسه 21جاای ایلااده 1325ایشچی و آناسی سااارا ائوقااادینی ایاادی. صاامد  

ده اؤزآنادیلینده درس اوخودو و ماهنیالریندا ستارخان، آذربایجااان دوزلتدیگی مدرسه  حکومتین

نین مدیری، ندی. هله دبیرستاندا درس اوخویوردوکی مدرسهیی اؤیرهو آنا دیلیندن مدافعه ائتمه

لره گااؤره یه چاغیریب، صمدین دانیشدیغی سااؤزلر و ائتاادیگی حرکااتصمدین آتاسینی مدرسه

یاشاایندا غالمحسااین ساااعدی ایلااه   21ایلینده دانشسرایا داخیل اولاادو و    1334ی.  اخطار وئرد

ایله یولداش و همکااالس   277ایلینده بهروز دهقانی  1335یاشا واریدی.    16تانیش اولدو. اؤزونون  

اجاای ایلااده آذربایجااان   1336آدیناادا دووار درگیسااینی بیرگااه چیخارتاادیالر.    "خنده"اولدو و  

ایلینده تبریز بیلیم یوردونا گئتدی بلکه انگلیسجه   1337اقالرال قاریشدی.  کندلرینه گئدیب اوش

 "ة آهافسااان"و    "تلخااون"جی ایلده ص. قارانقوس تاخمااا آدیااال  1340ده لیسانس الده ائتسین.  

ناای "لااری آراشدیرماساایایاارانین پااداگوژی پااروبلئم"جاای ایلااده  1342اثرینی چاپ ائتدیردی.  

لریله ایش بیرلیااک ائتاادی. جااالل درگی  "بامشاد"و    "سپاهان"،  "بوگونون معلیمی"یاییمالدی.  

سااینین نی یاییمالدی و تبریزین فرهنگ اداره"پاره پاره"ش اولدو. همان ایلده  آل احمد ایله تانی

 "خرابکااار"نئچااه کتاااب    ریلاادی. همااان ایااللینیب دادگاها گؤندهرئیسی طرفیندن دوسیا دوزه

دان ترجمااه( و یا چئویرمه(، اولدوز و قارقاالر،قارا قارقا، )مامین سیبریاکدن فارسیجا)عزیز نسین

دیر )فارس شعرلریندن(. چئویرمه: احمد شاملو، نیما یوشیج، فروغ فرحزاد، مهاادی اخااوان گئجه

زماساای چاپینااا گااؤره دنیااا نااین یاثالث، م. آزادیاان شاائعرلریندن(. آذربایجااان الفباساای کتااابی

ریلاادی. علیرضااا ناباادل ایلااه تااانیش اولاادو. »مهااد سینه گؤندهساوادسیزلیغینان مبارزه کومیته

ایلینااده »پاااره  1343نین »آدینه« آدیندا بیر ویژه نامااه سااینی یاااییمالدی. سیآزادی« روزنامه

 
 .17، ص  1384علی اشرف درویشیان، یادمان صمد بهرنگی، تهران،    (276

 .1356بهروز تبریزی، در شناخت ادبیات و اجتماع، تبریز،    (277

کیتااب لر دیلرکی مختلیف درگی لرده چاپ اولاوب، ساونرا بیار نین یازدیغی مقالهبو کتابدا اوالن »آلتی مقاله« بهروز دهقانی

 اوالراق یاییلدی.
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دیناادا ایکاای جلاادلیک کتااابی آی ایشدن برکنار اولدو. ساده انشا آنین یازماغی اوچون آلتیپاره«

ساییسینی یاااییمالدی.   17نین  ه دک آدینه  45دن    44تاخما آدی افشین پرویزی آدینا یازدی.  

صدیق، بهروز دهقانی، غالمحسین فرنااود، رحاایم رئاایس   -بودرگی ده اونون یاخین یولداشالری

ی تورکجه یازدی، سونرا نیا، علیرضا نابدل و مناف فلکی اونونال بیرگه چالیشدیالر. تلخون اثرلرین

الریناای یااازدی. لر و تاپماجاالر و ایکی جلاادده آذربایجااان ناغیاالدوستو بهروز دهقانی ایله مقاله

سل اعتصابالردا فعالجاسینا اشتراک ائتدی. آل احمااد، ساااعدی لرینده اؤیرنجیایران یونیوئرسیته

جاای 1346ؤتور تبریزه گلدیلر.  شمکدن او مفتون امینی، صمد بهرنگی و بهروز دهقانی ایله گؤرو

نین بؤیوک اعتصابینی کاظم سعادتی و باشقا یولداشالریال لیاادئرلیک سیایلده تبریز یونیوئرسینه

ی یاااییمالدی. ائتدی. »قوش اوینادان کئچل«، »محباات ناااغیلی«، »لااب لباای ساااتان اوغااالن«

 1347اشااتراک ائتاادی.  نین قویالما مراسیمینده آل احمد و ساعدی ایلااه بیرگااهغالمرضا تختی

ساعات یوخوو اویاقلیقاادا« »کااور اوغلااو و کئچاال حماازه« ناای   24ایلینده بیر هولو مین هولو، »

 بالیق«ی چاپ ائتدیردی.  قارا  یازدی و سونونجو کتابی اوالن »باالجا

لاارده اودولااالر قازاناادی. بو اثر، صمدین اؤلوموندن سونرا ایتالیا، چکساالواکی و باشااقا اؤلکااه

اوزه   –نین بیرینجی گونوناادن ساااواکین مسااتقیم تهدیدلریلااه اوز  ایلین شهریور آیی  جی1347

گلدی. دؤرد ساواکی، بیر متقاعد تیمسار ایلااه بیرگااه صاامد گیلااین ائوینااه تؤکولااوب »الیفبااا« 

گوندن سونرا صاامدین اؤلوسااو   9کیتابینی اوندان ایستیرلر و صمد بو کیتابی وئرمکدن چکینیر.  

. اوچ گوندن سونرا صمدین غیرتلاای یولداشااالری اوالن بهااروز دهقااانی، علیرضااا آرازدان تاپیلیر

نین چاااپ صمدین کتابالری  .  278نابدل و کاظم سعادتی اونون اؤلوسونو تبریزه گتیریب قویلورالر

نااین جاای ایلااده شاااهین و نااوکرلری1350لیرالر. بونالرین هر اوچوده  و یایماسینی بویونالرینا آ

لااری آلتیناادا دایاناااراق، نهایتااده اعاادام اولااورالر. آنجاااق صاامدین فیکیاار و شااکنجهوحشاایانه 

لر، اونااون اوشاااقالرا لر و سیاستچیدیر. آراشدیریجیالر، ادیبلری هله ده دیری و جانلیدوشونجه

الری مختلااف گؤروشاالردن آراشاادیریب و بؤیااوک سااونالجالرا چاتمیشااالردیر. یااازدیغی ناغیاال

رک، لی روحونو کشف ائاادهنین هر بیریسینده اونون یوکسک فکر و دوشونجهیالرصمدین ناغیل

سیزلیک قارشیسیندا مبارزه بایراغی ائتمااک اولااور. اونااون ان ساااده کتااابی »کوراوغلااو و عدالت

لیگیناای نین یوکسک سیکئچل حمزه« دیرکی اونون قیسا اؤن سؤزونده صمدین فکر و دوشونجه

لرینی الده ائتمک اوچون همین بااو اؤن سااؤزو نین دوشونجهنلی ضیالیگؤرمک اولور. بو آذربایجا

ر. او بو اؤن سؤزده، اوشاقالری تاریخ علمی و تحلیلی ایله تانیش ائدیر و بونا اوخوماق کفایت ائده
 

 .1377( اسد بهرنگی، برادرم صمد بهرنگی،  278
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نااین دیلاایله، هابئله تورکنی تبریزدن اصفهانا کؤچوتمک اشاره ائدیرکی شاه عباس، باشکندیسی

نلری قیزیل باشالر قاراشیندا قووزاماااقال، بیاار ساایرا له، شاهسئوهی یئرلشدیرمک یئرینه فارسیجان

وی عصیانالرین قالدیریلماسینا سبب اولموش دورکی بو عصیانالردان کوراوغلو قیااامینی آد کوتله

-لردن باشقا، آذربایجان دیلاایدنلرینی، اقتصادی و اجتماعی نهدنآپارماق اوالر. او، بو قیامین نه

نااین لااریلاارین چوخالماسااینی، خااانالر واربااابالرین ظلاامن حرمتینی ساایندیرماغی، وئرگااینی

آرتماسینی دا آرتیریاار. عیناای حالاادا، صاامد، کوراوغلونااون سیماساایندا شاااه عباااس دؤرونااون 

نین قهرمانی ایله کئچن یااوزایللرین قهرمااانالریال قووشاادوغونو بیلیاار و بااوآرادا بااومین قیامالری

نااین ساایندا گااؤرور. او، دده قورقااود کتااابیو بابکین سیماسینی کوراوغلو سیمار  خاقان، جوانشی

لاار همیشااه دیرکاای حاااکم قااوهداستانالرینا دا اشاره ائدیر. صمد دوغاارو اوالراق اوشاااقالرا اؤیااره

دیرکاای لر. آنجاق بونو بیلمااک الزمییبلهخالقین قهرمانالرینی قولدور، اوغرو، اوباش آدالریال لکه

ایگیدلرین قیامی شهرت و مقاما چاتماق اوچون، خالقی سویماق اوچون یااوخ، بلکااه خااالقین بو  

کاای اونااون مبااارزه   دیرآزادلیق و انسانین شرفینی قوروماق اوچون اولموشدور. او، اوشاقالرا اؤیره

سینین مقصدی عدالت، برابرلیق و خالقین آزادلیغی اولدوغو اوچون خالق اوندان حیمایااه ائاادیر. 

 ئله بیر ایگیدین دالیندا خالق دایانار وتوکنمز قهرمانلیقدان یارارالنار.ب

تین تحلیلی، توپلومسال بیاار حکومتاادیر و دوغرودان داصمدین چنلی بئلده قوروالن حکومه

چنلی بئلده، کواوغلونااون باشااقاالرینا نساابت هاائچ امتیااازا  279مبارزه یولودا سالحلی اولموشدور.

باشااقانلیغا سئچمیشاالر. بااو ساائچیم اونااون صااداقت و انسااانیته اوالن   مالک دئییل، تکجه اونااو

ر. نگااار، مجلاال بیاار دیاا دیر. صمدین سونراکی تحلیلینده قادین منلیگی اؤنملیایمانیندان آسیلی

رداشی و یکیاوزوب و کوراوغلویا قووشولوبدور و نگار تکجه اونون اشی یوخ بلکه ف   یاشاییشدان ال

 ال دؤیوشلرده کوراوغلو ایله چیگین چیگینه ساواشیر.دیر و توپلومسسالحداشی

ییاار. تمااک ایسااتهله قیز اوشاااقالرینا اؤیاارهللیک سیله بیر سؤزو اوشاقالرا، اؤزهصمد، بوجُمله

لیگاای او لده کی قااادین گااؤزهله دوشونجه  بیرگه واردیر. او ایستیر اؤیرهللیک اویازیر: نگاردا گؤزه

له یاناشی و بیرگااه اوال. باشااقا سااؤزله دئسااک للیک، دوشونجه و بیلیمگؤزهکی   دیرزمان قاالرقی

 280للیک ساییلیر.دوشونجه و توپلومسال فکر قادیندا بیر گؤزه

ر جی ایللرده سایلیر و اونون داوامیناای بوگونااه قااد  50نین اولگوسو،  صمد، ایران ضیالیالری

دن لاای مبااارزهم طبقه ایله دوزگون و منطقلرین یاشاییشیندا، خالقی حاکیییک. کوتلهگؤرمکده

 
 .18منوچهر هزارخانی، جهان بینی ماهی سیاه کوچولو، آرش، شماره    (279

 .1348صمد بهرنگی، کور اوغلو، تبریز،    (280
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دن ل بیر آنالمی واردیر. باالجااا قارابااالیق ناغیلیناادا، کوتلااهفکرلندیرمک، صمدین اثرلرینده اؤزه

یرسیز اولاادوغونو علماای تحلیاال نین دهمبارزه  یه چالیشیر. بونی گؤسترمهسیز مبارزهقیریق ثمره

ایچینده اویانیش یاراتمااا، اونااالری حکوماات ایلااه مبااارزه ریر و هرزادان آرتیق کوتله  ایله گؤسته

یرلندیریر. بونالردیرکی صمددن بیر اوسطوره یارالاادیر. بواوسااطوره ده ییاوچون حاضرلیق گؤرمه

سیله اویقوندور. او، ظولم گؤرموش خلقیندن مدافعااه ائاادیر. نین یاشاییش شیوهآذربایجان خلقی

ر آذرینااه قااد  21نااین  ایلاای  1325ایلین شااهریوریندن    جی1324صمدین نسلی، تکجه بیر ایل  

آی چااوخ قیسااا بیاار زامااان اوالراق،   15نین تامینی دادمیشدیر و بااو  نین آزاد یاشاماسیآنادیلی

یینده درین ائتکاای بوراخمیشاادیر. ائلااه بونااا گااؤره صاامدگیلده و اونااون نساالینده اونالرین اوره

لیگیناای نااین بااو شاایرینساای، آنااادیلیصمد اوسطورهآنادیلینه شیدالیق گؤرونور و حقیقتده ده  

کلاای و سارساایلماز شاااعرلر و بوگونکو آذربایجان ضاایالیالری جانینااا سااوزوبدور. اونااا گااؤره اوره

نااین سااویچو لر پهلوی رژیماایسهند، ساهر، اوختای، محزون، دالغا و صباحی کیمی  –یازیچیالر  

 اؤز خالقالرینی اویادیبالر.یارادیب و   -نین گؤزوندن ایراقدا یازیبحکومتی

دیلینه عاشاایق   281شیردی.لره فکرلهلره، اونالرا اوالن ظلمصمد، آنادیلی عاشقی ایدی و ملت

نین دالیناادا بیاار نی فرش دزگاهیمناف فلکی  282اولدوغو اوچون علیرضا نابدل ایله یولداش اولور.

. 284بیرینااه یاخینالشاادیردی  -بهااروزو بیاار. آنادیلینه اوالن محبت، صاامدیله  283کرخانادا تاپدی

نااین قاراشاایندا جسااارتله سیندن الفبا کتابینی یازدی و شاهنشاه تیمسارالرینین سئومهآنادیلی

نین حقیندن کئچمااه ، آنجاق کند اوشاقالری286. فرهنگ رئیسینین بوغازیندان توتدو285دایاندی

 دی.

للیک، اونون آزادلیقال سؤز دانیشماسیندان و نین اثرلرینده اوالن تازالیق و گؤزهصمد بهرنگی

نئچه یؤنلااو اولدوغوناادان اورتایااا گلمیشاادیر. اونااون توپلوماادان اوالن تحلیلاای، سردوجسااارتله 

الری صااداقت و صاامیمیت لااه لیکله اونون اوشاااقالر حقینااده اوالن یااازیدانیشیلمیشدیر و بئله

نین معیااارالرینی پااوزدو، عصاایانال قالر ادبیاتیدولودور. او شاهین بوغونتولو آداسیندا، بوتون اوشا

له دولااور. لیک دولو روحال، چوخلو ضیالیالری آردیجا چکدی. صمدین اثرلری مبارزه و دؤیوشکن

 
 .1358،  8م. کریمی، ادبیات و طبقاتی مبارزه، انقالب یولوندا، نمره    (281
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رن آدامالریاان گااؤزو دارلیااق، لری بیرسیرا اؤزلرینی ضاایالی گؤسااتهاونون پاک و دورو دوشونجه

ا دایانیردی. بئله ضیالیالر خااالقین رهبرلیگیناای قارشیی  -لرله قارشیاؤزون بیه نن و دردسیزلیک 

یرلر و معیارالر دالیجایدی بلکه اعتباردان ادعا ائدیرلرسه ده صمد اونالرال یاشاییردی. او، یئنی ده

 یرلرین یئرینده قورسون.دوشن گئری قالمیش ده

رینه گلیااب سی ایدی، چونکی اوندان سونرا ضیالیالر اؤزلجیصمد، ایران ضیالیلیغین یؤنلتی

جاای ایللااردن سااونرا، 47یه یااولالر آختاااریردیالر.  مهرژیمین قارشیندا، خالقین دردلرینی سؤیله

 الرین اللری توفنگ اله آلماق اوچون آچیلیر.انقالبی

لری و حاااکیم جی ایللرین سیاساای هاواساایندا، ضاایالیالر و صاانعتکارالری، مدئرنیساات40

میداناادان چیخارماااق اوچااون، ادبیاااتی سیاسیلشاادیردیلر. لری  چیسیاستله اویقون اوالن سنّت

ایلااه چیرپیشاایب و   –صنعت، صنعت اوچااون دور    -ک مدرنیست لرین تئوروسو اوالناونالر گره

لرین استئتیک گؤروشلریه ده تنقید روحیه سی ایله توققوشایدیالر. بئله بیر یولو، صمد چیسنت

ق ادبییاتینی بونا گؤره سئچدی کی بو تمیااز و دورو بهرنگی باجاریقال باشاچاتدیردی. صمد، اوشا

آالندا چوخ آز یازیچی گیره بیلمیشاادی. صاامدین باالجااا قااارا بااالیغی، بیاار فااداکار و قورخماااز 

چایا و چایدان دنیزه ساری یوالدوشور، بلکه دنیانین داریسااقال یئریناادن   –بالیقدیرکی آرخدان  

عدالتساایزلیکله ساواشااما رسااالتینی باالجااا قااارا قورتولوب، گئنیش بیر میدانا چیخسین. صمد،  

ل دن گااؤزهدی، آممااا تمثیاال و اسااتعارهبالیغین بوینونا قویااور. دوزدورکاای بوساااده بیاار ناغیاال

لردن آرتیق اونااا لر کیچیک کی بؤیوک  دیردیر. بو، بیر ناغیلیرلی بیر اؤرنک فایداالنماق اوچون ده

الری ساااده لاار، ناغیاالدنن نااهالریندان استقبال ائدهیلریرلر. خالقین، صمدین ناغماراق گؤسته

لاار لرینده ده بئله صاانعتالردان یارارالنماسی اولموشدور. صمد، مقالهروایت ائتمه سی و سمبول

نااین بیاار لااریایشلتمیشدیر. »آقای چوخ بختیار« خیالی بیر پوسااوناژ اولورسااادا دولاات ایشااچی

غیر سیاسی دورانیشی، باشی آشاغی اولماسی، باشینی آخااورا   دیر. صمد، بئله کاراکتری،ییاؤرنه

-سالماسی اوچون تنقید و آالیا آلیر. اونون آقای چوخ بختیارا آالیلی یوروشو، ایرانین یئنی طبقه

 نین حاکیم اولدوغو ده یرسیستمینی محکوم ائتمک اوچوندور. 

نالرجا متعهااد یااازارالر صاامدله صمد بوشیوه یازماقال، ایران ادیبلرینی اؤز دالیجا چکدی و او

سینه بیر کتاب یازدیالر. جااالل آل احماادین گؤروش اوچون تبریزه اوز قویدوالر. اونون هر جمله

ایاارانین   –ساایندن  اوچ جملااه  –»مدرسه ماادیردی« اوزون داسااتان، صاامدین یالنیزجااا ایکاای  

ات اوچون یئنی بویاااالر ادبیآلینمامیشدیر؟ صمد، متعهد    -لرینده آراشدیرمادانپداگوژی پروبلئم

ووردو و غالمحسین ساعدی کیماای آذربایجااانین و بوتااون ایاارانین گااؤرکملی اویااون یااازارینی 
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جاای 40طوره یاراتاادی. ساااعدی  شوقاگتیردی. همان ساعدی ایدی کی صمدین اؤلوموندن اوساا 

الندیریر. لنمه دؤورانی« آدنین چیچک ایللری صمد کیمی یازارالرین اولماسی ایله »ایران ادبیاتی

اونا گؤره، بو اون ایللیکده یئنی و سربست شعر ثمره اوتااوردو، ادباای تنقیااد آیاااق توتاادو، قبااول 

ن ادباای اثرلاار یاییلاادی، چوخلااو سینده حسابا گلهاولونان بیر سینما صنعتی یاراندی، دنیا سویه

لاای سااورولدو، ایاارهرومان و اوزون ناغیل یازیلدی، تاریخ، فلسفه ادبیات و سایره ده آراشدیرماالر  

چوخلو اویونالر سئن اوسته گلدی و ... بئله بیر دوروم اوچوندورکی ساامبول، تمثیاال، اسااتعاره و 

 باشقا یولالرینان سانسوردان قاچینما یولالری تاپیلدی.

ل نین باشکندی اوالن تهرانال یاناشی، گؤزهدورومدا، تبریز، ایران ضیالیالریبئله بیر تاریخی  

دن عالوه، چوخلااو قلاام اهلاای یارانیااب و بیاار چالیشااقان ادبیاااتین ردیر. صمد گیلهیازارالر بئج

لر، مجموعه لر باشقا شهرلردن تااازالیغی و یارانماسیندا آددیم آتیرالر. تبریزده یارانان ادبی درگی

رحاایم رئاایس نیااا، عبدالحسااین   –لی گئدیر و بیرسیرا یااازارالر  لرینه گؤره چوخ ایرهیئنی شیوه

ی آذر، غالمحسین فرنود، احمد بیانی، حسین فردی، حسین صدیق، محمااد علاای فرزانااه، ناهید

بهروز دولت آبادی )چای اوغلو(، غالمحسین متین، محمد حریری اکبااری، داراباای و باشااقاالری 

 قلم اله آلیب میدان آچیرالر.
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 287علیرضا نابدل )اوختای( 
 

نین مبااارز قولونااون گااؤرکملی آذربایجااان چاغااداش ادبیااانی 

دیاار. ایلااه تانینااان علیرضااا ناباادل  اولدوزو اوالن »اوختای« تخلوصو

ایلینده تبریزده آنادان اولدو، تبریزده دیپلم آالناادان   1321اوختای  

سینی بیتیریب، مأذون سونرا، تهران بیلیم یوردوندان حقوق فاکولته

 -ییب، آیری شااهرده  زده دولت ایشینه گیره بیلمهاولدو. آنجاق تبری

 یه باشالییر.      لیک ائتمهمعلم  -خوی دا

عئیناای حالاادا ل شعرلر یازیر کی هاار اوخویاناادا هیجااان یااارادا بیلیاار.  »اوختای« ائله گؤزه

ل شااعری اوالن اونون ان گااؤزهنین تمل داشالرینی محکم قویموشدور.  آذربایجان مدرن شئعری

دا اونون آدینا »ایشیق« قویولااوب و نین آدی و عنوانیکی شعر دفتری  آدالنان شعردیر  »ایشیق«

 دیر:  لر ایراندا چاپ اولوبدور. ایشیق شعری بئلهنئچه دفعه

 288چی  آمان، آمان، قارا تئللی کبریت   

 دامجی ا دامجی قارانلیقدا تر تؤکن    

 اود یوردونون قیزیلجا داغالریندان     

 میلیونالر تون گوگورد چکیب، سئؤک گیلن     

 کارخانادا ائله کبریت تؤک گیلن     

 کی ظلمتین کؤکون یاندیریب یاخسین،     

 بوتون عالم بیزلره حیران قالسین.     

      **** 

 آمان آمان ساری تئللی زنجانلی     

 اوغالن ل پیچاقالر یونان  آمان، گؤزه   

 آغ پوالددان، پوالد کیمی سوموکدن    

 ائله کسکین پیچاقالر یون گیلن کی،     

 یین ! ییرتا بیلسین ظلمون چیرکین اوره   
 

 .1387م. کریمی، ائلیمیزین مبارز اوزانی، تهران، انتشارات تکدرخت،   287

  .1357( علیرضا نابدل، ایشیق، تبریز،  1
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 گیرسین اولوم قورشونون دا قانادین     

 یین ...  بلکه چوبان آزاد چالسین توته   

      **** 

 آمان، آمان اوزاق کتده، اوبادا    

 و، خورما تئللی معلم ! اوجا بویل   

 ایشیقلیق آچ قارانلیق کالسالرا !    

 ایشیقلیق آچ کالسالرا توپالنان     

 آی ا اولدوزسوز او کیچیک دُنیاالرا.     

 کورلوق چکمیش باالجا اینسانالرین     

 اوددان ایستی، قاردان آیدین قلبینده     

 »بشریت« سؤزون تکجه یازگیلن !    

 اینسانالرین قول ا قانادین باغالیان     

 گؤیلرده کی قورخو فکرین پوزگیلن!     

      **** 

 ین توخوجو، آمان، آمان، گون گؤرمه   

 ایلمه ساالن، دفه دؤین، آه چکن،     

 چیراغ تکین یانان، قانین یاندیران    

 نن!       کؤزلهلرین پیلته کیمی  کیرپیک    

 دیر هئی دوگونلورسن، کسیرسن،  او نه   

 ک سسین بوغازیندا بوغورسان؟ اوره   

 دا قالچاندا بیر شکیل سال،   بیرجه یول   

 باخانالرین دیزلرینی قوروتسون     

 بیر شکیل سال اربابالری قورخوتسون     

 لرین بارماقالرین دوگونله، ظالم   

 ئولری زنجیرلر. سلیمان تک قالخ، د   

 قوی خالچانی ساتان ا آالن بیلسین کی     

 وار.   لرسنین دیلسیز اللرینده نه   

 خالچا اوسته باشماقلی یئری ینلر،    
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 بیلسینلر کی، دیلسیز دینسه نه قوپار !    

      **** 

 آمان، آمان، رومدان گؤیچک اورمودا،     

 گوموش تئللی، قوجامان چاخیرچکن !    

 کئچمیشلرین اییین توتان کوپلرده       

 ن چاخیر چک گیلن ! عشقین دادین وئره   

 لر  قوی حیاتین آغیر یولون کئچن   

 دینجلسینلر اوزوم بوالقالریندا     

 ائله چاخیر چک گیلن کی، یاندیرسین     

 کی دردی ده.کدهیی ده، اورهاوره   

 قوی چاخیرین بیر چوخ سؤزلر آندیرسین     

 289خالقیما کی گول اکدی، خار دردی ده ...    

لر وار؛ بیر طرفدن زحمتکش خااالق ایلااه دانیشاایر. گؤردویوموزکیمی بو شعرده بؤیوک نُکته

لدن ایشااچی، پیچاااقچی، معلاام، قااالی توخویااان و چاااخیرچکن لری کبریت دوزهاونون مخاطب

بیری طرفدن بونالر آذربایجانین مختلف شهرلریندن ا تبریز ا اورمیه، زنجااان و لردیر، او  ایشچی

نااین ایشاالرینه ده دیر و اوچونجو نُکته بودور کی بونالرین هامیسیلریباشقا شهرلرین زحمتکش

ؤکونااو ییر. نه اوچااون؟ ظلمتاای آرادان آپارماغااا، ظلمااون کلردن یاردیم دیلهیر وئریب و بو صنف

! بئله بیر شااعر بوتااون ایااران شااعرینده تایساایز شااعردیر. یین ییرتماغاظالیمین اوره یاندیرماغا و

یینی تکجه احمدی اسکویی )دالغا( خانیمین شااعرینده گااؤره بیلیریااک. دالغااا بونون آیری اؤرنه

نین تااری ایلااه »من بیر قادینام« آدلی شعرینده، ایرانین بوتون یئرلرینده زحمت چکن، اؤز آلنی

 دیر.   زانان قادینالرین شکلیک قاچؤره

دیرکی یوز ایللر بویااو اونااون دریاان محتااوالی شااعرلریله اوختای ائله بؤیوک ملی سیماالردان    

جکاادیر. اوختااای، شاااه برابر، یاشاییشی و قهرمانجا شهید اولماسی دیللرده دستان کیمی دئییله

 290یه قاتیلیر.رژیمینه قارشی مبارزه

ین بیر حیات سورور و یازدیغی اثرلرله براباار دیااری قالیااب، قرنلاار بویااو داستانا بنرهاوختای  

انسانالرین همت، اراده و انسانالر حرمتینه بیر تمثیل کیمی قاالجاقدیر. آنجاااق اونااون شااعرلری 

 
 .1357( علیرضا نابدل، ایشیق، تبریز،  1

 علیرضا نابدل، ایشیق، همان.  (290
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لااری قورخااودور. اوختااای، سااتارخان ییندن آخیب گلیاار. شااعرلری ده ظااالمده بوجسارتلی اوره

 عنوانلی شعری بئله باشالییر: الری،  آتلی

 هری حاضرالیینیه   

 گتیرین توفنگیمی،   

 باالالر، ساغ قاالسیز   

 گئدیرم، من گئدیرم     

 یوردومو، تورپاغیمی   

 لیک ترک ائدیرم.هله     

 صبح آذانی اولمامیش  

 گوموش اولدوز سولمامیش  

 »شیبلی«نین سول تاییندا  

 الری،ستارخان آتلی  

 وروش ائدیر دوشمانا.ی  

 رین حاضرالیین!ههیه  

 291نیر.قاچماغا هوسله   

بوشئعر بئله باشالیاراق، سانکی بورادا ستارخان یوخ، بلکه شاعر اوختای هیجااانالنیر. او        

 یه جان آتیر!دورکی آتا مینیب دوشمنه یوروش ائتمه

ییناای للیگااین و آجیلیغااین چااوخ تئااز دویاادو. گئناایش اورهاوختای یاشاییشین گؤزه       

لر قارشیندا دایانیر، ظلمه، ظلمتااه ییر. او، ظالممهرگهخالقینا وئریب، خالقی یولوندا جانیندان اسی

دیاار. او، بیلیرکاای یه باشلیر. اونون قیلینجی ایلااک اؤنجااه کسااگین و ایتاای قلماایقارشی مبارزه

م سااورور. بونااو دویااان شاااعر قااارا توفااانالرال قارشیالشااماغا ردوندا قارا توفااانالر، ساائللر حُکُاا یو

نین یمی آزادلیق قوشونونا قووشور. بو مبارزه یولوندا، آذربایجانالری کحاضرالنیر، ستارخان آتلی

 ایگید اوغالنالریال ال ا اله وئرمیشدی. 

صاامد آراز سااویوندا بوغولاادو. اوختااای دوسااتونون اؤلومونااو اینااانمیردی؛ اوناادان صاامدی 

 یینه قویوب بئله سؤیلوردو:ریب، الینی اورهسوراغالیان انسانالرا، سینه گه

 طعنه وورسا: صمد هاردادیر!،دوشمان   

 رم:مه چالیب دئیهالیمی سینه 
 

 .3و   2، جیلد  1981جیلد، باکی،   4سی،  ( جنوبی آذربایجان ادبییاتی آنتولوژی1
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 دیر،گیمدهدیر، اورهصمد کؤنلومده 

 292دؤیوشور، اؤلسه ده دؤنمز ائلیندن! 

شیردی. صمد ائله بیر ایگید دئییاال ایاادی کاای اوختااای اوختایین کسکین قلمی داها ایتیله

دوغرودان صمد، اوجا بویلو بیر چیناریدی کاای اورمااان کیمی بؤیوک بیر قهرماندا اثر قویماسین!  

نین بوغازیال هارایااا سی آذربایجان تورپاغیاونون اؤلومونه آغالییردی. بئله بیر حالدا اوختایین سه

 چئوریلمیشدی:

 قیشا قارلی داغالر سوراغالشارالر   

 تبریزین گول اوغلون، مهریبان اوغلون   

 داغالر، رم: ای اوجابیر هارای چکه   

 آختارین آرازین چنلی بئلیندن.   

آستا قلمینی داها ایتیلدیب، کسرلی ائدیردی. اونااون داهااا بوتااون شااعرلرینه   -اوختای آستا

لرین قارشینا چیخیااردی، او، لرده یول کسنمبارزه روحو قونموشدو. او قیزیل آتی مینیب گدیک 

 نی آشیقالرین سازالریال سوواریردی:قیلینجیهله اینجه روحونو بوراخمامیشدیر، یئنه ده  

 ییم دولوبچال آشیق، چال سازین، اوره   

 بعضاً اینسان اوچون درمان بو اولور.   

 لری آخسین کؤنلومهسازین نغمه   

 لریم عطشدن سولور.یوخسا چیچک    

شاختا ا سازاق گونو ا گوناادن وطاان تورپاااغینی ساایخیردی، ظلمااون شااالالغی داغالریاان 

کؤکسون قارالدیردی، ائللرین یوردو پاااییز شاختاساای پااوزاردان کیماای بااوم ا بااوز بااوزاریردی. 

نااین الریاان آتااالریسااینین سیماساای چاااپغین آتلاایشهرین دروازاسیندا ییخیالن عدالت پااری

دیرناقالری آلتیندا ازیلیردی. شاعیرین بوتون شعرلرینده فالکتااه، ذلتااه، ظلمتااه قارشاای دریاان، 

ناای بیاار ا بیاار ینااه ل اینجه دویغو ایله بو چتین مبارزهاخیش واردیر، آنجاق نه گؤزهکینلی بیر ب

یی، دوشمانالرا قارشاای نااه قاادر ک اورهباغالمیشدیر. اوختایین هنری ائله بورادادیر. اونون کؤوره

لی و نفرتلی اولورسااادا، خالقینااا نساابت همااان او قاادر مهربااان، صاامیمی و غضبلی، نه قدرکینه

سی واریاادی؟ بیاار قیااز واریاادی کاای قدیر. سارا کیمدیر؟ اوختایین سارا آدلی بیر نشانلییوموشا

یینی الااه للری اونون دا اورهسیز ائلیمیزین گؤزهیینی اله آلمیش اوالیدی؟ شبههاونون ایگید اوره

. یاای اسمیشاادیرللره وورولمااوش، بیاار باخیشااا گااؤره اورهیی گؤزهآلمیشالر. یقین، اونون دا اوره
 

 .1357، 18نامة صمد، شماره  آرش، ویژه  (292
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 دوغرودان سئوگی شعرلری ده آز دگیل:

 سارا، سارا! کاش سن اؤزون اؤز الین له   

 من وئردیگیم قیزیل گولو قایتارئیدین.     

 دؤشون اوسته وورمایایدین.   

 ساحیلده کی آغاجلیقدا   

 قیزیل گولو مندن آلدین   

 ن اوسته سانجاقالییبسینه   

 بنده سالدین      

 یل گولوم،منیم قانلی قیز   

 سیز بیر قلب اوسته سوالجاقدیر.محبت   

 رکن اوزاقالرا  سن گئده   

 293تکجه او گول منی یادا ساالجاقدیر.     

لااور  و سااینده یااارالی توتوجی ایلین ایلک گونلرینده تهرانین پامینااار محلااه1350اوختای  

 .  294اؤلدورولور  نهایتده شاه رژیمی طرفیندن

  

 
 .76علیرضا نابدل، ایشیق، ص  (293

 .1357علیرضا نابدل، آذربایجان و مسئله ملی، مقدمه،    (294
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   295دؤکتورحسین محمدزاده صدیق 

ادیب        کیمی  لریآذربایجان  آنادیلیمیز  و  آنایوردوموز  ده 

بونو  باخیش  اؤتری  بیر  تاریخیمیزه  معاصر  اولموشالر.  مظلوم  

پارالق   ایللیک  مین  دیلیمیزین  و  یوردوموز  کی  آیدینالدیر 

طرفیندن   دوشمانالر  بوگون  اوالراق،  خدمتینده  وبشریت 

تهمت مختلف چئشیدلی  بوگون  قاالراق  معروض  افتراالرا  لره، 

ن  ایوردالرینا ماراق گؤسترهنین قاباغی آلینمیشدیر؛ اؤز آنا دیللرینه، آنسیلنمهلرده چیچک ساحه

 دن اوزاق اولمامیشالر.  لریمیز و غیرتلی وطن اووالدالری دا بو مظلومیتادیبلریمیز، بیگین

لاای بیاار متاارجم بیر یازیچی، متعهد بیر شاااعر و کسااگین قلاام  صدیق جنابالری سارسیلماز

رک نااین قارشیساایندا دایانمیشاادی. اؤز ائلینااده ا وطنیناادن مدافعااه ائاادهکیماای شاااه رژیماای

نی یئااره قویمااادی. بوتااون وار هئچ زامان سوسمادی و قلم قیلینجیدوستاقالرا معروض قاالراق  

ب یازدی، یوزلرجه مقالااه نشاار ائتاادی، کتااابالر جلددن آرتیق کتا  120گوجو ایله چالیشیردی،  

لرینی تانیتدیردی. هر قاپینی اوزونااه باااغالدیالر آنادیلیندن فارسجایا چئویردی، آذربایجان عالیم

لره یول آچدی، رادیو ا تلویزیااادان الااین یئنی بیر قاپی آچدی؛ کتاب یازماغی قویمادیقدا، درگی

لدا دایانمادان چالیشیر. صدیق اؤزو اوچون یوخ، بلکه ائاال یه ال آپاردی. هر حالر ترجمهکسیرسه

دردینی یازماغا جان آتیر، همی ده گوناادن گونااه اؤز بیلیگیناای آرتیریاار، شااهرت ده آختااارمیر، 

لر نشر ائدیر بو آدالردان بونالری سایماق اوالر: ح. صاادیق، مختلف آدالر و امضاالرال کتاب، مقاله

یلی لی، ح. حق، صفدر شااماحسین محمود اوغلو، حسین ددهحسین دوزگون، حسین سرخابلی،  

چی، میرزا قالخان، حسااین محماادزاده، حسااین فاضاال، حسااین سرخابلو، میرزا حسن قره گونه

 ترک تبار تبریزی، حسین محمد اوغلو سرخابلی و... .   

-سینده مؤمن و عالیم عائلااهجی ایل تبریزین سرخاب محله1324حسین محمدزاده صدیق 

جی ایلده دانشساارادان فااارغ 1342لینی تبریزده قورتارمیش،  آنادان اولدو. صدیق اورتا تحصی  ده

 لیگه باشالمیشدیر.  التحصیل اوالراق معلم

لاایش گااونلری لااه تبریاازین دیرچااهللیااک ایلاای آذربایجااان، اؤزه 1324گؤروناادویو کیماای 

 
( بو بؤلومون کامل متنی ایکی دؤنه کامل بیر کتاب کیمی» ائلیمیزین آجییان یاراسی« عناوانی آلتینادا چااپ اولموشادور. 1

 جی ایللر اولموشدور. بو کتاب امید زنجان طرفیندن چاپ اولموشدور.1380و   1377اونون چاپ ایللری  



 215/        نیراولدوزالر اله 

 

یر. بیاار ایلااده یارانااان ماادنی و لااری تااانینایللری فیرتانالی و قورخونج سنه  ساییلیرسا، سونراکی

لاان اوشاااق بااونالردان سینی ساخالمیشدیر. محیطااده دیرچااهفرهنگی ایشلر ایللر بویو اوز ائتکی

تاثیر آلما مجبوریتینده اوالر. باالجا حسینده مذهبی بیر محیطااده یاشااایارکن ملاای دویغااوالرال 

روردو، آنا دیلیندن مدافعه ائتمگااه نین سوردویو زوراکیلیقالر اونو دوشدولردی. شاه رژیمیدیرچه

سوق وئریردی. همین تحصیل زامانیندان شعر و ادبه ماراق گؤسااتریب، اؤزو ده شااعر اوخوماااقال 

برابر شعر قوشماغا اوز گتیریر. کالسیک و معاصاار ادبیاااتیمیزال تااانیش اولااور. گئناایش و دریاان 

، ایندی الینه قلم آلدیقدا بااو رنگارنااگ فولکلوروموزال اوشاقلیقدا روحالنیر، ناغیل دونیاسینی تانیر

جکااده قلاام الینااه آلجاااغینی اوشاااقلیقدا دویااور. الرینی تصویره آلماق ایستیر. گلااهدونیانین بویا

مما دانشساارادا ریر. شعر یازیر آمدرسه ده آنادیلینی حمایه ائتمکده هامیدان آرتیق هوس گؤسته

 کی آنا دیلیندن مدافعه ائتمه یی اؤزونه بیر تکلیف کیمی بوینونا آلیر.    دیردرس اوخویان ایللر

تماان اوالراق لی اؤیرهیه چاغیریر. او، دوشونجهیه و اؤیرتمهلیک دنیاسی صدیقی اؤیرنمهمعلم

نیاار و فولکلورییغماغااا باشااالییر. ادبیاااتیمیزی آذربایجان دیلی و فولکلوری ایله ماراقالنیر، اؤیااره

، همین ایللرده میرزا فتحعلی آخوندزاده، جعفر جبارلی، نریمان نریمانوف، جلیل محمااد اوخویور

قلیزاده، عبدالرحیم حقوئردیوف، میرزا علی اکبر صابرین اثرلرینی اوخویور. کیریل الفباساای ایلااه 

 تانیش اولور، داها بوندان سونرا وسواس ایله ادبی اثرلریمیزی اوخوماغا دوام ائدیر. 

یلده تبریز دانشگاهینا »فارس دیلی و ادبیاتی« بؤلومونااه داخاال اولدوقاادا ادباای جی ا1344

یاای کیماای چیرپینمااادادیر. لرینی آشااکارا چیخاااریر. بااو ایللاارده تبریااز. انقالبااین اورهفعالیاات

لرینااه کؤلگااه سااالیر. تبریاازده صاامد بهرنگاای، لر ایرانین حرکتروشنفکرلیک، آیدینلیق حرکت

آبادی و اونالرجا انقالبچی، انقالبی حرکتجلرینه ادبی ز دهقانی، بهروز دولتعلیرضا اوختای، بهرو

سوّیه وئرمیش و ایرانین آیدین فکرلاای یااازیچیالرینی اؤزلرینااه چکمیشاادیر. بااو ایللاار، ایاارانین 

ساای کیماای ساااییلیر. دوسااتالر گؤروشااو »آدینااه« آدلاای سیاسی تاریخینده بیاار دؤنااوش نقطه

 دیق بورا دا ان چوخ مقاله و ماتریال حاضرالییر.  نی اداره ائدیر. صنشریه

 ارادیرالر، تهراناادا نشاار اوالنباالجا گروپ، تکجه تبریزده یوخ، بلکه بوتون ایراندا حرکت ی  بو

لااره آذربایجااان »خوشه«، »امید ایران«، »وحید«، »ارمغان« و »راهنمای کتاب« و باشااقا مجلااه

نئچااه کتااابالر چاااپ اولااور، بااو  -ؤندریرلر. تبریزده نئچهلر یازیب گدیلی و ادبیاتی حقینده مقاله

لر ایچینااده آنااا دیللرینااه ماااراق یااارانیر، حرکتین اثرینده »حیدربابا« یاییلیر و آلقیشالیر؛ کوتله

سااهندین »یااازیمین سااؤزو« گئناایش صااورتده یاااییلیر، مختااالف کاتاباااالر ترجماااه اولااور و 

 ابارز یازیچیالری ایچینده اؤزونه یئر آچیر. آذربایجاان دیلای و ادبایاتی ایرانین م
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صدیق بو ایللرده صمدین صمیمی دوستو کیمی ان چوخ مقاله نی یازیر. اونون آدی کاائچن 

سااینده لری یاییلیر. »آذربایجان شعر و ادبیاتی«، »امید ایران« نشااریهلرده شعرلری و مقالهمجله

نااین ین بوینونااا دوشااور. صاادیق بااو صااحیفهسی صدیقنین ادارهچاپ اولور و بورادا بیر صحیفه

ه رژیماای چااوخ تئزلیکلااه همااین ریردی آممااا شاااماتریالالرینی پوستا ایله تبریزدن تهرانا گؤنده

 نین قاباغینی آلدی.  نین نشریصحیفه

لری آردیجیل صااورتده تهرانااداکی همین ایللرده اونون »محمدباقر خلخالی« عنوانیندا مقاله

سینده نشاار لری »وحید« مجلههای دده قورقود« عنوانلی مقالهسینده و »داستان»ارمغان« مجله

نین او زمانا قدر چاپ اولمااوش ناااغیلالری حقینااده ایلااک وشاااید ده اولدو. دوستو صمد بهرنگی

جااو ساییساایندا 3نااین سااینی یازیر و اونو احمد شاملو »خوشه« مجلهیگانه علمی تحلیلی مقاله

 چاپ ائدیر. 

لیگی نشر ائتدی. او بااو ی ایلده تبریزده »هنر و اجتماع« آدلی تورکجه فارسجا هفتهج1347

 سینه معروض قالدی.  دان سونرا ساواکین حملهسایی  7نشریه ده بوتون گوجونو وورور، آمما 

نین باغالنماسی توپ کیمی ایراناادا سساالندی. صاادیق آلتاای آی حبسااه آلیناادی. بو نشریه

سینی بوراخدی و لر ایران ادبیاتیندا اؤز ائتکیآرازدا بوغولدو. بو حادثه  همین زامان صمد بهرنگی

 یازیچیالر و شاعرلرین باخیشالری تبریزه ساری دؤندو. 

لر، روشنفکرلری تبریزدن تهرانا سورگون ائتاادی. صاادیق جی ایلده تبریزده دوشن حادثه50

 ده بوسور گونه معروض قاالراق تهرانا کؤچدو.

سینده »فوق لیسانس« دؤنمینه قبول اولااوب، درس اوخوماااغی دوام صدیق تهران اونیورسیته    

-رک یازیچیلیغا  چاغیریلیر. »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« طرفیناادن ترجمااهوئره

چیلیگه دعوت اولونور. بااورادا اوشاااقالر اوچااون چوخلااو کتااابالر و »دوقلوهااای تاارک«، »چیاال 

 آت« و »دوقلوهای ایرانی« نی حاضرالییر و نشر ائدیر.   مایدان«، »قارا

 کنده ایشاالرورلوغا دعوت اولونور. همین مؤسسه»امیرکبیر« نشریاتی طرفیندن تألیف و ادیت

لری طرفیناادن یااازیالن کتااابالری فارساایجایا چئویریااب، نشاار بیر سیرا شمالی آذربایجان عالیم

یرلاای و یئناای کتااابالر ا نظااامی، خاقااانی، قوساای و ... حقینااده دهائتدی. ترجمه ائتدیگی ادبی  

( 1357ا    1340ساای دوراناادا ا )نااین گوجلنمااهباخیشال یااازیالن اثرلاار ساااییلیر. شاااه رژیماای

لااره معااروض لااره و یااانلیش نظریااهآذربایجان دیلی، تاریخی و ادبیاتی چوخلو افتااراالرا، تهماات

 ینلر چوخدور. یزی ا ادبیاتیمیزی أزمک ایستهقاالراق، شوونیستی باخیشالرال دیلیم

یوردوموزون نهنگ شاعیرلری ا نظامی، خاقااانی، صااائب و باشااقاالری ده یئرساایز سااؤزلرله 
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آذربایجاناادان آییریااب فارسااالرا اویغااون و تااورک دیلینااه قارشاای چیخااان شاااعرلر کیماای 

نین تمل رلری و فارس ادبیاتینین بؤیوک شاعسیتانیتدیریلیردی. نظامی ایله خاقانی انتباه دؤره

-سینده تانینان بو محتشم شاااعرلر حقینااده دهلی ایدیلر. دنیا سوَیهیرلندیرمهداشالری کیمی ده

لر، کتابالر یازیلیب و اثرلری دنیانین اؤنملی و دیری دیللرینه چئویلیبدیر. امااا دئمااک یرلی مقاله

وزه سکساانی یااانلیش باخیشااالر اولموشاادور. لرین یاا ده یازیالن مقاله و نظریهاوالر کی بو ساحه

نظامی بیر زاهااد کیماای، و خاقااانی بیاار سااارای شاااعیری کیماای، تااانینیردی و اونالریاان ملاای 

نی تورک یوخ، بلکه تااورک دوشاامنی لر نظامیوارلیقالری دانیلیردی. بیر سیرا ایرانلی شوونیست

ی باااخیش کیماای قات بویویوب علم  کیمی قلمه آلیردیالر. بئله ضد علمی باخیشالر ایراندا نئچه

لی، دردلی و آگاه بیر یازیچی الزم ایدی بلکه بو بشااریَت دوشاامنلرینه بیاار تانینیردی. دوشونجه

لاار وکتااابالر یازیلیااب، جوالدوز باتیرسین. آذربایجان جمهوروسوندا علمی باخیشالرا اویغون مقاله

ا بئله کتابالرا میاادان وئریلمیااردی. باارتلس، لر میدانا چیخمیشدیر. ایراندیرلی کتابالر و نظریهده

یرلی بیر کتاب یازمیشدیر. صاادیق ده گؤزل و دهاینجی ایلده بو ساحه  1940روس شرق شناسی  

لرین اؤوجونا سوتؤکدو. مترجم باجاریق و مهارتله بو کتابی فارسجایا چئویرمکله بوتون شوونیست

فارسجایا چئویرمیشدیر. شاعرین آنادیلی تورکو اولاادوغوو ل بیر دیل ایله  بو اثری آخیجی و گؤزه

نین ل و صمیمی رفتارالریآذربایجان مدنیتیندن یارارالندیغینی گؤسترمیشدیر. انسانالرین گؤزه

لاارین تعریفاای، للیااک ساای گااؤز اؤنونااه آلینمیشاادیر. انسااانالردا حرماات، گااؤزهیرلندیرمااهده

للیگاای، نین مااوقعیتی، گوجااو و گااؤزهبایجااان دیلااییاخیشلیقالرین ده یااری تصااویره آلیاار. آذر

 الرین منلیگینی مدافعه ائدیر. آذربایجانلی

بو کتابدا گؤستریلیر کی سلجوقالر دؤرونااده اورتااا آساایادان کیچیااک آساایایا قاادر، بؤیااوک 

امپراتورلوق دیلی کیمی فارس دیلینی یایانالر، ایرانین تااورک ساالطانالری اولموشااالر. بااو دیاال 

لرینااه قبول اولونموشاادور. دؤرانااین ساانَت نیبلر آراسیندا بیر واسطه کیمی ایشلهر و ملتلاؤلکه

-اویغون اوالراق علمی ادبی کتابالر فارسجایا یازیلیردی. دوغرودورکی فارس دیلی محلّاای و قااوم

ی الرین دیللرینی آرادان آپارماغا گوجو چاتمادی و باجارمادی اونالرین یئرینی توتسون، آمما ادب

نی آلدی؛ حتی بو دیللرده یارانان اثرلر فارس ادبیتینین قایاادا ا قااانونالرینی اثرلر دیلی موقعیتی

دیاار. سی تورک دیلینه ده انکار اولونماز بیاار حقیقااتنین درین ائتکیدیلر. فارس ادبیاتیمنیمسه

لرینده یوخ، بلکااه لره صادق قاالراق اثرلرینی آنا دیلرلری بو سنّتنظامی، هابئله آیری تورک شاع

دی و اونااا گااؤره ین شاااعریمیزه ده سااارای اجااازه وئرمااهفارسجایا یازدیالر. تورکجه یازما ایسته

نین اثرلری فارسجایا یاراندی. آمما بورادا قیااد ائتمااک الزیماادیر کاای فارسااجایا نظامی و خاقانی
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ه قدر ادبیات عالمینااده بیاار دیر. بو گونساییلمالییازیالن اثرلری فارس دیللی خالقالرین ادبیاتی  

-ده یارانماسینا باخیلماییب و بو باخیشال دهاثرین هارادا یارانماسینا، هانسی ملت و هانسی اؤلکه

میشدیر. بوندان عااالوه، بااو گونکااو ایااران، تاااریخ بویااو مختلااف دیللاای و گئنیشاالی یرلندیریلمه

ادبیاااتین یارانماساایندا مختلااف   اولموشدور. هر زامان بو گونکااو ساارحدلره باغالنمامیشاادیر. بااو

رک فارس ادبیاتینادا ماراق گؤسااتریب و خالقالر اشتراک ائتمیشلر، اؤز آنا دیللرینه محبت بسلیه

 شاه اثرلر نقدیم ائدیبلر. 

میاازده بوراخاادی. بؤیااوک خاقااانی گاانج ایکاان کتابی بئله بیاار ائتکاای جامعااه  296»خاقانی«

یه ال تاپماقاادا و ساالطانالرین یانیناادان اوز قوشورسادا، توپلومسال دوشونجهلر  سارایالردا مدیحه

لرین سخاوتلی سیماالری دالیندا طمعکار و ظالم اوزلرینی چئویریر و خالقا قوووشور. بوتون ظالم

نااین سینی آیدینالدیر. بونا گؤره دوستاقالرا معرض قالیر، غربته قاااچیر، نهایاات اؤز ائلاایگیزلنمه

 ا آرام تاپیر.    قوینوند

نااین آنااادیلی اوالن تااورک ائدیر. بیر زامان نظامی، خاقانی  یه اشارهمترجم اؤنملی بیر مسئله

میردیلاار بااو قاباغی سالالنیردی. اونااالر ایسااتهلرین قاش ا  دیلیندن دانیشاندان فارس شوونیست

لری بااو ربایجان ادیبآذ  شاعیرلرین تورکجه یازدیغی اثرلردن سؤز آچیلسین. آمما همین دوراندا

لااری لق شفاهی ادبیاتی آراسیندا ایلگیساحه ده چالیشماغا اوز گتیریب بو شاعرلرین اثرلریله خا

دن نظااامی دیبلاار. او جملااهگؤستریردیلر. تورک مدنیتیندن یارارالنیب، فارسی ادبیاتینی زنگینله

اراتمیشاادیر و یوزلرجااه اثریناای ی 297پیکر«دده قورقااود ناغیلالریناادان اسااتفاده ائاادیب »هفاات

 آتاالرسؤزونو، یئری گلدیکده اثرلرینه سپمیشدیر.  

سینده بؤیوک مهارت و جسارت گؤسااتریب و آذربایجااان صدیق جنابالری بو اثرلرین ترجمه

لااری آراساایندان ائلیندن، دیلیندن، مدنیتیناادن الیقجااه مدافعااه ائتمیشاادیر. صاادیقین ترجمااه

واضااح گئناایش بیاار یئاار   298یندن »قوسی تبریزی و میرزا شاافیع«تاریخی«»آذربایجان ادبیاتی  

ل و آخیجاای اوالراق تقاادیره الیقاادیر. دوغاارودان ایلااک ساای گااؤزهتوتور. بو کتااابالرین ترجمه

ین کتابالریناادان آلمیشاایق. چااونکی او معلوماتی آذربایجان ادبیاتی و سیماالری حقینده صدیق

ن کتابالردان هامی یارارالنا بیلمیر؛ چوخ آز اوخوجوالر بااو خااط زامان کیریل خطی ایله نشر اوال

 ایله تانیش ایدیلر، هم ده قدغن ایدی.  
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نین بیر بوجاغینی آذربایجان ادبیاتی تاریخیندن بیاار دؤکتور صدیقین یارادیجیلیق دونیاسی

ر. نااین آراشدیرماساای تشااکیل ائاادیسیرا گؤرکملی ساایمانی تانیندیرماساای و اونالریاان اثرلااری

ده یازیالن و یا ترجمااه اوالن اثرلااری آیریجااا قیااد ائتمگااه عمادالدین نسیمی سیماسی بو ساحه

 299م. کریمی )بو سطیرلرین یازاری( ایله بیرلیکده ترجمه ائتدیکلری »نهضت حروفیااه«  الیقدیر.

جااوالر رک، بیاار آز زاماناادا اوخوکتابی بو سیرا کتابالردان ساییلیر. بو اثر آلقیشااالرا قارشاای گلااه

پیئساای ترجمااه   300طرفیندن سئویلدی. بوندان عالوه آشورفون تاریخی درامی اوالن »نساایمی«

نااین مبااارز اولدوقدا محبتله قارشیالندی. »شهین قوامی« ایله ترجمه ائتدیگی بو اثاارده نساایمی

یرلناادیرمک الزم ایاادی. اونااون رک بشااریت افتخاااری کیماای دهرههسیماسینی گؤزه لجه گؤست

نین پاک دویغااوالرینی دوزگااون صااورتده تصااویره آلماااق، گیئور، انسانالرال دؤیونن اورهسانسان

سینی قلمااه آلماااق، بؤیااوک اونون دوشمانالرال باریشماز، مبارزه یه صادیق قاالن احوال ا روحیه

دیاار و تقاادیره الیااق ایاادی. دوغاارودان دا دؤکتااور صاادیقین کتابالریناادا ریمیز حقیناادهشاااع

گاای بااو گااون بیااز ایلااه نااین اورهنی بیز معاصر دوشونوروک، سانکی نسیمینسیمیتانیدیغیمیز  

 دؤیونور. 

-نین بیریسی و آذربایجان ادبیاااتینین بو ایللرده چاپ اوالن اثرلریدؤکتور صدیق جنابالری

هااایی از ق نیتی ایله یااازیالن اثااری »نمونااهنی ایلک دفعه اوالراق ایران اوخوجوالرینا تانیتدیرما

للیگیناای، نااین گااؤزهاولموشاادور. متاارجم بااورادا آذربایجااان شااعری  301شعر معاصر آذربایجان«

ل، آخیجی و دریاان دوشااونجه، یرلی شاعرلریمیزدن گؤزهگه چالیشیر و دههدرینلیگینی، گؤسترم

لاار گتیریاار، حبیااب گه ایراندا آذربایجان شاعرلریندن اؤرنااک هملی دویغولو شعرلری ترجمه ائتم

نین شعرلرینی گتیریر. بورادا دینه گولگن، مروارید دلبازی، بهروز چای اوغلو و باشقاالریساهر، م

یرلاای و دؤکتور صدیق باجاریقلی، یارادیجی بیر متاارجم کیماای ایراناادا مطاارح اولااور. اونااون ده

 302هااای حبیااب ساااهر«چیخیش ائتدیگینی »دیاادی از نااوآوریباجاریقلی بیر منتقد کیمی ده  

نی گؤسااتریر. سااینین ائتکاایروک. بورادا منتقد ساهرین و دریاان معنااالی شااعرلریاثرینده گؤرو

آیری سااؤزله دئسااک   -نین یارادیجیسیدن نیمایا قدر ا بو اورتاق شعریاونون شعرینی مشروطه

 مشروطه ایله نیما شعری آراسیندا بیر کؤرپو کیمی تانیتدیریر.  
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لیق مرادلیااق باااغلی  -بیاار دوسااتلوق، مریاادصدیق ایله مرحوم حبیب ساهر آراسیندا درین  

لیغی و حبیب ساهره درین حؤرمت ساابب اولااوب. هلااه ایناادی ده دوکتااور اولموشدور. بو باغلی

صدیق مرحوم حبیب ساااهردن حرمتلااه آد آپاریااب، اونااا منتاادارلیغینی گؤسااتریبدیر. »آرزی ا 

ناای ده بئله »یورد غزللری«رمک اوالر. هاقمبر« اثری نین ترجمه سینده بو محبتی و حؤرمتی گؤ

 اونا حصر ائتمیشدیر.  

دن عااالوه تحقیقاای ایشاالرده گؤرموشاادور. بااو ایشاالرین ده دؤکتور صاادیق ترجمااهبو دوره

آراسیندا »هفت مقاله«، »عاشیقالر« و باشقا کتابالر یئر آلیر، »هفت مقاله« اثرینده، یازیچی دده 

اریر، عاشاایقالر ادبیاااتی حقینااده علماای ساای حقینااده اؤز آراشاادیرماالرینی آپاا قورقود حماسااه

رک اونااون یرلی معلومات وئرهل و دهسینده گؤزهباخیشالرینی گؤستریر و محمدباقر خلخالی باره

ل بیر یئر اؤزه  303»ثعلبیه« اثرینی تحلیل ائدیر. ایشلری آراسیندا »واقف شاعر زیبایی و حقیقت«

ایللیااک آنااادان   250ناای قلمااه آلیاار. واقفااین  توتور. بورادا یازیچی آذربایجااان ادبیااات تاااریخی

نااین مناساابتیله یااازیالن بااو کتاباادا واقااف سیماسااینی، اونااون اثرلریناای آراشاادیراراق اولماسی

نی گؤسترمیشدیر. بااورادا کالساایک شاااعرلریمیزین للیگینی و موقعیتینین گؤزهآذربایجان دیلی

ساای مااهآنادیلیمیزی یاد دیللااردن تمیزلااه  یارادیجیالری، معنوی دنیاالری بحثه آلینیر و واقفین

ریلیر کی موالنا فضولیدن سونرا أن پارالییشلی سیما بیزیم ادبیاتیمیزدا واقف نیر و گؤستهیرلهده

 اولموشدور.  

 مطبوعات عالمینده

نیاار. نئچااه ا نئچااه لااهسی ایله، آذربایجااان ادبیاااتی دا چیچااک اسالمی انقالبین چیچکلنمه

مجلّه، کتاب حاضرالنیب چاپ اولور. یئنه ده بو چارپیشماالر اورتاسیندا دوکتور صاادیقین نشریه،  

لریلااه تااورک دیاال اؤزونه مخصوص یئری واردیر. صدیق بیااگ »آزادلیااق« و »یولااداش« مجلااه

لیک اوالراق گئناایش صااورتده سی هفتهله یولداش مجلهللیک لرین اؤنونده یئر آچدی. اؤزهنشریه

رک، لر اوخوجونون آلقیشالرینی اؤزونااه چکااههفته، هر هفته مین  21ینده یاییلدی.  لر ایچکوتله

لاار، مبااارزه لر، ادباای مااتنل مقالهتورک دیللی شاعرلری و یازیچیالری اؤزونه جلب ائتدی. گؤزه

دالغالی شهرلر ایرانین هر بوجاغیندا »یولداش« ساری اوخوندی. آمما گؤزودار آدامالر اونو احاطه 

 نین قاباغینی آلدیالر، اودا چکدیلر و نهایتده تعطیل اولدو. رک آردیجیل صورتده چیخماسیائده

نمااره ایااران تااورکلری   14یولداش ییخیلدیقدا »انقالب یولوندا« یول آچدی. بااو نشااریه ده  

ده مختلااف آراسیندا آلقیشالندی و تورک یازارالری اونون چئااوره سااینه توپالناادیالر. بااو مجلااه
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دن گلمیشاادی قاپیاادان قووساااالر، پنجاارهال تعطیل اولدو. آمما سانکی صاادیق بااو قاارارا  بهاناالر

سوخوال! ائله اونا گؤره اؤز وارلیغیندان مدافعه ائتمک اوچون میدانی بوش قویمادی: »یئنی یول« 

دن آرتیق چیخمادی. بورادا بیر زادی سینی فصلنامه اوالراق یایدی. بو نشریه ده دؤرد نمرهمجله

لرین هامیسی آدالری کیمی هاایچ زامااان چیخاران نشریهدیرکی دؤکتور صدیق  د ائتمک الزمقی

دور. ساائویندیریجی حالاادیر ن یااول»یول« سوز اولمامیشدیر و بو »یول« ائلیمیز، دیلیمیزه گئده

ن انسااانالرین ساییساای کی بو ائنیش قالخیش الردان سااونرا، بااو گااون صاادیقین یولونااو گئااده

  یول مقصده چاتاناجان داوام تاپاجاقدیر.   چوخالیب و بو

-ساایلرینین ان فعال یازیچی، آراشدیریجی، شاعر و مطبوعاتچیدؤکتور صدیق، ایران تورک

دیر. انقالبین ایلک گونلرینده دیلیمیزی احیا ائتمااک اوچااون قاادم قاباغااا قویااوب و »یولااداش« 

بوتااون آذربایجااانی بوروموشاادو و تااورک درگیسینی چیخارتدی. انقالب گونلرینده، ملی روحیه  

الردان چااوخراق جااان آتماایش و نی آرادان قالاادیرمادا بوتااون ایرانلاایخالقیمیز شاهلیق رژیمی

میاادان قاباقاادا دایانیااب اؤز ده بوتون سیاسی، فرهنگی میاادانالردا هامبارزه ائتمیشدیر. اونا گؤره

لرله استبدادا قارشاای خالقی دیواری درگیکلرینی ده مطرح ائدیر. همان گوندن آذربایجان  ایسته

لی آمما میللاای و زامانالر نئچه ا نئچه آز صحیفهیه قوشولدو. بو دیلینی ساخالماق اوچون مبارزه

دن اولاادوز، آیاادین، قارداشاالیق، دده قورقااود، اودالر دویغویال دولو درگی لر بوراخیدی؛ او جمله

، سااتارخان بااایراغی، آذربایجااان و ... چاااپ اولااوب یوردو، شفق، آزادلیق، کارگر، بیز مساالمانیق

ساای سیاساای گااروهالرا باااغلی اوالراق سیاساای لاارین نئچهگئنیش صورتده یاییلیردی. بو درگی

لااری آراساایندان الریاان ایسااتک لرله چیخیردی. آنا دیلینده دانیشماق بوتون آذربایجااانلیموضع

سااینی چیخاردیااب، ال »یولااداش« درگاایمطرح اولوردو. بو زامان صدیق نئچه جااوان یااازیچیالر

رلاای یااازیچیالریمیز و . بااورادا ده  304گئنیش صااورتده یایاادی و خااالق طرفیناادن آلیقشااالندی

شاعرلریمیز اشتراک ائدیب، اثرلرینی یاییردیالر. بورادا کورد، بلوچ، عرب و ترکمن خالقالری نین 

ین انقالبی شااعرلری چاااپ اولااوردو. دیل آزادلیغی و بیرلیگی مطرح اولوردو. ایران یازیچیالری ن

نااین شااعرلری ترجمااه اولااوب چاااپ اولااوردو. انقالبااین خبرلااری شاملو، بااه آذیاان و آیااریالری

وئریلیردی. درگیده آرخاداشاالیق ائاادن یااازیچیالریمیز اوسااتاد حبیااب ساااهر، مجاادفر، عمااران 

ازیچیالر و رلاای یاا یااهالرجااا دهصااالحی، گنجعلاای صااباحی، حساان ایلاادیریم، یااورد اوغلااو و اون

شاعرلریمیز چالیشیردیالر. یولداش گونو ا گوناادن سیاساای خبرلااردن آیریلیاار، دیاال و ادبیااات 

ییااردی، آممااا هلااه سیاساای شااعرلر، سیاساای لیلااهسینده علمی آددیمالر گؤتورمگه ایاارهساحه
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کاریکاتورالر هر زاددان قاباریق شااکلینده گااؤز اؤنونااده ایاادی و نهایاات ایگیرماای نئچااه سااایی 

 اندان سونرا، سیاسی اوددا یاندی. چیخ

میش، یئنااه دؤکتااور صاادیق ساااکیت نئچه آی کئچمه 305سینین تعطیلیندنیولداش درگی

ساایندن سینی نشره باشااالدی. بااو دؤنااه ارشاااد ادارهدرگی  306ییب »انقالب یولوندا«اوتورا بیلمه

لاای گئاادیر. داوامی کیماای ایاارهریر. بو درگی ده عینا یولداشین  رسمی مجوز ایله فعالیت گؤسته

نین مطالبی ده های باساراقدان دوشااموش، رک، بو درگیسیز، انقالب حرارتدن دوشهآمما شبهه

ساییساای   10لر جانالنیر. انقالب یولوندا  سیاسی باخیشالر آزالیر و یئرینه ادبی ا فرهنگی حرکت

سااایی   4لاار  مجله آدالنان اندازهسینده »وزیری« قطعده چیخدی. سونرا استاندارد  یولداش اندازه

دی کاای صاادیق سی طرفیندن قارشی آلیندی. یئنه ده چااوخ کئچمااهچیخدی. آمما ارشاد اداره

سااینی فصاالنامه شااکیلده چیخارتماغااا باشااالدی، بااو درگاای  307ساکت اوتورمادی؛ »یئنی یول«

یش، آممااا ساییدا چیخیردی. هر حالدا بااونالرین هاائچ بیااری »یول«سااوز اولمااام  4فصلنامه ده  

هامیسینی یولاادان قویموشااالر. بوناادان سااونرا دیاار کاای صاادیق اسااتانبول ساافرینه چیخیااب، 

 ( مدرکینی الده ائتمک اوچون چالیشیر..Ph.Dدانشگاهی قورتارماق و دؤکتورلوک )

لیک گؤرونور و بااو دؤنااه ییشیک استانبولدان قاییتدیقدا، دوکتورون ایدئولوژی باخیشیندا  ده

بوتون وارلیغی ایله تورک وارلیغی آردینجا گئدیر. حتا »بعثت« قورولوشااو آدالنااان مااذهبی بیاار 

 مؤسسه نین مذهبی کیتابالری نی چئویریب یایماغادا قووشور. 

 دؤکتور صدیق ایناملی و بیلگین بیر تورکولوژیست کیمی ظهور ائدیر. 

 

 عالیمین شعر دونیاسی  

شعر و شاعرلیک بیز آذربایجااانلی الریاان قانیناادا وار. بئلااه بیاار مثاال واردیاار کاای   ائله بیل

»آذربایجانلی الر شاعر دوغولوب، شاعر یاشااارالر.« دؤکتااور صاادیق ده بیاار آذربایجااانلی اوالراق 

 دیر.لیگیسی ده اونون شاعرنین بیر ساحهشاعیردی ده. عالیمین یارادیجیلیغی

نینااده بیاار یااوک لاارین چیگن عااالملر چکهلر بویو آغیر زحمتآذربایجان شعر کروانی عصر

لی گئتمیش و بیز بوگون بیر زنگین ادبیاتااا اؤزومااوزو مالیااک گااؤروروک. آممااا بونااا اوالراق ایره

لااره، دوسااتاقالرا، سااورگونلره معااروض لریمیاازین اشااکنجهییااق کاای بااو ادبیااات عااالماینانمالی
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دیاار. زه امانت کیمی تاپشاایردیقالری ارثز باباالریمیزین بیقالدیقالریندان یارانمیش و سارسیلما

ییااق. صاادیق ده عماار بویااو نمونه اوالراق دوکتور صدیقین یاراتدیغی شعرلری گؤز اونونه آلمالی

رک، نئچه ا نئچه شااعر دفتااری ترتیااب وئاارمیش و بااو لرینی چکهلیک یاشاییشین بوتون چتین

 وخوجوالرینا چاتدیرمیشدیر.  اثرلرینده ادبی ا اجتماعی گؤروشلرینی ا

ایللیااک حاااکمیتی دؤورونااده، بوتااون ایااران خالقالرینااا باجاااردیقی  50پهلااوی رژیماای 

زوراکیلیغی ایشااه آپااارمیش و اسااتبدادین الپ اوجونااا چاتمیشاادیر. آممااا آذربایجااان خالقینااا 

دیران شاااعیرلرین مناسبتی داها قالین و داها آرتیق ایاادی. بااو دؤوروده آذربایجاناادان باااش قالاا 

لره اشاره ائدیب و بو زوراکیلیااق قارشیساایندا دایانمیشااالر. سااهند، زهتااابی، هامیسی بو تضییق

ن شاااعرین صمد، اوختای، صدیق، حبیب ساهر، حتی شهریار کیمی یوموشاق خویلو، یااوال گلااه

ادیجیلیغی دیوانالری شاه رژیمینه قارشی شعرلرله دولودور و بیر چوخلو شاعرلریمیزین شعر یااار

رزه ن دوغموش و شااعر دفترلااری باشاادان باشااا شاااه ال مباااشاها قارشی مبارزه نین ضرورتینده

لری بئله بیر خصلت ایله یازیلمیشدیر. سااهندین نین بوتون منظومهدیر. پروفسور زهتابیمئیدانی

ین دیاار. حبیااب ساااهرنااین تمثیلاایک بااو مبااارزهرسؤزو، ائپوسالریمیزی تصویر ائااده  سازیمین

نین بؤیااوک دن دولودور. اوختایین ایشیق عنوانلی شعر دفتری ده بو مبارزهدفترلری ده بو مبارزه

دیر. سؤزون قیسساسی معاصر شعریمیز باشدان باشا ظلمه، استبدادا، استعمارا بیر تمثیلی کیمی

 .   دیرقارشی مبارزه روحو ایله دالغاالنیر. دؤکتور صدیقین تامام شعر دفترلری ده بئله

-چااییه گیریشمیش و سولچولوق ایدئولوژوسونون مدافعهبیلیریک صدیق ایدئولوژی مبارزه

دان قاباق بوتون شعرلرینده بو ایاادلوگییانین ایزلریناای گااؤروک و 1360سی ایدی. بیز عالیمین  

پالناادا ده سولچولوق میلی مبارزه اونا تااابع ساااییلیر و صاانفی مبااارزه ایلااک  شاها قارشی مبارزه

نین قهرمانی، سووئت حاااکمیتی بیلینیاار. دایاناراق میللی مبارزه اونا تابع ساییلیر و صنفی مبارزه

نین دایاغی سووئت حاکمیتی حساب اولوردو؟! لریدوغرودان دا او زامانالر دنیانین مترقی حرکت

اخیشااالر هاار آمما همین موضع توتما سبب اولور عالیمین شعرلرینده شعارچیلیق، حتااا تکاارار ب

 زاددان آرتیق گؤز اؤنونده گؤرونور. بو باخیشدان عالمین شعرلری بؤیوک تنقیدله اوز ا اوزه گلیر.  

دئاادیگیمیز کیماای عااالمین شااعره اوز گتیردیگاای و شاااعر اولاادوغو، زامااانین ضاارورتیندن 

-آرتیق  ضع توتماسی بلکه اوندان دادوغولور. اوندا بؤیوک شعر استعدادی واردیر آمما سیاسی مو

دیر. او، شعر قوشور بلکه دیلیمیزی دیریلتسین؛ شعر دئییر بلکه تاااریخی آیدینالتسااین، شاااعیر 

ییناادن یااارانیر؛ آممااا اولور بلکه شعرله خالقیمیزی اویاتسین. شاااعرلیک روحااو زامااانین ایسااته

ه بیاار ر. اونااا گااؤره ده بئلاا جه شاعر اولماق فورمالیتااه شاااعرلیک روحونااو دیریلاادهبیلیریک بئله
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ریک. بوغوناااق و خفقااان لرده چوخ آال بیلهشعرلردن ذوق آز آلیرساق دا، معلومات مختلف ساحه

ایللرینده بئله شاعرلر چوخ اولموشالرسادا، آمما شعر دفترلری آز اولمااوش و چااوخالری دا هلااه 

دا، هاام ن یارانیرساااالرتانینمامیش قالمیشالر. آمما دوکتور زهتابی و دؤکتور صدیق بو ضاارورتده

لر همیشااه آذربایجااان ا میزده قویوبالر. بئله عالمشعر دفترلری چوخدور، هم ده اثرلرینی جامعه

سااینی چکاان شاااعرلر ا شاااعره احتیاااج تاااپیر ساااالر بااونالر شاااعیر اولااورالر، ائل و دیل قایغی

اولااورالر، آراشدیریجی آختاریرسا، بونالر آراشدیریجی اولورالر، صاانعتکار الزم اولورسااا صاانعتکار 

حتا گولشمه الزم اوالن زامان یئنه بونالر گولشمک اوچون ده میدانی بوش قویمورالر. ائله بونالر 

 آذربایجانیمیزین آلنین آچیق، باشین اوجالدیبالر.  

 صدیقین نشر اوالن شعر دفترلری بونالردیر:     

 ا کیچیک شعرلر  2   سی  ا صمد بهرنگی منظومه 1

 ا مجموعه )بئش شاعرله برابر(  4    ا اوچغون داخما   3

 ا یورد غزللری   6    لری ا باکی لوحه 5

 لری  ا قاشقایی لوحه 8    لری  ا زنگان لوحه 7

 لری  ا اردبیل لوحه 10  سی  ا شیخ محمد خیابانی منظومه 9

 ا آناما هدیه  12    ا تبریز یولالریندا   11

 سی  ا امام خمینی منظومه 13

جی ایلده یازیلمیشاادیر. 1347ن اؤلومونه حصر اولموش و  سی، صمدیبهرنگی منظومهصمد  

جی ایلده تبریزده بیر یوخسول عائله ده دونیایا گلمیش، دنیایا گؤزون آچان گوناادن 1318د  صم

یوخسوللوقال تانیش اولوب، درد و غمله بؤیوموشدور. تای ا توشااالری دا اؤزونااه تااای یوخسااول 

لیکله کئچیردیب بویودو، آممااا اوشاااقالرا وفااالی ر. او اوشاقلیق زامانینی چتیناوشاقالر اولموشدو

سی اولدو. ایران ادبیاتیندا بیر یئنی یااول الر یازدی و اوشاقالر یازیچیقاالراق اونالر اوچون ناغیل

ؤز دالیجااا چکاادی و چوخلااو آچاااراق، ادبیاتاادا بؤیااوک تااأثیر قویاادو و چوخلااو تاااریخچیالری ا

 الر تربیت ائتدی.  انقالبچی

نین قدغن اولدوغو، اونااون میللاای حرکتااه میش، آنا دیلیصمد آنا دیلینه درین محبت بسله

ریر. صمد معلم اولااور، سی اؤزونو گؤستهقووشماغینا سبب اولور و بوتون اثرلرینده ملی دوشونجه

امانیمیز اوچون کوراوغلو و ز  کندلرده، قلم اله آلیر و قارانقولوق کالسالردا اومود چیراغی یاندیریر

ردیر. بوتون انقالبچیالر و یازیچیالری دؤورونه توپالییر و تکجه آذربایجاندا یوخ، بلکه بوتااون بجه

صاامد اؤلاادو، جاای ایلااده  1347لی حرکت یارادیر.  ایراندا بیر انقالبی، فرهنگی سیاسی دوشونجه
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دن حبیااب ساااهر، سااهند، شاااعیرلری اوجملااه. آذربایجان سی دیریلدیآمما فیکری و دوشونجه

اوختای، صدیق و ... صمده شعرلر یازدیالر. بوتون ایران یازیچیالری دا صمده گؤره شعر و مقالااه 

 یازماقال شُهرته چاتدیالر.   

بااو اثاار  308سینی یااازدی.صدیق ده، صمدین اؤلومونون بیرینجی ایل دؤنومونه صمد منظومه

یاان زیر. سونراالر تایپ اولور و پلی کپی شکلینده چاپ اولور. صدیقلرده اوخونوب اللرده گکاست

رک لرینی یاااد ائاادهپوئمانی احتوا ائدیر و شاعر چالیشیر صمدله اوالن خاطره  14سی  بو منظومه

 نی مطرح ائتسین.  آذربایجان دردینی، تاریخینی و ظلمه قارشی مبارزه

نوانیناادا انقالباادان سااونرا چاااپ ع  309شاعیرین ایکینجی شااعر دفتااری »کیچیااک شااعرلر«

آراسیندا اولموشدور. بو دفتر »آنا وطن« شعری   1340ا    1350اولورسادا، اونون یارانیش ایللری  

ن کیماای ییب، یاد ائللاارین ظلموناادن جانااا گلااهایله باشالنیر. وطنی اؤیور، خالقینا محبت بسله

عرینده مقاادس یااوردو ساااییر و یئنااه ده ایکینجی شباغیریر و آنا وطن ا آنا وطن دئییر. تبریزی

لر جانالنیر. بو دفتاارده پرورلیک، استبدادا قارشی احوال ا روحیه، امپریالیزمه قارشی حرکتوطن

دن دن دانیشاندادا ائل قیزالری تعریفی گلیر. ساائوگیلیریک شعرلردن خبر یوخ؛ عشق و محبت

 سؤز دوشنده ده خالقینی نظرده توتور. 

آدالناراق حبیب ساهر، عمااران صااالحی، بهااروز دولاات   310دفتری »مجموعه«اوچونجو شعر  

آبادی )ب. چای اوغلو( و قافالنتی ایله بیرگه شااعرلرینی گتیاارمیش و انقالباادان سااونرا چیخااان 

 لی تانینیر.  ایلک کتاالردان ان گؤزه

 40ا    60ایلینده چاااپ اوالراق، شااعرلری    1361شعر دفتری    311صدیقین »اوچغون داخما«

دیر. »آجی جنگ« بو دفترین یاخشاای شااعرلریندن ساااییلیر، آممااا ایللری آراسیندان یازیلمیش

ریاار. سیندن بیر اثردیر. بورادا شعارچیلیق اؤزونو قاباریق شکلینده گؤسااتهاونون ایدئولوژی مبارزه

بوتااون ک آمما  ون اوالیالری، دردلری و قهرمانالری گؤروربورادا بیز یوردوموزون باشیندان کئچه

یی وورور، داها جلااب ائااده بیلمیاار و شااعریتدن اوزاقالشاایر. تظاهری چوخ دا قاباریق اوالندا اوره

شاادیر. بااورادا اوچغون داخمانین شعرلری ایدئولوژی و سوسیال رئالیزماادن ایلهااام آالراق یازیلمی

یاات رک اوناادان حماسااینی اوردگاااه بیلااهلردن مدافعه و سووئت اؤلکااهخالقا خدمت، زحمتکش

 
 .1361، چاپ چهارم  1357حسین دوزگون، صمد بهرنگی، )منظومه( آذربایجان مدنیت جمعیتی، تهران، چاپ اول،    (308

 .1357ح. دوزگون، کیچیک شعر، آذربایجان یازچیالرهیتی،    (309

 .1357ح . دوزگون، مجموعه، تهران،    (310

 .1361حسین دوزگون، اوچغون داخما، آذربایجان مدنیت جمعیتی، تهران،    (311
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سی ایلااه نین چئوریلمهکی سونراالر سووئت حاکمیتی  لیک اورتایا گتیریرائتمک بیر نوع ملیتچی

 ن وئریر و بئله شعرلرین داها زامانی کئچمیش ساییلیر.   رینی الدهیهداها اؤز ده

لیق شاعرین آرزی و آمالالرینی باشدان سی و آذربایجانچیردی، ائل قایغیسیز وطن دشبهه

ون شااعر سی »دوزگون«نین ازیلمهباشا بوروموشدور. فارس ظولموندن دانیشماق و تورک ائللری

لرینی افشا ائتمک، اونالرین تورک وارلیغاای لرین سیاستدفترلرینی ده چولقامیشدیر. شوونیست

 ایله دارتیشماالری اؤز انعکاسینی دوزگونون شعرلرینده تاپمیشدیر.  

ین دقت مرکزینده دایانمیش، ستارخان، شاااه اسااماعیل، صاامد آذربایجان قهرمانالری شاعر

 یه قدر اونون شعر آالیالرینی چولقامیش و شاعر اوچون الهام قایناغی اولموشدور. بهرنگی

ایلینده باکییه گئدیر. بااو ساافردن چوخلااو تااأثیرلر   1360دئدیگیمیز کیمی دؤکتور صدیق  

نیر و لاار گااؤرور، شااعر الهااامی گوجلااهحرمااتاورادا  آلیر، وطندن وطنه گئتمیش اوالن شاااعیر،  

سااوغاتی اولااور کاای شعرلری حماسی بیر غرورال بورونور و قارداشالرینی اؤیور. بو سفرین ایکاای  

نثر   313آدالناراق شعر دفتری و ایکینجی »گونشلی وطن یادداشالری«  312لری«بیری »باکی لوحه

دولو، میللاای لری گؤرور. غرور دویغوسو ایله  آبیدهایله یازیلمیشدیر. اورادا گزیب دوالنیر، تاریخی  

ایرانااداکی خااالقینی ملاای  دیر چااونکین کدرلندیگی ده  طبیعینیر، گاهدایه هوسلهشعرلر دئمه

یاای اینجییاار و ییب اورهرک، آمما بئلااه گؤرمااهیهباخیمدان اونالرا تای خوشبخت گؤرمک ایسته

 نیر.   کدرله

لرین، دورومونااو تااانیر؛ عااالملیاار، گونااون  تاااریخی یاخشاای بیبو اثرینده ده گؤرونااور کاای   

ییر و بورادا یازدیغی شعرلر تامام بو معلوماتدان خبر وئریر. بیااز باااکی لهشاعرلرین اثرلرینی اینجه

لرینده شاعری شاعرلیکدن عالوه بیر سیاسی گؤروشاالو یااازیچی، تاااریخچی و دردلاای بیاار لوحه

لریله گؤروشااوب، دانیشاایب و اونااالرا شااعرلر حصاار دبیات خادمانسان گؤرورورک. صدیق اورادا ا

ائتمیشدیر. مدینه گولگون، باالش آذر اوغلو، حکیمه بولوری، سهراب طاااهر، عباااس زمااانف و ... 

لری اؤنونده شعر الهااامی نین هیکلنین، نظامیضوعو اولموشالر؛ فضولونون، نسیمیاونون شعر مو

لااری بیاار طرفاادن سااووئت خیطاااب شااعرلر قوشموشاادور. باااکی لوحااهقایناغااا گلیااب، اونااالرا 

لااری الااده ائتدیگینااه گااؤره رک، نائلیااتیااهنین سوسیالیزمه مدیون اولدوغونو سااؤیلهآذربایجانی

 سئوینیر، او بیر طرفدن شعرلرینی نیسگیللر چولقاالییر.  

ن ایااران بیلاایم سی ده ملی دویغااوالر اساساایندا، هابئلااه بوتااوشیخ محمد خیابانی منظومه
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یه اویانان ملی دویغو هاواسیال یازیلمیشاادیر. بااو یوردالریندا ملی اویانیش و شیخ محمد خیابانی

 ایللر عالیمین شعر دنیاسینا بیرده باشدان اوز گتیردیگینی دویوروق. 

سیز عالمین شعر دنیاسی دا، اونااون علماای دنیاساایندان آیریلمیاار و خالقیناادا وطاان شبهه

ده دولقااون اسااتعدادینی دیل سئوگیسی یاراتماق اوچون یارانیر و عالیمین بو ساحهرلیک،  سئوه

ریر. ایناادی »حسااین دوزگااون« عصااریمیزین قهرمااان ملاای شاااعیری کیماای حؤرماات گؤسته

    قازانمیشدیر.   
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 314قافالنتی 

 ن شاعره صداقت، شرف، شان وئره 

 ن شاعر داماارینا ایاستای قاان وئره       

 ن شاعرلیک یولونو دوز نشاان وئره 

 315کدیر.انسانلیق عشقیله چارپان اوره       

شاعرلیک حقینده بئله اینامالری اوالن شاعرین یااارادیجیلیغی 

دیر؟ بیلدییمیز کیمی قااافالنتی نااازو نعماات ایچینااده نئجه اولمالی

-لاار و محرومیااتلر، اذیتمیش، بلکه اؤز خالقینا تای فالکتبؤیومه

لااه دویااوب، سیزلییی، زوراکیلیغی اتاای، سااومویو و ایلیگاایهمیشه ال به یاخا اولوب، عدالت  لرله

 سیزلییه قارشی دایانیبدیر.  ایستر ا ایستمز ظلمه قارشی عدالت

دن اسالمی انقالبا قدر نئچه آنا خطی گؤرمک اولور. آذربایجان چاغداش شعرینده ا مشروطه

لیبدیر. تقاای رفعاات، اوزه گلیب، آلچاغا دوشوب یا یوکسه -یوققوشال اوزبو دؤروده نئچه ائنیش ا 

ای باشالیان ماادرن شااعریمیز، ساااهر، فطاارت، آذر اوغلااو، گلگااون سعید سلماسی، جعفر خامنه

ین حیدر باباسی حکااوم ایل تامام شهریار  50یینه چؤکور، سونرا  یارادیجیلیغی ایله خالقیمیز اوره

لاار یئتمااهلر یارانیر و یوزلرجه بؤیوک آدلیم شاعیرلرله برابر یئنیتمههدن آرتیق بنز500سورور و  

جاای ایللاارده حماساای شااعریمیزله براباار 40ی بااو مکتبااده ساایناییرالر تااا  شاعرلیک مهااارتلرین

الر، دالغاااالر و سااهندلر باااش ی اوالن ساایماالر ا صاامدلر، اوختاااییه چئوریلمااک حقاا اوسطوره

قالبا چاتدیریرالر. بو دؤورون شاعرلری بوتااون وارلاایقالریال وطنااه، قالدیریر و شعر کروانیمیزی ان

لری خالقیمیزدا، وطنیمیاازده گؤرمااوش و آزریالمیشااالر. بااونالردا للیک خالقا باغلی قاالراق، گؤزه

-واحد بیر روحیه گؤرمک اولور، او دا صداقت، دوزلوک، جسارت، دؤنمزلیااک، مبارزلیااک روحیااه

-دیر. اونون »عُمُر آیناسی« اوالن شعر دفترینده بااو اؤزهسیرا شاعرلردن. شاعر قافالنتی بودیرسی

لری گؤرمک چتین دئییلدیر. باشدان باشا شعرلری خالقینا، آنا یوردونااا و اینسااانالرا حصاار للیک 

 اولونموشدور. 

ایلینده آنادان اولاادو. اوشاااقلیقدا زحماات ایلااه یاشاااییب فقاارو اوزونتولویااو   1302قافالنتی  

 
 .1384آذر  30، 185بهار زنجان، سایی:   314

 .1359( قافالنتی، سئچیلمیش اثرلر، تهران،  1

 .1357ا( مجموعه، همت: ح صدیق، تهران،  
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یاای آلیشاایب و شااعر ک اورهده تانیاادی. کااؤورهلریقال برابر، ائلینه و دیلینه اوالن تضااییقتانیما

 یه اوز گتیرمیشدیر.دئمه

شاه دؤورونون دؤزونمز شرایطینده یاشاییب ا یارادان شاعر، بوتااون شااعرلرینده ثاباات قاادم، 

ن شاااعر کیماای گااؤز اییلمز، سارسیلماز، مبارزه اینامینی یایان، اینقاایالب عزمیناای گوجلناادیره

ن بیاار زماناادا ظلمااه قارشاای، سسااینی سینین دال ا قاباغی کسااهاؤنونده جانالنیر. او، ظلم تییه

 ییب خالقینا وفالی قالمیشدیر:  میشدیر و بو یولدان دؤنمهاوجالتمیش، آزادلیق ایسته

 باغاالمیشاام عاهاد و پیاماان  

 م بیر آن    حق یولوندان دؤنمه

 ئارسام ده جاان  رم وماهاینله

 ظلام اؤناوناده ساارالاماارام. 

 316قاان تاؤکانه یاالااوارمااارام. 

 قافالنتی بیر شاعر اولموش، شاعر اولماسینا سبب یاشاییشینین آغیر شرایطی اولموش:  

 منی شاعیر یاارادیاب  

 سی  خالقیمیزین فاجیعه 

 ل قاایااز، نااه گااؤزه  

 ناااه یاااااناااااق اوز،   

 لالر یائریشای  نه گاؤزه    

 نه یارین شوخ باخیشی.    

یی اسیب، دیزلااری للرینه ده وورولموش؛ اونون دا اورهیی آنا وطنین گؤزهالبت، شاعرین اوره

دایانماییب، بلکااه ییب، رنگی سارالیب، گؤزلری یاشاریب. آنجاق شاعر اولدوغو اوچون بوردا  تیتره

ییااب و نی وطن سئوگیسیله بیر ا بیرینه دویونلااهبو عشقی، سئوینجی بؤیودوب و فردی سئوگی

ییاار و ائللاارین سااین دیلااهللشاامهاینسانالر سئوگیسینه چاتدیریباادیر. قااافالنتی دنیااانین گااؤزه

 سئوینجینی آرزیالییر:  

 نایرم من ناساناالرا گاووهل اییام       گاؤزهانسانلیاق عشاقیاله دویاور اوره

 انسان بیر ا بیرینه اولماسین دوشمن.  ییام  بااودورآن ماقادس آرزو ا دیله

 سین  سین دوشمان کلمهسیلیب محو ائله  رم انسانالر بوتون دنیادان  دیله

 سین توپ ا توفنگ سسین.  کیمسه ائشیتمه صُلحون گؤیرچینی اوچسون هاوادا       
 

 .1369قافالنتی، عؤمور آیناسی، تهران، نشر مینا،  (316
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 سین قانین  نین تؤکمهکیمسه بیر کیمسه ون، نه ده ظلمکار  داها نه ظلم اولس

 دؤشونه گل تاخسین، انسان انسانین!   مکتبه چئوریلسین بوتون زیندانالر 

جی ایلین آذر 1384نتی بو متنی یازدیغیم زامان  انسان سئوره شاعریمیزین روحو شاد! قافال

 ییشدی.آییندا دنیاسینی ده
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 ایشرفخانه ناظر 

ردان  لریمیزه مسلط اوالن و بو فورماالای( کالسیک عنعنهپور )ناظر شرفخانهمحمدرضا ملک 

بیریسی  شاعیرلردن  دریاچه1317کی    دیریارارالنان  اورمو  ایلینده  گونش  قیراغیندا  جی  سینین 

تبریزه  یئرله سونرا  بیتیردیکدن  تحصیلینی  ایلک  اولوب،  آنادان  شهرینده  شرفخانه  داها  شن  و 

درس حوضه  کؤچوب،  قوما  حوضهسونرا  علمیّه  قومدا  ایل  اون  وئردی.  دوام  سینده  لرینی 

مأذون   آالراق  لیسانس  یوکسک  و  یوردونا دؤنموش  بیلیم  تهران  بیتیردیکدن سونرا،  درسلرینی 

سینده تدریسه لرینده فلسفه، حقوق و عرب ادبیاتی ساحه. سونرا تهران و کرج یونیوئرسیتهاولدو

 غول اولدو. مش

بسله  12ناظر   ماراق  ادبه  و  شعر  آنا  یاشیندان  آنجاق  گتیرمیش،  اوز  قوشماغا  شعر  ییب، 

نه  دیلی عنعنهقدنین  و  گئنیش  دیلین  رگوجلو،  آهنگین  و  شاشدیران  بوآخیجی،  و  اولدوغو  لی 

اینجهللیک گؤزه و  و لیک لری  آرتیب  داها  محبتی  دیلینه  آنا  اولدوقجا،  تانیش  لریله 

بو یارا کیمی  شاعرلریمیز  باشقا  ده  »من  دئمیشکن:  اؤزو  ائدیر.  حصر  دیلینه  آنا  دیجیلیغینی 

شعرین چئشیدلی چرچیوه اوچون  گؤسترمک  بئلهاقتداری  بلکه  سینامیشام،  طبعیمی  -لرینده 

 م.«. یهلیکله اؤز بورجومو آنا دیلیمین حاققیندا اؤده

 ناظرین آنا دیلینده اوالن اثرلری بونالردیر: 

 نیز اولدوزلو ده -1

 شئهلی سحر -2

 لی چای ماهنی -3

 دیوان ترکی  -4

 فارسیجا اثرلری ده بوئالردیر: 

 هازمزمه -1

 ها حماسه -2

 مرهم مهتاب  -3

 ادبیات عرب  -4

بو   النماقدادیر.  حاضر  اوچون  چاپ  ایندی  و  اولمامیش  چاپ  هله  ده  اثرلری  نئچه  آنجاق 

اوالر:   سایماق  فارسی  -1اثرلری  شعر  نظر   -3چیرپینتیسی  ک  اوره  -2مجموعه  از  جادوگری 

 اسالم
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لرینی  لیک دیر و اونالرین بوتون اینجهعرب، فارس و تورک دیللرینه مسلط  -ناظر اوچ دیله

 میشدیر، آنجاق آنا دیلینه اوالن محبتی، علم و محبتله قارانمیشدیر: منیمسه

 ازان شاعیرلره اوز توتوب بئله سؤیلور: ی و تورکو

 کجه یازان، وار اولسونهم الین، هم قلمین تور 

 سنه موال علی هر یئرده نگهدار اولسون.

 دیر تورکو، غئیرتلی، شهامتلی ایگیدلر دیلی

 قویمایین، جان سیزه قوربان، بئله دیل خوار اولسون.

دیلی اؤز  زنگینناظر  مظلومیتینین  و  گؤرهلیینی  قوروماغی  نی  آنادیلینی  اهلینه  قلم  رک، 

-کی شعرایله باشالنیر و بورادا »وطن« دییهنیز« اثری اوستدهدوزلو دهوصیه ائدیر. ناظرین »اولت

 نیر:رک ناظرین شعرلری عطیرله

 رم تاجانیمدا جانیم وار وطن دئیه –وطن 

 ل سی شیرین، وطن دیاری گؤزهوطن ترانه

صنعت شعر  بوتون  و  شاعردیر  بیر  اقتدارلی  ناظر  یوخدور  ایفادهشوبهه  ایهام،  نیر:  لهلریندن 

مراعات استعاره،  صنعت کنایه،  باشقا  و  آشیبالنظیر  شعرلرینده  اونون  تابلو   -  لر  او،  داشیر. 

لری تجسم ائدیر و تصویرلر لیکلر و اینجهللیکدیر. طبیعتده اوالن گؤزهیاراتماقدا ماهر بیر رسّام

فایداالسینعنوانلی شعری، شهریارین »سهندیه«سی«  یارادیر. شاعرین »اورمو دریاچه ناراق،  دن 

 دیر: ل شعرلریندنناظرین گؤزه

 سی!اورمو دریاچه

 سان سن طوفانلی دنیزلر باشی 

 سان سن پارالیان تاج طبیعتده برلیان قاشی

 سان سن داغ یولداشی –لی، ماراقلی دره  دوزلو، ایستک 

 سان سن شور اولوبسان ائلیمین گؤزدن آخان قان یاشی

 سان سن. یرمان داشییدریاالر سنگ صبور اولسا، ده

 سنی توفان ییخا بیلمز 

 سنه هئچ کیم چیخا بیلمز 

 سئل باتا بیلمز  -سنه یئل 

 317سنی کؤنلوم آتا بیلمز. 
 

 .17، ص  1369نیز، تهران، ای(، اولدوزلو دهمحمدرضا ملک پور )م. م. ناظر شرفخانه (317
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 رک یازیر: لرینه اشاره ائدهنین کولتورونه، قهرمانالرینا، عالمبونالرین آردیجا، بو بؤلگه

 او گونئی کی اونون آسالنالری افسانه یاراتمیش 

 باشا چاتمیش   -داغالری باش 

 وارچین کورد کیمی شیری 

 »میشوو« تک اوجاداغی 

 بوالغی  -آب زمزم کیمی کهریزی

 باغی  -سولمایان باغچاسی

 دولو عشقیله چاناغی. 

 او »خیابانی« و »معجیز« کیمی ائوالد دوغوبدور 

 ظالمین بورنون اویوبدور 

 ی  ییب »گلشن راز« او ایلهام ائله 318»شیخ محمود« 

 دیب راز و نیازی اؤیره

 ریب قیش گونو یازی. گؤسته

سحر«  اوره 319»شئهلی  شاعرین  چیرپینتیکیتابیندا،  درین  ک  قارشی  انسانلیغا  الری، 

بورادا   اولور.  گؤرمک   آیدینجاسینا  اولدوغونو  عاشیغی  حقیقت  و  حُریّت  عدالت،  سئوگیسینی، 

سئوه ائل  سئوهناظر  یورد  وطنر،  و  شاعردیرر  بیر  کدرلریندن،  پرور  دردلریندن،  ائلیمیزین  او،   .

-نین گؤزه ه یاد ائدیر. وطنیلریندن شاعرانه بیر شیوه ایلآرزیالریندان، دبلریندن و عنعنه-اومود

یاماجالر  –لرینی  للیک درهداغالرینی،  اورهینی،  چایالرینی،  منظرهلرینی،  اوخشایان  لرینی  ک 

مهارتله   بیر  خالقیبؤیوک  نیسگیلجانالندیریر.  سئوینجنین  ده لری،  کدرلری  و  سئوگی  لری، 

و شاعرلردن   قازانیر  اوالراق، شاعرلره حرمت  اؤزو شاعر  او،  گلیر.  آخیب  قلمیندن  اونون گوجلو 

 ییر: بئله ایسته

 شانلی، توفانلی، سارسیلماز، احتشاملی داغ اول شاعر!

 غ اول شاعر!لی باچیچک -آلمالی، هئیوالی، نارلی، گول 

 هم ساغین، هم سولون دوشسه  -حقی سؤیله، قولون دوشسه 

 بوداغلی داغ اول شاعر! -بوستان ایچره یولون دوشسه، قول

 
نین یارادیجیسی دیر. شایر شیخ محمود ایله یوردداش اولما ساینا گاووة منظور شیخ محمود شبستری، گلشن راز اثری  (318

 نیر.

 . 1377ای( شئهلی سحر، تهران، انتشارات اندیشه نو، ا ملک پور )م. م. ناظر شرفخانهمحمد رض  (319



 نیر /    اولدوزالر اله     234

 

لرده عدالت حؤکم  بیرینه قووشماق، اؤلکه   -اونون آرزیسیندا دنیا باشدان باشا بیر اولوب بیر

-ناظیرین شعرین شعری و بدیعی لری قوالقالری سیغالالماقدا اولماقدیر.  سورمک، سعادت نغمه

بویالی باخیمیندان چوخ  اونون »پریلیک  بیر آرمانشهر ویا مدینة فاضله     320لر شهری«نی دیر. 

گؤزه دنیا  بوتون  روح  شاعرانه  اورادا  چونکی  اوالر،  اورهللیک آدالندیرماق  ایستک لری،  لرینی  ک 

 اورادا گؤرور و روح اوردا قانادالنیر. 

کدیر. دوغرو دور ناظیر کالسیک فورماالردا اوستاد  ه ده بیر اشاره گرهناظرین سربست شعرین

و اقتدارلی بیر شاعردیر، آنجاق لیریک و سربست شعرده ده سؤزو وار. اونون »ده ر آپار منی«  

 شعری بونا بیر اؤرنک:

 ین الینی اوزات گونشه بنزه

 وفا سونبولویم 

 ر آپارمنی.ده

 ساراالم، سنسیزلیک غمیندن قویما 

 محبت گولویم 

 321ر آپار منی. ده

 داها قیسا بیر شعرینی بیرگه اوخویالیم: 

 هرگز دئمیرم: 

 بو ینوموزا سلسله سالما، 

 دیله سالما!  –یاکی بیزی مجنون کیمی دیلدن 

 تکجه دیئیرم: 

 قوی لبینی لبلریم اوسته 

 322بوندان داها چوخ اورتامیزا فاصله سالما! 

 بودور: آیری بیر شعری ده 

 یاشادیق بیر عؤمور ایکی گؤز کیمین 

 یاشادیق یان با یان چیگین به چیگین

 سن منه تامارزی 

 
 . 56همان، ص (320

 .95، ص 1383اای، دیوان ترکی، قم، انتشارات بخشایش، ناظر شرفخانه (321

 . 94همان، ص  (322
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 من سنه حسرت.

 بیر دوار آییردی سنیلن منی 

 گؤزو دار بیر دووار، پاخیل بیر دووار

 گونوزو اللرده کرکی  - نی گئجه

 نه قدر چالیشدیق 

 نه قدر چاپدیق 

 دیکبو پخیل دوواری ییخا بیلمه

 بیر بوداغ اوستونده ایکی قوش کیمین  

 دیک.اوزه اوتوروب باخا بیلمه –اوز 

 یه ییم جان آتیرسنی گؤرمهاوره

 چاغیریر بو یورغون گؤزلریم سنی.

 لیم نئجه کی ساغام بونو بیل گؤزه

 یئنه ده جان آتیب بویالناجاقام 

 یئنه ده آدینی چاغیراجاقام 

 یه ییم جان آتیرسنی گؤرمهاوره

 یه.گؤزلریم داریخیر سنی گؤرمه

باجاریقلی  شعریمیزده  کالسیک  ناظیر  شعریمیزین،  آنجاق  فلسفی  اونو  صدیق  دوکتور  دیر. 

نین خلفی سایاراق، چاغداش کیم هیدجی و حکیم مالباقر خلخالیفضولی، میرزا شفیع واضح، ح

مضمونلو شعرلر   شعریمیزده میر حبیب ساهر، سیدجعفر موسوی ایله یاناشی اوچ بؤیوک فلسفی 

قاباق،   زاددان  هر  شعرلریمیزده،  فلسفی  و  عرفان  اینانیرکی  بونا  اوستاد  ساییر.  شاعر  یازان 

نن مئی، باده، خرابات، مئیخانا، ناظرین شعرلرینده بوکیمی سؤزلرین سیمبولیک معناالردا ایشله

 :لری کیمی بئله سؤیلوریلمیشدیر، نئجه کی ناظیر اؤز سلف حسابی آیدینالشدیر

 آماندیر قویمایین زاهید کیمی بد ذوقو رضوانه 

 کی قورخوم وار نعم المستقر، بئس القرار اولسون! 

 .لر واردن عشقیله عقل اورتاسیندا کشمکشازل

قابلیت ائدیلمز  تکرار  تاریخینده  ادبیاتی  شرق  »بوتون  اینانیر:  بونو  صدیق  دوکتور  له  یئنه 

-سونرا، یالنیز بیزیم عصریمیزده علی آقا واحید غزل نوعوندا دهنین غزللریندن  یازیالن فضولی

شرفخانهییشیک  ناظیر  ایندیسه  اولموشدور.  موفق  یاراتماغا  بیر  ایلیک  غزللر،  یازدیغی  نین 
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ده یئنی  یاراتدیغی  واحیدین  آقا  علی  باخیمیندان  دیل  جهتدن  لیکییشیک طرفدن  دیگر  و  لر 

 .323سی دوام ائتدیریر«فضولی عنعنه

بونودا آرتیرماق الزیمدیرکی، ناظر، چاغداش شااعریمیزین غاازل قولوناادا گوجلااو باجاااریقلی 

، دوکتااور 325، اوسااتاد عزیااز محساانی324شاعیر اولدوغونو هئچ کیم اونوتمور و استاد یحیی شیدا

نیرلر. شاااعیرین ، شاعرین غزل شااعرلرینی بیااه326صدیق و حتا شاگیرلریندن اوالن رضا قاسمپور

نین زنگااان شاااعیرلری مااه تااؤرهییااب و بیاار عزیزلهه زنگانا، بوشااهر ده اونااو عزیزلااهدبیر سفرین

 327  .طرفیندن قورولدو

 

  

 
  .29، ص  1383ای، قم، ( محمدزاده صدیق، دکتر حسین، مقدمة دیوان ترکی ناظر شرفخانه1

 دن:لر یازمیش او جملهیرلی مقدمهاوستاد یحیی شیدا، ناظرین مختلیف کیتابالرینا ده(324

 نیز اثرینه و تورکو دیوانینا. اولدوزلو ده -

 . 18ای، دیوان ترکی، همان، ص ناظر شرفخانه (325

لر زنگاندا چاپ  و بو مقاله لرله اوستادین اثرلرینی تانیتدیرماغا چالیشمیش یاشار زنگانلی )رضا قاسمپور(، مختلیف مقاله (326

 اوالن اومید زنجان، زنجان زنجان، مهر زنجان، و موج بیداری درگی لرینده چاپ اولموشدور.

 ده قورولدو.  1384/ 24/8ن نین همتی ایله بو تؤرهزنگان شاعیرلری طرفیندن و م. کریمی (327
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 328پروفسور دؤکتور حمید نطقی )ایتان( 

یرلی و دؤکتور حمید نطقی آذربایجان چاغداش ادبییاتیندا ده

گااؤرکملی ساایماالرداندیر کاای رولونااو معاصاار شااعرینده، هابئلااه 

دیلیمیاازده اونوتماااق اولماااز. نطقاای »آیتااان« تخلوصااوایله شااعر 

یازمیش و شعرلرینده رفعت، ساهرین ایزیناای گئتمیشاادیر. آیااری 

-ده اوچ سیما بیر خطی توتوب ایزلهبیر سؤزله دئسک مدرن شئعر

 میشلر: رفعت، ساهر، نطقی.  

دن آرتیاااق، ادبییااااتیمیزدا نااای شااااعرلیک دؤکتاااور نطقی

لاار ظریهزی قایداالریمیزی ساهمانالماق و ادبی نآراشدیرماالری، یا

و، دا تبریزده آنااادان اولااد1299دوزگون اوالر. دؤکتور نطقی   یرلندیرمک اورتایا قویماق اوچون ده

یااه لاار یااازدی. سااونرا تورکیهاوام وئریب، همان چاقالردا مقالهر دتبریزده تحصیلینی دپیلوما قده

ی. بو زامانالر دوکتااور نطقاای دوکتااور هئیااات ایلااه براباار گئدیب حقوق دوکتوراسینی الده ائتد

یاشاییب، دوستلوق ائدیردیلر. نطقی دوکتوراسینی آالراق ایرانا دؤندو و آباداندا نفاات شاارکتینده 

سااینده دریناادن لاار« ساااحهلری اساسیندا، دوکتور نطقی »عمااومی عالقااهایشه باشالدی. لیاقت

جی ایلدن تهرانا گلیب، 1341ریلدی.  لس و آمریکایا گؤندهق اوچون انگیلر آپارماتحقیق و تدقیق

ومی« ده تاادریس اوچااون ی ارتباطااات عماا رک، »دانشااکدهنفت کومپانیسیندا ایشینه دوام وئره

 نین رئیسی اولدو.  رادا اوستادلیق ائدیب بو فاکولتهایل بو 25و، دعوت اولوند

دوکتااور هئیااات ایلااه براباار »وارلیااق« رک،  اسالمی انقالبدان سونرا دیلیمیزه آزادلیااق گلااه

لرلااه یرلاای مقالااهدرگیسینی یوالسالیب، نطقی اونون باش یازاری کیمی فعالیت گؤسااتردی و ده

رک لاار مطاارح ائاادهلرینه عایااد مقالااهچیخیش ائتدی. بورادا دیل قایداالری و تورکولوژی مسئله

ه یئاار آچاادی. دؤکتااور نطقاای تااورک یازیچیالر، عالملر، شاعرلر و علم آدامالری آراسیندا اؤزوناا 

ر و مستقل فکرلی بیر انسااان دیلینه عاشیق اوالراق، چوخ اینجه روحلو، دموکرات، آزادلیق سئوه

ده ناتینگهااام خسااته خاناساایندا وفااات ائاادیب و 25نین  جی ایلده تیر آیاای1378ایدی. نهایت  

سی بیاار ساییسااینی، پروفسااورا سیله وارلیق درگیجسی استانبولدا قویالندی. عالمین اؤلمهجنازه

ت، پروفسور حمید محمدزاده، پروفسور محمّدعلی فرزانااه، ر ائتمیش و بو ساییدا دوکتور هئیحص

 
 . 1381دی  14، 38بهار زنجان، سایی   328

 .1395دیبهشت  ، ار141صدای زنجان، شماره  -
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دوکتور علی اکبر ترابی، ابراهیم رف رف، علیرضا صرافی، ساااواالن، صاامد ساارداری نیااا و باشااقا 

لاای آچیقالماااالر ایاارهلاار و شخصاایتی حاققیناادا  یااه باااغلی آراشاادیرماالر، خاااطرهادیبلر نطقاای

 329سوردولر.

پروفسور دؤکتور حمید نطقی آذربایجان چاغداش ادبیاتیندا بیر ادیب، شاعر، آراشدیریجی و 

نی قویااان و بااو علمااین آتاساای آدالنااان لر علمیآختاریجی عالیم کیمی ا ایرانین عمومی عالقه

ک  ادبییاتیمیزا و دیلیمیزه باازه  لری بوگونکیمی تانینیر. اونون دولغون و برکتلی عؤمرونون بهره

 وئریر. 

نااین »هاار رنگاادن« و »مااین ایلااین سااونو« اثرلریناای سینده، نطقیشعر و شاعرلیک ساحه

لااری و دویغااوالرینی ده اونون شعرلری ساهیرین طبیعت باخیشلی منظاارهگؤرموشوک. بو ساحه

باغیمسیز بیلیب و بیر سیراساای ساااهری سینی  لر اونون شعر دوشونجهخاطرالدیر. بیر سیرا عالم

ین بیر شاعر بیلیبلر. هر حالدا اونون شعرلرینده )دیل باخیمیندان و طبیعتااه باخیشاایندان( ایزله

 ساهرین شعر قوخوسو گلیر:   

 لری  چک پرده  

 نای آچ پاناجاره  

 قااوی      

 لرین            ایلک باهارین هامی رنگ    

  330قوناق چاغیراق.     

 کیر. باخین: آنجاق بورادا حبیب ساهیرین شعرینه بیر گؤز سالماق گره

 خزان چاغی    

 قیزیل گونش اودالنیبدیر.    

 آغاجالرین یارپاقالری    

 مین بیر رنگه بویانیبدیر.      

     **** 

 هر یارپاغین بیر رنگی وار    

 سئودا رنگی    

 حسرت رنگی     

 
 .1375، سال  102ا   3( وارلیق، شماره  1

 . 22، ص   1375( نطقی، حمید، هررنگدن، انتشارات ارک، تبریز،  2
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 توتعون توزلو    

  331... غریب رنگی   

دیاار، عیناای حالاادا آیتانین شعری اونااون روحااو، فکااری و رفتاااری کیماای اینجااه و لطیااف

ناای نین داوامی دیر. دوغرودان دا تقی رفعت »تجدد« مکتبیآذربایجان یننی شعر یامدرن شعری

شعر اورتایااا چیخاادی. حبیااب ساااهر   مدرنلیک یاراتدی و  قورماقال، کالسیک شعریمیزده یئنی

سااینی داوام ائتاادی و او آتااان آددیمااالری تقاای رفعتااین شاااگردی اوالراق، اونااون شااعر شاایوه

شعری یئرلی بیر شعر کیمی ثوباتا یئتیردی. نطقی بیگ ده ساااهرین شاااگردی   مدرنبرکیدیب،  

آیتااانین  آددیمی آتاادی.ییب، سربست شعریمیزده اوچونجو نین یولونو ایزلهاوالراق، اؤز اوستادی

ساای، تبریاازین ارک یاااینیالری ( هاار رنگاادن ا شااعر مجموعااه1دیاار: )اوچ شعر کتابی الیمیزده

(  هر رنگدن ا دونندن بوگونه آدلی شعر دفتااری آنکااارا 2ایلینده چاپ اولدو. )  1375طرفیندن  

سااونو   ( مااین ایلااین3جاای ایلااده یاییلاادی. )1996ور مرکزی یایینالری طرفیناادن  تورک کولت

 دا یاییلدی.  1999ن اؤتوکن یایینالری طرفیندن  نیعنوانلی شعر دفتری تورکیه

سی گؤرور و الهامسیز شعره ده اینانمیر و دئییاار کاای شاااعر نطقی، شعری بیر توپلوم مسئله

 یینجه، اونا شعر یازا بیلمز: گونو، آیی، اولدوزو و یا انسانی سئومه

 دن شعری یازیلماز  کدن سئومهاوره  

 نه گولون  

 نه گونون   

 نه آیین، اولدوزون    

 ل بیر قیزین.نه گؤزه     

 سؤزلر اوالر    

 فکر اوالر     

 فقط شعر اولماز      

 کله یازماسا الین. چیرپینان اوره     

 ییر:  سینی گؤزلهسیله، بهارین گلمهل یاناشیر، قیشین گئتمهنطقی طبیعته گؤزه

 شاختادا آلماس کیمی پارالییر بوزالر    

 سانکی ائنمیشدیر یئره اولدوزالر    

 قوجا چینار ساخالمیش نََفسین    
 

 .  116، ص    1358( ساهیر، حبیب، سحرایشیقالئیر، تبریز، 2
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 ائولر بیر شفق یانغینی رویاسی ایله یوخودا دریندن درین.     

 بوقارا قیش قاسیرغاسیندا  

 باهارا اینانماق    

 332چوخ چتین.    

موضوعو هر موضوعدان داهااا آرتیقاادیر. او، بوتااون دوغرودان دا آیتانین شعرلرینده، طبیعت  

 دن آلیر. او، طبیعت شعری یازیر: خیالالرینی و الهامالرینی طبیعت

 قیشدان چیخاراق    

 بهارا            

 حاضرالندیق.                      

 قارالرال    

 کدرلرده               

 اریرلر                

 ا ساندیق.            

 لری  داغ سینه  

 ر  سرینله ده   

 ساقی مدد ائت   

 دن  او باده   

 333بیز یاندیق      

-نطقی دا، ساهر کیمی اومودلو بیر شاعردیر. خالقینا حصر ائتدیگی شعرلرینده خالقینا گووه

 سینده بئله اومودالری یارادیر:  نیر و اونون دایما عصیانا قالدیغینی اینانیر. او، »تبریز« منظومه

 گونلرین بیر گونونده  

 دی  شهر، عصیان ائیله   

 کابوسالردان سیلیندی    

 یئنه اومود بوداغی.    

 غنچه وئردی، گول آچدی    

 334سی گلدی، دیل آچدی. سه  

 
 . 109( هر رنگدن، دونندن بوگونه، ص  1

 .127( مین ایلین سونو، ص  1
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دیر؛ او کدیر، او دا بیر سیرا اصطالحالری تکراری آیتانین شعریندهبیر سؤزو ده آرتیرماق گره

 دن:  نی قیده آلمیشالر، او جملهریجیالری »ساعاتین چالماسی«دن شعر آراشدیجمله

 وقت اولدو ساعات چالدی    

 آخان بیر اولدوز کیمی     

  335بیر چیغلیق...     

 ... واختاکی عالمتلر گؤرسندی    

 و ساعات چالدی    

 مین ایل عذابدان سونرا   

 نن ساعات  گؤزله  

 336چالدی...     

 

  

 
 .17( مین ایلین سونو،ص  2

 .119رنگدن، دونندن بوگونه، ص  ( هر 3

  .142( مین ایلین سونو، ص  4
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 337ساعدیغالمحسین  

 

 

لاای  ن استعدادلی، چالیشقان و دوشونجهساعدی آذربایجانی

یناادا داهاماااق یازاری دیر کی اونون رولونو بوتون ایااران ادبییات

نین هامیسینی فارسیجا یازیااب دا، آذربایجااان اولماز. او، اثرلری

دیلی و خالقینی هئچ زامان اونودمامیش و نئچااه اثااری ده آنااا 

جی ایللردن سونرا بوتااون 1340نجاق  دیر. آدیلینده یازا بیلمیش

لااری ک بو معنااادادیر کاای بوتااون مساائولیتایراندا ضیالی دئم

دیر؛ هامی بئلااه دوشااونورکی ضاایالی هاار ایشاای بوینونا آلمالی

تصادی و اؤلکه ده تامااام لی دیر، او اجتماعی، سیاسی، اق گؤرمه

دیر، هابئله دوستاقالری چکاان لرینی آرادان قالدیرانلیک چتین

 ن ده او دور!  دور، چریک گروهالرینی تشکیل ائدهده او 

 

 میزین دورومواؤلکه

بیلدیگیمیز کیمی، مشروطه انقالبی فورصت طلبلر الیله مصادره اولوندو و نهایتااده رضاشاااه 

، یئنه اریخی کئچدیکدهجی ایلده، اونون مصرف ت1320ایش اوسته گلدی. رضاشاهی گتیره نلر،  

ایللرینااده بیاار نااین یئرینااده اوتااوروب، ایلااک  می ده آپاردیالر. محمدرضا آتاسین کیاونو گتیره

اراق، نااین یولونااو توتاا دن او دا آتاساایآنجاااق چااوخ کئچمااه  گااه باشااالدی.آزادلیق یئلی اساامه

االجااا دن سونرا ائلااه بیاار دوروم یاراناادی کاای هاار بیاار ب1332للیکله  دیکتاتورلوق قورولدو؛ اؤزه

لری سیناغا اوغاارامیش کیماای سوساادوالر. داهااا دی. خالق کوتلهحرکتی ده ازمکدن واز کئچمه

، ضاایالیالر یه چؤکورسی اؤلکهاولمادیغیندان، نااومودلوق کؤلگهشاه قارشیندا گوجلو بیر آلترناتیو  

سی توتولوب، اورتااا نین سیاسی هاوالیکله اؤلکهینده تومدوالر. بئلهدا قیراغا چکیلدیلر و اؤز ایچلر

-ر. بو دوروم، بوتون یاشاییش صااحنهدوروملو صینیفلرله ضیالیالر بیر سویوقلوق ایچینه دوشدول

 
 . 1375اردیبهشت   22، 119/ سایی 1373اردیبهشت  15،  22بیر نئچه مقاله صورتینده: امید زنجان، ساییالر:   337

 . 1393اردیبهشت  21، 529نوید آذربایجان، سایی: 
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 لرینده اؤزونو گؤستردی.  

یلاادیگیز رک، میاادانا چیخاادی. بنااهلااهو دورومدان ائتکاایللیکله حیکایه آالنی بادبیات، اؤزه

ل فنومنااه تااای، توپلومااون بوتااون هاار کولتااورهللیکله حیکایه آالناای، کیمی، ادبیات ساحه، اؤزه

لااری اؤزونااده عکااس پساایکولوژیک روحیااه  –اوکونومیک، توپلومسال     -تضادالرینی و سیاسال  

دیاار ادبیات سانکی تاریخ ریر؛نین سونوجونو گؤستهائتدیریر. توپلومدا اوالن گوجلرین توخونماسی

لیگاای، صاامیمیتی، نااین سااادهآنجاق تاریخله فرقاای، اونااون دیلاای  نین اوالیالرینی یازیر؛و زمانه

 –نااین اثرلرینااده اؤزونااو آپ  ده ادبیاتیمیزدا یازیلیر؛ ساعدی  دیر. بو دورانین تاریخیآخیجیلیغی

نین اؤنونده دایاناراق، بیاار قاااریش اونااالردان ون ایران یازارالریریر. بئله لیکله، بوتآیدین گؤسته

 .  یوخاریدا دایانیر

سی ساییلیر. بو حساس زمانه ده، ساعدی ایران تاریخینده بیر دؤنوش نوقطهجی ایل،  1332

هله چوخ گنج اوالراق، قلم الینه آلیر و میدانا گیریاار. او، آز بیاار زاماناادا اؤزونااو ایاارانین بؤیااوک 

گیلاارده ان لری تانینمیش ادبی درگیلرینده یاااییلیر. بااو درری آراسیندا تانیتدیریر. حیکایهیازارال

نین یازدیقالری دا بااورادا چاااپ اولاادوغو زدیقالری چاپ اولوردو. گنج ساعدیآدلیم یازارالرین یا

دی ده اؤز لاای گئاادیر و ساااعامااان دایانمااادان ایاارهاوچون، بوتون باخیشااالری اؤزونااه چکیاار. ز

 سینده آتیر.دامغاسینی ادبیات ساحه

فضاسی بوتون سیاسی اولموش؛ هر ادباای، هنااری دن سونرا ایران  1345شوبهه یوخدور کی  

میاازه قااارا و ایسته ییر و تفسیر ائاادیر. اؤلکااه  بیر اثرده یارانیرسا، هامی اوندان سیاسی باخیشالر

الر، یااازارالر قااولالرینی چیرماالییااب ییر کی ضاایالیقورخو چؤکموش. هامی بئله گؤزله  آغیر بیر

سیاساای اوالراق  تمامااا ده  اجتماعی ا سیاسی گئدیشاالرن جک. ایراندا گئدهندا دخالت ائدههریا

یئرینااه یئناای  لری سیندیریر؛ آنجاقباخیش، سنت مدرنفضا آلمیشدیر. بیر آغیر پئسیکولوژیک  

ماق لری آرادان قالاادیرراتسین دئیه مزاحیمییر. شاه ایستیر »بؤیوک مدنیت« یابیر زاد قویا بیلمه

لااری و او لیکه بیر طرفدن شاهین حرکااتیازارالردیرالر.  بئله  الر ولرده ضیالیک. بو مزاحیمگره

ه ساااواکی قااورور، للیگی ساااییلیر. شااالرین اؤزهیالی الرین مانورو بو اون ایللیک بیری طرفدن ض

لیکه ادبییات، شاهین بیرینجاای دوشاامانی اولااور و یااازارالر هیاتا آرخاالنیرالر. بئلضیالی الردا ادب

بو آرادا غالمحسین ساااعدی مئیاادانا چیخیاار و جااادویی رئااالیزمی ایلااه   اونون اصیل مزاحیمی.

 لریندن ساییلیر.  مئیدان آچیر و شاهین ان بؤیوک مزاحیم

الری ر یااازیر، مونااوگرافیلاا ازیر، اویونالر یازیر، فیلم نامهنی آچیر، داستانالر یساعدی قلمی  

ه آذربایجااان یااوخ، بلکااه بوتااون ایاارانین لیکااه تکجاا لرده مئیدان آچیر و بئلهیازیر؛ بوتون ساحه
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چالیشان و چوخ یازان ضیالی سی اولور. بو زامان آذربایجاندان چوخلو یازارالر باااش قالاادیریب و 

ل بیر دوروم ، شاه طرفیندن اؤزهلرده قلم وورورالر. یئرسیز دئییلدیر کی آذربایجانمختلف ساحه

تمه سااالیر و ا تیترهنوتماییب، بو دوروم اونون جانینآذر گونلرینی او 21صاحیبی اولور. او، هله ده 

 میشدیر.  لر گؤستردی کی اشتباه ائتمهگله جک حرکت

 

 ساعدی نین یاشاییشی 

ه اوندان نئچااه نین دی آییندا آنادان اولدو. میللی حؤکومت زمانیندا، بلکایلی  1314ساعدی  

لاار بؤلومونااه قاااتیلیر. سینین گنجدئموکرات فرقهفیکرینه ووروالراق  نین  وریایل اؤنجه دن پیشه

آلینیاار. سااونرا تبریااز دئموکراتیک چاغالردا درگی لر بوراخیر و بونا گااؤره ده سااونراالر دوسااتاقا 

ایلینااده تهرانااا کؤچااور و  1339سااینده روان پزشااکی بؤلومونااده دوکتااورا آلیاار. یونیوئرساایته

. بو زامااانالر یازماغااا اوز گتیریاار. دلگشااا دا بیاار سربازلیغینی پادگاندا بیر طبیب کیمی کئچیریر

مطب آچیر. یوخسولالرا کؤمک ائتمک آمااالیال ادبییااات دونیاسااینا دا قاادم قویااور، سیاسااته ده 

 یااه1350دان  1340سیاسی گؤروشلرینی کئچیریر.    قاتیلیر. مطبده هم طبابت ائدیر، هم ادبی ا

داسااتان و...  بااو  یرلی ا اثرلر ا نمایشاانامه،دهدیر. چوخلو سیلنمهنین ادبی چیچک ر ساعدیقده

جاای 1346ی چیخاایش ائاادیر.  له برابر، گؤرکملی بیر یازار کیماا لیک ایللرین محصولودور. طبیب

سینی ر، بلکه سانسور مسئلهایلده جالل آل احمد له برابر هویدا ا ایران صدراعظمی ایله گؤروشو

نااین شااکیل سونوجو ایرانین یااازارالر اوجاااغی  نلریحل ائتسینلره آنجاق نتیجه آلمادان، حرکت

  338تاپماسینا بیتیر.

ساعدی بوغونتولو و خفقان ایللرینده چوخلو سیاسی مبارزلرله عالقه باغالییر، همان مبااارزلر 

یه چئوریلیرلر: صمد بهرنگی، پرویز پویان، سطورهده، اواخین گله جکده شاها قارشی مبارزهکی ی

لااه ال بااه اوختای، مصطفی شعاعیان و باشقاالری. بونا گؤره ده ساااواک ایبهروز دهقانی، علیرضا  

جی ایلااده آمریکااا یونیوئرساایته و ادباای 1356اولور.  جی ایلده دوستاق  1353یاخا اولور، نهایت  

لاار کونفئدراساایونو ایلااه نجیییغینجاقالری طرفیندن چاغریالراق، آمریکایااا دؤنااور و اورادا اؤیره

 
 . 1352الف( عبدالعلی دست غیب، غالمحسین ساعدی، تهران،  (338

 . 1381های قرن بیستمی ایران، دفتر پنجم، تهران، ب( کورش اسدی، غالمحسین ساعدی، چهره

 .1349ج( سعید سلطانپور، نوعی از هنر، نوعی از اندیشه، تهران، 

 .1358د( خسرو گلسرخی، نوگرایی و حقیقت خاکی، تهران، 

 .1356منی، درد اهل قلم، تهران، ها( باقر مؤ
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ده ایرانا دؤنااور. داهااا بوتااون یااازارالر و 1357و بوغونتوالری افشا ائدیر.   لرنجهن اشکایراندا گئده

ایلینااده ایراناادان ائشاایگه چیخماغااا  1360یه قاتیلمیشالر. آنجاق ضیالی الر شاها قارشی مبارزه

یشاایر. آنجاااق یین آذر آییناادا اوردا دونیاسااینی دهجاای ایلاا 1364جبور اولور، پاریسه گئدیر و  م

لاای یااازارالردان اوالراق، خ، بلکه دونیا ادبییاتیناادا ائتکااییرلی اثرلریله تکجه ایراندا یوده  ساعدی

تاریخه قاتیلمیش و همیشه لیک قاالرقی بیر اینسان کیماای یاشاااماقدا دیاار. ساااعدی قیرخاادان 

آرتیق کیتاب یااازمیش کاای اونااون یاریساای اویااون )نمایشاانامه(دیر. اویااونالردا »گااوهر مااراد« 

دان آرتیااق داسااتان بااو کیتااابالردا 40) داسااتان کیتااابی 8ر. اوچ رومااان، تخلوصااونو قااولالنی

 توپالنمیشدیر(.

 ساعدی عمرونون سون گونلرینی غربتده کئچیریر. او، بوگونلری بئله خاطیرالییر:

غربت ائلده بئله دویورام کی کؤکومدن قیریلمیشان. هاائچ بیاار شاائیی دوغااال گؤرمااورم.   "

ون بیناالرین تئاتر دئکورو کیمی گؤرورم. بئلااه خیااال ائاادیرم کاای کااارت پوسااتال پاریسین بوت

یانماقاادان. بیااری یاتماقاادان، و ایکینجیساای او "ایچینااده یاشاااییران. ایکاای شاائیدن قورخااورام

نی اویاق قاالر و سحره یاخین یاتام. نئچه ساحات یوخو ایچینده کابوسااالر چالیشیرام تامام گئجه

 گؤرورم...

نم. بو دورومو بیر جااور دفاااعی حاضیر دئییلم فرانسیزجانی اؤیره رکزادی آتیرام. لج ائدههر  

ام. خارجده اولماااق ان پاایس مکانیزم بیلیرم. قرارسیز بیر آدام کیمی هر آن ائوه قاییتماغا اینانیر

 ."دیرلردناشکنجه

ماان "بئلااه دئییاار:    آنجاق ساعدی عمرونون سونونجو دانیشیغیندا، اونااونال دانیشاایق آپارانااا

 ."اؤلندن قلمیمی ده قبریمه قویون!

 

 ساعدی نین یارادیجیلیق دؤره لری

لاارده یازیااب زاری دئییل ایدی، او چوخلو زمینهساعدی، تکجه حیکایه یازاری یا نوماییش یا

ل گااؤزه  پساایکولوژی،  –سااینده  لر ده ائدیب و اؤز تحصصی ساحهیارادیردی. بیر زمان ترجمه  –

-و سفر اهلی اولاادوغو و خااالق کوتلااهلی آپارمیشدیر. بوندان عالوه، ساعدی سیر لر ایرهچئویرمه

لرینااده اوخوجوالرینااا دوالنیااب و گااؤردوکلرینی ساافرنامه  –لرینه اوالن عشقی اساسیندا گزیب  

چاتدیرمیشدیر. ساعدی هر ساحه یازیرسا دا، اؤزونه مخصوص بیر یااازیالر آپاااریر و اؤز مااارکینی 

اثرلرینه ووروب یاخود دئمک اوالر اؤز دامغاسی و اؤز امضاسیال تانینیر. هر حالاادا، ساااعدی نااین 

 یارادیجیلیق دؤورانی نی دؤرو بؤلومه بؤلمک اوالر :
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 رایلینه قده 1335دان 1326

 رایلینه قده 1345دن 1335

 رایلینه قده 1357دن 1345

 رقده دن اؤلومونه1357

ر کی هله بیر سیرا یازیالری، اؤلوموندن سونرا ایشیغا چیخیر و چاااپ و بوراسی دقته الییقدی

سیک کئچمااک دوز دئییلاادیر. یاخشاای وزگون تانیماق اوچون، هئچ ده تلهاولور! منجه یازاری د

 :یش تقویمینی بیرگه نظردن کئچیردکاوالر ایلک اؤنجه یازارین یاشای

 غالمحسین تبریزده آنادان اولور. – 1314

معلاام "اثریناای،    "مفتش"سی اوالن  میشدن ایلک حیکایهیاشینی بیتیرمه  12  هله  –  1326

 درگیسینده یاییمالییر. اونون یازماغا ماراغینی ائله بورادان گؤرمک اولور.  "امروز

 نی چاپا تاپشیریر.آدلی حیکایه  "نخود هر آش"الراق،  یاشیندا او 18هله  – 1332

درگیسااینده چاااپ اولااور.  "سااخن"ساای آدلی قیسسا حیکایااه  "مهتاب  –آفتاب  "  –  1333

 بوراسی دقته الییقدیر کی بو درگیده چوخلو بؤیوک و آدلیم یازارالرین اثرلری چاپ اولوردو.

جااو ساییساایندا چاااپ اولااور. 4نااین  ارین ایکینجی اثری ده سخن درگیساایهمین ایلده یاز

 ایدی.  "مرغ انجیر"نین آدی حیکایه

عنااوانی آلتیناادا اثریناای   "پیگمالین"بو ایلده بیر اویون و حیکایه لر توپلومو اوالن    –  1335

 الییر.نتبریز یایی

 کتابی چاپ اولدو.  "های شهر ریخانه" – 1336

 درگیسینده  "معلم امروز"سی  حیکایه  "ظهر که شد" – 1337

 درگیسینده  "صدف"سی  حیکایه  "شبان فربک " 1337

 درگیسینده "معلم امروز"اثری   "تندیسه جاوید" – 1338

 لر توپلوموآدلی حیکایه  "شب نشینی با شکوه" 1339

   "کاربافک ها در سنگر" – 1339

 کتابی یاییالندی  "کالته گل" – 1340

 نی یازدیاثری "صدا خونه" – 1340

 ده"کتاب هفته"سی  حیکایه  "قدرت تازه" – 1341

 سیحیکایه  "مانع آتش"  - 1341

 درگیسینده  "سخن"لری  حیکایه  "گدا"و   "برادردو  "  - 1341
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 درگیسینده  "آرش"سی  حیکایه  "عروسی"  - 1341

 ترجومه اثری  "شناخت خویشتن"  - 1342

 نین نشریپانتومیم کتابی –ده الل بازی  "  - 1342

 ده"کتاب هفته"سی  حیکایه  "دعوت"  - 1342

 ده"کتاب هفته"سی  حیکایه  "راز"  - 1342

 ترجومه  "های قلبی و فشار خونیقلب، بیمار"  - 1342

 "ایلجچی"  - 1342

 ترجومه  "امریکا، امریکا" – 1343

 عزاداران بیل"  - 1343

 چوب بدستهای ورزیل  - 1344

 "بهترین بابای دنیا"  - 1344

 "خیاو یا مشکین شهر  - 1344

عاازت الااه   "چوب بدستهای ورزیاال"ساعدی نین بیر سیرا اویونالری او جومله ده    –  1344

انتظامی، علی نصیریان، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، پرویز غناای زاده ، جعفاار والاای و 

 محمود دولت آبادی کیمی صنتکاالر طرفیندن صحنه یه چیخیر.

 لر توپلوموحیکایه  "دندیل – 1345

 یشتن در خلیج فارسسایه های خو – 1345

 "اهل هوا"

 جی ایلده تهران بیلیم یوردوندان پسیکولوژی ساحه سیندن دوکتراسینی آلدی. 1346

 "های بی نام و نشانواهمه"  - 1346

 اویونو  "آ بی کاله، آ با کاله"  - 1346

 اویونو  "خانه روشنی"  - 1346

 ده"دفترهای زمانه"قیسسا داستان    "مهدی دیگر"  - 1346

 اویونو  "دیکته و زاویه"  - 1347

 داستانالر توپلومو  "ترس و لرز"  - 1347

 فیلم نامه سی  "فصل گستاخی"  - 1348

 رومانی  "توپ"  - 1348

 اویونو  "پرواربندان"  - 1348
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 اویونو  "ما نمی شنویم"  - 1349

 اویونو  "وای بر مغلوب"  - 1349

 کتابی  "جانشین"  - 1349

 اویونو "چشم در برابر چشم"  - 1350

 لوح درگیسینده    "شرح حال  " – 1350

 سیفیلم نامه  "گاو"  - 1350

 قیسسا حیکایه  "میهمانی"  - 1351

 سیقیسسا حیکایه  "زنبورک خانه"  - 1351

بو ایل ساعدی ممنوع القلم اولدو. البتده ساااعدیله براباار چوخلااو یااازیچیالر، حتااا   –  1351

 نیلدی.ندی. یازماقدان ال چکمکلری ایستهاؤلموش یازارالرین اثرلری ده یاساقال

 درگیسینده  "الیفبا"داستانی    "بازی تمام شد" – 1352

 نین یازماسیسیحیکایه  "مار در معبد"  - 1352

 رومانی دوستاقدا یازماسی  "ندانتاتار خ"  - 1353

 درگیسینده  "لوح"سی  حیکایه  "واگن سیاه"  - 1353

 اویونو  "عاقبت قلم فرسایی"  - 1354

 اویونو  "این به آن در"  - 1354

 رومانی  "غریبه در شهر"  - 1355

 توپلومو  "گور و گهواره"  - 1356

   "ماه عسل"  - 1357

نااین ساایدرگاای "دفترهااای زمانااه"لااری حیکایااه "روح چاه"و  "های بادیسهما" -  1357

 بیرینجی ساییندا

ده دانیشاایق آپااارمیش  و بیلاایم یوردالریناادا "انجمن قلاام"رک  سفر ائدهآمریکایا    -  1357

 چیخیش ائتمیشدیر.

 ده"کتاب هفته"قیسسا داستانی    "واگن سیاه"  - 1358

 درگیسیندهآرش   "در آغاز سفر"و    "خانه باید تمیز باشد"  - 1359

 "اسکندر و سمندر در گردباد"  - 1360

 درگیسینده  "آرش"سی  حیکایه  "جاروکش سقف آسمان"  - 1360

 آرش درگیسینده  "ای وای تو هم"  - 1360
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 فرانسایا مسافرت ائتمیش و پاریسده قاالرقی اولموشدور. – 1361

 سینی یاییمالدین یئنی دورهنیدرگیسی  "الیفبا"  - 1362

قبریسااتانیندا  "پرالشااز"نااین ایکیسااینده دونیااادان گااؤزون یومااوب و آذر آیاای – 1364

 قویالندی.

نین چاپ اولماسی دایانمادی. بلکه بیر کی ساعدی نین اؤلومو ایله اثرلریدیر  جالیب بوراسی

ان ائشاایکده یاای اساساایندا ایراناادا و ایراناادمیش اثرلری ده اوخوجوالرین ایسااتهسیرا چاپ اولما

 :دندی، او جوملهیاییمالن

 درگیسینده  "الیفبا"قیسسا داستان    "اسماعیل" – 1365

 اویونو الیفبا درگیسینده  "ی دربدریرگ و ریشه"  - 1365

 الیفبادا  "شنبه شروع شد"  - 1365

 الیفبادا  "میر مهنا"  - 1365

 دنیای سخن درگیسینده  "میهمانی"  - 1367

 اویونو  "عافیت گاه"  - 1368

 دا"کتاب به نگار"قیسسا داستان    "ساندویچ"  - 1368

 کلک درگیسینده  "صداخونه"  - 1369

 کلک ده  "پادگان خاکستری"  - 1369

 درگیسینده  "تکاپو"نین بیر پارچاالری  مقتل رومانی"  - 1372

 "مار در معبد"  - 1372

 تاتار خندان  - 1373

 اویونو  "ضحاک"  - 1377

 "آشفته حاالن بیدار بخت"  - 1377

 "خانه برف"  - 1377

 رومانی  "غریبه در شهر"  - 1378

 اویونو "پرندگان در طویله"  - 1378

-اپا وئریلیر؛ آنجاق هلااه ده ساااعدینین اثرلری یئنی دن چبوندان سونرادا بیر سیرا ساعدی

 سینده ائتکالری تانینمامیش قالماقدادیر.نین ادبیات ساحه

 

 نین اثرلری  ساعدی
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یر. اثرلرینی یوخاریدا سایدیق؛ آنجاق بونالر حاققیندا بؤلوملر آییرما دا الزیمدنین نئچه  عدیسا

سوژه ساعدی یازیالریندا   مختلنین  قونوالر  و  متفاوتلر  دا  فورماالری  اوالراق،  اونو یف  دیر. 

یاخشی   داها  گؤسترمک  بؤلوملرده  کیمی  رومان  و  سفرنامه  چئویرمه،  اویون،  حیکایه،  اثرلرینی 

 ده بورادا بو بؤلوملری آییرما ایستردیک : اوالر. بیز

 

   اوزون حیکایه و رومان : 

/ بازی تمام شد،  1355/ غریبه در شهر، 1353/ تاتار خندان، 1346آرامش در حضور دیگران، 

 / توپ،1356

   

 لر : درگی 

 .1357/ کتاب جمعه، 1348/ کتاب زمان، 1356-1353ده، جیلد 6سی، الفبا درگی

 

 لر :قیسسا حیکایه

/  1346های بی نام و نشان، / واهمه1345/ گور و گهواره، 1347عزاداران بیل،  /ترس و لرز، 

 /  1339شب نشینی با شکوه، 

 

 اویونالر :

بافک      سنگر،کار  در  گل،  1339  ها  کالته  بدست1340/  چوب  ورزیل،  /  بهترین 1344های   /

/ خانه 1346آی با کاله، آی بی کاله،  /  1345بابای دنیا/ پنج نمایشنامه از انقالب مشروطیت،  

/ وای  1348/ پرواربندان،  1347/ دیکته و زاویه،  1347/ خانه ها را خراب کنید،  1346روشنی،  

/  1357/ ماه عسل،  1354/ عاقبت قلم فرسایی،  1350/ چشم در برابر چشم،  1349بر مغلوب،  

تللو در سرزمین عجایب / ا1341/ گرگها،  1341/ عروسی،  1372/ مار در معبد،  1377ضحاک،  

/ قاصدها،  1336/ پرده داران آینه افروز، پاریس/ لیالج ها،  1338پاریس/ پرندگان در طویله،    –

افسون شده،  1337/ خانه برف،  1337 بامها و زیر 1367/ محاکمه میرزا رضا کرمانی/ خیاط   /

/  1354در به دری،  / مرگ و ریشه  1342/ از پا نیفتاده ها،  1337/ میمون خاتون،  1340بامها،  

 .1335پیگمالیون، 

 

 پانتومیم لر :
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 .1341/ شهادت،  1342/ الل بازی ها، 1344/ در انتظار،  1342ده الل بازی،  

 

 فیلم نامه :

 / گاو/ دکتر اکبر/ رنسانس/ مولوس کورپوس1356دایره مینا،  

 /   1348فصل گستاخی، 

 

 ترجومه لر : 

/ خود  1343/ آمریکا، آمریکا؛ 1342قلبی و فشار خون، / بیماری های  1342شناخت خویشتن، 

 .1342پژوهی، 

 

 سفرنامه لر :

/ سایه های خویشتن در حاشیه   1345ا، / اهل هو1343خیاو یا مشکن شهر،  /1342ایلخچی، 

 .1345خلیج فارس، 

 

 اوشاقالر اوچون حیکایه لر : 

 کی یک دونه/ / ی1348/ گمشده لب دریا، 1357/ کالته کار، 1353کالته نان، 

 

 داغینیق یازیالر : 

 1349ساوجبالغ/ قره داغ، 

 

 داستانالر : 

 / بوسه عذرا/ جوجه تیغی 1332/ مانع آتش، 1332نخود هر آش، 

 

 رومانالر :

 / کاروان سفیران خدیو مصر به دیار امیر تاتار/ رمان بی نام و ناتمام 1372مقتل، 

 

 نین اثرلرینه بیر باخیشساعدی
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ال اویون آراسیندا فیرالنیر. او، بوتون اثرلرینااده ا داسااتانالردا و اویااونالردا ا داستانساعدی  

توپلومون باالجا ا بؤیوک اوالیالری قلمه آلیر، ادبییات ساااحه سااینده بیاار متعهااد یااازار کیماای 

توپلومون دردلرینی یازیر، بیر طبیب کیمی ا روان پزشک کیمی ا اوالیالری آراشاادیریر، بوتااون 

-للیااک انیشیر. مختلف سیماالری اؤز اؤزهرلیغی ایله یورولمادان چالیشیر؛ سؤزو ده چوخدور، دوا

ن آدامالرال شاااهین ظاااهری لتاق و قوربان ا قوربان دئیهیر. چاپلوس، یایهلریله تانیتدیرماق ایست

الر، آداماا آزادلیغینی افشا ائدیر. چوخ اویونالری بو ایکاای تیپاای آراشاادیرمادادیر. اویااونالردا کاای 

دیر و اویون یازان بئله سیماالری آچیقالق ایسته ییر و دوغاارودان توپلومون تانینمیش سیماالری

 ریر. دا موفق دیر و اؤزوندن باشاریالر گؤسته

دیر. ورزیل کندینااه دوغااوز نالریندانل اویونین گؤزهساعدی  339«چوب بدستهای ورزیل»

ر لاار نااه قاادهن محصااولونو آرادان آپاااریر. کناادلیلاارییاار و کناادلری ویاارا ن قویااور، کناادچیگل

چالیشیرالرسا دا اونون قارشینی آال بیلمیرلر، اووچااو توتااورالر. اووچااوالری یئاادیردیب دوغااوزو 

دن دویمااورالر. ایناادی داهااا دوغااوز یااوخ، بلکااه ییر. اووچااوالر یئمااک الردان ایستهتوتماغی اون

لرین وار ا یوخااو اووچااوالری یئاادیرتمک اوچااون الاادن رین الینده اسیر اولورالر. کندلیاووچوال

گئدیر، اووچوالر الیندن قورتولماق اوچون، یئنی اووچوالر گتیریرلر، یئنه غارت باشالییر، ایناادی 

لر مچیااده لره چئویریرلر و کندلیکندلی لرینیبیرینه گوهلل آچماق عوضینه، تفنگ اووچوالر بیر ا 

 پناه گتیریرلر.  

لاار سااانجیلیرالر و الری کیمی بیر باجادان نئچااه دفعااهاعدی نین بوتون اویونلر، سلیورزیل

 یئنی بیر یول تاپمادان عاجز دیرلر. 

دیاار، آنجاااق اوناادا اوالن تعهاادون لدیجیلیغی چوخ گئنیش، دریاان و گااؤزهنین یاراساعدی

ونکی ایستیر توپلومون بوراخیر، چرینده منفی تأثیرلر  گاهدان اونون یارادیجیلیغی اوزه  چوخلوغو،

. همااین عاماال، اونااون لرینه جاواب وئرسین، اونالرا یااول گؤسترسااینلرینین ایستکبوتون صنف

 نی بوروشدوروب چتین یولالرا سالیر.  یارادیجیلیغی

جی ایلده یاااییلمیش. 1343دیر. بو اثر  یرینین شاه اثرلریندن ب، ساعدی340بیل عزالیالری

وار و اوالیااالر بیاال کندینااده کئچیاار. کناادین فضاساای توتغااون، بوغوناااق و ناغیلی  8بو کیتاب  

قورخولودور. بیل بیر ساده کنددیر، کندلی لری اوندان ساده بلکه جاهیل و سفئه؛ چوخ دانیشااان 

 
 .1352گوهر مراد، چوب به دستهای ورزیل، تهران، انتشارات نیل،  (339

 . 1348غالمحسین ساعدی، عزاداران بیل، تهران،  (340

 .1385ن: نگار خیاوی، تبریز، ( غالمحسین ساعدی، بیل عزالیالری، چئویره-
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بااورادا الیزمی نی گؤزلااه ییرلاار. ساااعدی نااین جااادویی رئاا و قورخاق؛ بیر آچیلیش، بلکه فاجیعه

یچیالر، بیل ریر. بو اثر ائله بؤیوک ائتکی بوراخمیشدیر کی بیرسیرا یازآیدینجاسینا اؤزونو گؤسته

رکز و سینی گابریل گارسیا مارکز و ماکوندوی اثرلرینااده اورتایااا آتیاارالر. مااانین ائتکیعزالیالری

ده اوالن الر. هاار حالاادا، بااو اثاارسیندن یارارالنماالرینی قئیده آلیاارماکوندویو ساعدی نین ائتکی

 8دیاار. اونااون  نااد یااوخ، بلکااه بوتااون ایااران تمثیلاایدیر، بیل بیر کقورخو فضاسی چوخ اؤنملی

فیلم ایرانین سینماساایندا ان ناغیلیندان، دؤردونجو ناغیل »اینک« آدیندا بیر فیلم چکیلدی و بو 

 ل فیلم تانینمیشدیر.  گؤزه

ییر؛ کند باشاادان وروموش بیر کند، داغیلماغی گؤزلهیوخ، چدن خبر  بَیَلده شادلیق، شنلیک 

ه دیبه غارت اولونموش، ائولرین قاپیالری باغلی، اؤلوم شیهه چکیر و کؤچ ... بیَلَدن قاچااان شااهر

نین داستانالریندا شهردن بیر یئااری ساائچیب بوتااون شااهری قاچیر، شهر ده کنده تای، ساعدی

دیر بیر شهرین تمثیلی. خسته خانا بوتون مسااموم هااا خانا  دیریر؛ ایندی بیر خستهاورادا سیغیش

 لریله.  ا دا مچید، توز باسمیش عَلَمواسیال؛ ی

الردان چوخ تئز کئچیر، همیشه عجله ده دیر، ساده و قیسسا یااازیر، آنجاااق ساعدی موضوع

لاای، ائلااه ائتکاایرلر قیسسا، آممااا  ده و هر جمله ده بیر کیتاب سؤز واردیر. یارانان تصویهر کلمه

کسگین قلمله یازیرکی اوخوجو اؤزونو اورادا گؤرور، دویور و دوشونور. ساعدی اوچون سبک اؤناام 

سیزدیر. دیله چوخ باغلی دئییل؛ بلکه ده اؤز آنا دیلی اولمادیغیندان، یاد بیر دیلااده یازدیغیناادان 

لیکله ده ؤز یولونو گئدیر، بئلهر. ساعدی ادیاغیلین گئدیشی اونونچون اؤنملیمیر. ندیله اؤنم بسله

بلکه اؤزه ل بیر سبک و شیوه یارادیر. ناغیل چوخ ساااده باشااالنیر، آنجاااق پیتالشاایق دوشااور و 

ونوجو بیاار فاجیعااه یااارادیر. قهرمانالرین حسیاتی و رواناای حااالالری باشااالنیر و اوالیالریاان ساا 

 ق،                         الریندا، بلکه ده قهرمان یوخ، هامیسی قورخانین ناغیلساعدی

لیاار، مااات قااالیر و لیگینه چئوریلیر. آدامالر گیجااهنلیگی، توپلومون چتیبیر آدامین چتین 

 سینیر. آدامالر داغیلیرسا، اوالیالی یئرینده قالیر.  

 –حیکایااه اوالراق، بیاار  8ل اثرلریندن بیریاادیر. بااورادا نین ان گؤزه: ساعدیعزاداران بیل

نااین دیلاای بااورادا اق، بؤیوک اوالیالر اولااور. ساااعدیلیدیرالر. بیل باالجا بیر کند اوالربیرینه باغ

آچیلیر. بیلین آدامالری ساده بیر دیل ایلااه دانیشاایرالر. چااوخ ساااده سااؤزلردن ده دانیشاایرالر؛ 

نااین قااادیلاارده اوغرولااوقالری، بیاار  نااین گئجااهانیشیقالری قونشو کندین آدامااالریاونالرین د

همااین بااو ساااده دانیشاایقالردا سی، قونشو کندین نوخوشلوغو، اکین و بیچااین. آنجاااق  سئوگی

لری آچیقالنیر. بورادا ساعدی عاجز بیاار اساس پروبلئملری ویاخود چتینلیک   ایرانین  –نین  اؤلکه
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اوزه -اوزیازارین دیلیجه یوخ، بلکه درد تانیان و درده درمان آختاااران بیاار اجتماااعی یااازار ایلااه  

بیرینااه قاریشاادیرمیر. هپااروت عالمینااه -اطوار چیخارماییر. الهوت و ناسوتو بیر-گلیریک. او، ادا

میاازین اساااس دیاار؛ و بااونالر اؤلکااهدیاار، یاشاااییشیشاادیغی سااودور، اینااک گیرمیر. اونااون دان

 پروبلئملریدیرلر.

 

دناادیل شااهرده اوالراق ده چاپ اولااور(.  1345ده بئله بیر ناغیل الر توپلومودور )  341دندیل

یم بیل کندی کیمی بوغوناق هاواسی و قورخاق آدامااالری وار. غااارت ناااغیلی دیاار. دناادیل عقاا 

لر )ایراناای تمثیاال ائاادیر( اؤز مالالریناادان یارارالنمااا گااوجلری لیاینسانالرین یوردو دور. دندیل

دن بیاار اسااتفاده ائااده بیلمااهلاار  لااییه گلیر. دندیلیاشلی بیرقیز، محله  16مارا آدلی  یوخدور. تا

رک، فاتحانااه قاییاادیر، دندیلااه هاائچ زاد رهگلیااب، کااام آلیاار و باجاااریق گؤسااته آمریکالی افسر

 چاتماییب تامارانین سینیق ا سالخاق دوروم و دندیلین اولور. 

جی ایللرده چوخ یازیب، چوخ چالیشیر و خالق ایچینده، اؤزه للیااک لااه ضاایالی 40ساعدی  

یازماقالر یا ناعیل یازماااقال   342ا متعهد بیر یازیچی کیمی تانینیر. ساعدی تکجه اویونالر آراسیند

لریناای چیخااار داراق ری ا آیری ادبی ا اینجااه صاانت درگاایکیفایتلنمیر، بلکه الیفبا، آرش و آی

الرین ایچینده یاشاییر. او، رئااالیزمی دیریلاادیر، آنجاااق نین چالیشقان یازاری کیمی ضیالی  زمانه

 ا جادو دا قاتیر.  اون

یاتیناادا بیاار دؤنااوش نین هنری اونون یازیالریندادیر. اونون یارادیجیلیغی، ایااران ادبساعدی

. دیاارالردیر. بورادا اوالن آدامالر تانیشدیر. ساعدی واقعیتله خیال آراسیندا بیر فضا یاراسینوقطه

ن امپریونیزمااه ده گاهااداسااوررئالیزمدن کااؤک آلیااب گلیاار.   تامام حرکتلری دوغالاادیر. هاار زاد

قاتیر. بااو  نین اثرلرینده، رئالیزم، سوررئالیزم و امپرسیونیزمه سمبولیزم دوزونو دایاپیشیر. ساعدی

 
 .1350غالمحسین ساعدی، دندیل، تهران،  (341

ت قازانمیشدیر. او  ایرانین اویون یازارالری آراسیندا بیرینجی موقعی قازانیر و اونالرجا اویون کیتابالری شؤهره ساعدی، (342

 دن بو اثرلری آد آپارماق اوالر:جمله

 ب( گوهر مراد، الل بازیها، تهران، انتشارات پیام، بی تاریخ. .1347الف( گوهر مراد، دیکته و زاویه، تهران، 

 .1340د( گوهر مراد، بامها و زیربامها، تهران،   . 1346د، آی با کاله، آی بی کاله، تهران، ج( گوهر مرا

  ر چاپ اومامیش. ها( گوهر مراد، هنگامه آرایان، بو گونه قده

 . 1349و( گوهر مراد، پنج نمایشنامه در انقالب مشروطیت، تهران، 

 . 1383رحیمی، ز( غالمحسین ساعدی، گؤزه گؤز، تبریز، ترجمه محمد 
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 ریر.ندا اؤزونو قاباریق شکیلده گؤستهلرینده و اویونالریسمبولیزم قیسا حیکایه

دونیااادان دا دانیشاایر. نوخوشااون ایااچ  لرینده تانینمامیش و قااارانلیقساعدی بوتون حیکایه

نااین ساااعدی  غوالرینی و رواناای دردلریناای تانیتاادیریر.نی آچیقالییر؛ دوشالرینی، ایچ دویعالمی

ر دوغالدان آیریلیر کی طبیعتدن اغراقلی تصویرلر یارانیر. بااورادادیر کاای گاهدان وصفلری او قده

لااری خیااال یولااو ایلااه الااه اعدی ولقعیااتیول آچیلیر. آنجاق س  سوررئالیزمدن جادوئی رئالیزمه

 ریر.لرینده اؤزونو گؤستهر. بو باشاری اونون چوخلو حیکایهگتیری

مااه لندیرسااینی محکاامنااین بینااؤرهقویمااا ایلاای و حؤکااومتیجی ایلده، شاهین تاج  1346

چاغیندا، ساعدی هامیدان آرتیق مئیداندا گزیر. ساواک شاها قارشی دورانااالری توتااوب، کساایر، 

ن بیر زاماندا، ساعدی مختلااف یااازارالرالر سانسااورا نین دال ا قاباغی کسهسیینج تیهاسیر. قیلب

ده چریااک 1349یر، آنجاااق لاار یااازالریندا، سااانکی شاااها اتهااام نامااهقارشی آیاغا قالخیر. ناغیل

شاای شاااها قارلر الینااه تفنااگ آالراق  ان و شومال اورمانالریندا، فداییعملیاتی باشالییر؛ آذربایج

لریناای شاااها زهاار ائاادیرلر. آنجاااق ساااعدی یاراتمااادان ایللیک شاهلیق جشاان  2500چیخیب  

دایانمیر. بو زامااان تعهااد اونااون یارادیجلیغینااا زور گلیاار. ساااعدی اثرلریلااه خااالقین اینقیالباای 

دن 53  لریله یازاریمیزی دوستاق ائدیر.حرکتینه قاتیلیر. آمما شاه دا قورخویا دوشوب ساواک قوه

لره معروض قالیر. نهایت بیر ایلدن سونرا آزاد اولور. داهااا یاراتمااادان ر ان چتین اشکنجهقده   54

جاای ایلااین بوغونتااو 1360ا دؤنااور تااا  جاای ایلااده ایراناا 57ییر و کؤچااور.  ر. ایراندا قاال بیلمهقالی

بر یااوخ. بااو زامااان ان خیه مجبور قالیر. داها یاراتمادلره کؤچمهدوروموندا یئنی باشدان یاد اؤلکه

لرله ال به یاخا اولور. وارلیغی ضعفه اوغراییر و قلماای سوسااور؛ آممااا نئچااه ا لیک مختلف خسته

یینااده قااالیر. بااو دانیشاایقالر دا بااو نااین نیسااگیلی اورهنیشیقالر آپاریر. آنجاق آنا دیلااینئچه دا

 نیسگیلی آچماغا جان آتیر. 

لاای سااوروب، ل سااؤزلر ایاارهآپااارمیش و گااؤزهالر لرلااه دانیشاایقساااعدی مختلااف درگاای

ساای حاققیناادا ایلگاای  قااه ونین آنااا دیلینااه عالدن ساعدیآچیقالمیشدیر. او جمله  تاریخیمیزی

وخوموشااام، اودا جی ایلده دانیشیقدا بئله دئییر: »من بیر ایل تورکااو ا  64معلوماتالر آلماق اولور.  

دن اوخویوردوم. اورادا ماکسیم گااورکیکالسی    نین زامانیندایدی. دؤردونجووری حؤکومتیپیشه

لاار، صااابیردن، میرزاعلاای ی مثلناغیل اوخودوم، چخوف دان داستان کیتابیمیز دا واریدی. تورک

معجزدن شئعرلر واریدی... بونالرین هامیسی کیتابیمیز دا واریدی. ماان تکجااه او زامااان اؤزومااه 

-م« بو سؤزلر هاروارد یونیوئرساایتهاینسانام، درس اوخویورااینانیردیم، کئف ائدیردیم کی من ده  

لاای دا دا بئلااه بیاار دانیشاایق ایاارهسیله دانیشیقدا سؤیلنمیشدیر. رادیو بی بی سی ایله دانیشاایق 
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 سورولور: 

 ا اؤز آنا دیلینیزه ا تورکجه بیر اثر یازمیشسینیز؟  

 ر منیم باشیما دؤیدولر. ا یوخ، بونا گؤره کی اول قده

 نیرم. لهسفا تأ

ر منیم باشیما ووردوالر کی مجبااور اولاادوم فارساایجا یااازام.  یین. اول قدها یوخ، تأسف یئمه

 آنجاق بیر اویون تورکجه یازمیشام.  

 ا اجرا اولدو؟  

ین ایکینجی ساییسیندا چاااپ اولاادو و سانسااور ردالر اویونو ایدی کی »کتاب ماه«ا یوخ، قو

 یردیالر.  مأمورالری تؤکولوب اونو ییغیشد

رحیم رئیس نیا آذربایجان یازاری بئله ایضاح ائدیر کی »پرندگان در طویله« یا همان »پاانج 

« متناای تورکجااه چاپااا قـوردالرجی ایلده »1345انقالب مشروطیت« کیتابیندا،  نمایشنامه از  

ی جاا 46یااا  45گاای ممقاناادا اوالن زامااان یئتیشیبدیر. آنجاق یازار بونو دا آرتیریر کی صمد بهرن

 یه گتیرمیشدیر.    ایلده بو اویونو صحنه

یا  طنز: ایله  طنز  ده  دردلری  قویمور.  قیراغا  طنزی  اوالراق،  یازار  بیر  جیددی  زماغا  ساعدی 

اثرلری اونون  طنز  قولوچالیشیر.  بیر  قیریلماز  رژیمینین  شاهلیق  توپلومون،  او،  نین دور. 

اولموش   مسخ  یازیر.  یازاریفالکتلرینی  تصویرلرده  بو  چکیر.  تصویره  ایله  بتشاری  ن  اینسانالری 

حیکایه   12)  لریندهحیکاله  "شب نشینی باشکو"باخین:    دیر.مهارتی و باجلریغی حیرت ائدیجی

لنمیش، کؤهنه دوروم، حالسیز و لرینده خفهکارمندلرینه عایید دئییل( اداره  دولت  اوالراق، تکجه

م تانیتدیریلیر.غملی  ادارهحیکایه  "چتر"  حیطی  آقای حسنی  قدیمکی  سینده  احوالین  ثبت  ی 

ائودن او،  گؤروروک.  اولدوغونو  آدام  منگ  و  گیج  بیر  اوالراق  کارمندی  چترینی    بیر  چیخاندا 

وسا ائو  یاغیش  گؤتورور،  چکیر؛  باش  توکانا  ایکی  بیر  آنجاق  چیخیر؛  بازارا  اوچون  آلماق  ئیلی 

ایت آقای حسنی چترینی  و  بیلمیر. باشالییر  قویدوغونو  توکاندا  هانسی  هارادا،  او، چترینی  یریر. 

بیر   پیس  ایسالناراق،  آلتیندا  یاغیش  و  تاپماییر  آنجاق  چکیر،  باش  توکانالرا  گئتدیگی  بوتون 

دورومدا ائوه قاییدیر. وسائیلی یئره قویدوقدا چتر قولونون اوستونده گؤرونور. بورادا اوالن طنز ،  

 زدیر.عینی حالدا آجی بیر طن

کتابدا      محتوم"همین  حیکایه  "سرنوشت  اوز آدلی  ایله  کیرمند  نئچه  بیر  یئنه  اوزه    -ده 

-لیلدیر. اونون دگوندن بؤیومکده-سی گونویئر کورهدوروروق. آقای تلیسچس بو اینامدادیر کی  

قده بو  گونده  بونالردیر:  و لری  حیوانالر  بؤیویور،  اینسانالر  گئدیر؟  هارا  بونالر  یارنیر؛  آشغال  ر 
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بون بؤیومکده دیرلر.  یئر کورهآغاجالر  دلیلسیالر  بؤیومک  آقای  لرینین  بیری،  باشقا  آنجاق  دیر. 

-مهتلری ائشی نون دلیلنین طرفداریدیر. اوسینین کیچیلمهسیریز ده اونا قارشی یئر کورهاشک 

بو او،  استحقده  لیدیر.  باشقا  و  نفت  معدنلرین،  کورهر  یئر  چیخاریلماسیله  نین سیصالالرین 

-ه آقای مصباح توالته گئتمک ایسته نه اینانیر. بو آرادا ، بئیه بیر داغ بحثلر ایچیندسیکیچیلمه

-نین بؤیونه سینده اؤز سهمیسیدوقدا دئییر: گئدیرم یئر کورهسینی سوروشون نه ائتمهییر. اون

 رینه یئتیرم. می یئ

کارمندلری دولت  باشکوه،  نشینی  اشب  گؤستهورهنین  دورومونو  داریخدیران  توپلوم  ک  بیر  ریر. 

 اینسان تانیان یازار کیمی دردلری آچیقالییر، اونالرا درمان دا آختاریر.   
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              343حبیب فرشباف

                                                                                            

لی دن دانیشاندا، اونالرجا یوخ، بلکه یوزلرجه دوشونجهگیلصمد

دیاار. بااونالردان بیااری ده مباریز شاعیردن آد آپارماااق الزیااممعلیم،  

بیتیردیکاادن سااونرا، آذربایجااانین دیرکاای درسااینی  حبیب فرشباف

ه زحمتااه کندلرینده، یوخسول کند اوشاقالریال بیرگه یاشاییب، بیرگ

لریلااه کاادرلرینی بوتااون ایلیک   -نااین دردلریقاتیلیب و کند کوتلااه

الر. یه حاضیرالشاادیرمیشلی بیر مباریزهدویوب و اونالری دوشونجه

ییب و اوشاااقالرا دریاان محباات بساالهلااه  للیااک لره، اؤزهحبیب کتلی

نی اونالریاان قانینااا قاااتمیش و دوشاامنین نفرتلاای اوزونااو اونااالرا صاانفی دوشااونجه -میللاای

-دیگیمیز زامان شئعرینه موراجیعت ائتمااهتانیتدیرمیشدیر. آنجاق اونو شئعرلریله تانیماق ایسته

 کیر.گره  میز

شااعرلرینده، غاادار شاااهین سیماساای، سینده ساییلیر . اونااون دا  حبیب، صمد گیلین جرگه

سی آیدینالشیر. خالقیمیزدا بئله بیر چیرکین نظاما نیساابت نین چیرکین چؤهرهشاهلیق رژیمی

نفرت یارادیر. حبیب ایلک آددیمااالردان اوخوجااوالرینی گااونش کیماای نورساااچماغا وقااارانلیق 

 لیر:لرین گوندوزه ساری قاپیالرینی آچماغا چاغیریر و بئله دیله گگئجه

 بو نئچه گون عؤمورده، گونش تکی نورساچاق

 344یه، گوندوز قاپیالرین آچاق.قارانلیق بو گئجه

القی حبیب دونیا گؤروشلو بیر شاعیر کیمی چیخیش ائدیر، اونون وطنی دونیا بویوناادا و خاا 

دیر. او، جانینی بشااریت عالمینااه قوربااان ائتمااک اوچااون بااو دونیایااا لر و اینسانالربوتون میللت

 گلمیش و اؤزونو »دونیا اوغلو« آدالندیراراق دئییر:

 بو گئنیش سوالر ایچینده

 نه کی وار قورولوق، دونیادیر آدی.

 یاموطنیم دونیادیر، من دونیالی

 لرینهایشچیدونیا  

 
 . 1374آذر  8،  98امید زنجان، سایی:   343
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 یام.من قوربان اولمالی

 حاخلی اینسانالرا قارا بیر قوالم

 دیرسهبشریت جانلی بیر جسم

 345وجودوندا بیر آغ قولبوالم.من ده  

 

 حبیب فرشبافین یاشاییشی 

لاار ده تبریزده آنادان اولوب و تبریزین ان بوغونتااوالر چاغالریناادا مبااارز معلیم1323حبیب  

سااینده اؤن ساایراالردا دایانمیشاادیر. آذربایجااان لقیمیزین مبااارزهسااینه قاتیلیااب و خاااجرگه

عرین مبااارز قولوناادان یاراتماغااا جااان آتمیشاادیر. نین متعهد ادبییاتینی قولالناااراق، شاا شئعری

شاهین، خالق آراسیندا دووارالر چکدیگی بیر زاماندا، شاعیر دووارالر ییخماغااا چالیشاایر و بئلااه 

 اینانیرکی:  

 سحر ائرکن دوغاردی./    میزدهگونش پنجره/   دووارالر اولماسایدی

 سعادت یاغاردی.مین  /   ن سالمدانمئه گتیره/   دووارالر اولماسایدی

 سی.دووار هیجران آیه/   دووار آیریلیق سؤزو

ان دووارالر، اینسااانالرین شاااعیر بونااو دوشااونورکی چوخلااو دووارالر، تاااریخ بویااو یاراناا 

 -قیچالریناادان یااارانمیش و هاار بیاار کرپیچاای اینسااانین ال -، اینسااانالرین قااولباشااالریندان

 لمیشدیر و یئنه اینانیرکی:آیاغیندان دوزه

 نه اوجا داغ، نه دره/   دوستو دوستدان آییرمیر

 آییرمیشدیر مین کره./    الکن شوبهه دوواری

 بئله بیر دوروم اولورسا، شاعیر دوستالرینی بئله چاغیریر:

 دیرناقالر گئچسین اته/   مؤحکم اولسون الیمیز،

 شوبهه، بو صداقته./    قویمایاق دووار چکه

                *** 

 سی، بیز.دوشمن دسیسه/   توتا قویمایاق کی بین

 بیر دؤیونسون قلبیمیز./   قوی بیر گولسون گؤزوموز

کدن سئویر. هر زاد خالقینی اوندان اوزاقالدیرسا، شاعیر اونااونال قارشاای حبیب خالقینی اوره

-بوتااون دونیااا گااؤزه  –اؤز ائلیندن اولدوغو اوچون    –قارشییا دایانیر. او، ساده سامانچی قیزینی  
 

 . 11همان، ص  (345
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ل ؤزهر گاا ل بیلیر، حتا ژوکونددان دا گؤیچک سانیر. شاعیر سامانچی قیزینی او قدهللریندن گؤزه

 بیلیرکی ژوکوندو آالیا آلیر:

 ل ملک، سامانچی قیزیسن ای گؤزه

 هئچ سن بیلیرسن می، اگر بیر کره

 -ژوکوند گؤرسئیدی سنین اوزونو

 -شوخ گولوشونو  -جیران باخیشینی

 مزدی؟داها عؤمور بویو گولومسه

 یینده داها او زامانلوور موزه

 باشین تیکردی یئره،

 سن یادینا دوشنده.

 

 شاعیرین شعر دونیاسی 

نین منفور ین شئعر دونیاسیندا ایکی موضوع دالغاالنیر، بیر طرفدن شاه رژیمیشاعیر حبیب

سیماسی و خالقین دوشمنلریله چیرپیشما و مبارزه و بیاار طرفاادن اینسااان دویغااوالری، دریاان 

بیریناادن آیااری  -ساای، داهااا دریاان باخدیقاادا، بااونالر بیاارک چیرپینتیمحبت، ساائوگی و اوره

 هم گئدیرلر:ه بوتون شئعرلرینده بو ایکیسی بادئییلدیر، بلک

لی گئدیرلر. آنجاق دوشاامنلره نفاارت و اونااالرال مبااارزه، دوغمااا سئوینج و نیفرت بیرگه ایره

خالقینا، ایشچی خالقالرا محبت و سئوگی و اونالرین یولوندا فداکارلیق و جاناادان کئچمااک. بااو 

ک« آدلاای شاائعرینده بیاار ن بوتون شئعرلرینده گؤرمک مومکوندور. »اورهدئدیگیم سؤزو شاعیری

 بیتده بونو آچیقالییر:

 سایین حایلیگؤزلریمین شئوینجی ایسته

 سی دیر.دیشیمین قیجیرماسی نفرت نتیجه

 سی« شئعرینی بئله باشالییر:»عشقین زیروه

 سینه چاتاندا اینسانعشقین زیروه

 یلمکدن.نه سئومکدن قورخار، نه سئو

 شخصی خیر و شرری آتاندا اینسان

 مکدن.نه اؤیمکدن قورخار نه اؤیمه

 و آردیجا بئله دئییر:
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 گیدیله  -حق اولسا اینسانین آرزی

 نه سؤیمکدن قورخار نه سئویلمکدن.

 لرله سونوچا چاتدیریر:و نهایت بو جمله

 یئتنده اینسان بیلیگی،  -کماال

 آتار آغالیغی، نوکر چیلیگی.

 شقیله دولسا قانی، ایلیگیخالق ع

 نه اؤلمکدن قورخار، نه اؤلدورمکدن.

نی، آجیناجاااقلی رک، اونالرین چتین معیشتین مودافیعه ائدهسیندهلر جبههحبیب ایشچی

 دورومالرینی تصویره آلیر، اونالرال سیزالییر، اونالرا اومود ایشیغی ساچیر و بیرلیگه چاغیریر.

 بیلیرکی حتا داهی رهبرلرده ائله آرخاالناندا، بختیار اولورالر.  نه ایناناراق،او، ائل گوجو

نین بوینونا قویموش و ساائچدیگی نی اؤز شئعرلریرچیسی کیمی وظیفهحبیب آزادلیق جا 

یاناااقالر اولموشاادور. او لره دؤزمااوش مبااارزلرین یاشاییشاای و داموضوعالرین چوخااو ایشااکنجه

لر آراالرینداکی دانیشاایقالری چیشعرینده بیر مبارز ایله ایشکنجهنین مکانی« آدیندا  »دوشونجه

نین نه اولدوغونو لریلر بو مبارزین قارشیندا سارسیلیب و اربابالریندان تکلیفچییازیر. ایشکنجه

 و نه ائتدیکلرینی ایستیردی. اربابین گؤستردیگی تکلیف بودور:

 نین آدرسینی سؤیله سینسورشون دوستالری

 دی!آغزین آچیب دینمه/    ر دانیشدیردوققدهنه   -

 دی!بیرجه کلمه دئمه/   دیر ناقالرین دا یولدوق

 آنجاق ارباب مجبور قالیب اؤزو دانیشماغا اوز گتیریر و مباریزه بئله دانیشیر:

 سؤزون دوزونو دئسن  -

 آلالها آند ایچیرم

 رم.گوناهیندان گئچه

 سندوزونو گر دئمه

 سن.لیاؤلمهیقین بیل  

 جواب وئردی مباریز:

 کس سسین قودوز حیوان  -

 سهک اکیلمهبیر چرده

 رمز.بارلی آغاج گؤوه
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 اینسان اوغلو سنین تک آلچاقالرا اگیلمز.

وزره مباااریزین دیلااین لر، مباریزدن قورخو جانالرینااا اوتااورور. دسااتور اچیآنجاق ایشکنجه

گرلر ایناادی چیخاااریلمیش اونااالری دا چیخاااردیرالر. ایشااکنجهالر، رلریندن قورخوکسیرلر. گؤز

 ییرلر. ارباب دئییر:گؤزلردن ده قورخوالر. اربابدان یاردیم دیله

 سین!محو ائدین دوشونجه  - 

نین یئریناای تاپماااق اوچااون یالوارماغااا دوشااورلر و نهایتااده مباااریزی قانااا آنجاق دوشونجه

 گلیر:ییرلر. بورادا شاعیر بئله دیله  بله

 کؤرپه بیر قوزو کیمی اتی یاپیشدی ساجا،

 سی، آرتیردی قیزیل تاجا.یئنه بیر قان لکه

 یئنه بیر حق عاشقی، عشقین اودونا یاندی

 »نسیمی« تک دایاندی.

 نین قوخوسو ماحالالرا یاییلدیدوشونجه

 لر بوتون آییلدی.ائل

، اتحاااف ائاادیر. خساارو  گلسرخی اوچون  باشقا بیر شعرده، حبیب فرشباف، شئعرینی خسرو

نین آلتینااا آپاااریرالر. خساارو اونااو دارا چکاان سااربازدان دان یئری سؤکولن چاغاادا دار آغاااجی

 ییر گؤزلرینی باغالماسین بلکه دان سؤکولنده گونشی گؤروب اؤلسون!ایسته

دیر. شاااعیر و مباریز دویغااوالرال شاائعره چکمیشاا ل بیر شئعرینده بونو شاعیرانه  شاعیر گؤزه

 کی: ن شعرلرینده خالقین عشقیندن و نفرتیندن سؤز آچیر و بونو آنالییربوتو

 خالق سؤزونون معناسینی/   من بو لحظه آنالییرام

 گونشدن باج آلیر!/    کی،  ولوعشقی ائله آال  -

 شاهدان تاج آلیر./    نفرتی ائله گوجلوکی،

چیگینه چالیشیر. اونااالر   -حبیب ائله بیر شاعیر دیرکی شاه رژیمی ایله دؤیوشنلرله چیگین

نین همتی ایله، شاه رژیمی اله سیالح آالن زامان، شاعیر الینده قلم ایشلیر. قهرمان ایران میللتی

قارداشااالرینا »خااوش گلاادیز!« دئییاار و بئلااه سااؤزه   –قارا محبساالریندن آزاد اولمااوش باااجی  

 باشالییر:

 گؤزوز آیدین!/   هارای ائللر،

 آچیق.باشی اوجا، آلنی  

 قاییتدیالر ایگیدلریز.
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 دئیین گلسین قورقود دده، بوی بویالسین

 لرهبو عدالت ووروشوندا غالب گلن دومرول

 قوشما دئسین، سؤی سؤیله سین.

 بئله بیر زماندا، شاعیر دوستالرینی، بیرده آنا وطنی بیرگه یاد ائدیر:

 گلین دوستالر،

 آنا تبریز قول آچیبان،

 سیزه.انتظار دیر بوگون 

 ائللریزین گؤزو حسرت

 ن گؤزلرینده.امید وئره

*** 

 ن آلسین،گلین دوستالر، سیزده

 اونو دولماز شهیدلرین قوخوسونو،

 آنا یوردوم.

*** 

 گلین دوستالر، همتیزله

 سعادته آددیمالسین،

 بو بویانمیش قانا یوردوم.

 

 :شاعیرین اثرلری

لااری، بیر چوخلو باشااقا شااعرلری، مقالااه ور ایکی شعر دفتری  حبیب فرشبافدان بوگونه قده

 داستانالری، هابئله دانیشیقالری چاپ اولموشدور. بونالردان بئله آد چکمک اولور:

 دان یئری

 قره داغ کندلری

دیاار. ایاارانین مبااارزه تاااریخی  1342-1357ایللیااک    15شاعیریمیزین »دان یئری« اثری،  

الااه  –لاار ال لر، معلیملر، قااالی توخویااانالر، مختلیااف کرخاناااالردا ایشااچیمباریزه ده زحمتکش

رین دیاار. بااونالشیرالر. شاعیرده بونالرین شاعیریوئریب، شاهی تختدن یئره سالماغا بیرگه چالی

عره چکیاار. او، ک سؤزلرینی شییر و بونالرین اورهلرینی سؤیلهبیرلیک لرینی، گوجلرینی، هیماراده

 نین دیلیجه بئله دئییر:قالی توخویان بیر ایشچی
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 بو، ساده بیر قالی دئییل

 بو، قارانلیق کارخانادا،

 لرینحزین نغمه  -حزین

 دیربیرلیگیندن یارانمیش بیر سمفونی

 بئله اسگیک نظر قیلما!

*** 

 بو ساده بیر قالی دئییل

 قلم بارماغیمال  -قلم

 نالوان بویاالردا  –الوان 

 یاراتدیغیم تابلودور بو،

 میشم.گؤزومون قانی ایله بزه  -اوز

*** 

 بوساده بیر قالی دئییل،

 لرین هر بوتاسینبو گول

 گؤزلریمین ایشیغی ایله

 میشم.سووارمیشام، بئجر

*** 

 بو ساده بیر قالی دئییل،

 دیر،ر قوشمادیر، بیبیر غزل

 قانیم ایله یازمیشام من.

*** 

 ر اینسانالریسئوهای دونیانین صنعت  

 له، گؤرون منیم آلدیغیمی:بو هونر، بو صنعت

 ک اوچونیاریم قارین چؤره

 در ایلمه چالدیغیمی...گوندور، پی  -گئجه

ن مباریزلر باااش قالاادیریب، خالقیناادان سیندن، صنعتکارالر ایچیندههمین زحمتکش عائله

جانالرینی فدا ائتمیشاالر. بااو قهرمااانالر، ریب گه مودافیعه ائتمک اوچون دوشمن قاراشیندا سینه

سااینه ریرلر. شاااعیر بااونالرین خاااطیرهدن جانالنیب هنر گؤستهشاعیریمیزین شئعرلرینده یئنی
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قاباغی کسن بیر زاماناادا آیاغااا   -نین دالسیلر شاهین تییهلر اوخور. بو فدائیشعرلر قوشور. نغمه

 تدی:سینی تیترهریالیزمین بینؤرهقالخیب، تکجه شاهین کاخالرینا یوخ، بلکه امپ

 شاه دونیایا اوزون توتوب،

 ر سسله باغیردی:میندا

 »منیم داهی قدرتیمدن،-

 دیر!«لیک آداسیایران بوگون بیر ساکیت

 شاهین سؤزو بوغازیندان قورتارمامیش

 ن رگبار سسی هاواالندی!سیاهکلدن امید وئره

 امپریالیزم

 دیک آتیلدی بوخبردن!

 آذربایجان و تبریز ایگیدلری بوسسه سس وئردیلر:آنجاق  

 ائله بو آن

 دو ققوز ایگید

 سیندنآذربایجان اؤلکه

 شرافتلی اوغولالری یاخاالنیر.

 هر بیریسی، قوچاق نبی

 هر بیریسی، اؤز عصری نین کوراوغلوسو.

 سی قوشان اینسانیسی، بیر دایانیش حماسههر بیر

 نین دوداغیندان.یرجه کلمه سؤز چیخماییر هئچ بیریب

 سون سؤزلری بوسؤز اولور:

 ر آزادلیغین نهالینی«»قان اوجالدار، قان یئتیره-

 بئله لیکله،

 خالیقیمیزین بو شرفلی باالالری

 آزادلیغا، سعادته

 بخش ائدیر جانالرینی.

*** 

اساساایندا شاعیر، اسااالمی اینقیالبیناادا ییغینجاااقالری، همااان شااهیدلرین فااداکارلیقالری  

 اولدوغونو بیلدیریر:



 نیر /    اولدوزالر اله     266

 

 دوستالر بوگون

 بوشهیدلر قانیندان دیر

 دان یئرینین قیزارماسی.

 بو شهیدلر قانیندان دیر بوگون بوردا

 آشکار جمع اولموشوق بو مجلیسه.  -آچیق

 الکن بونا اینانیریق

 گیندهخالقیمیزین اوره

 ابدی لیک یاشایاجاق بو ایگیدلر، بو شهیدلر.

ال ظفاار دریناادن بونااا اینااانیرکی خااالقین بیرلیگیناادن سااحر دوغااار. ازلاادن اتحااادحبیب،  

لرین بیر لیگیندن یاراناجاق. بونالرین قادیر اللری بیر آن شدیر و دونیانین قوتولوشو، ایشچیقاردا

ه لن بیناالری بونالر یارادیرسااادا، اؤزلریناا دایانیرسا، حیاتین قلبی دایانار. آنجاق بوتون گؤیلری ده

جک شیرسااه، آیاادین گلااهلرله، قابارلی اللاار بیرلهمیشلر. دوشونن بئیینبیر باش اوستو ده تیکمه

 اینسانالرین اؤنونده جانالناجاق و سعادت یاراناجاق.

یمزسااه دیر. بو کولتااور بوگااون درده دهلی کیمی، آنا کولتورونه ده باغلیحبیب بیر آذربایجان

آذربایجااان کولتااور و  بوگااون ده الیمیاازده بااایراق اولااور. دیاار. آنجاااق ساای ایاایهآرادان گئتم

دیاار. گااون رئااال یاشاییشاایمیز دا اولمااالیلرده، بلکه بوکوراوغلوالر نه تکجه تاریخلرده، اوسطوره

الری، دمیرچی حبیب بو دوشونجه ایله عصریمیزین کوراوغلوالرینی، اونا باغلی اوالن نیگار خانیم

پاشاااالر، بئلااه حساان  چنلی بئلی تاپیااپ تانیتاادیریر؛ ها  لری،لی احمدرینی، آیوازالری، بلاوغولال

دیرالر. حبیب بیر اوزون پوئمادا »بیاازیم عصاارین کوراوغلوسااو« آدیناادا لر تانینمالیکئچل حمزه

 اثرینی یارادیر. ایلک اؤنجه »کوراوغلونون وطنی«نی توصیف ائدیر:

 دیری بئل داغینه چنل 

 ری،ههشهنه ارزروم  

 دیر،ک اوزانان بیر اؤلکهان خلیجه دهآرازد

 سؤیله دیگیم بو دیار.

 دیر.نین آلتی دا، اوستوده نعمتلیاغیتورپ

 هر اوووج تورپاغی دا

 هر بیر دامجی سویو دا

 دیر.قیزیلدان قیمتلی
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نین بیاار هدیر. بو اؤلکمیز »ایران«هدیغی چنلی بئل، بوگونکو اؤلکلیکله شاعیرین تانیتدیربئله

لر یاشاااییرالر. بااورا ن و او بیری باشاایندا دا ات دادمایااان کوتلااهبوجاغیندا آجیندان خشیل یئیه

 خانالر یوردودور:

 نیه حؤکم ائدهبو اؤلکه

 دور!چن بیر اوردوقان ای

 دیران، بو خانالرین ان باشلیجا خانیحسن خ

 او، اؤزونو دونیایا، هومانیس ده تانیدیر!!

 چاپیر اؤلکه آلتین، اوستون حسن خان،-چالیر

 مجلیس قورولوب اوتورور!

 قان ایچدیکجه قودورور!

 له ایناندیریرکی بوتون تاریخده:و شاعیر بو تصویرلر

 دوغرودان دا کوراوغلو،

 دیرخاندان آیریلماز، ابدی بیر حیصه  حسن

 بونو خان دا حیس ائدیر...

ظولم وارسا، مباریزه ده وار! بااورادا دا ایااواز توتولااور و حساان کی هر یاندا    دوربو، همان سؤز

 لر ائدیر؟:خان اؤیونور. اما بورادا حسن خان نه

 او داها دری سویمور

 دیرایندی ماشین عصری

 الکتریک اوجاغی، جوربه جور اسبابی وار.

 دیر:لیاوزه گلمه  -کوراوغلو ایله اوزآمما حسن خان بیلیرکی نهایت  

 ییر:اؤزونه سؤیله  -یشلرینی اؤزدیب دقیجیر

 ییر!ه بو کوراوغلو، یاخامدان ال چکمهنئچه د

 ایندی اونون یاتاغی، تکجه چنلی بئل دگیل،

 دیگی، داغی وار ...«مین گه

 گاه چیخیر ساوااالنا

 گاه الونده دیرمانیر

 سی گلیر،بیر اوندا دا گؤرورسن توچالدان سه

 لیر!هسی گاه شمالی، گاه جنوبی سیلکنعره
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 سینده نئچه ده دلیسی وار،هر کوچه دؤنگه

 لری گه دیکده دوروب آلماییر اونالر،وئرگی

 اژدها صاندیقالرین بوغازیندان چیخاریر

 گونده نئچه بانک یاریر.

 دوغرودور، کوراوغلو بوگون آشیق پالتاریندا یوخ، بلکه عادی بیر خالق کیمی:

 دالیسیندا بیر شله

 ره.ههشهگئجه یئنیر  

 یئنه بیر بانک سویولور

 یئنه بیر هئیکل آشیر

 قاپیالردان ائولره سالینان اعالنالردان

 شهرین وضعی قاریشیر.

سی بئله اولورکی اونااو، کؤتااک ووروب، نین کلکی باشقادیر. اونون حیلهبو دؤنه کئچل حمزه

 ایواز اوالن اوتاغا سالیرالر.  

 حمزه ایواز سوروشور: یولداش سنه نه اولموش؟!

 حمزه واییلدایاراق آغالماغا باشالییر:

 منی توتوبالرکی سن

 بانکی غارت ائتمیسن!

ناای آزاد ندان بیلیر. اونون یاراالرینی ساغالدیر. بیر گون گلیر حمزهنی اؤز آدامالریایواز حمزه

ائدیر. ایواز اونا اینانیب پولدان عالوه، بیر نامه ده یازیب کوراوغلونااون آدرسااینی وئریاار. دوشاامن 

نی تااانییرالر. کوراوغلونون آدرسینی اله گتیریر. آنجاق کوراوغلو و نیگار اویاقدیرالر. کئچل حمزه

حمله گتیریر. دؤیوش دؤیوش آردیجا اوز وئریر. ایگیدلر بئلده کمر، الده آفتامات ایلااه   دهدوشمن

دؤیوشورلر. یاراالنیرالرسا، ظفر بایراغینی قالدیریرالر و دؤیوش داوام تاپیر و حساان خااانالرا قااان 

 لردن ده توسااتاق اولااوب، دارا چکیلیاار؛ آنجاااق پوئمااانین آخیریناادالیقوسدورورالر. گاهدان ده

 حسن خان مجلیسین یوخاریسیندا اگلشرکن، اوز

 گؤزو قانلی بیر کئشیک:  - 

 ری:چیغیرا گیریر ایچه  -چیغیرا

 خان قوربان اولوم سنه،

 قوالق آس منه،
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 لر یئنه ده بانکی سویدوالرلیده

 سیالحیمی آلیب، منی دؤیدولر...

 و بئله لیکه دؤیوش داوام تاپیر...

دیاار. لیلرینه دوزگون جواب وئرمهیتمیر؛ شاعیر زامان ایستک فرشباف یارادیجیلیغی بورادا ب

دیاار. ر. شاااعیریمیزده بوساایرا شاااعیرلردنالرینا دوزگون توخونورسا دیری قاالجاقدیزامان اوالی

-ر شاااعیرلریمیزدنن و اینسان سئوهلرینده بئر توتافرشباف چاغداش شعریمیزین یوکسک پیلله

فتری چاپ اولوب، بیری اینقیالباادان قاباااق اوالن »دان یئااری« و ر ایکی شئعر ددیر. بوگونه قده

یرلاای لری« اینقیالبدان سونرایا عاییددیر. اوشاق ادبییاتیمیزا دا دهایکینجی سی »قره داغ کندلی

یااه جهیه چاغیریر. او، گلهشئعرلر آرتیریب و بوتون یارادیجیلیغی ایله اوخوجوالرینی فیکیر لشمه

 ناشیر.اومود گؤزویله یا

اینسااانی  –فرشباف رئال اجتماعی حیاتیمیزی اونودولماز مصرع لریله قلمااه آلیاار و آیاادین  

یینااده یئاار سااالیر. او، دویغوالرینی، اینجه خیالالر قانادیندا اوچوشا گتیریر و اوخوجوسونون اوره

-درینلیااک ک، تمیز وجدانلی بیر معلیم کیمی اوشاقالرین الیندن یاپیشاایب حیاااتین  صاف اوره

 لرینه آپاریر.

دایانااان   ساایندهشوبهه یوخدورکی شاعیرلریمیز آراسیندا زامانال آددیمالیان شاعیرلر جیرگه

 دیر.  شاعیرلریمیزین بیری ده گؤرکملی شاعیر حبیب فرشباف
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 346حسین اولدوز

-آذربایجاندا چاغداش دیل و ادبییاتی اوغروندا جاندان اساایرگه

ان بیریساای ده حسااین وجودو ایله چالیشان سیماالردین، بوتون  مه

کی »حسین اولاادوز« آدیااال شااهرت قازانیااب و   دیرالهی وحیدفیض

بیاار آن دایانماییباادیر. ساای یولوناادا  نین گلیشمهآذربایجان ادبییاتی

آشاایق اوسااتاالریندان   -جاای ایلااده تبریااز شااهرینده1331حسین  

آشاایق علاای  347.آچاادینین ائوینده دونیایا گؤز  ساییالن آشیق علی

کدن قوپان تبریزین قوجامان و گؤرکملی آشیقالریندان اوالراق، اوره

سااؤزو ایلااه تبریااز ده    -شئعرلریله، آذربایجان داستانالرینی سااازی

میشاادیر. حسااین ل شئعرلر سؤیلهدیرمیشدیر و گؤزهالرینا چاتحسابسیز ماراقلی  -اوالن سایسیز

نین وورغونااو ده بوی آتیب یاشادولور و ایلک چاغیندا آنااادیلیهئله بیر صنعت اوجاغی اوالن عائلب

یاای مجبوریتینااده نمااهینی بوغازیندا بوغااوب فارساای اؤیاارهاولور. مدرسه یه گئدیر، آنجاق آنادیل

ده بیتیریااب، افساارلیک سااینی اوالراق، آنادیلینه محبتی گونااو گوناادن آرتیاار. دبیرسااتان دؤوره

ساای اوغروناادا چالیشاادیغی اوچااون، نمااهنین اؤیرهاولور. آنجاق آنادیلیسینه داخیل  یونیوئرسیته

نااین دیااری االجااابیر گااروپ یارادیااب، آنااا دیلاایارتش ایچینده بیر نئچااه دوسااتو ایلااه براباار ب

ساخالماسی اوغروندا قرارالشیرالر. بوباالجااا گروپ»اولاادوز« آدیااال تااانینیر و اونااون لیاادئرلیگی 

رتیشین ایکینجی روکن آدالنااان ساااواک و ضااد اطالعااات طرفیناادن ین بوینونا دوشور. احسین

ایل زیندانا محکااوم اوالراق   10ده  توتولور. او زاماندان حسین اولدوز آدیال تانینیر. نظامی محکمه

نااین بؤیااوک نهضااتی و قیااامی نتیجااه ر دوستاقدا قالیر. آنجاق ایران خالقیجی ایله قده  1357

نااین قوینونااا لبه چالدیغی گونلر، حسین اولدوز بوراخیلیر و خااالقیسینده و اسالمی اینقالبین غ

 قاییدیر.

لاار و درگی  سی اوغروندا اله قلم آلیرنین گلیشمهحسین اولدوز دوستاقدان چیخاراق، آنادیلی

جی ایلین اووللرینده کوراوغلو در 1358لری یئرینه یئتیریر.  خماقال اؤز بوینونا آلدیغی تکلیفبورا

راخیر و بیرسیرا یازیچی و شاعیرلری تکجه تبریاازدن یااوخ، بلکااه بوتااون آذربایجااان گیسینی بو

شهرلریندن اؤز باشینا توپالییب، بیر گااه ایشااه باشااالییرالر. اوچ نااومره »کوراوغلااو« یاییالناادان 

 
 نین مطبوعات اوچون اؤزل ساییسی.سیدرگی  "دیلماج"(  346

 .74، ص 1364یحیی شیدا، ادبییات اوجاغی، تبریز،  (347
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ایلینااه  1361دؤنه »دده قورقود« آدیال درگیناای یایماغااا داوام ائاادیر و  سونرا، همان سیاقدا و بو

نمره بوراخیر. حسین اولدوز بو مطبوعات فعالیتی ایله برابر کالساایک ادبییاااتیمیزدان   20قده ر  

غافیاال اولماییااب و شاااعیرلریمیزین دیوانیناادان ساائچیلمیش شااعرلری بیاار یئااره توپالییااب و 

آذربایجان کالسیک اولدوزالری سیراسیال چاااپ ائتاادیریب یاااییر. حسااین اولاادوز بیاار طرفاادن 

لاار یااازیر و یرلی مقالهل شعرلر قوشور، دهایله چالیشاراق، آیری طرفدن گؤزه  آذربایجان فولکلورو

ر اولاادوزونون اونالرجااا کیتااابی چاااپ اولااوب لاای سااورور. بوگونااه قاادهدرین آراشدیرماالر ایااره

 یه حاضرالییبدیر.خالقیمیزین الینه چاتیب و اونالرجا دا کیتابالرینی چاپ ائتمه

ایلااین دکااابر آییناادا آذربایجااان میللاای آکادئمیاساای طرفیناادن جاای  1992حسین اولدوز  

لیکلااه تلطیااف اولونموشاادور. سینه الییق گؤرولااوب و بئلااهجیارادیجیلیغی طرفیندن دوکتورا در

سااانلی ادیااب، محقااق و   -الهی وحیااد )اولاادوز( آذربایجااانین آدلاایبوگون دوکتور حسین فیض

 گزیر. اله  -صنعتکاری کیمی تانینیر و اثرلری الدن

الهی اینقالبیناادان سااونرا آذربایجااانین مختلیااف شااهرلرینده درمانگاااهالری و حسین فیض

الر تبریاازده رازی ول اولااوب، بیاار مااودت مرنااد و سااونرابیمارسااتانالری اداره ائتمکلااه مشااغ

نین رئیسی اولموشدور. بوایشیله برابر، داواملی و آردیجیل صااورتده ادباای فعالیتینااه بیمارستانی

 لرده چیخیش ائدیر. لریله مختلف درگیبوللو مقاله  -وئرمیش و بوللو  داوام

 

   یدوکتور فیض الهی وحید)اولدوز(ون اثرلر

 نین چاپ اولموش اثرلری بونالردیر:دوکتور فیض الهی

 لرینمره 1-3  سیکوراوغلو مجله (1

 لرینمره 1-20سی  دده قورقود مجله (2

 آذربایجان کالسیک اولدوزالری (3

 عمادالدین نسیمی  -الف

 نظامی گنجوی  -ب

 حیران خانیم  -ج

 خورشید بانو ناتوان   -د

 مهری خاتون  -ه

 لیال خانیم  -و

 جک ( یار بیزه قوناق گله4
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 ( آذربایجان گولوشی5

 ( آتاالر سؤزی، عقلین گؤزی6

 ( آذربایجان بایاتیالری7

 سی( اوروزخان حماسه8

 ( آیدین سردار رومانی9

 جیلد(  4الری )آذربایجان فولکلورماهنی( 10

 ( اللی عاشیق، اللی نغمه11

 

 اولدوزون اثرلرینه بیر باخیش

الییبدیر. ایندی قیسا بیاار صااورتده یاخین کیتابینی چاپ اوچون حاضیر  جیلده  80بوگون    

حسین اولدوزون یارادیجیلیق دونیاسینا اؤتااری بیاار باخیشاایمیز اوالراق، چاااپ اوالن اثرلریناای 

 ؤزدن کئچیردک:گ

 سی اوروز خان حماسه

کی دوکتور حسین اولدوز اونو شئعر فورموندا   دیرداستانیندان بیری  12ده قورقودون  بواثر د

و هاار  ساایندهتمیشدیر. کیتاب جیااب اندازهبیتدن عیبارت بیر منظومه کیمی باشدان یارا  640و  

لری چکاان اوسااتاد اورهااان و ارهااان نین باشیندا بیر شکیل ایله چاپ اولموشدور. شکیلصحیفه

ده، ییغجااام شااکیلده اوخوجااوالرین الینااه صاافحه 96بالری اولموشاادور. بااو اثاار دوناادار جنااا

 348چاتمیشدیر.

بورادا اوروز قازان خانین اوغولونون ایگیدلیک گؤسترمه داستانی روایت اولونور، دده قوقااوددا 

ار بااو اثااری یاراتمااادا دده قورقااود و لشمیشاادیر. صاانعتکولدوغوناادان بیاار آزآزالماایش و سااادها

لری قلمه آلسین. بورادا قازان خااان، ل مراسیماالراق، چالیشیر بوگؤزهآذربایجان دبلرینه صادیق ق 

بیاار   ائل رهبری اوالراق قیلینج چاالن بیر سردار اوالراق، درین دویغولو بیر آتادیر. اوروز دا الییق

ریب و دده قورقااوددان آد قااازانیر. آناساای اوجااابوی ایگیدلیگین گؤستهکی جنگده اؤز    اوغولدور

دیاار. دا جاندان کئچن بیر قادینبورال خاتون دا، آنا محبتی ایله بیرگه قیلینج چاالن، وطن اوغرون

نااین منلیگیناای تصااویره آلماغااا ساایندا حسااین اولاادوز، آذربایجااان قااادینالریاونااون سیما

 چالیشمیشدیر.

 
 . 1376سی، تبریز، الهی وحید ، اوروزخان حماسهحسین فیض (348



 273/        نیراولدوزالر اله 

 

بااو اثاارین ان لااری  بیر اماادادا گلاادیک   -نین بیرنالریومونده آذربایجان قهرمااثرین سون بؤل

یااه آلیناادیغی بیاار زامااان بااورال دیر. قازان خان دوشمن آراسیندا محاصاارههیجانلی بؤلوملریندن

یینااه ولولااه دومان قووزاییب دوشمن اوره  –خاتون قیرخ اینجه بئللی قیزالرال هجوم گتیریر، توز  

طرفدن اوروز، قیرخ ایگیدله بیرگااه حملااه گتیریاار، اونااون آردیجااا قااازان خااانین   سالیر، اوبیری

الاادین اؤزونااو یئتیریاار، جا شیر شمسدن دلی دوندار، آردیقارداشی قارا گون گلیر، چوخ کئچمه

ک اونون آرخاسیندان گلیر و سونرا گلن یاغنیق پهلوان گلیر، دلاای دوماارول، اماان، دوگاار، بئیره

ک اولااورالر و نهایاات دیااره  –ک  اوعؤز قهرمانالری دادا چاتیب قازان خانااا اوره  دوغوز و یوزلرجه

 کافیرلری قاچیریرالر. بو اثرین ایلک باشالنغیجیندان نئچه بیت بیرگه اوخویاق:

 یوردومودان هئچ زامان                     آزالماییب قهرمان

 آذربایجان آسالنی                          اونالری گل سن تانی 

 ووقارلی داغدان قوجاباش اوجا                        آنلی آچیق،

 عؤمور بویو یاشاییب     اوغوز ائلی یورد سالیب                 

 ل بیر دستانردان                     شیرین گؤزهایندی ائشید اونال

 دستان بئله باشالندی     دن داشالندی                 لمسؤز ق 

 دوگونده –ائللر تویدا      بیر گونونده                     گونلرین

 ائله دئمیش: دایان، دور           ائل باشچیسی با یندور             

 اتالر گلمیش اویناقا         ائل سریلمیش یایالقا                 

 سالور قازان ایمیش آدی       دیرین دامادی                   ینیبا

 ایپک خالچا دوزوردی             اؤز چادیرین بزیردی            

 وئردی بؤیوک قوناقلیق      تیکدی چادیر، اوتاقلیق               

 غم اوره گین دلدیلر           ائللر آخیب گلدیلر              

 کمانالر –بئلده قیلینج              وانالر          دوققوز یوزمین ج

 اوخو دوالر، چالدیالر               اله قمیز آلدیالر                  

 مرهم یاخدی داغینا                   قازان باخدی ساغینا        

 قوت گلدی قولونا                     بیرده باخدی سولونا       

 شنلیگینی بولدوردی                  قاققا چکیب هی گولدی     

 غملر گلدی اویناغا                    بیر باخاندا قاباغا             

 گؤزلر یاشیله دولدی                    گولن آغزی یومولدی    
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 دیزه چؤکوب بو یوردی                     شنلیک دؤندی دودی  

 اوره گیم اولدی کباب                          آتا منه وئر جواب     

 ساغا           گولوش قوندی دوداغا  -نییه باخدین سول

   349قان یاش گلدی گوزووه؟         آمما باخاندا دوزه             

 

 350آیدین سردار

لیااک بیاار اثاار صحیفه 96نین عرفانی بیر رومانی اوالراق، جیب قطعینده، دؤکتور فیض الهی

جی ایلده چاپدان بوراخیلمیشدیر. یازیچی اؤن سؤز ده یازدیغی کیمی بیر عرفااان   1376دیرکی  

ر حیکایه یازماغا چالیشاراق، بیر سیرا عرفانی اصطالحالر و سمبولالر یارارالنیب و باجاردیغی قده

ردی، الدین سااهرونی یازماق اوچون شهابسنیده اؤز قلم گوجو سینامیشدیر. بو حیکایهنثر ساحه

عطار نیشابوری، امام محمد غزالی، جامی و ابن سینانین کیتابالریناادان یارارالناااراق، آذربایجااان 

ادبییاتیندا بوشلوغونو دولدورماق هوساایله چالیشمیشاادیر. اؤزو دئمیشااکن بااو حیکایااه، آیاادین 

دن فس امّارهدیر. بوسفر، ندیر، اینسانین اؤز وارلیغیندا آختاریشیری دونیایا سفریسردارین ایچه

یه اوزون و بوروشوق بیر سفردیر. هامی بو سفره چیخااا بیلمااز، نفس لوامه و سونرا نفس مطمئنه

 نین وصالینا چاتمیش اولور.آنجاق بوسفری سونا چاتدیران کیمسه، اینسان مقامینا و تانری

نین و عاااریفلرینی یازماااق اوچااون آذربایجااان  شوبهه یوخدور حسااین اولاادوز بااو حیکایااه

ده اونوتمامیشاادیر او لریرک، بیر سیرا تاریخی شخصیتموراجیعت ائده  نین اثرلرینهفیلسوفالری

ده چیخیش ائدیر. یازیچی بااا جاااردیغی قااده ر جمله بانو خورشید ناتوان اؤز غزللریله بو حیکایه

 351بدیر. بایاااتیالرللیگااین، آخیجیلیغاای و اوره اوخشااایان اولاادوغو اوچااون چالیشاایدیلین گؤزه

الهی آذربایجان فولکولورو توپالماغی اوغروناادا دا چالیشااماالری اولمااوش و دوکتور حسین فیض

لاار توپالماغااا بئلااه فیکریناای گؤسترمیشاادیر. بااورادا خااالقین آغزیناادان بایاااتیالردان نمونااه

چاااپ صااحیفه جیااب کیتااابی  96ییب و ییغیشاادیردیغی بایاااتیالری الیفبااا سیراساایال ردیفلااه

نئچااه  -ائتدیریب یاییمالمیشدیر. حسین اولدوزون همیشه کی چالیشمالری کیمی، بورادا نئچااه

 میشدیر.لهلری ده، کیتابین اورتاسینا سپهآذربایجان قهرمانالرینا و ادبییاتینا عایید شکیل
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 352آتاالر سؤزو، عقلین گؤزو

زنگااین بااوداغی اوالن آتاااالر نین ان گوجلااو و  بو کیتاب آذربایجان شاافاهی خلااق ادبییاااتی

لردیرکی دوکتور اولدوز اونااالری توپالییااب و مسااتقیل بیاار کیتاااب کیماای سؤزوندن بیر نومونه

 اوخوجوالرین الینه چاتدیرمیشدیر.

 353جک یار بیزه قوناق گله

 354اللی عاشیق، اللی نغمه

یش شااعرلری سی اوالراق، مختلیف شاعیرلردن، آشیقالردان تااوپالنمبو کتاب، شعر مجموعه

 لری ده گلمیشدیر.لرین و دونیا خالقالرین شعر نمونهاحتوا ائدیر. انجاق باشقا میللت

ده توپالنمیشاادیر. صااحیفه 11اوالراق  دیگیشاااعیرین سااؤیله 62شااعر اوالران  62بااورا 

دن ایااران، لر واردیر. آنجاااق تااورک خااالقالری او جملااهاولدوزون اؤز شعرلریندن ده بورادا نمونه

آذربایجان، تورکیه، تورکمنستان، اوزبکستان، قزاقستان، تاتارسااتان، مغولسااتاندان باشااقا ژاپااون، 

لریندن شعرلر چکسلواکی، انگلیستان، فرانسان، گورجستان، یونان، هیندوستان، آمریکا و ... اؤلکه

 لر گتیرمیشدیر.گلمیشدیر باشقا بیر سؤزله دئسک دونیا شعرینده نمونه

لردن کؤچوئرموشدور، آنجاااق اولاادوز بیگااین رین شعرلرینی آذربایجانا چئویرمهلباشقا اؤلکه

دیگی آذربایجااان خالقینااا رک، اونون کؤنول ایسااتهرهدونیا گؤروشلو بیر اینسان اولدوغونو گؤسته

دیر. اولدوز بیگ بئله ایسااتیرکی خااالقیمیزین باخیشاای گئناایش بیر یئنی پنجره آچماق دئمک 

 زو ایله دونیایا باخسین.اوالراق، شاعیر گؤ

بیاار کؤلتااور ایلااه ده آنادان اولموش و بئلااه سؤزلو عائله  -حسین اولدوز بیر آشیقلی و سازلی

 -اللاای آشاایق"لرینی اونوتمایاجاقاادیر.  بوی آتمیشدیر. الینه قلم آلیرسا، آشیقالری و آشیق نغمه

، بو اثرینده اوخونجونو اللاای آشاایق گلن بیر اثردیر. اولدوز بیگ دن آخیبده بو روحیه  "اللی نغمه

لرینی ده اوزه چکیر و نهایت آشیقالر ادبییاتیندا بیاار آددیاام گؤتورمااوش رکنغمهایله تانیش ائده

 اولور.

. اولاادوزون نین رولو هامیاادان آرتیقاادیرواثری یاراتمادا، اولدوزون آتاسیشوبهه یوخدورکی ب

نین آتانین قوجاغیندا بؤیویوب یاشااادولوب و آتاساایدیر و اولدوز بئله بیر آتاسی بیر ساز شاعیری

سااینی نین هونریندن تکجه بیر گوشهسؤزو ایله تربیت تاپیبدیر. بو اثری یازماقدا، آتاسی  -سازی

 
 . 1366ید، تبریز، الهی وحآتاالر سؤزو، عقلین گؤزو، حسین فیض (352

 . 1380جک، حسین فیض الهی وحید، تبریز، انتشارات یاران، چاپ سوم، یاز بیزه قوناق گله (353

 . 1374الهی وحید، تبریز، اللی عاشیق، اللی نغمه، حسین فیض (354



 نیر /    اولدوزالر اله     276

 

دیر. یازیچیمیز بو اثری توپالماقاادا، هاام شاافاهی یارانااان و بوگااون ان کیچیک ایشیه  ؤسترمهگ

سینه و ادبییاتیمیزدان اؤرنک وئرمیش، هم ده بو هونرین گلیشمهخالقیمیز ایچینده دیری اوالن  

داها جانالنماسینا اثر قویموشدور. اونون سئچدیگی و تانیتدیردیغی آشیقالر و اؤرنک گتیردیگاای 

 دیر.یرلیشعرلرده اؤنملی و ده

 

 آذربایجان کالسیك اولدوزالری

دا لاار کیتااابیده دیاار و نئچااهنئچااه کیتاااب الاا   -بو عنوان آلتیندا حسااین اولاادوزدان نئچااه

، 358، خورشید بااانو ناااتوان357حیران خانیم  356،  ، نسیمی355ر نظامیحاضیرالمیشدیر. بوگونه قده

سئچیلمیش اثرلری چاپ اولوب و یاییلیبدیر. شوبهه یوخاادور  360و مهری خانیمین 359لیال خانیم

یه عایید دیر. اینقالبین الهی  ایراندا بوکیتابالرچاپ اولماییب و بیرینجی چالیشماالر دوکتور فیض

ایلک گونلریندن نساایمی دیوانینااا و یاشاییشااینا مقالااه یااازان و اونااو تانیتاادیران اولاادوز بیااگ 

نااین ساائچلمیش تااورکی شااعرلری بیاار ساارین و دورو سااو کیماای سوسااوز اولموشدور. نسیمی

لاارده یغی مقدمااهیااازد -خالقیمیزین جانینی دیریلتدی. اولدوزون ایکی دیلده تورکجه و فارسیجا

خااالق ایچینااده   -فارساایجادان چئااوریلمیش  -نااین داتورکوشااعرلریدؤنه اوخوندو. نظامی-دؤنه

سئوه اوخوندور. خورشید بانو ناتوان و حیران خانیمین شعرلرینی آذربایجااان ادبیاااتینین   -سئوه

 الری ایلک دفعه حسین اولدوزون اثرلریله اوخویوبالر.ماراقلی

، یی خالقیناکیتابالر و شعرلری توپالییب، اوخوجوالرین اللرینه چاتدیرماق تکجه اورهبوسیرا  

یانااان و یااا   ییدیر. حسین اولدوز دا همان اورهکلی بیر یازار اولمالیک اورهادبییاتینا یانان کؤوره

نااه دؤ  -کلاای یااازیچیمیزدیر. بیااز اونااو احساسااال و دریاان دویغااوالرال، دؤنااهک اورهخود کااؤوره

 سؤزلرینی تکرار ائتدیگی اؤن سؤزلریندن حیس ائدیریک.

 

 

 
 .1370الهی وحید، تبریز، انتشارات یاران، نظامی گنجوی، سئچیلمیش اثرلری، حسین فیض (355
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 .1370الهی وحید،، تبریز، حیران خانیم، دیوان، حسین فیض(357
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   361لریکوراوغلو و دده قورقود مجله

دیاار کاای تورکجااه الرداناسالمی اینقیالب غلبه چالدیقدا، حسین اولاادوز او معاادود ضاایالی

شاها یه چالیشدی. حسین اولدوز »اولدوز« آدلی  مهدرگی چیخارماقال اؤز بورجونو آنا دیلینه اؤده

سینا چالیشان بیر گروپون باشیندا اولماقال توتولوب و نین احیان و تورک دیلیقارشی مبارزه ائده

جاای ایلااده دوسااتاقدان آزاد اولااور و 1357ایلاادن سااونرا    7وض قالمیشدی،  ایل زیندانا معر  10

ین جاای ایلاا 1358روندا فعالیته یااول آختاااریر.  سی اوغنین گلیشمهایلکین گونلردن تورک دیلی

لرین چوخونو حسااین اولاادوز لیک مجله یاییلیر. مقالهصحیفه 24ایلک آییندا »کوراوغلو« آدیندا 

یازمیشدیر، بلکه ده یالنیز قلم دوستو م. کریماای اولموشاادور. مجلااه آیلیااق اوالراق، ایکینجاای و 

-سااتک نفره چاتمیر، آممااا ای  10اوچونجو ساییالری دا بوراخیلیر، آنجاق یازیچیالری نین سایی  

 لر طرفیندن آلقیشالنیر.  لی

نااین باشااالری دان آرتیق داوام تاپمیر. چونکی بیر طرفاادن یااازیچیالریکوراوغلو اوچ سایی

لری اونون آیلیق یایماسینا ایمکان لیک شولوغ اوالراق واقت تاپمیرالر و هامیدان مهم مالی چتین

وار گوجونو بیر یئااره   جاق حسین اولدوزوئرمیر. آیالر دوالنیرو داها کوراوغلودان خبر چیخمیر. آن

چااوخ منااتظم  -سااایی آز 20ناای »دده قورقااود« جی ایلین شهریور آییناادا مجلااه1359ییغیب  

صورتده چاپ اولور و اونالرجا یازیچی ایرانین باشا باشیندان: تبریااز، تهااران، اصاافهان، اورومیااه، 

و شااعرلری چاااپ اولااور. آشاااغیدا رک مقالااه  ا باشقا شهرلردن آرخاداشلیق ائدهخوراسان و باشق 

آدالری چکیلن شاعیر و یازیچیالرین اثرلری بو درگیده چاپ اولوردو: حمیااد تئلاایم خااانی، ائاال 

اوغلو، م. نقابی، فریدون حاصارلی، ح. م. ساواالن، بهرام ائلچین، اصغر فردی، ح. ساهر، ه. تاارالن، 

ایلدیریم، م. شیمشااک، صاامد ایلقااار،   قافالنتی، ح.صدیق، ح. فرشباف، ح. بابک، ح. آلپامیش، ح.

 خو، حمید پارالر و ...نیا، آشیق بشیر، علیرضا حمیدهستار گول محمدی، صمد سرداری

گوجونااو  -نین اصل موضوعو آنا دیلیمیزدان مودافیعه، دیلیمیزین گااؤزه للیااک لریناایدرگی

ینی تانیتاادیرماق تانیتدیرماق، کالسیک و معاصاایر ادبیاااتیمیزی یایماااق، دیلیمیاازین دوشاامنلر

 اولموش  و آشاغیداکی موضوعالردا درگیده طرح اولوردو:  

میزین، خالقیمیزین و اینقیالبین اصلی دوشمنی اوالراق، مختلیف کاریکاااتور ( آمریکا اؤلکه1

 نین سؤزلری بو بارده ده قئید اولونوردو.الریال تنقید اولوب و گاهدان امام خمینی

 
نین کوپوسونو منه وئردیک لریندن اوز تشکورلریمی  لری( بورادا، حسین اولدوزدان کوراوغلو و دده قورقود مجله361

 نین یئری آیدین دیر. لرینی آراشدیرمادا، بو ایکی درگیبیلدیریرم. شوبهه یوخدورکی آذربایجان مطبعه

 اولموشدور: دیلماج، سایی:  بو مقاله آشاغیداکی قایناقدا چاپ
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نااین شااکیلی آذربایجااان قهرمااانالری و گاهاادان دال قااابیغی  نین اوست قابیغی و( درگی2

دن بابااک، کوراوغلااو، عمادالاادین نساایمی، فضااولی و دده قورقااود لری او جملهبؤیوک شخصیت

نین قهرمااانالری اولااوردو. ایلااک ساااییالریندا بونالریاادی، گئاات گئااده ضااد آمریکااا داستانالری

 کاریکاتورالر اونالرین یئرینی توتدو.

نااین آچیقالماساای و لااریمین کاریکاااتورالری، صاادامین جنایااتجنگ موضوعو و صاادا(  3

 نین داواملی موضوعالریندان اولوردو.اویونچاغی کیمی تانیتدیرما، درگیصدامی آمریکا  

نااین اصاالی موضااوعالریندان ساااییلیردی و ساای( ساتیرا، یومور و طنز دده قورقود درگاای4

دن: ه تنقید اولوب و اونون یازیچیالری مستعار آدالرینان او جملهلر، طنز یولو ایلاجتماعی مسأله

یورقان علی، دووشان جعفر، ج.جه باقر، جاواد نعره، توسباغا جاوادو باشقا آدالرینااان تااانینیردی. 

نااین داواملاای ی. حسین اولاادوزون آتاساای آشاایق علاایل بیر یئری واریدنین اؤزهآشیق ادبیاتی

ی، بلکی ده بونا گؤره او بیری آشیقالر اوچااون یئاار وئریلمیشاادی. آشاایق اوالراق اؤز یئری وارید

 قشم، آشیق عبدالعلی، آشیق بشیر و باشقا آشیقالرین شعرلری و داستانالری یازیلیردی.

( کالسیک ادبیاتیمیزین اؤز یئری واریدی. ایلک ساییالریندا عمادالدین نسیمی، فضاال اهلل 6

و سونراالر کالسیک شاعیرلریمیزی یئااری هاائچ زامااان بااوش   نعیمی نئچه ساییدا تانیتدیریلدی

 قالمادی.

نااین اؤزونااه مخصااوص یئااری واریاادی. حسااین اولاادوزون اؤز ( اویون و یاخود نمایشنامه7

سیندن آسیلی اوالراق بو هونرین یئری واریدی. فیلم تنقیدی ده نئچااه ساااییدا باجاریق و عالقه

 اؤزونه یئر آچدی.

 لر یازیلیردی.ین علیهینه مقاله( فارس شووینیزمین8

ساایله یااازیلیردی و گئاات بااه اوست اوسته دده قورقودون دیلی ساده، آخیجی و تبریز لهجه

ودون سون ساییسی گئت ادبی دیل اؤزونو گؤستردی و مجله ادبی بیر ماهیت قازاندی. دده قورق 

بیاار کاریکاااتور  جی ایلین اردیبهشاات آییناادا یاااییلیر. اوز قااابیغین طرحاای1361جی سایی  20

یه قویوب و آمریکانی دا اسرائیل حیمایه ائدیر. ریرکی آمریکا بو بؤلگهاوالراق صدامی بئله گؤسته

دال قابیغیندا امام خمینی تصااویری گلمیشاادیر و بیاار سااؤزو: »آذربایجااان مناایم اومیاادیم دی 

باااش گئتمیشاادیر: صفحه اوالراق یاییلمیش و بو مقالااه لاار اوناادا   40مخصوصاً تبریز«. بو سایی  

لر، اوغوزنبی حاققیندا دؤردونجو مقاله، میرزا عبدالرحیم طااالبوف ادبی دیل و والیتی لهجه  -سؤز

و سااؤز اوسااتادی گااونئیلی  حاققیندا بیر مقاله، عندلیب قراجه داغی تانیتدیرماغا بیر مقاله، ساااز

ئچااه طنااز مقالااه: لیااک مقالااه، نو شعرلرینه حصر اولمااوش اوچ صااحیفهآشیق قشم یاشاییشینا  
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)طنز شااعر(، او  )طنز شعر(، بوغاز دردی )حیکایه(، قوناق دؤیوشو نین جبهه احواالتییورقان علی

 تون( و ... سونرا نئچه صفحه ده شئعرلر و ...)طنز فیله  اولماسون بو اولسون
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 چای اوغلو 
 

بهروز دولت آبادی چای اوغلااو تخلوصااو ایلااه آذربایجااان 

ل بیاار یئاار توتااور. سااینده اؤزهادبیاااتی و موساایقیچاغداش  

جی ایللرده آذربایجااان مبااارز 50و    40سیز چای اوغلو  شوبهه

-دیاار و صاامدگیلری آراسیندا گؤرکملی سیماالردانیازیچیال

دن آد آپاراناااادا »بهااااروز« آدی غملاااای تااااارییالن آدی 

تانییاردی. بهروز الری اونو  دیر. بوتون ایران ضیالیدهچکیلمک 

نااین دردلریناای ل تاری ایله، توتغون و چکیجاای سساای ایلااه آذربایجااان خااالقیچای اوغلو اؤزه

ل شئعرلریله مبارزه یولالرینی آچیردی. اونون اودلو شااعرلری اللاارده گزیااب، چیغیریردی و گؤزه

ر. او، بوگااون ده یرلاای بیاار یادیگاااردیدن قاالن دهلرده یئر توتوردو. آنجاق بوگون صمدگیلسینه

یاای اونالرالدیاار. اینقاایالب یازیب یارادیر، هله ده شعرلریندن صمد قوخوسااو گلیاار، سااانکی اوره

سااینی قالاادیریب سااینده چااای اوغلااو بوتااون مبااارزلرین ییغینجاقالریناادان ایاانقالب سااهعرفه

قیالباای لری اللرده گزیردی. چااای اوغلااو آدی اینآذربایجان آدینی بؤیوتموش و موسیقی کاسئت

 سی کیمی تانینیردی.موسیقی و آذربایجان سه

 

 شاعرین یاشاییشی 

چای اوغلو تخلصو ایله تانینااان شاااعریمیزین یااارادیجیلیغی، صاااندیق   –بهروز دولت آبادی  

ادبیاتیمیزدان تانینیر. اونون شعرلری انقالبدان اؤنجه یاییلما امکااانی تاپمااادی، انقالباادان سااونرا 

 362.ایدی کی شعلری اللرده گزیب، دوداقالردان اوخونوردو

ده آنااادان زحمتکش بیاار عائلااه   -  چای قیرلغیندا  –جی ایلده تبریزده  1317چای اوغلو،     

اولدو. اوشاق چاغالری ملی حکومت ایله بیر اولدوغو اوچون، بئله بیر خوشبختلیگه اوغرامیشاادیر 

ر ده آغزیناادا کی ایکی کالسی اؤز آنا دیلینده اوخویا بیلسین. آنا دیلین شیرینلیگی بوگونااه قااده

 داد وئریر. 

 
 .375 – 364، ص1384، زنجان، 2م.کریمی، آذربایجان چاغداش ادبیاتی، ج 362
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و آز بیر امکانات ایله ده موسیقیه باشالمیشاادیر. اوشاقلیقدان موسیقی هوسی ایله یاشامیش  

 باال تار چالماغا یول آچمیشدیر.    –نمیش و باال  ایلک اؤنجه توتک چتلمانی اؤیره

کاغذکنان کندلرینده ساااییلیر   –بوالغ کندینده  درسینی بیتیردیکدن سونرا معلم اولور و قره

مااانالردا هاار هفتااه تبریاازه گلمااک امکااانی معلم اولور و ایکی ایلدن سونرا ممقانا کؤچور. بو ز  –

نا گئاادیب، موساایقی "آشیقالر قهوه خاناسی" تاپاراق، هر جومه آخشامی تبریزه گلیب و بیر باشا

نیر. ایلیندن تبریزه منتقل اولور و دوزگون بیر یولدا موسیقی اؤیره  1341هوسینی ایستیلندیریر.  

-یقی ایله شعر ده بیر یارانمیش، شعرلر ده سؤیلهاو زمانالر گونونو تار چالماغینان کئچیریر. موس

 ییر. 

ایلینااده صاامد، اوختااای و باشااقا   1347دیر!  لیدنی بیلینمهآنجاق سورگون ده اولور. اما، نه

نین ذووقونااو آلیشاادیریردی. یولداشالریال فعالیته باشالمیش و موسیقی عالمینده ده یولداشالری

لرینه بیر تااار رساایتالی اجاارا ائتمگااه چاااغریلیر. آنجاااق نجییوردونون اؤیرهبو زمان تبریز بیلیم  

ل چیخیشیندن سونرا، ساواک طرفیندن توتوقالنیر. جالب بودور کی اونو بئله اتهااامالییرالر گؤزه

کی سن رسیتالی نوحه هاواالریندا چالمیشسااان! بونااا گااؤره ده تبریااز بااازاری باااغالنیر، بوتااون 

-دوشور. قتی حکمو ده صادر اولور!؟ آنجاق تبریزدن سورگون اولماسااینا قناعتلااه  گناهالر بوینونا

 نیرلر. 

جااو ایللاارده یئنااه علاای 1349میاار و  ساایندن ال چکنمااهچای اوغلو یئنه ده موسیقی اؤیره

ییب، یئنه اؤیرنمکدن ال چکمیر. نین شاگیردی اولور. هله بونالرال قناعته گلمهاکبرخان شهنازی

 ی بیتیریر."ی عالی ردیفدوره"دا    "ی صباانهخ"تا اینکی  

دیگاای لااهبوگون، چای اوغلو بؤیوک بیر موسیقی اوسااتادی دا وار. اونااون هاااواالری و بسااته

لر هله بیر کاساائتلرده ائشاایگه چیخمامیشسااا دا، بااو یاااخینالردا اونااون چیخماسااینی موسیقی

 دئمیشدیر و هوسکارالری اومودوار ائتمیشدیر.

ساای کیماای ده ده مااتن موساایقیلاارن بیر پارا موسیقی اثرلااری مختلااف فاایلمچای اوغلونو

 لر بونالردیر:دیگی موسیقیاستفاده اولونموشدور. چای اوغلونون بسله

نااادر ابراهیماای. بااو اثاار انقالباادان اؤنجااه ایااران  – "آتااش باادون دور"سااریال  (1

 تلویزییاسیندان یایینمیشدیر.

 یازاردان.همین    "صدار صحرا" (2

 نین موزیک متنیسریالی  "کارگران شوره زار" (3

 نین موزیک متنیندن بیر پارچاالرفیلمی  "ستارخان" (4
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 مستند بیر فیلمین موزیک متنی  "ایپک یولو" (5

بو فیلمین دوالناادیرانی یئنااه   –فیلمی نین موزیک متنی    "ایستدوقتی که هوا می" (6

 نادر ابراهیمی اولموشدور.

ماایش و چوخلااو هاااواالر لااهبونالردان عالوه، چای اوغلااو بیاار چوخلااو شااعرلره موساایقی بسااته

 دوزموشدور.  

بیز بورادا چای اوغلونو بیر شاعیر کیمی تانیتدیرما و تانیما ایسه ییریک. اونون شااعر دفترلریناای 

سااینا یااول تاپماغااا چالیشاااجاییق. اونااون شااعرلرینی اوخویااوب آراتشاادیریب و شااعر دونیا

 ییک.جهاوخوجوالریمیزال بؤلوشه

 

 شاعرین شعر دونیاسی 

جاای ایلاادن، 1341ارین یاااخین فااامیلی ساااییلیر.  چای اوغلااو، بؤیااوک شاااعیریمیز شااهری

للیکلرینده بیری ده بودور سی ایله اورتاق یاشاییشی باشالییر و بو حاتین گؤزهشهریارین عمه نوه

لیکله شهریار مریدی کیمی یاشاییر. هردن بیاار ده ر، شهریار گؤروشو ال وئریر. بئلهکی هر دن بی

 شعر یازیر.  

صاامد،  –هئچ شوبهه یوخدور کی چااای اوغلااودا شاااعیرلیک اسااتعدادینی اؤز یولداشااالری 

ه اوختااایین تشااویقلری ده اوختااای و باشااقاالری دا گااؤروردولر. شاااعیرین اؤز دئدیگینااه گااؤر

شاعیرین ذووقونو داها آرتیریر. بونونال برابر صمد گیل بیر ادبی ییغینجاقالری دا واریاادی. چااای 

   363ییر.اوغلو دا بو فضادان یارارالنیر و آذربایجان ادبیاتی ایله عالقه بسله

ر چااای اوغلونااون شااعر عالمینااده بیاار باشااقا ساااحه ده واردیاار. بااو ساااحه بوگونااه قااده

آچیقالنمیمشدیر. بو دا بوندان عبارتدیر کی چااای اوغلااو چوخلااو شاااعرلرین شااعرینی شااهریارا 

ایلینااده   1348ل ساافیرچیلیگی بوینونااا آلمیشاادیر.  یئتیرمیشدیر و بیر ائلچی کیماای بااو گااؤزه

شهریارا خطاااب   –اثرینی    "آچیق مکتوب"پرفسور رستم علیف تهرانا گلدیکده، محمد راحیمین  

چای اوغلونا وئریر و چای اوغلو اونون ائلچیسی اولور. بیلدیگیمیز کیمی شااهریار  –یازدیغی اثری 

لیکله بیر مکتب یاراتمیشدیر. بایجان ادبیاتیندا بئلهبو مکتوبالرال دونیادا شؤهرت قازانمیش و آذر

حساارت تخلصاالو   –ریاار. ابوالفضاال  شهریارین بو مکتوبا یازدیغی جوابی، چای اوغلو باکیه گؤنده

شاعیریمیزین، سااونرا ساالیمان رسااتمین شااهریارا یااازدیغی شااعرلری ده چااای اوغلااو شااهریارا 

-اوغلو اونالرا یوخ، بلکه بوتون آذربایجان ادبیاتیچاتدیریر؛ هابئیه شهریارین جوابالرینی دا چای  
 

 . 334، ص 1385م.کریمی، روشنفکران آذربایجان، تهران،  363
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 الرینا چاتدیریر. نین ماراقلی

یرلی ایش، بولود قاراچورلونون معروف مکتوبونو چای اوغلو شهریارا یئتیرمیشدیر هامیدان ده

 364نین یارانماسیندا ان بؤیوک اثری یاراتمیشدیر."سهندیه"و شهریارین شاه اثری اوالن  

ده دیر، هم موسیقی. موسیقی قالسااین بااو ساااحهاوغلو هم شعر یارادیجیسی  هر حالدا، چای

 بیلنلره! بیز شعر عالمینه توخوناجاییق.

 

 چای اوغلونون اثرلری

 سینده کی اثرلری بونالردی :نین شعر ساحهدولت آبادی

 مجموعه

 بایاتی بایات اولماز

 

 مجموعه

 8. بااورادا اونااون  365اینقیالبدا»مجموعه« آدلی کیتابدا اللره چاتاادیچای اوغلونون شعرلری  

لری  اوالراق اللره دوشاادو. اونااون یرلی اؤرنک نین دهشعری گلمیشدیر و بونالر آذربایجان شعری

 نیردی:مبارز سسی بو شعرلرده سسله

 لرنه قده رمنی ازسه

 لرتوتوب دیلیمی کسسه
 لرقانیمی ناحق تؤکسه

 رم، باغیرارامال چکمه  

 366ائل اوبامی چاغیرارام.
 ن اولسون:سس وئره  -ییر سسینهچای اوغلو فریاد قوپاریر و خالقیندان ایسته

 سسیمه سس وئر منیم

 بوتون ائللر یاشیل چؤللر
 لی سازدا تئللرخوش نغمه

 
 .32، ص1383چای اوغلو، بایاتی بایات اولماز،  364
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 ل اوزلوگؤزه
 367شیرین دیللر.

ائلین قوینونا دالیاار، اونااالردان ایلهااام آلیاار، چای اوغلو اؤزو دئمیشکن هارایدان هارای آلیر،  

 ییب و بئله سؤیلور:سینی آتا بیلمهکلره اود جالیر. وطنین سئوگیسازی ایله، سؤزو ایله اوره

 منیم یوردوم آذربایجان

 یی قاننین اورهداغالری
 جیرانالر اویالغی موغان

 اینان بو سؤزومه، اینان

 -دویابیلمز سنون باالن

 -ساواالنآی  
 -آی ساواالن

 لردن،آی ظالیم

 368باج آالن!
خالقینا وفالی قالیر. او، اؤزونو ساااواالن باالساای بیلیااب، ساااواالن کیماای   -چای اوغلو ائلینه

 . اؤزونو ائل شاعیری بیلن چای اوغلو بئله سؤیلور:دیریی چایلییی قانلی، باشی توفانلی و  اتهاوره

 یمشاعیرییم، ائل من ائل عاشیقی 

 دور، الیمده سازیمآدیم چای اوغلو

 یوردوم آذربایجان اودالری دیاری

 کی اودلودور منیم آوازیم.  دوراو

آوازیال آذربایجان دردینی چیغیریر، فریاااد چکیاار و   -کی چای اوغلو، سازیال  ماراقلی بورادیر

-ازینا خیطاب سااؤیلههمان سازا اوزونو توتاراق دردینی اونا سؤیلور. شاعیرین چوخلو شعرلری س

 نی ائشیتمک اولور:ک سیزیسینمیشدیر. اونونال دانیشاندا اوره

 سوسما، دانیش

 کوسمه، باریش
 سی یانیق سازیمآی سینه

 
 . 11همان، ص  (367

 . 14همان، ص  (368
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 ن قانیق سازیمدرده وئره
 -دیردردین نه  -سؤیله منه:

 دیر؟سیررین نه
دیاار. دهدردیناادن دیلااه گلمااهنین هامیسی، استثناسیز خالقیمیزین  چای اوغلونون شعرلری

لری، غم کدرلری بوشعرلرده دیاال آچیاار. ماااراقلی دیرکاای دیلک   -میزین آرزیزحمتکش خالقی

 اونون ال زحمتیندن یارانان »قالی« دا دیل آچیر و ائیلی ؟ سؤیلور:

 خالچا

 نییه صف باغالییب باخیر سیز منه

 دیر بویویوب منی قانالرین رنگی 

 بارماقالرال، مظلوم باالالراینجه  

 لر یاتماییب توخویوب منی.گئجه

 دردیمی دئشمه یین داغیلین گئدین

 آلیشیب یانیرام سبب کاریما
 حسرتلی گؤزلردی قوینومدا یاتان

 دئیییب فخر ائتمه یین صنعت کاریما.

 لریده، نازیك بیلكسویوق زیرزم
 هله ده قلبیمده دفه دؤیورلر

 دیربارماق قانی آلنیمداکی رنگیم 

 دیه دئییب توخوجومو سویورلر!..
 گلین لر -بئش یاشیندا قیزالر

 صوبح اذانی شیرین یوخو چاغیندا

 دیسکیدیر یوخودان قاپی نین سه سی 

 اوشاقالر دوزولوب قاپو دالیندا...
 دزگاهین باشیندا خیردا باالالر

 اوزلرین چئویریب قوغورالر منی 

 پیچاقالرکیفسه میش هاوادا، قانلی  
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 گین ایچینده بوغالر منی.ایلمه
        **** 

 آچیلین داغیلین قانلی دوگونلر

 سورمایین قانیمی ظالیم زالی الر
 چورویون، تؤکولون دار آغاجالری

 بوغمایین سسیمی ظالیم قالی الر...
اونوتماییر. او بیلیرکاای رک، ائل قهرمانالرینی دا یهچای اوغلو زحمتکش خالقینا محبت بسله

لری اونوتماییااب و خااالقالری نین بؤیوک قهرمانالری دا هئچ زامان زحمتکشآلنی آچیق خالقی

ییبلر. چای اوغلو»یئددی قارداشالر« شعرینده، بوقهرمااانالری دن اسیرگمهیولوندا جاندان کئچمه

بابک، بیری کوراوغلو، هجاار   اوتاغینا ییغیر. بونالر یئددی قارداش و یئددی سیرداش دیالر: بیری

دوالر. گؤردویومااوز کیماای بوخااالق قهرمااانالری خانیم، عمادالدین نساایمی و بهااروز  خانم، نیگار

یئددی قارداش کیمی سیراالنیبالر. بورادا هجر خانیم و نیگار خانیم دا قارداش ساییلیرالر.آنجاق 

شاعیرین اوتاغیناادا توپالشاایب دیر. بویئدی قارداش  قهرمانیمیز »بهروز« همان دهقانی  چاغداش

 لر!جک بیر سمفونی اجرا ائده

 اوتاغیمدا یئددی قارداشالر یاتیب

 یئددی سیرداشالر یاتیب

 هربیری بیر گونش تك

 اوتاغیما نور ساچیب.

 لرجكساباح کنسرت وئره

 بتهووئنین بئشینجی سمفوسون
 بیرده سئوگیلی آنا یوردوم

 369سین!آذربایجان ماهنی 
لااردن. شااعرلرینده نین اینسانالریندان دانیشیر و اونون بوینوندا اوالن وظیفهاوغلو زمانهچای  

نین دورومونو چوخ آیدین صورتده آچیقالییر و بئله بیر ظولمتین حؤکوم سااوردویو زاماناادا زمانه

 اینسانین نئجه اولدوغونو بئله یازیر:

 ییم وارمن اینسانام ابدی بیر دیله
 

 .141آثاری از شعرای آذربایجان، ترجمه ح. صدیق، تهران، انتشارات بابک، ص  (369
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 ییم واراورهگونش کیمی  
 سحر مندن دوغاجاقدیر

 قارانلیغی بوغاجاقدیر.

 ظولم ائله سه، زور دئمه.

 سینه آگاه اوالراق، بئله داوام وئریر:شاعیر اؤز وظیفه

 بیلیرم کی اگر دورسام دوناجاغام

 ترپشمه سم
 لش خورالرین اللرینده قاالجاغام

 بونا گؤره

 سارسیدانماز افق منی 
 من اینسانام

 تئزدنساباح 

 دان یئرینی چاپاجاغام

 من سحرم آچاجاغام
 370من سحرم آچاجاغام.

شوبهه یوخدور کی بوزامان آذربایجان شعری گئری قالماییب بلکااه قاباقجیاال و دؤیوشااکن 

شعر اوالراق دونیا شعریله آیاقالشیر، اونونال آددیمالشیر. آذربایجان باالالری، شعری بیاار ساایالح 

رلااه دؤیوشااده یااارارالنیرالر. بیلاادیگیمیز کیماای صاامدین اؤزو و لکیماای ایشااله دیااب و ظااالیم

لر یازمیشالر و نهایت اله ساایالح آلمیشااالر و یولداشالری هره سی نئچه شعر قوشموشالر، مقاله

گؤرموشوک آنجاق تکجه بااو شااعر، او مبااارز اینسااانین خالقینااا اولاادوغو محبتاای و صاامیمیتی 

لی آذربایجانلی یوخدورکی بوشعری اوخویااوب شونجهگؤسترمک اوچون کیفایت دیر. هئچ بیر دو

دیرلر. چااای اوغلونااون دا یینده یئر ساخالماسین. صمدگیل هامیسی بئلهمناف فلکی اوچون اوره

نین بوغونتوسونو، آجاای دورومونااو و خااالقین دردیناای شعرلری بئله بیر ماهیت داشییر. او، زمانه

تانیتدیریر. اونون »شیاد قاالسی« شعری بو زمانین لره  جک نسیلدریندن دوشونور و شعریله گله

 ل صورتده آچیقالمادادیر:دورومونو گؤزه

 شیاد قاالسی 
 

 .147 همان، ص (370
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 خبر شهری قاپساییب
 :-گزیر آغیزدان آغیزا

 جكبوردا بیر قاال تیکیله

 بیر قاال کی 
 انی یویوندان اوجا

 بویو انیندن!

 باشی قارقا یاتاغی 
 اتگی اود اوجاغی 

 اوتاغی!دیبی تولکو  

 هره بیر یئره یورویور

 بیرین قورویور  -هامی بیر
 بو قاال شاه قاالسی 

 ائل قانی، آه قاالسی.

 جارچیالر جارالییرالر:
 جگه یادگارافتخارال بیزدن قالسین گله

 تاریخلرده یازیلسین

 شکلی بوتون کیتابالردا قازیلسین

 یینگلین همت ائیله
 ك قاالنی!باشا وئره

 رهههبوتون شهحر تئزدن  س

 اضطرابال، یوالدوشدو
 بیرینجی گون

 آتاالر اوشاقالری نین

 آیاق بارماقالرینی 
 سون گون آیاقالرینی 

 ایسدی قانالرینی.  -اوچونجو گول ایسدی
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 -هفته باشا چاتمادی
 ردنههبوتون کندن، شه

 آیاق، باش گتیردیلر  -ماشین ال -ماشین

 اولمویا  -بیرآی اوال
 دیلر.قاالنی باشا یئتیر

 بوقاال شاه قاالسی!

 ائل قانی، آه قاالسی!
     ***** 

 ائله کی باشا چاتدی

 سمیر باتدی -بوتون سس

 قانلی قاال باغیریردی
 عصیان چاغیریردی. -عصیان

 آیالر کئچدی، ایل قورتاردی

 قاالدان سس کسیلمدی
 دئوره سینده ناهال قالخدی

 گوندوز  -دیبلرینده گئجه

 قانالر آخدی.سو یئرینه 

 ائله کی باهار یئتیردی
 قارا گوللر آچدیالر -قارا

 چوخ کئچمه دی  

 گوللرسولدو
 یه دولدوالر  آغاجالر میوه

 هر شاخه ده مینلرجه گؤز

 مینلرجه سؤز
 سایسیز قولالر

 سایسیز باشالر
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 ائله کی ریشه آتدیالر
 قانلی قاالیا چاتدیالر

 ییب  دارما داغین ائیله

 371تدیالر.شاه قاالسین داغی
یااه توخونااوب و یاردان شاعیرلریمیز کیمی میللاای مسااأله  -چای اوغلو دا بو چاغدا یاشاییب

 لی سورموشدور:»یئرلی ادعا« آدلی شعرینده، دوزگون اوالراق سؤزلرینی و بئله ایره

 من دئمیرم آذر دیلی فارس دیلیندن شیریندیر

 شیرین قالسین ساواالنین بالینا

 نین قیزالریجیران باخیش  

 یاناقداکی خالینا.
 یام سؤیلویمآنجاق حاقلی 

 بودیل آنا دیلیمدیر.

    ***** 
 من دئمیرم آذر ائلی بوتون ائللردن باشدی

 للری چاتما قاشدی.گؤزه

 اینسانلیقدا بو سؤز یوخدی
 آال گؤز چوخدی.  -یئر اوزونده چاتماقاش

 قارداشدیبیرینه  -ازل گوندن اینسان دئمك بیر

 خوش گونلرده یولداشدی

 یامان گونده سیرداشدی.
 آنجاق او یئرده کی زور حقه دؤنور

 دوز سؤز یاالنا چؤنور

 گوجلو گوجسوزو باسیر
 توتوب دیلیندن آسیر

 سنی تووالماغا  -منی 

 
 مجموعه، همان. (371
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 اوتوروب اؤزون بزیر
 دوشوب یوردومدا گزیر

 اوندا من باغیراجاغام

 ائلیمی چاغیراجاغام
 -آییق گزین!م: ائللر  دییه

 بیریزدن هاییق گزین! -بیر

       ****** 
 من دئمیرم آذربایجان اوجاداغالر یوردودو

 قوجا باغالر یوردودو

 سی وار، داغی وارنین درههر اؤلکه

 باخچاسی وار، باغی وار
 شیرین  -نین آجی باغالری

 بادامی وار، ناری وار.

 -یملی آنجاق بونو دئمه
 -نفسلهاوجاسسله، بیر 

 بوراندا -قارانلیق گئجه ده، قاردا

 لرده شاختا آدام قیراندازیروه

 تولکو ائو ایچینده آدام جیراندا
 بابکین قاالسین یادینا سالسان

 »نبی« نی،»روشنی«، »هجری« آنسان

 سن ده منیم کیمی ائلیوه یانسان
 ساباحین وارلیغین قارداش اینانسان

 نسیمی تك حق اوستونده دایانسان

 ن حسرتی ایله آلیشیب یانسانوط
 گین قانسانانسانین ابدی دیله

 خالقیندان، یوردوندان سن ایلهام آلسان
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 قهرمان ائلیوین قوینونا دالسان
 شانلی تاریخینه بیر نظر سالسان

 اوندا منیم سؤزلریمی قانارسان

 داهی قارداش سن منی آز قینارسان.
        ********* 

 سی آذری یوردومون بایقو باال

 بو سؤزو سازیمین دیلیندن ائشید
 بوتون وارلیغیمی سندن آلمیشام

 لر عشقیندن یاتانمامیشام.گئجه

 سی گون به گون اوجالیر سازیمین سه

 سی، سازین قفسی خالقیمین سینه
 یورولماسین چای اوغلونون نفسی 

 لرین سازیندا چالسینخالقین ایستك

 372نین باشین اوجاتسین. گون به گون ائلی 
 

 بایاتی بایات اولماز  

جو ایله 1384احتوا ائدیر. بو شعر دفتری  بایاتی بایات اولماز اثری، شاعیرین بوتون شعرلرینی  

ل و اثر، قاالرقی بیر اثر کیمی بازارا  تهراندا چاپ اولور. کتابین چاپ ایشلری چوخ گؤزه

پرفسور حمید محمدزاده اولموشدور. بو مقدمه اؤزو چوخ  سؤز یازان دا  گلمیشدیر. بو کتابا اؤن

یرینی ده آرتیرمیشدیر. شاعیرین اؤز یازدیغی مقدمه ده بورادا واردیر.  یرلی اوالراق، کتابین دهده

 بو کتابی موضوع جهتیجه نئچه بؤلومه بؤلموشدور:
 بایاتیالر 

 لیریک شعرلر 

 آتاالر سؤزو 

اثری اولماز  بایات  نئچه  بایاتی  ایکی  اؤزهنین  بوکتاب،  کی  بودور  بیریسی  واردیر.  للیکلری 

 
 .  1385، 13مجله آذری، تهران، نمره   (372
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ایراندان   اثری  ایش،  بو  یازیلمیشدیر.  ده  التینجه  عالوه  الفبادان  عربجه  و  یازیلمیش  الفبادا 

 ائشیکده تورکلرین ده اوخوماسینا یاردیم ائده بیلیر.  

بؤلومه بؤلمک مومکوندور. بونونال بئیه که بو کتابدا فهرست یوخدور، آنجاق، شعرلرینی نئچه    

ایلک اؤنجه بایاتیالردان دانیشماق الزیم گلیر. بورادا بیر سیرا بایاتیالر واردیر. بو بایاتیالر نئچه  

 موضوعو احتوا ائدیر:

 بایاتی بایات اولماز.  (1

 شهید باالسینا  (2

 زمان سسی  (3

 سی یانمیش زمی حکایه (4

 بایاتی واردیر.  86یازیلمیشالر. بورادا بو شعرلر هامیسی بایاتی فورماسیندا 

 

 لیریك شعرلر 

بؤلو    بؤلومه  نئچه  آلیرساق،  نظرده  تاریخینی  یازی  شعرلر،  یازیالن  سیراسی  بورادا  بیر  نور. 

اؤنجه عاید انقالبدان  مثال:یه  ساواال  دیر.  محتشم   / دانیشیر  منلن  ننهسازیم   / داغی  مین  ن 

 .سسیمه سس وئر منیم و باشقاالریلر دونیاسی / ناغیلی / خاطره

ر یازیلمیشدیر. بیر سیرا شعرلر ده انقالبدان سونرا یازیلمیش دن انقالبا قده1344بو شعرلر     

ک سؤزو / خالچا  مه / اوره: دوستوم مندن شعر ایستهدنو جنگ دورانینا مربوط اولور او جمله

دوشونج نسبت  جنگه  شاعرین  شعرلرده،  او  شعرلر.  باشقا  ده ه و  امپریالیسمه  برابر،  ایله  سی 

 سینی آچیقالییر.رابطه

-جی ایللردن سونراکی شعرلرینی ایچینده ساخالییر او جمله 1380اوچونجو بؤلوم شاعرین     

دن :  آییق گؤزلر / ایچی بوش طبیل / بیزین کندیمیز / آمان دردیم / و یئنه ده باشقا شعرلر. 

گره اونوتماماق  ده  سؤزو  بیر  هلبورادا  ده  شعرلرینده  یازدیغی  زمان  بو  شاعر  انقالبی  ک.  ه 

اونوتمامیش جملهدوستالرینی  او  شعرینده  ،  یازدیغی  نابدله  ماهنیسی "دن  ندان  "آیریلیق 

 دانیشیر. هابئله جانان گلیری شعرینی ده شهرک ه اتحاف ائتمیشدیر.  

 آتاالر سؤزو 

آتا       بورادا مدرک  باغالنمیشدیر. شاعر،  آتاالر سؤزونه  بؤلومو ده  بیر  باباالریمیزین    –کتابین 

حکمتلی سؤزلرینی شعره چکمیش و مختلف فورماالردا تقدیم ائتمیشدیر. چای اوغلو، بو آغیر  

ئله  رک بوتون وطنداشالرینا، هابر غنی و دولقون اولدوغونو بیلهو زنگین کولتوروموزون نه قده
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  –نی توپالییب و نشر ائتمک هامیمیزین آنا وطنه و آتا  اؤزونه ده وظیفه بیلیر کی بو خزینه

گله توپالماقال،  بونالری  بورجوموزدور.  بیلهباباالریمیزا  گئده  یول  دوغرو  اؤرنک جگه  ریک. 

 اوالراق بیر نئچه آتاالر سؤزونو شاعیرین دیلینده اوخویالیم: 

 اوالر، آبدال اوالن آدام آبیرلی 

 دوزسوز آدام نه دنسه اوزسوز اوالر.

 دورا کیچیک دانیشماز،  –بؤیوک دورا 

 سارساق، گیج، آخماق دا آج اوالر.

  *** 

 آری باجاسینا چؤپ اوزاتمازالر، 

 کوی ایلن یاتانی اویاتمازالر،   –های 

 نن یالقیز دوالنار، اؤزونو بیه

 قیسسا سؤزو چکمکله اوزاتمازالر.

  *** 

 نال وورمامیش یوک چاتما، ائششگینه 

 باشا قاتما.  –آنالمازال دوروب باش 

 آشین دادسیزلیغی دنسیزلیکدن اوالر، 

 اوغرونو قوغاالمازالر، ایته داش آتمازالر. 

  *** 

 آتاسینی آتان ائلینی ده آتار، 

 گودنسیزین گودنسیز ده ایشی اوالر.

 گئجه نین سؤزونو گوندوز دئمزلر،

 فرسیز اوالر.کارسیز اوالد همیشه 

 

 چای اوغلونون بوگونکو شعریمیزده دورومو 

شعر و    –میش و اؤزو دئمیشکن  لرینه ماراق بسلهچای اوغلو، ایلک اؤنجه موسیقی و ساز آلت

باغالنتی    نی بیلمیش و دویموشدور. بوسؤز صنعتی ایله موسیقی آراسیندا قیریلماز بیر باغالنتی

اونون اؤز یاشاییشیندا ان دوزگون صورتده اؤزونو گؤسترمیشدیر. چای اوغلو اوشاقلیق ایللریندن  

برابر شعر هوسیله یاشامیش و شعرلر سؤیله ایله  اوغلو  موسیقی  بوگون شعرلریله میشدیر. چای 
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 بوتون ییغینجاقالردا هوسکارالرین ماراغینی قازانیر.  

کیم  شاعیر  بیر  اوغلو  اونون  چای  محکملندیرمیشدیر.  ادبیاتیمیزدا  چاغداش  یئرینی  اؤز  ی 

شعرلری شاه دؤورونده چاپ امکانی تاپمادی و تاپا بیلمزدی ده. چای اوغلونون شعرلری صاندیق 

امکان   یاییلماغا  سونرا  انقالبدان  قالمیشدیر.  بویو حبسده  ایللر  و  آلمیش  یئر  قولوندا  ادبیاتیمیز 

هر حالدا، بوگون چاغداش ادبیاتیمیزین بیر مورواریسی کیمی دیللرده یارانیر و ائشیگه چیخیر.  

 نیلیر. لر کیمی سؤیلهگزیر و نغمه

شعرلرینی   هله  اوالراق،  ایتعدادی  بیر  خوشقون  کیمی  بوالق  کی  اینانیریق  اوغلونون  چای 

 دیر. جکلر سونهیاراداجاق و هوسکارالرینی یئنه ده ذوقا گتیریب، ادبیاتیمیزا باشقا اینجی
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 محمد حسین طهماسب پور )شهرك(  

پور، »شااهرک« تخلوصااو ایلااه شاااه محمدحسااین طهماسااب

نین بوغونتولو دؤورونده مباااریز شاااعیرلریمیزدن تااانینیردی، رژیمی

دی و اینقیالباادان سااونرا، ده اؤدهنیسااینین هزینهمباریزهآنجاق بو  

طنز و ساتیریک شعره اوز گتیریااب »میاارزا« تخلوصااو ایلااه شااعرلر 

ادبییاتینا قاتسین. آنجاق خطرسیز دی اؤزونو شبچره  یازدی و ایسته

شبچره ادبیاتیندا دئمک اوچون »باهالیق« بیر باهانادیر و یا کوپااون 

حاققیندا بیر سؤزلری دوزوب، خالقی گولدورمک، مجلاایس اوچااون 

الرین شاهین قاچماسینا اینانماماااالری، و کاندید اوالنالرین ریاکارلیقالرینی افشا ائتمک، شاهچی

لری گولدوروجو اولورسادا گاهاادان آغالدیاار. شاااعیر دردچکماایش بیاار اینسااان بئله شئعر  -بئله

 دیر.ییر، آنجاق گولوش آلتیندا گیزلهمک دیلهاوالراق دردلری سؤیله

ایلینده آنادان اولااوب، درسااینی بیتیردیکاادن سااونرا تبریاازده معلاایم لیااک   1328شهرک  

اینقیالبدان اؤنجه تبریزین   -جلیسلریندهائتمیش و اینقیالبدان قاباق شئعره اوزگتیریب و شئعر م

لااه ساااواالنا قوشاادوغو شاائعریله شااؤهرت للیک اؤزه  -اسیندا اوخودوغو شئعرلریلهتربیت کیتابخان

 قازانیر. بوشئعر بئله دیر:

 کلرین درد سیخیباونالرین کی اوره

 لرین غم اییب ییخیباوجا قامت

 آراندا داریخیب داغالرا چیخیب

 قوچاقالرا ننه داغالر.    غالرآرخاالنیب سنه دا

*** 

 قارالر شپه ووروب یاتار

 قایاالر باش باشا چاتار

 ائلین آتار؟  -کیم اؤلکه سین

 ر هارا داغالر؟قاچان گئده

 چوخ آچمایین آرا داغالر!   سی یارا داغالر!،آی سینه

*** 
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 ییرسنآناالر تک بسله

 کوراوغلوالر قوینوندا سن

 رسنوئرهسسینه سس 

 هوسله نیب جینگیلده سن

 لر دوالغی!پوالد بیلک     آی داشقین چایالر بوالغی

*** 

 لره همدم اوالندردلی

 قلبی آجیق ایله دوالن

 یاتانالرا دئینه اویان!

 چاغیر دورسون اؤزون داغالر!

 سؤیله واردیر سؤزوم داغالر.    جانیم داغالر، گؤزوم داغالر،

*** 

 پاشاالرین جانین آالن

 لره تاالن ساالنظالیم

 مردلیکده ثابت قاالن

 نیبشهیدلر سنده سسله   نیبایگیدلر سنده بسله

*** 

 ائشیتمیشم ساواالتی

 قایناییب جوشارمیش قانی

 شهرتی دوتموش هر یانی

 سؤیله او غئیرتین هانی؟

 373داغ باسیرالر، آنالمیرسان؟   نییه دای اود پارالمیرسان؟

لی و مباریز شاعیر کیمی، خلقین اینقیالبیمیزدان اؤنجه بیر درین دوشونجهشهرک، اسالمی  

 لردن دولودور. او بئله بیر دورومدا »هارای« چکیر:اویانماسینا چالیشمیش و شئعرلری ده بونغمه

 آی آغیر ایللرده، قارا گونلرده

 ائللرین قایدینا قاالنیم هارای!

 وطنین یولوندا، چنده، بوراندا
 

 . 1379محمد حسین طهماسب پور )شهرک(، آی جان آی جان، تهران، انتشارات تهران صدا،  (373
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 تک نورونو ساالنیم هارای!گونش 

*** 

 تولکولر مئیداندا قویروق اوینادیر

 مئیدانی بوش گؤروب ایپین اوزادیر

 نی آزدیریر، کیمی آلدادیرکیمسه

 تولکولر غنیمی آسالنیم هارای!

ار آرزیلیاار، شااادلیق و یی ائللریله دؤیونور و ائللریله چیرپینیر و ائللر اوچون باهشاعیرین اوره

 ییر:شنلیک دیله

 سیز مینلرجه باهارآی ائللر گؤره

 باهاردا اولماسین نه شاختا، نه قار

 یینی ایپک بولودالرسیخسین کؤینه

 زاروطنین هر یئری اولسون الله

 374سیز مینلرجه باهار!آی ائللر! گؤره

میر، بلکااه بااو یاخشاایلیقالری بوتااون شاعیر تکجه اؤز ائلینه شادلیق، باریش و باهااار ایسااته

 اینسانالرا آرزیالییر:

 محو اولسون قان سوران امپریالیستلر

 وضعیت آغ اولسون بوتون دونیادا

 375صولحده یاشاسین بوتون اینسانالر!

لریمیزی آواره سالمیش، بیر سیراسی زیندانالر بوجاغیناادا، بیرسیراساای شاهلیق نظامی گنج

سااینده نااین بیاار گوشااهبو اؤلکهنی قوجاقالییب و هر گون  قاچاق دوشوب غربت ائللرده غم دیزی

ن شاااعیرین قلباای یاااراالنیر و ه قارشینا قویولوردو. دورومو بئله گؤرهسی دارا چکیلیب، گوللنئچه

 اؤزونو بو گنجلردن آییرا بیلمیر:

 ال وورما قلبیمه یارادیر، یارا

 حق اوچون چکیلدی یولداشیم دارا

 نه اوندان آرتیقام، نه قاشی قارا

 ک!ک گؤرهک، یئرییهیولدا گرهیولچو 

 
 .1371محمد حسین طهماسب پور )شهرک(، میرزا، بهاریم گل، تهران،  (374

 . 1372محمد حسین طهماسب پور )شهرک(، حدیث عشق، تهران،  (375
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شهرک زحمتکش اوغلو، اؤزوده زحمتکش دیر و دوزگون اوالراق اؤزونو تانیمیش و یولونااودا 

 دوزگون سئچمیشدیر:

 یم،زحمتکش اوغلویام، زحمت ائللی

 یم،آلنی قیریشلی یام، قابار اللی

 یم،یم، ساده دیللیلیایشچی بیلک 

 ر کلک،بوردا نه بیر ابهام وار، نه بی

 سؤزون وار، بو دیلده دانیش بیلک؛

 376ک!اله وئره  -لی! الیولداشیم! ایره

 شاعیر یولونو سئچمیش و بویوال گئتمک ایستیر:

 گئدیرم آدوستالر! سیز ساغ قاالسیز

 دیر.دوستالردان اوزاقدا قالماق چتین

 وئر دونیاسیندا دوستو، دوستلوغو،  -آل

 دیر.ساتماق خیانتدیر، آلماق چتین

لیگیناادن ده ون چتااینشاعیر بو یولدا بیرلیگی و ال بیر اولماغی، قورتولوش یولو بیلیر و یولاا 

 دیر:باخبر

 ک بیر اولماسا، دیل بیر اولماسااوره

 کاروان بیر اولماسا، یول بیر اولماسا

 زحمت آدامالری ال بیر اولماسا

 دیر.حقی ناحاقالردان آلماق چتین

یینه درین اوتورور. داها شاعیر یولونو سئچمیش و بیلیرکی شاااه تانیدیقجا، اورهشاعیر دردی 

دیر. شاااعیر بااورادا تااویالرا، مجلیساالره و لیلی گئتمهر مباریزه ایرهقده  سینهنین دئوریلمهرژیمی

ییر کاای اونااو بئلااه مجلیساالره ییغینجاااقالرا چاااغیرانالری دا ردّ ائاادیر و دوسااتالریندان ایسااته

 ماسینالر:رچاغی

 کیبیر تویدا، ماغاردا، بیر مجلیسده

 ک، چاغیرما منی!چیرپینماییر اوره

 ایلقار اونودولور، عشق اونودولور

 یاددان چیخیر مسلک، چاغیرما منی!
 

 . 1381ها، تهران، نشر قصیده، محمد حسین طهماسب پور )شهرک(، خاطره (376
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*** 

 ذلتده یاشاییر چوخ وطنداشیم

 اسارت چکمکده دوغما قارداشیم

 ایشکنجه آلتیندا، داردا یولداشیم

 چاغیرمامنی!الک،    -قلبیم الک 

*** 

 شنلیگی ایسته سم تکجه اؤزومه

 او شنلیک کول اولوب، دولسون گؤزومه

 اینانمیرسان اگر دوغرو سؤزومه

 ما منی!ک، چاغیرگل امتحان وئره

*** 

 سهدن صحبت گئتمههر یئرده عدل

 سیلر اؤنونده دؤیوش بیتمهظالیم

 سهسؤزلرین آردینجا عمل یئتمه

 یرما منی!اوردا وار بیر کلک، چاغ

دیر. قارداشاای اؤلاان، یولداشاای ده یارالی ییؤزو ده یارالی، اورهشاعیر بئله بیر دورمدادیرکی ا

 دیر:اوالرکن، اؤزوده یارالی اولمالی  دارا چکیلن، وطنداشی ایشکنجه آلتیندا

 یام منملهم گتیرین یارالی

 یام من.قارداشیم اؤلوب عزالی

 دیر:آمما شاعیر بیر قوش کیمی

 لییه اوچان قوشامماوی

 قانادیمدان وورولموشام

 حسرتینده یوررولموشام

 ییرم قاالم هاردابیلمه

 اؤزوم هاردا، باالم هاردا!

*** 

 اووچو ووروب یولداشیمی

 قاچاق سالیب سیرداشیمی
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 سورگون ائدیب قارداشیمی

 انتقامین آالم هاردا؟

 اؤزوم هاردا، باالم هاردا؟

سااینی آلماااق نین دادیناای و ایساایونتولو گونلریشئعرلریندن اؤلکه میزین او بوغشهرکین  

 –اولااور، چااونکی اودا مینلرجااه گاانج ایگیاادلریمیز کیماای داردا قالیااب و یولداشااالری نااین 

الن تکجه اؤز شهرینده، اؤز یی اوک دؤیونتولرینی دویور. بئله بیر مباریز اورهقارداشالری نین اوره

یاای محدود قاال بیلمز، بلکه دونیانین باشا باشیندا، هر یاندا مبارزه وارسا، اونااون اورهسینده  اؤلکه

دیاار، ا گؤرور، گاه دوسااتاقدا، سااورگوندهده، ویتنامدده اوردادیر. اونا گؤره ده شاعیر اؤزونو بولیوی

انالردان گاهدان خالقینا قوربان کسیلیر، دیلیندن آسیلیر، آنجاق شرفیندن، وارلیغیناادان و اینساا 

 مودافیعه ائتمک اونون قانیندادیر.  

یی یانان ه اورهن، ائلیمیزدیر. ائلیمیزین وارلیغیندان مودافیعه ائدهشهرک ائلیمیزین شاعیری

 شاعیریمیز دیر. »آی آشیق« شئعرینی بیرگه او خویاق:

 سنی تارین آی آشیق، پاسلی سازین تاقچادان ائندیر!

 باس باغرینا، دیندیر!  کؤینه ییندن چیخاریب شوقیله

 بیزه بیر تازه ناغیل، بیر تازا سؤز سؤیله بوسازدا!

 آشیقا عاشیق اوالن ائللرینی بیرجه سئویندیر!

*** 

 شاققاال کؤهنه ناغیالردا اوالن اژدهانی

 یه سو مینلریله جان آالنی!بیر ایچیم وئرمه

 ده؟نه زامان دئو جانینی ساخالیا جاقدیر شوشه

 نی سال!ال اوزاد شیشه

 نعره تپ، جامینی سیندیر! جانین آل!

 یئنی دن بیر هاوا چال!

*** 

 داش هاواسی

 قیش هاواسی

 ایکی قارداشی هاواسی

 آندلی یولداش هاواسی
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 نی، سیمدن قور آتیلسین آلوو اولسونائله وور زخمه

 عالمه شعله یاییلسین،

 بو قوروموشالر آلیشسین

 لئهی قالخسین، سو بوالنسین

 قوریا یاش دا قاریشسین

 کوی اوجالسین –های  اودیله

 هاردا کار واردی ائشیتسین

 نه کی الل وارسا دانیشسین،

 دن بیر هاوا چال!یئنی

*** 

 دن بیر هاوا چال!یئنی

 -یادا خاطیره دیریلت

 نین تاریخینی،لموش، آیاق آلتیندا ازیلمیش ائلیاونودو

 وئر!کی داستانالرا جان  بیرده تاریخده

 جانی وار، بیرجه تکان وئر!

*** 

 -بیزه او گوندن کی

 چنلی بئلده آالچیقالر قوروال، توفان اوال؛

 بوالق طغیان ائدیب چیمخیراالر، قایناشاالر،  -چای

 دن یاد باغینا آخدیقی آرخالر قان اوال.اؤلکه

*** 

 یه آتالر،اویماق تیکیله، کیشنه  -اوبا

 قیلینجالر،اوینایا گؤیده  

 سیلدیریم، داش قایا آت چاپماغا بیر جوالن اوال،

 لر ییغنالی بیر مئیدان اوال.لیگوجلو، قورخماز ده

 »بللی احمد« له »دمیرچی اوغلو« الر »عیواض بانی« الریم هم ده »نیگار«الر

 »قوچ کوراوغلو« یال چادیرا ییغیشان دؤوران اوال

 تولکو، چاققال یئرینه قافالن اوال،
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 آسالن اوال.

*** 

 اوندا ظولمتده گونش پارالیاجاق، نورساچاجاق،

 مرد، نامرد سئچیلیب اونداسیناقدان چیخاجاق

 اوندا قورخان قاچاجاق.

*** 

لااری لی گنجنلر، بیلیرلرکاای آذربایجااانین دوشااونجهنین دؤورانیناای درک ائاادهشاه رژیماای

و نااه ن گنج لریمیز اوزامان نااه فیکیاارده آنایوردالری، خالقالری و دیللری نین قایغی سیندا  قاال

ساواالندان سااؤز دوشاانده، آرازدان، صاامددن   -نین آدی گلنده، سهندحالدایدیالر!؟ ائینالی داغی

لریمیاازده بیاار مقاادس آد قااالیردیالر؟! آذربایجااان آدی گاانج  دانیشاندا، گاانج لریمیااز نااه گونااه

یینااه توخوناجاااق. ساییلیردی، آدی گلنده آیاغااا قالخمایاناادا، سااانیردین کاای آنااا یااوردون اوره

 قان دئییردی، آزادلیغا جان آتیردی...   -آذربایجان روحو دالغاالنیردی، قان

 او شنلیک کول اولوب اولوب، دولسون گؤزومه

 اینانمیرسان اگر دوغرو سؤزومه

 ک، چاغیر مامنی!ئرهگل امتحان و

*** 

 سهدن صحبت گئتمههر یئرده عدل

 سهظالیم لر اؤنونده دؤیوش بیتمه

 سهسؤزلرین آردیجا عمل یئتمه

 اوردا وار بیر کلک، چاغیرما منی!

دیر. قارداشاای اؤلاان، یولااداش ده یارالییی  کی اؤزوده یارالی، اوره  دیرشاعیر بئله بیر دورمدا

 دیر:اوالرکن، اؤزوده یارالی اولمالی  کنجه آلتیندادارا چکیلن، وطنداشی ایش

 یام منملهم گتیرین یارالی

 یام من.قارداشیم اؤلوب غزالی

 آمما شاعیر بیر قوش کیمی دیر:

 ماوی لییه اوچان قوشام

 قانادیمدان وورولموشام

 حسرتینده یورولموشام
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 بیلمه ییرم قاالم هاردا

 اؤزوم هاردا، باالم هاردا!

*** 
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 377علی اورمولو

 
آده     احمدی  اورمیه  "اورمولو"،  علی  ایله،  بوگون  تخلوصو  دا،  اولورسا  ایگیداوغلو  نین 

ائتکی، دیلیمیزین  بوراخدیغی  اونون شعر دونیاسیندا  بیریدیر.  آذربایجانین دیرلی شاعیرلریندن 

دیرچلمهسیندگلیشمه ادبیاتیمیزین  چاغداش  و  و ه  چاغداش  اورمولو  ائدیلمزدیر.  انکار  سینده 

-شعریمیزده دانیلماز بیر یئر آلمیش، ایللر بویو تهراندا قالیرسا دا، هله آنا یوردونو ایتیرمه  مدرن

نین آدینی دا اؤز تخلوصو ایله دیری ساخالمیشدیر. بوگون اورمولودان اوچ کتاب  میش و شهری

کیالیمیزده  اونومایاق  بونو  آنجاق  کتابی،    دیر؛  بیرینجی  اورمولونون  ایللرینده،  ایلک  انقالبین 

 نین رغبتینی قازانمیشدیر.اقلی الرینی اؤزونه چکمیش و هامیبوتون آنادیلیمیزین مار

اورمولو،  ع     اورمیه 1324لی  ایلده  دونیاسینا  جی  شاعیرلیک  شهرین  بو  و  گلمیش  دونیایا  ده 

اورمول شاعیرلریندندیر.  گؤرکملی  ائتدیگی  اورمیهبخش  تحصیلینی  سونرا، و،  بیتیردیکدن  دن 

دا آن  بیر  آنجاق  قالیر؛  مجبور  دا  یاشاماغا  تهراندا  اولوب،  مجبور  یه  کؤچمه  آنایوردونو   تهرانا 

اورمیه و  اللردهاونوتمامیش  کتابی  جیلد  اوچ  بوگون  و  سئچمیشدیر  تخلص  اؤزونه  بو نی  دیر. 

 کتابالری بئله آد چکمک اوالر: 

  لر گؤزو یاشلی کوچه

 نارگیله 

 دیرو زمان بیر بهانه

ایله دیللره   "لرگؤزو یاشلی کوچه"ده چاپا تاپشیریب، و آدینی  1358اورمولو، ایلک اثرینی      

جی  1378  "نارگیله"سالدی و آذربایجان شاعیرلری آراسیندا شهرت قازاندی. ایکینجی کتابی،  

اوالن   اثری  اوچونجو  و  یاییلدی  بیر  "ایلده  زمان  ایلده چوخلو 1388آدیندا    "دیر بهانهو  جی 

قدم   میدانا  شاعیرلیکله  و  شعر  تکجه  اورمولو  علی  کی  الزیمدیر  آرتیرماق  بونو  قازاندی.  ماراق 

لر، طنز شعرلر یازاری دا اولموشدور و بیر زمانالر  قویمامیش، بلکه بوندان عالوه قیسسا حیکایه 

یازیالرینی،   بو  آ  "الغالغی"اورمولونون  یاییالن درگیلرینده  آدییال  بوتون شهرلرینده  ذربایجانین 

اورمیه تبریزده،  یازیالری،  اونون  اولموشوق.  زنگاناوخوجوسو  اردبیلده،  چیخان  ده،  تهراندا  و  دا 

یی اولموشدور. اورمولو، ادبی ایشلرله یاناشی، باشقا هنرلرله ده مشغول اولموش و درگیلرین بزه
 

 . 1383آذر  26، 125بهار زنجان، سایی   377

 . 1392مرداد  13، 145آغری، سایی  -
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باشقا   و  دیزاین  چئویرمه،  داوام    –رادیو  دوبالژ،  چالیشماسینا  ده  ایشلریله  تئلئویزیون 

هنرلرینی   اونون  بوگون،  و  اوالر.   "سحر"ائتدیرمیشدیر  گؤرمک  وئرلیشلرینده  تلویزیون  آدلی 

  ایندی بیر غزل ایله، اورمولونون شعر دونیاسینا گیرمک ایستردیم:

 آغال منی،  دولدور آیاق،   لیم،ن گون گؤزهمن گئده"

 رک چاغال منی. یه اسی، چینلهاوخو سئومک هاو

 کیمی پارال گولوم، آل منی گزدیر باشینا،  "قاش"

 باشدا دور یاللینی توت، دسمالینا باغال منی. 

 دولدور ایللر جامینی ، باخ گؤزومون آیناسینا، 

 جاال تورپاق سؤزونه، سیل کاسیمی، زاغال منی. 

 لر تاقچادان ائنسین آشاغی، قوی بوتون خاطیره

 داغال منی  شان ائله، تئللری تؤک، –باغریمی شان 

 دن چؤللره چیلغینجاسینا، باش آلیم سن گیله

 چیرپینیش چیملرینی چئوره له ییب جاغال منی. 

 گؤز یوموب نئشتری چک، چک تازاالنسین یاراالر، 

 اود قاالنسین باشیما، دؤن یئنیدن ساغال منی.

 ، رک سئوگیلی جانان جانیناجاالنیم جان دییه

 "گؤتوروب بارداغیمی دولدور آیاق آغال منی.

گؤزه     چوخ  شعرلری،  قافیهاورمولونون  قافیهل  بو  دولودور،  داها  لرله  شعرلرینی  اورمولونون  لر 

یه یاتان ائتمیشدیر. بو موسیقی گاهدان ائله اعجازالر یارادیر کی اوخوجو،  موسیقیلی و داها اوره

     اؤرنک اوالراق بو شعرینه بیر باخالیم: باشقا بیر عالمین سئیرینه قالخیر.

  
 بوداق، گؤزلریم یانار یاندی چیلچیراق،  –قاپی تاغ با تاغ، شور بوداق "

 دی.ر قوناق، جسم و جان یانارالندی گلمهساندیم ایندیجه یئتیره

 چیچک،  –لچک، شعریم سئوینجک، وورغونام اؤزوم آی چیچک    –گول لچک 

  "شیرین گؤیچک، قایغیالر باهارالندی گلمه دی... –اومدوغوم نیگار شیپ  

-للیک ، فارس شعری نین بوتون گؤزه یرلی بیر شاعیردیر؛ اوهاورمولو، دوغرودان دوغروسونا د    

ر یارارالنمیش و اونالرال دا ایلگی باغالمیشدیر. شاعیر، ییاراق، اونالردان باجاردیغی قدهلرینی تان

سؤیله مرحم  شعر  دردلره  ایستمکده  یانیب  یهقویماق  ایله  درد  گاهدان  دا   –یر،  یاندیرماغی 
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  یر و اوخوجوسوندا ائتکی بوراخماغینا دا گؤز تیکیر:یهایست

 لی آیاغا باغالتدی منی، سئوگی گؤزه"

 گل ائدیب ایچیمده آغالتدی منی.  –هئی وار 

 سردیم یارامی طبیب عشق ایوانینا، 

  "غزلیم یازیلدی ساغالتدی منی.  –شعریم 

اوالراق،       تانیش  آنادیلینه دریندن  اؤز  او،  تمیزدیر.  و  دیلی چوخ صمیمی، دوزگون  شاعیرین 

اونون شعری الپ یوخاری باشدا دایانیر. اونون    -دیلینه ده دریندن حساسدیر. شعر، دیل اولورسا 

گؤزه دایاقلی،  محکم دیلی  و  اورهل  چوخ  حالدا  عینی  گؤزو  دیر،  و  یاتان  بیر یه  هئچ  اوخشایان. 

 ل اولمایان عنصر اونون شعرینده تاپماق مومکون دئییل: گؤزه

 دئیه سن بیر سونا چاتماز گئجه یم، "

 دولو یالقیزالییرام. –گئده دوپ  –گئت 

 اودالریم بویالناراق اوینامادا، 

 . "بوزالییرام "شاختاقویون"قیش کیمی 

و زمان  "شاعیرین مختلیف فورمالردا باجاریغینا شوبهه یوخدور، سونونجو شعر دفتری اوالن      

بهانه ادبیاتیمیزدا د  "دیربیر  اورمولو، چاغداش  بیر شعردیر.  و هاؤزو و عنوانی دا  یرلی، گؤرکملی 

 تایی ساناز بیر شاعیردیر. شاعیرین سون اثرینی بیرگه واراقالماق ایستردیم: 

  دییی حؤرمتی گؤروروک:شاعیرین دیلینه بسله باشالنیشدا

 من کیچیک بیر فیدان ایدیم "

  یئتیشدیردی دیلیم منی 

 بیر واخت کؤچسم بو دونیادان 

 "یادا ساالر ائلیم منی. 

شاعیر عشقه سفرله کتابینی آچیر و اؤز قایغیسیندان دانیشیر. شاعیرین قایغیسی توپلوموموزدا  

  دیر:سی لرین بوش سفرهعائله آجیناجاقلی اوالی الر و یوخسول

 دیر کی باتماییر سسی سیندن ئل اسمهیانماغیم قارای "

 نی، هوسی آلیب حؤوصله

 مه یازماق اوالر هللیوخسا یازدا یاخشی گؤزه

 سه. لنمهاگر قلملر قلم                     

 قایغیالریم: 
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 –حیات دؤزومونو الدن وئرمیشلر  -       

 لرقایاالرداکی بوش سفره آخما      

 الردی!و آجیناجاقلی اوالی      

 یوخسا طبیعتی آوازالماق اوالر 

 "سه.لنمهم رَکلر وَاگر اوره            

اوره آخیجی،  روان،  ساده،  دیلی  شعر  اونون  شاعیرین  دولقوندور.  ایله  معنا  و  یاتان  گل "یه 

 شعرینده بئله سؤیلور:  "اونوتقانلیغیما!

  
 ممن بو قیشلیقالر ایچینده اوشوره"

 "م....گل آپار نورلوغا سسدن دوشوره

شاعیر، شاعیرانه باخیشال دونیایا و یاشاییشا باخیر. سؤز یوخدور کی اونون شعرلری باشدان      

شاعیرانه  – و  معنالی  یات باشا  معناالر  دولقون  مصرعینده  هر  سن "  میش:دیر.  اولسان  وورغون 

ده نه  هر  رنگین  سئوگی  و   . "دویارسان  وورغوالر  اوالن  شعرلرینده  باخدیقدا  شعرینه  بیر  هر 

اورهآهنگلر گؤزه یاتان، ساده، آخارلی و عینی حالدا معنالیدیر؛ هابئله شل،  اعیرانه دویغوالر،  یه 

  لر ایله ده دولودور:ادیبانه ترکیب

 یار آیریلسا مندن وای اگر بیر گون بو "

 قیش اوال یا اولمایا یول آیریجیندا

 "بوزالرام من...                               

مونالر، رنگارنگ اصطالحالر،  علی اورمولونون شعرلری هر اوخوجونو اؤزونه چکیر و الوان مض     

ی ماهیر بیر رسام کیمی  ل تصویر شاعیرانه دویغوالرال قانع ائدیر. گؤزهلر و شاعیرتمهل بنزهگؤزه

سولوب   گوللرین  سیریلداماسییال،  خزللرین  چاغیندا  خزان  سئودیریر.  سینی    –ده  اؤلمه 

اینانیریق، اما شاعیر هله ده کی باهار عطرینی دویور و یوردوندا عشقین وارلیغینی اینانیر و اونا  

  پناه گتیریر:

 بیلدیم کی بو دیاردا "

 عشق 

 "هله ده گولداندا وار...

 جاق شاعیر بونونال سرخوشدور و وطنی سئویر.آن

لیکله برابر، شاعیرانه هنرلرین میشدیر کی سادهشعر دفترینی بزه  شعری، اورمولونون  "شمع "    
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  هامیسینی اوندا گؤرمک اوالر. بیرگه بو شعری اوخویالیم:

 دیر قارانلیق ایشیقلیق اکیزی"

 یالنیز بیر شام یاندیرمالیسان 

 سیندا گؤزله کپنک یانماسین. نین یاللی آنجاق شعله

  
 دیر قارانلیق ایشیقلیق اکیزی

 آجیلیقال شیرینلیک کیمی 

 بیر شام یاندیرمالیسان 

 سی اونودولماسین. آنجاق گؤزله کی ائل شرقی

  
 دیر قارانلیق ایشیقلیق اکیزی

 چیرکینلیکله گؤیچکلیک کیمی 

 بیر شان یاندیرمالیسان 

 سی چاتالماسین.چینی للیگینآنجاق گؤز اول گؤزه 

  
 یوخوشلو وارلیقدا دوشسون یارانیشی  –بو ائنیشلی  

 اؤزوندن اؤزلوک دیارینا یولالن 

 لی سفرده بو سفره

 دیر هر شئی اؤترگی

 ک قارانلیق اولماسینگؤزله کی اوره

 بلیر شام یاندیرمالیسان 

 "بیر شام...

ین بو شعر باشدان باشا گؤزلدیر و معنالی؛ آنجاق سون بندینده انسانی اؤزونه دالماغی ایسته    

لر  ! دئییب "ک قارانلیق اولماسینگؤزله کی اوره  "شاعیر گاهدان نصیحت دیلی ده آچیر و دئییر:

-گؤرمه دیر، گاهدان بیز  ک گؤزو داها ایتی شاعیر بیزیم کیمی هر زادی گؤرور، آنجاق اونون اوره

رک تصویره آلیر. آنجاق  لره دوزهلرینی ده شاعیرانه و یا اینجه کلمهلری ده گؤرور. گؤردوکین

ریر. بورادابیر زاد دا وار، او دا بودور کی شاعیر  ییب گؤستهلرین بیر سیراسینی بزهشاعیر بو صحنه

ده یازسین. شاعیر سؤزونو یینسؤزونو قورتارمیر بلکه بیر باالجاسینی دا یازمیر بلکه اوخوجو اوره

سؤیله فیکرینی  تام  هر قورتارسا،  شاعیر  ده  گؤره  بونا  اولور.  سایمیش  هئچ  اوخوجونو  داها  سه، 



 نیر /    اولدوزالر اله     310

 

 زادی دیله گتیریب یازسا اوخوجونون فیکرینی باغالما اولور. 

بو   دیربیر ناغیل  "و او گوندن..."کتابیندا بیر اوزون شعر واردیر آدی    "دیرزامان بیر بهانه  و"    

من   بؤلو  7ناغیلی  بو   ببنده  ایستردیم  آنجاق  سایمیشام،  کیمی  مرحله  بیر  بؤلومو  هر 

فیکیرلریمی گلن ساییالردا اوخوجوالرال اورتادا قویام؛ بلکه اوخوجوالر دا منله بیر فیکیرده اوالالر  

اولمایاالر... آدی    یا  کی  پوئمادیر  بیر  اوزون  شعر،  گلن  سونرا  اوندان  ده  گ"یئنه  ئجه یئددی 

ل بیر پوئمادیر و اوندان سونرا بیر باشقا پوئما  ان اوزون پوئما اوالراق معنالی و گؤزه  "قوناقلیغی

 ایله کتاب سونا چاتیر. 
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 خوی شاعیرلرینه بیر باخیش 

 378سنه ساری 

 379کتابینا اؤن سؤز   "نین چاغداش یازیچی و شاعیرلریندن بیر توپلوخوی شهری"

 

دیر؟ هر ادبیاتدا  ییر؟ سازی و سؤزو نهیی ایزلهادبیاتی نه دئمک ایسته ییر؟ نهن  بوگون آذربایجا

اولورسا    – دیلده  عالمی    –هانسی  دویغو  و  دوشونجه  باجاریق،  شاعیرلرین  یازان  دیلده  او 

داها    –بو ادبیاتین اصیل معمارالری    –جانالنیر. ایندی ایسه بیزیم آنادیلیمیزده یازان شاعیرلر  

عصرل اوخشاتماییر، اورتا  باداما  گؤزونو  کمانا،  قاشینی  وورولوب،  بویونا  رعنا  یارین  کیمی  ر 

دوروشونا حیران قالماییر؛ ادبیاتیمیزین انکشاف یولو انسان سئورلیک، انسانا محبت   –یئریشینه  

رک چوخ اوزاق  بیر نظردن کئچیرده  –سئوینج، انسانا حؤرمت اولموشدور. شاعیرلریمیزی بیر    –

گره دئییلدیر.  گئتمک  ساری "ک  اوالراق    "سنه  توپلوسو  شعر  بیر  نین شهری  "خوی"کتابی 

نین شعرلریندن بیر اؤرنک دیر. بورادا اوزه چیخان شعرلرین موضوعو چاغداش و گنج شاعیرلری

جانالندی شعرلرین  یئترلی و  اوچون  وئرمک  نظر  ساحه،  شاعیرلرین غی  بئله  دا  دوغرودان  دیر. 

لی گئدیر و دوزگون انکشاف یولونو تاپیر و بیز اینانیریق کی  چاغداش ادبیاتیمیز ایرهولماسیله  ا

انسان  شعریمیز زامانال آددیمالییر، گون موضوعالرینی آراییر؛ ایندی شعریمیزین اصیل مضمونو  

دیر. ایستک و ایدئیاالرینی آراشدیرماقمک تصویره آلماق، انسانین  سئورلیک، ائل دردینی سؤیله

دیر. شعریمیز  ی، ایدئیاالری، وارلیغی و حؤرمتی لرپالنیندا دایانان و اونون ایستک  شعرین اؤن   بو

لری آنالتدیریر. یوخ، بلکه توپلومسال ایستکدویغوالری    –انسانالرا باغلی اوالراق فردی ایستک  

شعری قول  آذربایجان  دئمه   –نین  سؤز  یئنی  آچیلیب،  ایندی  قانادالری  آتیر؛  جان  گه 

محشع انسانا  شعریمیز  واردیر.  سؤزو  اؤز  و  سازی  اؤز  حؤرمت ریمیزین  ائله  رغبت،  یوردا  بت، 

-رک انسانالری گؤزه ندان مدافعه ائدهگی باغیریر؛ بوتون بشریته اوز چئویریب اؤز وارلیغی مهبسله

 
 ( امید زنجان، سایی   378

 .1378سنه ساری، زنجان،    379
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یب للیگه، دوستلوغا، انسانلیغا چاغیریر. شعریمیز یاساقالردان کئچیب، آیاغیندان زنجیرلری قیر

قونوبوگون دونیایا سؤزونو دئمک ایستهو   انسانالرال  انسانا خاطیر یاشاییر دیرچهییر؛  لیر و شور، 

اخاندان سونرا جسارتله بوداغینا دقتله ب  –انسانا خاطیر دؤیوشور. شعریمیزین گئنیشلیگی و قول  

بیله و گؤزل  دئیه  قاباقجیل، دؤیوشکن  ادبیاتی  دیلیمیزین  و  یوردوموزون  بو ریک  ادبیاتدیر.  بیر 

گؤز دیلیمیزین  یوهادبیات  و  یاشاییشیندان  حؤرمتلی  و  آغیر  ائلیمیزین  ردوموزون للیگیندن، 

تؤرنمه باشیندان  گؤستهغوغالی  نسینی  قدهریر؛  قاندالالری  ه  بوگون  دا  اولورسا  باللی  باشی  ر 

 سیندیریب انسانالری باغیریر.

دیر و گؤزل  ادبیاتیمیزدان باالجا بیر اؤرنک  لیاحهیرلی و گئنیش س کتابی بو ده  " سنه ساری"    

یارادان گ و  اؤرنک. خوی شهرینده چالیشان  بیلهبیر  بورادا  نج شاعیرلریمیزین چوخلوغونو  رک، 

حیی صالحلو، رسول  شیر: علی قدین خانی، ل. خوشبخت، یتی شاعیرین شعرلری یئرلهتکجه آل 

 ، حمید آرغیش و قورا بولود.سفیدگر شهالنقی 

بونالرین یارادیجیلیقالری    دؤنه تانیشام.  –سم ده، اثرلریله دؤنه  بو شاعیرلری یاخیندان گؤرمه   

اوبا   –لریله تارتیشان، ائل  ل و دیل نیسگیل، ائالعی له باغلی اولوب، اؤزلری وطنمیزین ط اؤلکه

و چکن،  دوشونجهدردینی  درین  قاالن  قایغیسینا  انسان  طن  و  دویغولو  اینجه  سئور لی، 

اوجاقالر  آلیشان  بوجاغیندا  هر  وطنیمیزین  اثرلری  بونالرین  کؤزو شاعیرلریدیلر.  و  اودو  ین 

غزئته صحیفهاولموشدور،  ادبی  تورکجه  بزهلریلرین  کی  نین  نئجه  اولموش،  زنجان "یی    "امید 

 ستونونو ایشیقالندیران بو عزیزلرین یارادیجیلیقالری اولموشدور.  " گونش"نین درگیسی

ادبیاتید     آنادیلیمیزین  دا  چیچکلنمهوغرودان  و  دیرچلمه  بئله  نین  اوالن  سبب  بئله   –سینه 

سیز بیر ن یوردو گونشهنرسیز ملتی"لرین همتی و غیرتلری اولموشدور. وورغون دئمیشلی  گنج 

ایشیقالندیران،  " قارانلیقدیر یوردو"  یوردوموزو  گ  " اودالر  آنا  ووهعنوانینا  هنر  نن  بو  وطنیمیز 

 لرینه! ز آفرین، مین آلقیش بو هنر صاحیبدیر. یولریندن آسیلینین همتلریصاحیب

شاعیرلریمی    واردیر.  قانادالری  و  قولالری  چئشیدلی  ادبیاتیمیزین  بوتون  چاغداش  ده  زین 

نده  شعر توپلوسوندا هامیدان آرتیق گؤز اؤنو  "سنه ساری "لرده یئنی سؤزلری واردیر آمما  ساحه

اوبایا محبت   –جانالنان ائل قایغیسی و وطن دویغوسودور. سانکی شاعیرلر وطن سئورلیگی، ائل  



 313/        نیراولدوزالر اله 

 

بسله سئوگی  حؤرمتمهو  انسانا  ساحه  گی،  بو  دوغروسو  داها  سئوینج،  ایرو  سهلرده  ورولن لی 

 ک، اؤز یارادیجیلیقالریندا اؤن پالنا آلمیشالر.گؤزل ایدئیاالری قبول ائده

ندان  اعیر سارماشیقدان کؤرپو ساالراق سئلدن کئچیر ائله ساری، وطنه ساری. بو جاباخین! ش   

اوغرونداکئچمه  انسانالر  سازیندان  لر  کیملیگینی  شاعیر  بیری  او  و   –دیر.  ایزیندن  سؤزوندن، 

ایسته  اولدوغونو  بللی  شاتوزوندان  خوشبخت  صحیفهییر.  قیزیل  تاریخین  یارینی  لرینده، عیر، 

آتاسیگیاوره دردلی   درینلیگینده،  وطنین نین  سؤزلرینده،  عاشیقالر  تورپاغیندا    نین  کدرلی 

نیسگیل چونکیلهگؤروب،  سه  نیر؛  توتقون  تاریخین  اؤزونو  اینانیریق شاعیر  ایندی  آنالییر.  سی 

بو گؤرکملی شاعیرلرین شعر بویالنیر، وطن سسلهکی  تاریخ  انسان سئویلیر، گونش  لرینده  نیر، 

 ولورسا دا سحر ایشیقالنیر.گیزلی ا

نائلیتیرلی و دردل بو ده    بؤیوک  گیمیزین گونشلی و  جهییب گلهلر دیلهی گنج شاعیرلریمیزه 

عزیزلر بو  گونلری  او ایشیقلی  آسیلی  یارادیجیلیقالریندان  عزیز ین  و  اینانیرام  دریندن  لماغینا 

 اوخوجوالری بو شعر دفترینی اوخوماغا دعوت ائدیرم. 
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 دالغین 

  380دالغین  -یوسف بهنمون 

 

-دئدیکده مین ایللرین، یوز ایللرین تاریخ اؤنونده ووقارال دایاندیغی آنایوردوموزون گؤزه  اورمو   

لرینی یئرینه لرینی، ایستکسینده یاشایان خالقین دیلکللیک سیمبولودور. مین ایللر بویو سینه

لی، اینجه دویغولو میش، قوینوندا درین دوشونجهمهللیگینی اسیرگهیئتیرمکده اؤز طبیعت گؤزه

نین آناکولتورو، آنادیلینه الییق میش، بوگون یئنه ده خالقیلر، شاعیرلر و صنتکارالر بسلهعالیم

سینه دوشمانالرین اودو  ییر. سؤز یوخدور کی فیرتینالی گونلر کئچیرسه ده، سینهانسانالر بسله

اؤز ده،  بوتون گؤزه   دوشسه  آچمیش،  قوجاغینی  آنا کیمی  بیر  مهربان  ائوالدینا همیشه  دوغما 

نن اونالرجا، یوزلرجه، بلکی  للیکلرینی اونالرا وئرمیشدیر. بو گونوموزده ده، الورمو قوینوندا بسله

بو گؤرکملی و ده انسانالر یاشاییر و یارادیر.  بؤیوک  یازار  مینلرجه  شاعیرلردن بیری ده    –یرلی 

 دیر.یارادان یوسف بیگ بهنمون جنابالری –دالغین تخلوصو ایله یازیب 

دوشونجه    بهنمون،  بیر یوسف  دویغولو  اینجه  و  باجاریقلی  قلم،  خوش  فیکیر،  آیدین  لی، 

اورمودا دونیایا گؤز آچیر.   –چیچکلی آذربایجان شهری    –جی ایلده گوللو  1331شاعیردیر کی  

یی، کؤکسو درین للیکلرینی جانینا آلیر؛ بونا گؤره ده اورهمو و آذربایجانین بوتون گؤزهآنجاق اور

انسانالر محبت بسله انسان سئوهمحبتلری سئچیب، اوستونده  بیر  یازار کیمی چیخیش  ییر و  ر 

سیله نین اوخوجوسو اولموشوق. حیکایه ساحهکتابی  4ر  نین بو گونه قدهائدیر. دالغین جنابالری

سینده اؤز باجاریغینی و علم صاحیبی  سینده، ها بئله ادبی آراشدیرماالر عرصهیاناشی شعر ساحه

لر توپلومو و  ر بیر شعر دفتری، ایکی حیکایهاولدوغونو گؤسترمیشدیر. شاعیریمیزین ایندییه قده

 بیر ادبی آراشدیرمانین اوخوجوسو اولموشوق. بو اثرلری بئله سیراالماق اولور: 

 یولالر  )شعر توپلومو(  دوالما (1

 لر توپلومو(بوغولموش خولیاال )حیکایه (2
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 لر توپلومو(یاشیل دؤزوم )حیکایه (3

 لری نین لغتدده قورقود کتابی (4

آنجاق یارادیجی اوالن شاعیر و یازار، بورادا کیفایتلنمیر، بلکه آنادیلینه و تورک کولتورونه     

 یینی آالجاقدیر.  ه اوخوجوالرین اورهجکدلر حاضیرالمیشدیر که یاخین گلهباشقا هدیه

پاک      آرزیالری،  مقدس  یازیالرینداآیدین دوشونجه  –یازارین  بوتون  اونون  و    -لری  شعر 

ائتمهحیکایه  انسانالرا یاردیم  بو گون  لرینده جانالنیر و  او،  آتیر.  بارلی عمر    60یه جان  ایل 

چاتدیراجاق. بو بارلی یاشامیندا بؤیوک خدمتلر گؤسترسه  ایله ده    100کئچیریب و انشااهلل  

 ییر:ییر و بئله سؤیلهده، هله آرزیالری خالقینا خدمتده داها چوخالتماق ایسته

 سین کئشکه عؤمور دؤنرگه

 ریدیم اؤتن چاغا دؤنده

 واراقالیاردیم کیتابین 

 یئتریم ایلکین واراغا 

 او گونلرین آرزیالری 

 ه دؤنوبدور ایندی نیسگیل

 دنیز  –ییمده دنیز اوره

 گیله   –آخیر اوزه گیله 

 اونودولماز زامان بویو

 لر دیگیم خاطیرهبسله

 سن هاچان گلر بیر گؤره

 سن . . . بیر گؤره

یاشیل "  –لر توپلومو اوالن بیر کتابینا  نین حیکایه ری بیر باخیشال دالغین جنابالریبورادا اؤته   

عال  –  "دؤزوم بیر  بؤیوک  ایرهیم باخاجاییق. دالغین  باجاریقال  بیلیم  دیر، تحصیلینی  لی سوروب، 

ندن سونرا خالقینا خدمت ائتمک اوچون بیر وکیل کیمی چالیشیبدیر. او، بیر یوردونو دا بیتیره

سئوه خالقیانسان  اوالراق،  وکیل  اذیت ر  چکدیگی  حقنین  اینجه لری،  و  گؤرموش  سیزلیگی 

ا اورهئتکیروحوندا  دؤیونن  و  چیپینان  بیرگه  انسانالرال  و  بوراخمیش  صینیفلرله  لر  آشاغی  یی، 

شیرینلی اوالیالری    –یانیب سیزالمیشدیر.آنجاق بیر وکیل کیمی ده گؤردویو و دویدوغو آجیلی  

اله   اثرلری  یازدیغی  ده  گؤره  اونا  پایالشمیشدیر.  اوخوجوالریال  و  ائدیب  احساسیال حیس  درین 

-کیچیک حیکایه  26یل دؤزوم کیتابی  میر. یاش یینجه یئره قویماق ایستهوجو، بیتیرمهآالن اوخ
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نی اؤزونده ساخالییر. بورادا شاعیرین دیلی، باخیشی، آنالییشی اوخوجونون الینه گلیر و یازیاری  

 ر کیمی گؤرور. بیر انسان سئوه

سوچالرال بیرگه گؤروب، عدالت بورادا انسانالرین ایچ دویغوالرینی، غم کؤلگه سینی، کؤرلرله،   

ایله،   حیکایه  کیچیک  بیر  هر  بورادا  گؤروروک.  توپلوموموزدا  ییخیلماسینی  نین  چرچوواسی 

اورتاق احساس   یه یه، کدرلنمهسیزالماغا، سئوینمه  –اوخوجونو رغبته گتیریر، قهرمانال آغالماغا  

رلیگه یوکسلدیر، وجونو انسان سئوهاوخنین ائتکیسی یوخ، بلکه  ، تکجه حیکایهیارادیر؛ آنجاق بو

بسله  انسان  و  یؤنلدیر  بیر  یازیچی  یه چالیشیر.مهبو جهته  بئله  آلقیش  اولور؛  بو  ده  مهارتی  نین 

لرینده سئوگی و سئوینج باش قالدیریر، انسانالری یوکسلدیر، اونالردا  ین حیکایه یازارا!   دالغین

ق عرشه  باشینی  انسان  اویادیر،  دویغو  سئوگیپاک  گؤزو اوزاییر؛  اوخوجو  چاالرالریال  الوان  نین 

،  بلکه عؤمور بویو انسانال یاشایان لر یوخ،  یی چیرپینیر. بورادا کئچرگی سئوگیتانیش اولور، اوره

ایلکین حیکایه ده    –لر کی  بوداقال سئوداالر یاشاییر. ائله سئوگی  –درین کؤکلو، گئنیش قول  

دؤز یاشیل  بیر عمر  دهومه دؤزهاوالن کیمی،  بیر  اونا  یولوندا  رک، هامی  او  دا،  باخسا  لی کیمی 

ده اوالن کیمی، سئودالیسینی الده وئریرسه ده، اونون شاد یاشامی اوچون  دؤنمور؛ سون حیکایه

 ارینه وئریر؟!   -قیزین    –یینی؛ رقیبی اوالن بؤیره –جانیندان بیر عضوونو 

حیکایه    بیر  هر  سئوگیسی  چوچوواسی"جانالنیر،  ده  انسان  بیر   "عدالت  ده،  حیکایه  آدالنان 

آتاسی باشماق  اوغالن  بیر  مچیددن  محبتیله  یالین   –نین  آیاق  آتاسی  اوغورالییر؛  قابی  آیاق 

ک قازانیردی، آنجاق سویوقدان قورویوردو و اوغالن آتاسینا بیر باشماق  قاالراق اوشاقالرینا چؤره

اوز  میزده مختلآپارماق اوچون، جامعه بورادا گؤرونور کی    –یف صینیفلرله  لولئهین  "اوزه گلیر. 

نو توتمادا هامی ال بیردیر، آنجاق میلیاردالر اوغروسونو تانیمادیقالری اوچون حؤرمتله "اوغروسو

 دیر؟!ییرلر! عدالتین چوچوواسی دا ائله بئله

یر، هر بیری ده بیر درس نین هر بیری بیر مستقیل موضوع اوزره دایانحیکایه  26بورادا اوالن     

آلماییم  اؤیره لذتینی سیزلردن  اوخوماق  بونالری  آنجاق  اوخوماسینی    –دیر،  اونون  تکجه  دئیه، 

توخوناق.  باالجا  بیر  ده  قلمینه  یازارین  وار  یئری  بورادا  اما،  ائدیرم.  توصیه  اوخوجوالرا  عزیز 

یه یاتیر. گاهدان شعر کیمی اورهدیر و  دوغروسونا چوخ روان و آخارلی  –یازارین قلمی دوغرودان  

اوزون عمر دیلی ساده باشاریالر و  یازار اوچون یئنی  دیرسا، توصیفلری اوخوجونو دالیجا چکیر. 

 ییرم. دیله

 



 

 

 381ین چراغیدده کاتیب، ائلیمیزین سؤنمه

                                                                                

حاج عبدالرحمن طیارزاده کاتب چاغداش آذربایجان شاعیرلری    

-آراسیندا بیر آغ ساققال شاعیر کیمی حؤرمتله قارشیالنیر. شوبهه

اورمیه   بؤیوک   –سیز  اوالراق،  باشکندی  فرهنگی  آذربایجانین 

عالیم و  صنعتکارالر  بسلهشاعیرلر،  قوینوندا  اؤز  هنر  لر  و    –میش 

ادبیات عالمینه پای وئرمیشدیر. دده کاتب آدیال تانینان گؤرکملی  

 نن شاعیرلردن بیریدیر.شاعیریمیز ده بو گؤزل دیاردا بسله

 ر یاییلمیشدیر:قدهدن اوچ شعر دفتری بوگونه دده کاتب     

 لی صدف اینجی

 اورمو گؤلو

 گونوموز آیدین

بزه طاقچاالرینا  ائوین  هر  بوگون  کتابالر،   اورهبو  و  دهک  پایالماقدا  دویغو  اثرلردیرلر. کلره  یرلی 

بیر شاعیر کیمی چیخیش   دیللی  عالیمی و شیرین  بیر دین  اثرلرینده گؤرکملی  بو  دده کاتب 

آلدیغیم معلومات گؤستهائدیر. شعرلریندن  دین یز  بوتون  عالیم کیمی  بیر  مسلمان  ریر شاعیر 

انساندیر. مساله  بیر  امین  ده  ائتمه  عمل  اونا  و  دوشونوب  دوزگون  قرآنی  اولوب،  واقف  لرینه 

اوره او،  انسانی گئدیشلردیر.  و  باخیشالر  دالغاالنان دینی سؤزلردیر، علمی  یانان،  شعرلرینده  یی 

ین بیر  ک یاندیران بیر شاعیردیر. انسانین خیرینی ایستهیینه اورهجهلهر و انسان گانسان سئوه

اؤیره انسانلیغی  چاغیریر.  یوال  دوز  اونو  اولور.  یاردیمچی  یولدا  دوزگون  انسانا  اولوب،  دیر. عالیم 

عالیم  باخیشلی  سوسیال  بیر  برابر  تانییر، بونالرال  دوزگون  انسانالری  اوالن  توپلومدا  او،  ده.  دیر 

جبههمظ یوخسولالر  توققوشماالردا  اوالن  آراسیندا  ظالیملر  و لومالرال  ائدیر  مودافیعه  سیندن 

 یر:یهلری دوزگون تانییب، تانریدان بئله ایستازیلمیش انسانالرا دایاق دورور. او، ظالیم طبقه 

 شالالق.ییم،     ناکسین الینه سن وئرمه قادر اهلل بودور سندن دیله             

کاتب       عمر 1304دده  بیر  تمیز  و  پاک  آرتیق  ایلدن  سکسن  آچیب،  گؤز  دونیا  ایلده  جو 

ک قازانیب؛ عینی حالدا درین و دورو  ییب، حالل چؤرهسوروب، بوتون عمرونو چالیشیب، ایشله

 
 .1395( آغری، دی ماه  381
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اوره چیرپینان  پاک  ایله،  خالقیدوشونجه  یارادیب،  شعرلر  گؤزل  ان  ایله  هنر  یی  و  دویغو  نین 

سینه گؤزل پایالر گتیرمیش و دویغوالرینی پایالشمیشدیر. اونون اوچ شعر دفتری بؤیوک رهسف 

قاالرقی همیشه  کیمی  خزینه  همیشه بیر  سؤزلری  و  اورهدیر  دیللرده لیک  اولوب،  حک  کلرده 

 ک اوالجاقدیر. اوخوناجاق و کتابالری مقدس ساییالراق ائولره بزه

نصیح    باشا  باشدان  قیمتلی سؤزلردیر. اونون شعرلری  آلینان  تانری کالمیندان  اؤیوددور؛  و  ت 

 او، اوخوجوالرینا اؤیود وئریر و بئله دئییر:

 دیوانه دیل دوغرو دوالن، کؤنول ائوین ائیله صاف، 

 دن ائتمه خوف،دوغرو یاشا، دوغرو دانیش، هئچ کیمسه

 هر ایشینده بیر اللهی دوغرو چاغیر، یاد ائیله، 

 منت، منت یانی کوه قاف. دن چکمه هئچ کیمسه

منتیاؤزگه تانیماغا  نین  قدرتینی  اهلل  اوخوجوالرینی  شاعیر،  بیلن  آغیر  کیمی  قاف  کوه  نی 

 چاغیریر:

 بیر اللهین قدرتینه اینانان، 

 سینی وورماز دیشینه.منت تیکه

 سن اؤز عملین وار یاشا، سن بنده

 عقل چاتماز یارادانین ایشینه. 

 حاققیندا دئییر:و یئنه منت 

 زحمت چکن منت چکمز، بیل اینان، 

 بونیون اگیب الین قویماز دؤشونه.

یاخشیلیق   کی  اینانیر  بونا  اوغلو   –شاعیر  آدام  قویار.  ایزلر  قاالرقی  ایله  ائتکیسی  اؤز  یامانلیق 

 رک اوخوجوالرینا دئییر: اؤلوب گئتسه ده، آد قاالجاق. بونا گؤره اؤزونه خطاب ائده 

 لیسن اوجا کئچمه –لیسن،     آلچاق کؤچمهدده کاتب  

 لیسن،    یاخشی توخوم یاالن اولماز.هر نه اکسن بیچمه

لری گؤزدن  ن و دین عالیمی تک دونیایا باخیر؛ حادثهیی گؤرهجهلی، گلهشاعیر، درین دوشونجه

یی  ش کئچیرمهن بیر شاعیر کیمی عمرونو بویر وئرهکئچیریر، اونالرا دوشونور، آنجاق انسانا ده

 هئچ بیر انسانا الیق بیلمیر و عارفانه بیر دیل ایله بئله سؤیلور:

 ر، کؤچ اولو،چوخالر بو دونیادان گئده

 چورویوب جسدلر آخر پوچ اولو.
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 وای او گونه عؤمور بیزه هئچ اولو

 شیرین یوردالر قاالر ویرانه، گل گل. 

 ه اؤزلرینه گلیب غفلت یوخوسوندان اویاناالر: او، روزگاری بئله گؤردوکده انسانالری هارایلیر بلک

 دلی کؤنول اویما نفسین هایینا، 

 قالخ اویان غفلتدن عرفانه گل گل.

 نین اگری یولالری، دونیا خیالی

 قاچ قورتول بو توردان بیر یانه، گل گل. 

بوتون دغدغه    انسانالرین سعادتیشاعیرین  اوره سی  اویاق گؤزله، آچیق  اونالرا  کله، درین دیر، 

ییر. او، چوخلو شعرلرینده عادت یولونو دوزگون تاپماق ایستهباخیشالر دونیایا باخماق و اوندا س

اوره یا  و  ائدهاؤزونه  دئمهیینه خطاب  اوچون  رک سؤزلرینی  بئش گونلوک عمر  او،  چالیشیر.  یه 

 ییر: بوتون عمر سعادتینی ایتیرمه

 لنمه بئش گونه،دلی کؤنلوم، غره

 م اوالر ، سؤنر بو چراغ. بئش تما 

 انسانا الزیمدیر عقل ایلن کمال، 

 آدام ائوالدینا نه قارا، نه آغ؟.

لردن قاچمیر. شاعیر عینی حالدا، عرفان و معنویت دونیاسینا وورغون اولدوغو حالدا، واقعیت   

باخیر. یاخشی   بیر باخیشالر دونیایا  ائده  –رئال  -پیسی سئچیر. همیشه یاخشیالردان حمایت 

بیر شئی گلمه الیندن  اونا گؤره  ترسینه دوالنماغینی دوشونور.  یاخشیالر  رک، دونیانین  سه ده 

 سیندن باش قالدیریر و غیرتلی انسانالردان حمایت ائدیر:جبهه

 سی یاندیرار داشی، یالقیزین ناله

 غیرتلی بیر انسان الی بوش اولسا، 

 گیزلین آغالر، دورماز گؤزونون یاشی. 

نین درگاهینا ال قوزاییب ن احتیاج دیر! اونا گؤره همیشه تانریآسالنی تولکو ائده او بیلیر کی  

 ییر:یی دیلهمه قارداشی قارداشا محتاج ائتمه

 به حق محمد، حبیب خدا،             محتاج ائتمه قارداشا قارداشی.

بوتون   و  بیلیر  آجی  ده  زهردن  آشینی  نامردین  کی  شاعیردیر  بیر  ائله  منت او،  مسلمانالری 

 یه چالیشیر و اوجا سسله دئییر: چکمکدن قیراغا چکمه

 مؤمن اوالن دوشمز منت چؤلونه،
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 غیرت قورشاغینی باغالر بئلینه، 

 یینی وورماز دیلینه، ناکس چؤره

 دیر نامردین آشی.زهردن آجی

پیسی    –شاعیر شرافتله عؤمور سورموش، دونیانین آلچاق اوجاسیال تانیش اولموش، یاخشی     

 آنالمیش، دوزگونلرله اگریلری تانیمیشدیر. اونا گؤره ده نامردلری یاخشی تانیتدیریر: 

 ر دوشگونه،زادا یاردیم ائدهحالل

 زادا مغرور اوالر بئش گونه،حرام

 نامرد اوغلو مهمان اوالر خوش گونه، 

 یامان گونده قاچار یانا، اینانما. 

اوچ    تانیماغی  یاخشی  انسانالری  هدهونشاعیر،  آدامالری  ساتان  پوال  دوستو  کی  و لهدور  ییر 

 سی قیالراق، بئله بیر انسانی حیوان سانیر:انتقاد اوخونون نشانه

 بیر انسان کی پوال ساتسین دوستونو، 

 انسان دگیل، او حیوانا اینانما! 

خ      اوخوجوالرینی  اوالراق  بئله  اصلینده  یازیر،  اؤزونه خطاب شعر  وقتلر  کاتب چوخ  طاب  دده 

ایسته دئمک  اونالرا  سؤزونو  و  بئله ائدیر  او ییر.  بیلیر.  بیر  اوخوجوالرینی  ایله  اؤزو  لیکله 

انسان سئوه اولماغا،  یاردیمچی  انسانالرا  اولماغا،  انسان  انسانین اوخوجوالرینی  و  رلیگه چاغیریر 

 رلیکده بیلیر:للیگینی انسان سئوهاؤزه

 دن نان یئمم، ال اوزادیب هر سفره

 دوستا قاینامایان قانا قان دئمم، 

 دؤرد اوزلو انسانا من انسان دئمم، 

 بیر اوزلو انسانین قاداسین آلیم. 

دده کاتب تکجه اورمو شاعیری یوخ، بلکه آذربایجانین دونیایا بخش ائتدیگی آیدین فیکیرلی،      

نیر. بو آرادا اورمو بئله دیر. آذربایجان بئله بیر غیرتلی اوغلو اولدوغونا گووهر شاعیریانسان سئوه

بسله قوینوندا  آرتیق گووهبیر شاعیری  داها  اوچون  بوینوندا لینمهدیگی  اومولوالرین  آنجاق  دیر. 

سینی دده کاتبه الییق بیر صورتده باشا چاتدیرماق  آغیر بیر تکلیف ده وار! او دا شاعیرین مقبره

دوشونجه درین  اونون  یارادیجیلیغیو  ادبی  و  دیرسی  شاد،  نی  روحو  یایماقدیر.  و  ی ساخالماق 

 رلی اولسون. یولو گئده
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 ارتورك

ائده    اورمولو شاعیر  ارتورک تخلوص  علیزاده  –ن  آنادان  رسول  بیر صنتکار عائیله ده  دیر کی 

لیکله یئنی یئتمه چاغالریندان مختلیف هنرلریله تانیش  ، بوی آتیب و یاشا دولوب و بئله  اولوب

یه سؤزو واردیر. رسول علیزاده بیلیم  سینده دئمهساحه  بوگون خط، نقاشی، شعر و ادب اولوب و  

و   آلمیش  تحصیل  دا  ق 1375یوردوندا  آددیم  دونیاسینا  شعر  ایلدن  ارتورکون  جی  ویموشدور. 

لری و ادبی یازیالری مختلیف درگیلرده چاپ اولوبدور. ایندی بیر شعرینی بیرگه مختلیف مقاله

 اوخویالیم: 

 یم عشقیم من

 منیم عشقیم ساخسی دئییل، 

 کیچیک داشا باغلی اولسون؛ 

 فیدان دئییل، 

 ل اولسون، دینمز اولسون.گؤزه

 زامان دئییل، 

 بیر گون دینسین، بیر گون یاتسین.

 آلوو دئییل، 

 اود پوسگورسون، سونرا سؤنسون.

 منیم عشقیم 

 تورپاغیمدیر، 

 دیر، للیک گؤزه

 ن سؤنمز وولکان؛ زامان آلوولو بیر اود پوسگوره –زامان 

 م، اولوسومدور.منیم کوتله

  *** 

 

 

 جوشغون
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دیر کی سالماس شهرینده آنادان  ورمو شاعیری جواد زاهدی جنابالری جوشغون آدیال تانینان ا   

قدهاولوب دیپلما  دولوب،  یاسا  سالسدا  سیاسی  ،  یوردوندا  بیلیم  تهران  سونرا  و  آلیب  تحصیل  ر 

 علملر بؤلومونده یوکسک لیسانسدا ماذون اولموشدور.  

یارادیجیلیغا1343جوشغون      ادبی  زامانیندان  مدرسه  و  اولوب  آنادان  ایلده  قاتیب،   جو  باش 

درگی  مختلیف  د شعرلرینی  ادبی  اورمودا  و  سالماس  ده  بوگون  ائتدیریبدیر.  چاپ  رنکلرده لرده 

جکدیر. بورادا بیر  ده بو تئزلیکده ایشیق اوزو گؤره  فعالجاسینا اشتراک ائدیر و ایکی شعر دفتری

 شعرینه قوناق اولوروق:

 یئنی انسان 

 یئنی رسامام، 

 یئنی بیر رسم چکمک ایستیرم؛ 

 مین گؤزه للیگی 

 بیر یئره ییغسین.

 ائله بیر رسم 

 مین خیال یولون 

 بیر خیال ائتسین. 

 

 وزانام یئنی ا

 یئنی بیر ماهنی چالماق ایستیرم؛

 لر سسین، ناله

 سین. جانا اله

 ائله بیر ماهنی  

 قوپوزون سیمی 

 سین.اونو دیله

 

 یئنی عاشیقام 

 یئنی بیر سئوگی سئومک ایستیرم؛

 ر ایندییه قده 

 میش اوال،هئچ عاشیق اونو سئومه
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 ائله بیر سئوگی 

 لرده افسانه

 بئله بیر عشقی 

 اوال. میش گؤرمه

 

 یئنی شاعیرم 

 یئنی بیر قوشما قوشماق ایستیرم؛

 رویا اونیله 

 گئورچک یاشاسین. 

 ائله بیر قوشما 

 درده گلنده

 درده اوخشاسین. 

 

 یئنی انسانام، 

 یئنی بیر حیات گؤرمک ایستیرم

 غصه اولمایا، 

 بشریته

 ائله بیر حیات 

   –بیر اؤرنک اوال  

 انسانیته.

  *** 

 

 

 آدسیز

لی علی آقا شریف سانلی شاعیرلریندن بیری ده آدسیز آدیال تانینان گؤرکم  –اورمونون آدلی     

جنابالری تانیش  دلجویی  درگیلرده  تورکجه  یاییالن  ایراندا  بوتون  چیخیشالریال  اونون  کی  دیر 

رتیق اولموشوق. او آدسیز آدیال تانینمیش اولسا دا، امضاالرینی آدسیز، آسالن شریف، زیرنا، سی

اوخوجوالری و  آتمیش  باشقا  موضوعالر  و  جیددی  شعرلری  اونون  قازانمیشدیر.  ماراغینی  نین 
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سیله موضوعالرا توخونموشدور. آدسیز  دی ده یاناشیب و گاهدان طنز شیوهاوالراق، گاهدان جید

بیلیم   صنعت  و  علم  دهتهرانین  بیر  و  اولموش  ماذون  کیمی  یوردوندان  مهندس  یرلی 

 چالیشمیشدیر.  

بوگون  آدس اورهیز  دا،  اولورسا  اوزاق  شعری،اورمودان  آدلی  دیلیم  اونون  آنایوردوندادیر.    یی 

 ر:شاعیرین تانیماسینا کیفایت ائده

 ل باغدیر دیلیم، گؤزه –ین، سولماز  مین چیچکلر بسله

 قارلی قیشالردان چیخان یاز تک اوزو آغدیر دیلیم.

 قدرتلی کالم، هر نئجه بیر حیس اوال، سؤیلر بو 

 دالغالی جوشغون دنیز، بیر اینجه یارپاقدیر دیلیم. 

 نین فریادی، سین، هم اصلیهم کوراوغلو نعره

 عکس ائدیر بیر گوزگو تک، باخ گؤر نه اویناقدیر دیلیم. 

 گاه اوجالدیر بیزلری، گاه گولدورور، گاه آغالدیر،

 شنلیکده اؤز خالقی ایله اورتاقدیر دیلیم.  –دردده 

 نالر قانی ایله بوی آتیب باش ساخالدی، قهرما

 سم، بیر قانلی بایراقدیر دیلیم. وار یئری گر سؤیله

 دن اگر، آلسا دا قدرت فضولیدن، نسیمی

 وورغونون طبعینده انسان فخری بیر داغدیر دیلیم. 

 چوخ ستملر گؤرسه ده، چیخدی سیناقدان، سینمادی، 

 .ثابت اولدو عالمه، هر بیر زامان حاقدیر دیلیم

 مختلیف یئرلرده ساکن ائللری بیرلشدیریر، 

 اویماقدیر دیلیم.   -بیر نئچه اؤلکه، نئچه ائللردی 

 دن چیخسین داها، چوخ چالیر دوشمن کی بو عرصه

 گؤرسون او خلقیم کیمی ساغدیر دیلیم.  "آدسیز"یاز کی 

  *** 
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 جمشید شیبانی 
                                                                                              

مینلر      یوزلر،  شئعریمیزه،  چاغداش  شیبانی  جمشید 

بایاتی گوندن،  ازل  وئرمیش.  تؤحفه  بیزیم  بایاتی  الر 

لریمیز اولموش. هر یاشاییش منظومه  لریمیز،حیات لوحه

اورهبایاتی   مینلرین  گزیب،  دیلی  سو  مینلر  یینه 

تمیزلهچیله بیزیم  ییب،  بوگون  و  دوروالشیب  شیب، 

سئویلهاوره بایاتی  شاعیر،  اوخونور.  دیلیمیزده  ایستهییمیزده،  اورهمک  کیمی  ییرسه  ائللر  یی 

اولمالی درین  و  تمیز  گؤستهگئنیش،  دویغونو  مینلر  بایاتی،  بیر  مینلریدیر.  اورهریر،  ک نین 

 سیررینی آچیر.

دا بیلر. جمشید شیبانیکدن آخیب گلهبایاتی تکجه یانیقلی دویغوالرین اوجاغی اوالن بیر اوره   

اور بیر  سؤیلهک صاحیبی هبئله  بایاتی  بویو  عؤمور  او،  خزینهدیر.  بایاتی  و  میرواریمیش  لر  میزه 

ل و ایگید اوغلونو وطن اوغروندا گؤزهیرلی شاعیریمیز اؤز  کی، دهیامآرتیرمیش. بونودا آرتیرمالی

اوره بایاتیشهید وئرمیش و  اورهییندن  یانار  بو  بایاتیالردیر، نئجه دئمیشلر الر  قوپوب گلن  کدن 

 یه یاتار:  کدن قوپان اورهاوره

 داوا آپاردی نئیلیم 

 قلبیم قوپاردی نئیلیم.

 اوغول دئمکدن  -اوغول

 دیلیم قاباردی نئیلیم؟ 

شیبانی    اولدجی  1306  جمشید  آنادان  شهرینده  تبریز  شیبانی  وایلده  مهدی  آتاسی  اونون   .

ایله مدرسه اولموشدور. تبریزده قوروالن یئنی اوصول  و مؤسسلریندن بیری  لرین باش مودیری 

شاعیرلریندن ساییلیر.   ادبییاتیمیزین  دا، چاغداش  فرهاد شیبانی  نین جمشید شیبانیقارداشی 

دیر. سی دیللر ازبریه یوزلرجه بایاتیبی چاپ اولوب، یاییلیبدیر و ایندیسالر کیتاقوشدوغو بایاتی

 اوغلونا دئدیگی بایاتی بودور:

 شهادت تویون اولدو 
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 روزگار اویون اولدو 

 م منیم یارالی سینه

 بویون اولدو. -غمله قول

        *** 

 سن هاچان گلر گؤره

 کؤنلومو آچان گلر

 بوالق اوستن ائومیزه

 گؤزومدن قاچاق گلر.
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        382ائلیمیزین باریشماز شاعیری 

 باریشماز  -حیدر عباسی 

                                                                                                        

یرلی و گؤرکملی شاااعیرلریندن نین دهآذربایجان چاغداش ادبیاتی

نئچااه اثرلاار  -باریشااماز تخلوصااوایله، نئچااه -حیاادر عباساایبیریساای 

لریناای دیلااه نااین تاااریخ بویااو ایسااتک داراق و هر اثرینااده خااالقییارا

رک، وارلیغیناادان مودافیعااه ائاادیر. اونااون هانساای اثریناای الااه گتیااره

لی دیلی ایله ایاخلی، متین، عینی حالدا کینایهگؤتوردوکده، شاعیرین د

اوزه گلیریک. حقیقت بودورکی اونون هاار بیاار شاائعرینده دریاان  –اوز  

-، شاعیرین حماسی دیلی و معلوماااتیمعناالر، سؤز جوکلرین بوللولوغو

دن و دویغااودان لی شاعیردیر، عاطفااهچکیر. باریشماز دوشونجهنین چوغلوو هر اوخوجونو اؤزونه  

لی اولدوغو او چااون شاائعرلری باشاادان شدیر. دوشونجهچوخ، فیکیر دونیاسینی شئعرینه جاالمی

آرالاای اؤزونااه  آیاغا کینایه، استعاره، تمثیل، آتاالرسؤزو ایله دولودور و دیلاای، باشااقا شاااعیرلردن

 للیگینه چئوریلیر.نده جانالنیر و شاعیرین دیل اؤزهلی دیلی بوتون اثرلریمخصوص دور. کینایه

 :  383»سهند« ین یوردوندا دوغولموشدور  جی ایلده، شاعیر1322حیدر عباسی  

لی دانیشماق، سیمبولالردان استفاده ائتمک و آذربایجان شفاهی خااالق ادبییاتیناادان کینایه

-نااین اؤزهیرلاای دیلااییاتاقلی ایشه چکمک، باریشمازین ده  –فایداالنیب، آتا باال مثللرین یئرلی  

نااین دیر، هاار کلمااهقارلی و محکم بیر دیلده آغیر، وودیر. اونون دیلی چاغداش شئعریمیزللیگی

ینااده اونااون ناای اوخویااوب یااا دینلااهییجی یاخود اوخوجو هر بیرکلمااهاؤز آغیرلیغی وار و دینله

ییب، بلکه هر سااؤزون، هاار آغیرلیغین دویور. هئچ کلمه یا سؤزجوک بوش یئرینه شئعرده گلمه

ائتمک اوچون ایشااه آپااارمیش، بیاار سااؤزو حااذف لی ایفاده  نین دقیق بیر معنا و دوشونجهکلمه

دیگی مقصددن اوزاقالشااما معناساایندادیر. حتااا اونااون پرسااوناژالری ائدیرسک، شاعیرین ایسته

ده یئریندن گؤتورمااک دوز دئییاال، چااونکی بااورادا اؤز لریتوصیف ائتمک اوچون ایشه آپاردیغی

 دیر.  بیر دوشونجه یاتمیشسینده  ر کلمهبدیعی فیکیر و ذوقوندان ایشه آپارمیش و ه

 
 . 1383دی  3،  126بهار زنجان، سایی   382

 .1389م. کریمی، ائلیمیزین باریشماز شاعیری، تهران، انتشارات پینار، 

 .253، ص 1364یحیی شیدا، ادبیات اوجاغی، تبریز،  (383



 نیر /    اولدوزالر اله     328

 

 

 باریشمازین شعر دونیاسی 

-سااینی، اینسااانی دوشااونجهبیر اثرلرینه گؤز گزدیرمک، اونون درین مفکوره  -شاعیرین بیر

لیگی گؤرمااک اولااور. چیسینی گؤرمک مومکوندور. بوتون اثرلرینده سیمگهسینی، سینماز اراده

و هاار سااؤزجویون نئچااه معنااالی اولاادوغو،   لر اوسااتونده قورولااورالری سؤزجوکاونون سیمبول

نااین موساایقی، آهنااگ و اوخوجونو حئیرتده قویور. شاعیر بو نئچه معنالی اولماااغی دا، شاائعری

وزنی اوستونده سئچیر و بؤیوک بیر صنعتکارلیغدا هر مصرعده قویااور. دئاادیگیمیز کیماای هاائچ 

نااین یئرینااه باشااقا کلمااه سینی حذف ائتمک مومکون دئییل، کلمهمصرعده، شئعرین بیر کلمه

قویورساق دا آهنگ و موسیقی پوزوالر. باریشماز دوغرودان دوغروسونا، بوتااون شاائعرینی همااان 

لرله و همان موسیقی ایله یازمیشدیر و هئچ بیر عنصرونه ال وورماق اولماز. شاعیر موسیقی کلمه

-رلرینده داستانین ایرهده ده چوخ دقیق اولموشدور. بو آهنگ وریتم اونون شئعو آهنگ سئچمه

-دیر و اونداکی وزن و ریتم بااو حالااتسیله اویغوندور. شاعیرین بیانی اوصولن حماسیلی گئتمه

لااری ایفااا ائاادیر، آنجاااق داسااتانین گئدیشاایله اویغااون اوالراق، وزن ده اونااونال اویقونالشاایر. 

لی گئدیر. ده اولدوقالریال اویقون، شئعرین فورماسی و ریتمی ایرهروحیه  –پرسوناژالرین نه حال  

کاای   یردییشیلیر. اونا گؤرهرک، شئعرین فورمو و ریتمی ده دهییشیلهداستانین حال و هواسی ده

ین ن آشاایغدانیشیغی چوخ گوبود اوالراق، مظلوم میللتیندن دفاااع ائااده –نین دیلی باش حرامی

لااردن ییشیلیر. بیر یئرده دؤردلااوکدیر، حتا شئعرین فورمودا دهدیلی چوخ تمیز، یوموشاق و وام

 –حااال  نااین  دانا گلیاار. داسااتانین پرسااوناژالرییارارالنیر، باشقا بیر یئرده سربساات شاائعر مئیاا 

سیله، شئعرین ده هاواسی عوض اولور. اوخوجو دا، بونو تئز دوشونور. شاااعیر بااو هنااری و روحیه

 صنعتی ایله اوخوجوالریال باخیندان عالقه قورور.

چاغیریلمامیش قوناقالر، دده قورقود دا همان تپه گؤز اوالراق، گونومااوزون تپااه گااؤزلری ده 

 :  استعمار دیر و اونون ایشلری بونالردیر

 غریبه بیر توکان آچیب /   ماتاحینی تؤکوب ساچیب

 سیالح وئریر جانالر آلیر/   پیچاق وئریر قانالر آلیر

 ر هووالدیر، یاساق وئریرهر طرفه آتین چاپیر/   وه

 خفتان وئریر، یاراق وئریر.

 لری شیشه چکیر!قودوروبن ایشه چکیر/ ملت

 شوشه قانین آلیر!  -شوشه
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ک لاار گاارهلی آپارماق اوچون، داخیلی قووه لردن سئچیر. بااو قااووهایشینی ایرهاستعمار اؤز  

لتسین. استعمار ایندی بیلیرکاای زورونااان ییب، اونونچون یول آچسین ویئر دوزهاربابینی تعریفله

سوخولورسا، ائشیگه چیخارتماق ایمکانی دا واردیر، داها بوگون زور، بلکااه ده اسااتبداد دوزگااون 

 دی، باشقایولالر سینامالی!جواب وئرمه

لیگینااه جومااوروق. بااو درینلیکااده، نااین دریاانسیباریشمازین بواثرینده یاشاییشین فلسفه

دن، حتا بیر میللتدن مودافیعااه ائتمیاار، بلکااه شاعیرین بشری گؤروشونو گؤروروک. او، بیر قبیله

لاای سااورولور. یگیناادن ایاارهرلییر. بو دا شاعیرین اینسان ساائوهبوتون اینسانالری قوروماق ایسته

ک«ی لر خالقین جانینا دوشوب قااانینی سااومورور. بیاار »دیاارهریرکی مختلیف قوهشاعیر گؤسته

یه ایپک شال چولقاالر. بو، همااان اسااتعمارین تاپینان میللتین اینامالریندان بهره آپاریب، او دیره

 دیرلر:اؤز وارلیقالرینی گیزله  ییب دوزمکله،یی بزهکولتور نفوذو اوال بیلر. اونالر بو دیره

 ک قابارالریبنه  -کبنه

 لرین آرخاسیندا / گؤزدن ایتیر.اطلس

 ائله بیل کی / سود گؤلونده اوزوب چیمن

 ملکه دیر.

 بوداغی/ داها خلقین –قول  

 ییر.مهن قابارینا / بنزهک دیدهاوره

 نیردی.السیز اونا سؤیکنمکدن/ یولسوز اونا سؤیکه

 سی / دؤنور بیردندؤنرگه

 دونن/ باشی آجالریال ییغینان اوالن

 بوگون توخالر

 سیندن دیرمانیرالر.قارینجا تک/ سینه

سی قالخمیر. چااونکی ایپااک دساامالین گااؤزه دن اعتراض سهبئله بیر دورومدا هئچ کیمسه

لااری واقعیااتنین اوستون باسدیرمیش و داهااا ایگیاادلرده لریللیکی، یومشاقلیغی، میللی منلیک 

رک، تکجااه عااادت اوزره یی اؤز میللی مقصدلری بیلهالر دا بیر دیرهدیرلر. ضیالیگؤرمکدن عاجز

 لر:جک اونو تاپینساالر مقصدی ایتیره

 هدف اگر/ عادت اؤزه اونودولسا

 اوچ بوداغا حؤرمت ائتمک 

 یرسیز عادت اوالریوزلر، مینلر ایشلر کیمی/ بیر ده
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 عادت

 .حقی آال بیلمز ..

چیخیرکی اسااتعمار، اؤز   –یه گلیب  پوئماسیندن بئله نتیجه  384«كاودوملو دیرهشاعیر، »

له تاپینان میللت، حتا ضاایالیالرین الیناادن ییشیر و عادتنی دهک«ین ماهیتینفوذ و ایله »دیره

بیر ایش گلمیر. شاعیر، آنجاق بو یوروشلرین قارشاایندا دایانماااق اوچااون، ایگیاادلری الاای بااوش 

نااین الینااه وئریاار و اسااتعمارال ساواشااا مشعل حاضیرالیاراق، میللتین ایگیدلری  7قویمور، بلکه  

 ریر.گؤنده

اصاال   7دیر. بو یئدی مشعل،  خوان کیمی  7سیندن آلینان  بو یئددی مشعل، ایران اوسطوره

اق، دیر. ایکینجی دوشونجه، اوچونجو چالیشمدیر. بیرینجی محبت، سئوگی و عشقمرحله  7و یا  

لااو »اودوم  دیاار. شاااعیردؤردونجو دایانماق، بئشینجی مبارزه، آلتینجی عدالت و یئدینجی نفاارت

لاای آددیمالییاار و همااان کینایااه، ایهااام، اسااتعاره و ایرهده دایانمادان سؤزلزینی دئیب  ک«دیره

اوخوجااو سینی چاتدیرماغا چالیشیر. بونا گااؤره گاهاادان  سیمبولالردان یارارالناراق، اؤز دوشونجه

ساایک سااؤزونو کی شاعیر سااؤزلرینی یئتیرمیاار و سااانکی تلااهشاعیردن داال قالیر، چوخ احتمال

 دیر. بونا گؤره ده باریشمازین دیلی بیر آز آنالشیلماز اولور.دئییب مئیداندان چیخمالی

تاریخیناادن، ک، آنجاق ادبییات  نی باشدان کئچیر مک اوچون دایانماق گرهبو یئددی مرحله

دیاار. بیلاادیگیمیز میر. آمما نفرت اوستونده دایانماااغیمیز الزیاامیی گؤزلههئچ کیم بئله بیر شئی

 کیمی صمد بهرنگی ده دئمیشدیر:

یاای رمااهدیر«. دوغاارودان دا آتاااالر دئمیشااکن نفاارت گؤسااته»نفرت، محبت کیمی مقدس

نیر. نفرت دویغو اولورسادا محبتدن بیر دن یاراک، سئوه ده بیلمز! نفرت دوشونجهباجارمایان اوره

دیر. مسئولیتی دویماقدان، نفرت یارانیر. عدالتی قورماق اوچون دوشمنی ده آرادان پیلله یوخاری

یه بیلر. باریشاامازین بوتااون اثرلرینااده بااو قالدیرماق الزیمدیر، دوشمنه محبت یوخ، نفرت ایشله

ده بو نفرت مطاارح اولااور ندا، کعبهچاغیریلمامیش قوناقالردا، نغمه داغینیر.  نفرتین یئری گؤرسه

 و شاعیر ده بئله دوشونور کی:

 لرینده معبدیندهکاوره

 نیفرت اودون دیری ساخالر

 محبته اینانانالر!

کی ووروشمادان باشقا بیاار یولومااوز یااوخ.   دیر و اینانیرشاعیر بو نیفرته، محبت کیمی باغلی
 

 .  1383ک، چاپ دوم، تهران، حیدر عباسی )باریشماز(، اودوملو دیره (384
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 تماق اوچون:دوشمنی سارسی

 دونیابویو

 بیر مقدس ووروشمادان  

 دیر.یناوزلریمیز / دؤنمه

 سینماز

 پوالد بارماقلیقالر / آرخاسیندان

 دیر.یننیفرت اودو / سؤنمه

کاای   دیاار. شاااعیر بونااو اینااانیرلریناادنللیااک بو دویغو و دوشونجه باریشاامازین اصاایل اؤزه

لااه آرادان آپارماااق لااه و نفاارتاواشالما قطعیتلری تکجه سلری، خیانتلیک لری، اگریپیسلیک 

 ک! بونالرال اینسان»باریشماز!«.گره

بلکه ده ائله بوقاطعیت سبب اولمااوش شاااعیریمیزین شاائعرلرینده ساائومک دویغوسااونا آز 

 مئیدان وئریلیب. سئویب سئویلمک یاساق اوالن یئرده نه ائتمک؟:

 سئویلمک   –ایندی کی یاساقدیر سئویب 

 رم نیفرته خاطیر!ستهیاشاماق ای

ر شاااعیر، ائاال ین بیر شاعیردیر. بو اینسان ساائوهاوباسینا درین محبت بسله  –باریشماز ائله  

رک، ائلی اویاق و دایاق ایسته ییر و چاغریلمامیش قااونالر اثریناای بااو بنااد ایلااه قایغیسینی چکه

 بیتیریر:

 اوبانین هاواسین –یاد ساخالماز ائل 

 یین آماندیر.ازدیرمهباشا آلیب  

 ائللر آرا بئلنچی بیر مثل وار:

 چاغریلمامیش قوناق سئلدن یاماندیر.

 جی ایلده بیتیرمیشدیر. 1356بو اثری 

و باشااقابیر منظومااه  385کعبه و قـانلی اذان«ایللرینده یازدیغی اثری »  1377-9شاعیرین  

 اوزه گلیریک.    -ؤروشلریله اوزآدیال چاپ اولموشدور. بو اثرینده شاعیرین دینی گ  386»یارونار«

لردن تشکیل تاپمیش، کعبااه نین ترسینه بوایکی منظومه دؤرلوکباریشمازین بوتون اثرلری

بندیر. بو ایکی منظومه ده شاعیر، دینی توپلومدا حاکیم اوالن عنعنااه   48بند و »یار و نار«    170

 
 . 1379باریشماز، کعبه و قانلی اذان، تهران، نشر هما،  (385

 . 1379باریشماز، یار و نار، کعبه اثریله برابر چاپ اولموش، تهران، نشر هما،  (386
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شمازین توتاادوغو یااول اولمااوش لری آراشدیریر. بئله شئعرلر چوخ احتمال کی بوندان سونرا باری

لره یئر آچمیش، بلکااه دینی پروبلم  387رکسین ترجمه ائدهاوال. چونکی موالنانین مثنوی معنوی

 ده بو یولو داوام وئرسین.

. بیز بورادا باریشمازی دا بئلااه 388دیرسی، فیتوا وئرمک کیمیمذهبی شئعرلرین اصیل شیوه

شاعیرلرله توتوشدور ماق باریشمازا یاراشماز، چونکی بو اثرلرینااده گؤروروک، آمما باشقا مذهبی  

کی کیماای کساارلی، لری اؤن پالناادا دایااانمیش و دیلاای همیشااهده شاعیرین توپلومسال دغدغه

یه چاتماااق هاادفینی دیر. شاعیر کعبه اثرینده، اینسانالرین اولقونلوق یولوایله کعبهدولغون وایتی

یه چاااتیرالر. بااو اثاارده، دوغاارودان دوغروسااونا عبه عوضینه بوتخانهجاق چوخالری کگؤتورور. آن

دیگیناای گااؤروروک و هاار مطالعااه و بوللومعلومااات الااه گتیر  شاعیرین مذهبی قایناقالردا دریاان

لرینه اشاره ائدیر. آنجاق بو موضوع دا، باریشااماز شاائعرلرینی چتااین بندینده بو دونیانین پروبلئم

لااره آرخاالنیااب، ث و باشقا مااذهبی روایااتالییر. هر بندده آیه، حدیلشدیریب و آنالشیلماز ساخ

اونالردان سؤز آچیر. بو دونیا ایله تانیش اولمایان اوخوجااو، چااوخ یئرلاارده شاااعیرین مقصاادین 

دیر و ا، باریشماز یئنه ده بؤیوک شاااعیرد  آنمایاجاقدیر. هر حالدا بئله بیر عالمده یازیب یارادیرسا

دیر. هر بندینده درین فلسفه، دولقااون دوشااونجه و اینجااه شاعیرلرله فرقلیساحه ده چالیشان بو

 سؤزلروار:

 بوت ایچینده یاشامان مسخ دگیل

 لیم.دیر بوته ائیمک گؤزهلیک مسخ

 سن دؤزوم آیتی اول خالقیم اوچون

 389اوخشاسین باشینی قوی رحمت الیم.

 بو بندین آردیجا یئنه دئییر:

 ننریلبو سیناقدیر یاشاماق بوت

 یاشا، اودالن گیال، غمدن تاپدان.

 دؤزومون قوی بوتو سالسین درده

 سن ده آدم کیمی غمدن اودالن.

 
 . 1381، تهران، نشر هما، 2و  1)باریشماز(، شرح انور، جیلد ( حیدر عباسی  387

 .1381ن باریشماز، تهران، نشر هما، نین تورکجه سی، چئویره( مثنوی معنوی-

 .213-247، ص 1383همت شهبازی، نقد شعر معاصر آذربایجان، تبریز، نشر اختر،  (388

 . 8( کعبه، همان، ص 389
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 شاعیر دین و مذهبه چولقاالنان قورو و بوش عادتلری، دینه زیان گؤروب بئله سؤیلور:

 بوش عادته دین  –چئویریلسه قورو 

 اودلوغوندا اود اولوب، یاندیرماز.

 دوشر حقدن اوزاقیانسیالر حقی،  

 390ر دیبده مجاز.نی تاغدان ائدهتاغی

 دیر:ن، اویادان: دین، اینسانی حرکته گتیرهشاعیرین نظریجه

 دین دایاندیرسا اگر باتالقدیر

 391ایستر انجیل اوال، قور آن، یا زبور.

 ک:بئله بیر توپلومدا فقر یارانار. فقر اوالن یئرده ده شیطان الینی آراییب تاپماق گره

 جک دهفقر، جهلین قویوسون اسنه

 نیز.سیجکدیر قویوالردان سهگله

         ******** 

 داراشیب هر یاناکیم فقرین اودو

 شیطانین اللرینی اوردا گزین:

 بوروق  -اوجا، ایری  -یارادار آلچاق

 392قوزو خایین ساییالر، قوردالر امین.

 کؤکونوده تانیر و بئله دیله گلیر:میزده اوالن فسادین  شاعیر، جامعه

 دیر.قان تؤکوب، پول سووورانالر حاجی

 دیر:بئله بیر یئرده و زماندا حقی آلماق اوچون رشوه وئریلیر و دورومون عمومی وصفی بئله

 نین سورگونودور ایندی بشرائوی

 زهکونه –دوو دوشوب بیر نئچه دانقاز  

 آنا تورپاق بو حمیل ییرغاالنان

 ولموش بشره بیر »ربذه«.بئشیک ا

       ******** 

 دیر سؤزده قاالن کؤپلو قارینحق نه

 
 . 22کعبه، همان، ص  (390

 . 24همان، ص  (391

 . 25باریشماز، کعبه، ص  (392
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 دیردوز یاشیر سؤزده داغارجیق یئلی

 قولتوق آلتیندان آلیر رشوه قودوز

 393دیر.اینصافین یولالرینا داش هئلی

یه گلیااب چاااتیر و تکجااه یااول بونااو نین سونوندا»قانلی اذان« چکمهآنجاق شاعیر، منظومه

 رک بئله تکلیف ائدیر:هبیل

 کعبه حسرتله گودوردو یولومو

 یام.آنالدیم ایندی »بالل« اولمالی

 بیر داها قانلی اذان چکمک ایلن

 یام.شیغاییب ظولمون توکون یولمالی

         ********** 

 امینم باتمایا جاقدیر نفسیم

 یئره سس پایالیاجاق قانلی اذان

 ساچالرینییوالجاقدیر سوکوتون 

 394بیر داها تاپمایاجاق بوتلر امان.

         ******** 

 ظولم اؤنونده دوغوالن نفرتیمیز

 بوتلره وئرمه یه جک بیر ده امان

 دیرظالیمه داغدان آغیر نفرت

 سیز اذان.بوتلری درده ساالن سس

د آپاریااب، نین سااونوندا اؤزوناادن آبوتون بئله شئعرلرین عادتی اوالراق، باریشمازدا، منظومه

 نی سؤیلر:له سئچدیگییولونون قطیت

 ظولمونن هاردا »باریشماز«لیغیمیز

 بیر داها قانلی اذان اولمالیدیر.

 ن »مترف«لرقان ایچیب شیش گتیره

 395دیر.لر دولمالیییخیلیب بوش دره

 
 . 35همان، ص  (393

 . 54کعبه، همان، ص  (394

 . 57همان، ص  (395
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 نین عاشاایقلیسی »یار و نار«دیر. بو اثری، اوخوجویا مفتون امینیبواثرین ایکینجی منظومه

 نیریک:لهرک کیفایتئچه بند نمونه گتیرهنکروان اثرینی خاطیرالدیر. بورادان  

 عدالت چرخی یارب، دوشدو توودان

 ری ایشله ییر بو قانلی نوودانایچه

 دیرعدالت دونیانین ارلیک قیزی

 گؤتوردو باش، قاچیرتدی، دوشدو هوودان.

           ******** 

 سورانالرسورو باغلیر ایالهی قان  

 یه دؤنموش قورآنالریازیلی کؤینه

 دیک قانلی اذانین-باللین دینله

 قانینی آلدیالر بیزدن اویانالر.

       ******* 

 لراوشاقلیق گونلریم ای سن ملک 

 لرر، روحوم ایمک سین گزه  -سیزی سین

 بؤیومزدیم اگر بیلسئیدیم اینسان

 لر.کسین چؤرهدن کس-اؤیونر، اؤزگه

 لر:نئچه تک بیتو 

 ن آدالندی قاتیلبیرینی اؤلدوره

 والکن مین قیران آدالندی سولطان!

       ******** 

 سی داشدیر عزیزیمنین دایهشوشه

 نین قانین همیشه.آخیدار شیشه
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 396ائلیمیزین سؤنمز شعر اوجاغی

 
مشروطه     چاغداش  کریم  شاعر،  تانینان  ایله  تخلوصو  سؤنمز  چی، 

آذربایجان چاغداش  دیر.  میزین گؤرکملی سیماالریندان بیریادبیاتی

سیراالر  نین ادبیاتی یارادیجیلیغی،  ینداؤن  شاعر،   سؤنمز  دایانان  ا 

ائتکی ددرین  بوراخاراق،  شعریمیزه  یوکسهۆسینی  ادبیاتینا  لن  نیا 

سؤنمزین  شاعرلریندندیر.  دیرلی  و  گؤرکملی  شعریمیزین  

ایللر  انقالبدا  یجیلیغییاراد اون  داآنجاق  چاتیبسا  الیمیزه  سونرا  ن 

رده اوخونوردو. تکجه  یارادیب و شعرلری دیلل  –بوندان اؤنجه یازیب  

فترلری یاییلما امکانی الده  لیش چاغیندا سؤنمزین شعر دسینده دیلیمیزین دیرچهانقالب عرفه

 رک چوخ آز بیر زماندا اللره دوشور و آلقیشالنیر.  ائده

دیرچلمیش انقالب    داها  شعریمیز  سونرا  ساخالنیلیر.   دان  اوچون  اؤزو  ده  یئری  سؤنمزین  و 

وئره ایلهامالر  بؤیوک  کؤلگهشعریمیزه  شعریمیزه  بوتون  و  هله  ن  شاعیر،  دهساالن  اؤز  یری  ده 

تانینمامیش، قده قدهلریمیز  گنج  ر  رژیمیالزیمی  شاه  تانیماییرالر.  سیخینتی  ر   بوغونتو   –نین 

 میش. کلریمیزه سرین بیر سو چیلهاوره یرلی شعرلری ل و ده گونلرینده ده اونون گؤزه

ا      کتاب ال والینیزده  باالجا  سؤنمه  -ن  شاعری  ائلیمیزین  مشروطه  –ین  ادبی  نین  چیکریم 

گنج  باغالناراق، یارادیجیلیغینا   و  تانیماسیندا  گؤستره شاعریمیزین  یولو  سؤز  بیر  یئنی  لریمیزه 

بیلسه، یازار اؤز مقصدینه چاتمیش اوالجاقدیر، بو اثرسؤنمزین یارادیجیلیغینا ایلک آددیمالردان  

 نلر، باالجا بیر پای ساییلسین. ساییلیر. اولسون کی اونون مینلرجه یولونو داوام وئره 

 

 چی )سؤنمز( ین یاشاییشیهکریم مشروط

مشروطه تخکریم  سؤنمز  شعریچی  آذربایجان  بوگونکو  ایله  ذیروهلصی  دنین  ایانان  سینده 

بیریسی شاعیرلریمیزین  ایلی1307کی    دیرمحتشم  زمانهجی  اولوب،  آنادان  تبریزده  میزین نده 

 
 .1383آبان  27، 121بهار زنجان، سایی   396

 .1392آذر  19، 523نوید آذربایجان، سایی 

 .1389م. کریمی، ائلیمیزین سؤنمز اوجاغی، تهران، انتشارات پینار، 



 337/        نیراولدوزالر اله 

 

  

 

باشدان    -ائنیش توفانالری  قویوب،  دالدا  آخیمینی  رژیوققوشلو  شاه  نین یمیکئچیریبدیر. 

بیلمه قاچا  دا  استبدادیندان  آن  بیر  آنجاق  قالیبدیر.  معروض  ده  سورگونلره  دوستاقالرا  ییب. 

 سوسماییب، حالقیمیز اوغروندا دایانمادان چالیشیبدیر. 

کریم مشروطه چی ابتدائی تحصیلینی تبریزده بیتیریب، ایکینجی دونیا ساواشی باشالناراق،  

تریکو کرخاناسیندا ایشله مه یی    –یاردیم ائتمه نظریله درسی بوراخیب و جوراب    عاییله سینه

یازیب   دا  آن  بیر  آنجاق  ساواد    –سئچیر؛  اوزماییب  ال  چالیشیر. پوزمادان  ده  اوچون  قازانماق 

ایشینه   1328 سیاست  ده  کریم  گنج  ایله،  گلیشی  زمانین  گئدیر.  عسگرلییه  ایلینده 

سی و مه ریانین بیر گون شعر دیکلهحمد بیاق اؤز دئدیگینه گؤره، مقاریشمامیش اولماییر. آنج

یاواش شعر   –ی ده شاعر اولماغا سوق ائدیر. یاواش  وطن اوغروندا هیجانلی بیر شعر، گنج کریم

 ریر.  عله چکیر و بیر گون اؤزونو گؤستهقورجاناقالری اونون اوره یینده ده ش

گنجلر  1332 ایلده  اؤیرهجی  فنجیو  اما  لر  ائدیر،  سفر  رومانیایا  ایله  مناسیبتی  ستیوالی 

شاعری   احساسلی  و  گنج  کودتا،  قارشی  مصدقه  محمد  ایکن  یولدا  چاتمامیش،  سونا  سفری 

 تاثیرلندیریر.  

مکله برابر دیپلومونو آلیر و بیر شرکتده محاسب کیمی چالیشیر. بیر آز کئچمه  شاعر، ایشله

سینی ده  ن دایانمایان کریم، حقوق فاکولتهور. اوخوماقدادن باک ایشینه قاریشیر و استخدام اول

وظیفه بانک  و  دا  بیتیریر  داها  گؤندهلری  انگلیسه  نهایت  و  شاعریمیز  ریلیر.  آغیرالنیر  اورادا 

 لرینی سونا چاتدیریب، بانکین مدیر عامل معاونی کیمی مهم بیر مقاما چاتیر.  بانکدارلیق درجه

دا تهرانا گلیر. یاشینین چوخلوغونا باخمایاراق، بیر آن  1359ر.  نیایلینده ائوله  1339سؤنمز  

لی سورموشدور. سؤنمز  گرگین بیر ادبی فعالیتی ده ایره  چالیشمادان دایانمامیش و بونون یانیندا 

بسله  1324  همان ماراق  شعره  سؤیلهایللرینده  شعر  و  اؤزو  مهمیش  آنجاق  گتیرمیشدیر.  اوز  یه 

آغیر  "ده داوام ائتدیرمیش و انقالبدان اؤنجه  1351سینده جدی فعالیتی  کن، شعر ساحهدئمیش 

 اثرینی یازمیشدیر. "ایللر

گوندن داها دیرلی    –نیر و گونو  لیتی وارلیق درگیسیله داها گوجلهسؤنمزین بارلی ادبی فعا

-هیمیزین زیروشعرلر اؤز خالقینا هدیه وئریر. بوگون سؤنمزین شعرلری چاغداش آذربایجان شعر

گؤزه ان  دایانان  آنا ده  چاغداش  دیلی،  شعر  اوبرازلی  و  سلیس  اونون  ساییلیر.  اؤرنکلریندن  ل 

 لریندن ساییلیر.ل و احساسلی نمونهمیزین ان گؤزهدیلی

 

 شاعرین اثرلری 
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داغالر«،   »آمان  سونرا،  انقالبدان  شاعیر،  یازان  دفترینی  ایللر« شعری  »آغیر  دوورونده  شاه 

خالقینا اتحاف ائتمیش، نثر   سانین سون شامی« »بو یاشدا« شعر اثرلرینی»شئح مونجوغو«، »عی 

سینده ده بؤیوک باجاریلیقا »حسرت چلنگی« و »ایمالمیز حاققیندا« اثرلری یاراتمیشدیر. ساحه

ترجمهبو شاعیرانه  فارسیجایا  سالم«ین  بابایا  »حیدر  برابر  شعریت نالرال  شاعیریمیزین  سی، 

ایللربوزنگینسینی داها  هکارنام یرلی مقاله لرینده دهسینین اکثر نمرهوارلیق درگی  -یولشدیریر. 

 لریله چیخیش ائدیر.

لااوب و چوخلااو ر دیللاار ازبااری اوسؤنمزین شعرلری شاهین بوغونتولو زامانیندان بوگونه قده

شاااعیرانه نیر. اونون درین توپلومسااال گؤروشاالری، نجیااب میزده سسلهشعرلری بوگون موسیقی

لرده یااا کونو جلب ائدیر و شاعیریمیزی اورهرلیک فیکیرلری هر اوخوجدویغوالری، اینسان سئوه

لاار، تاثیرلناادیگی گؤتوردویااو تجربااه  -حیاتدان گااؤروب  شادیر. شاعیرین ایلهام قایناغی، گرچک 

لاارین مایاساای گرچااک حیااات دور. شعریلرینده یاشایان دوشااونجهالر اولموشلر و یاشانتیحادثه

 موشدور.اول

ل عمرونو خالقینا ادبی اثرلر یاراتماقال کئچیرمیش گؤزه  –سؤنمز شاعیریمیز، بوتون بارلی     

بااونالردان بئلااه آد آپارماااق نئچه اثرلری تحفه وئرمیشدیر.    –ایل عرضیده نئچه    50و بو دیرلی  

 :اوالر

 آغیر ایللر

 397سی»حیدربابایا سالم«ین فارسجا ترجمه

 شامیعیسانین سون 

 398قارانقوش یازی گؤزلر

 شئح مونجوغو        

 آمان داغالر،          

 399امالمیز حفینده

 400حسرتین چلنگی

 

 
 ، و.... ایللرینده 1377، 1373، 1370دؤنه چاپ اولوب و یاییلیبدیر. او جمله دن :  –بو اثر دؤنه  397

 . 1989سؤنمز، قارانقوش یازی گؤزلر، باکی،   -کریم مشروطه چی 398

 .1383کریم مشروطه چی، امالمیز حقینده بیر نئچه سؤز، تهران،  399

 .1381سژنمز، حسرت چلنگی، تهرانریال  400
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 اثرلرین آراشدیرماسی  

، چاغداش شااعریمیزین سؤنمزین دیرلی اثرلریواردیر. اونون آخیجی، سلیس و اوبرازلی دیلی

 تک اثرلرینه قیسسا بیاار نظاار  –لریندن ساییلیر. ایندی ایسه الزیم گلیر اونون تک  ل نمونهگؤزه

 ک.ساالراق، اثرلرینی گؤزدن کئچیره

 

 آغیر ایللر

جاای ایلنااده یارانیااب قورتاااریر. بااو اثاار، 1356لااک اثااری اوالن »آغیاار ایللاار«  شاعیرین ای 

دیر. بااو اثاارین محتواساای ن عبارتبندد  174ماسیندا اوالراق  »حیدربابایا سالم« سایاغیندا و فور

میللی دویغوالرال دولااودور و خااالقیمیزین باشاایندان کئچیردیگاای اوالیااالر بااوردا دیلااه گلیاار و 

 نیلیر.لر ده سؤیلهدناوز گتیردیگی نه  شاعیرین شعره

 گوندن کی دیلم »لهجه« ساییلدی او

 یاتمیش طبیعیم بیر دیسکینیب آییلدی

 یاییلدیبو آییقلیق اؤلکه میزه 
 دامارالردا غیرت قانی قاینادی

 401پاسلی قلم الیمیزده اوینادی
یلهااام آالراق آشاااغیداکی شااعری ایلینااده بیاار فارساایجا ماهنیاادان ا 1333آنجاااق شاااعیر 

 کی او آغیر ایللرده داغچیالرین دیللرینده اوخونوردو: میشدیریاز

 آچیل سحر

 اویان گونش
 آچیل بوسون نفسده

 قارانلیق قفسدهبو 

 سن ایله من تاپیم یئنی حیات
 ایشیقالرین ساچیلسین

 لریم آچیلسینچیچك

 402بو ائللره باغیشالسین نجات...

 
 .78، ص 1358ریز، سؤنمز، آغیر ایللر، تب (401

 .23، ص 1381آغیر ایللر، تهران، چاپ دوم، تهران،  (402
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-لااری ایلااه بسااتهنااین آهنااگ ن دمیرچااینین و حسمزین نئچه شعری اوستاد علی سلیمیسؤن

 لنمیشدیر.

 

 عیسانین سون شامی 

ش  دیر. بااو اثاار چاغاادا»عیسااانین سااون شااامی«ا ایلااک اثااری شاااعیرین انقالباادان سااونر

ق دریاان معنااالی سااؤزلری دئمااک دیر چونکی بیر منظومااه اوالرایرلی حادیثهشعریمیزده بیر ده

ناای شااالالق وورورالر. . بیرگون میانادا بیر چاخیر ایچااهییر. شاعیر اوز گؤردویوندن دانیشارایسته

نیر. آنجاق شاعیر بااو وورولماسینی گؤرور.  تاثرله  شالالقنین  نین با الجا اوغلو آتاسیچاخیر ایچه

کاای لئوناااردو   اوالیدان ایلهام  آالراق عیسانین سون شااامی داسااتانینی قلمااه آلیاار. بئلااه یااازیر

یااه سااانین سااون شااامی«  تابلوسااونا چکمااههئیکل تراشی »عینقاش و  داوینچی مشهور ایتالیا  

ل، تمیااز، نجیااب و دیر گااؤزهؤنجه ائله بیر آدام الزیمایلک ا  دیر.اشالییر. آنجاق اونا مودئل الزیمب

بیر گاانج  -دوالنیر -ی گزیرپاک بیر اینسان اوالراق عیسا اوچون مودئل اولماغا الییق اوال. داوینچ

ده، متانتده، و وقار و نجاباات  ساامبلی کیماای اوالبیلاار، للیکل اوغالنا راست گلیرکی گؤزهو گؤزه

ال دانیشیر و مودئاال اولماغااا گؤزوندن تؤکولور. صنعتکار اونلون  -لیق اوزپاکصداقت، صمیمیت و  

لر اوچون مودئاال نفر تابلودا اوالن شخصیت 12الشیر. تابلونون بیر بؤلومو قورتاریر. صنعتکارراضی

کاای  دیر. بونا ائله بیر آدام الزیمدیرق یهودا اوچون بیر مودئل تاپمالیتاپیر تابلوسونو یارادیر، آنجا

لرین سیمبولو له. فتنه، فساد، هر جوره پیس عمللیق، جنایت اوز، گؤزوندون تؤکوخیانت، خبیث

 ییر.النیر، بئله بیر آدام تاپا بیلمهدو  -بیله. گزیر  اوال

ییر. داهااا، داوینچاای بااو تااابلودان واز کئچیاار و ایللر کئچیر، آنجاق مودئل تاپا بیلمااه  -آیالر

ییاار ایلدن سونرا، داوینچی داها ایسااته 20ییر. ایللر کئچر، آیالر اؤتور، تابلونو قورتارمامیش بوشال

ا گزیر. بو تابلونو قورتاریب، قیراغا قویسون، یئنه باشدان بیر مودئل اولماق اوچون بیر آدام  دالیج

رک، بیرگون بیر آدام تاپیر کی اوغرولوق، جنایت و مختلااف  فسااادالرا گونلر بونا وقت صرف ائده

گؤزوندن خیاناات و خباثاات یاااغیر. بوناادان   -ولموش، اؤزونده چیرکین، کثیف اوالراق اوزمتهم ا

الشاادیریر. دیب، هر بالیا دؤزور و اونو راضااییاخشی مودئل یهودا اوچون تاپا بیلمزدی. یاخینا گئ

ر قورتاریر. سونوندا بی  –بو آدام گلیب داوینچی کارگاهیندا مودئل اولور. داوینچی تابلوسونا چکیر  

پول مودئلین اووجونا قویوپ یوال سالماق ایسته ییر، بو آدم دایانیر، تابلویا باااخیر و صاانعتکاردان 

 موئدل اولدوم؟  -رکرهعیسانی گؤسته –سوروشور: یادینیز دادیرمی بیرگون بو آداما  

 لیینااهلسانین پاکلیغی، معصوملوغو و گؤزهداوینچی یئریندن شاشیر: نئجه اوالبیلر بیر نفر عی
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یهودانین خیاناات و پیساالیک ساایمبولو   -اییرمی ایلدن سونرا  -سیمبول اوالن بیر کیشی، بوگون

شاایب باشاایندان نااه ورماغااا چاااغیریر. او کیشاای ده اگلااهاوال؟ مااودئلین الیناادن یاپیشاایب اورت

کئچردیگینی سؤیله ییر و صنعتکار دوشونورکی دوغرودان دوغروسونا بیر جامعااه و  بیاار توپلااوم 

ن بااالالر، اونااو یهااودا یااا باجارا بیلر عیسادان بیر یهودا یارادا: اییرمی ایلده عیسانین باشینا گتیره

 چئویرمیش!

میزه اوز چئویریب، عیساالریمیز پاک و نجیب ساخالماق اوچون جامعااه شاعیر، بورادا جامعه

ماسااینی، ائلااه میز اصالح ائتمه یی ایسته ییر و بیر کیشااینی چاااخیر ایچمااک اوچااون شالالقال

عیسانی یهودایا چئویرمه پروسئسااینده بیلیاار. شاااعیر بااورادا بئلااه بیاار داسااتانی یاراتماااقال اؤز 

-و اؤنمااه مالیااک   یاارلر چوخلو دهتیمیزدا بئله منظومهچاغداش ادبیا  403اجتماعی پیامینی وئریر.

 دیر.لیده چاغداش و دوشونمهادا دیلیدیلر. شاعیرین بور

پاارده ده و بیاار سااون   8دمااه و  شعرلرینه باخیشیمیزدا، اونون بیاار مق عیسانین سون شامی  

لاارین و شاااعر روحونااون چیلغااین ا درین تجروبااهباش  –یه راستالشیریق. داستان باشدان  مؤخره

، عیناای دیاار. آنجاااق دونیااا گؤرمااوشسیه، اجتماعی بیر باخیشین دا نتیجهدویونتولریندن عالو

 :ییر. باخینتلرینی دئمکدن چکینمهال کیمی نصیححالدا یوموشاق خویلو بیر آغ ساقق 

 بیلمم نه دن بو سرت انسان

 ال گؤتورمور منملیکدن،

 بو ابدی دوالنیشدا

 گؤره،  –انسیتی گؤره 

 بیله. –اویغونلوغو بیله 

نااین ا وطنینده هله ده شالالق و قااامچیشاعر دقیق صورتده دونیادا نه کئچدیگینی بیلیر؛ ام

نلاارین پااوچ ، بلکااه انسااانی حیااوانال عرضاای گااؤرهسینده اثری اولدوغونا اینماییرانسانالر؟! تربیه

لرینی نهیینی دوشونور. اونا گؤره ده بئله شالالق وورما صحجهبیله  بئیینلرینده بئله بدبینلیک اوال

 ییر:ر، دیله گلیر، ساکت اوتورا بیلمهلیگؤردوکده آجیییر، کؤوره

 لری،ا ملتبوگون، دونی

 له،له، محبتتربیت

 ییشدیریر،ن ییرتیجی حیوانالرین خاصیتین دها

 
 .1358سؤنمز، عیسانین سون شامی، تبریز،  (403
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 انسانالرال قونوشدورور،

 سن هله ده اؤیونورسن

 انسانالری تاپداماقال؟!

 

 انسانالرا وعد ائتدیگین کرامتی اونودارکن

 بیر انسانی، حیوان کیمی،

 مین بیر آییق گؤز اؤنونده

 شالالقالماق دیانت می؟آبیرسیزجا 

 

 بیر ملتی،  

 لرهبوتون باشقا ملت

 وحشی کیمی تانیتدیرماق،

 او مهربان، باغیشالیان،

 لرین اوستون اؤرتن،عیب

 ردیگی شریعت می؟گؤندهبؤیوك تانری 

شاااعر دریاان بیاار درد و دوشاانجه ایلااه شااعرینه داوام ائاادیر و سااؤزونو بااو دوشااونمزلره 

ییر. حضرت عیسادان آلدیغی بیاار الهاااملی ناااغیلی. شاااعر ناغیل سؤیلهوشوندورمک اوچون بیر  د

 داستانی بئله باشالییر:

 بیری وارمیش، بیری یوخموش،

 بئش یوز سنه بوندان اول،

 ایتالیادا بیر قدرتلی،

 بؤیوك رسام یاشاییرمیش،

 ایمیش....  "لئوناردو داوینچی "اونون آدی  

لاار ده ریر، بو اومید ایله کی باشااا دوشااناشا چاتدیدیگیمیز کیمی داستانی بیوخاریدا سؤیله

نین سون بؤلومونده یئنه اوخوجوالرینا موراجیعت ائدیر و سؤزونو بئلااه آنجاق شاعر اثری  اولسون.

 تمامالییر:

 قوی بیلسین کی،
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 قورو تاپداالماق –قارانلیغی قورو 

 دیر.جهالت

 قارانلیقال ووروشماقچون،

 ك الدهگره

 ایشیقلی چیراغ اولسون.بیر 

 

 چیراغ یانسا،

 قارانلیقالر،

 اؤزونه قویوب قاچار،  –اؤز 

 یوالجاق ایشیقالنار،  –یول 

 یول ایسنرسه یاخین اولسون،

 ایسترسه ده اوزاق اولسون.

 

 دستانیمی اوخویانالر!

 لر!ینناغیلیمی دینله

 هر کیمسینیز،

 ،سیزی گؤروم

 داماغیز چاغ، اوزونوز آغ،

 404اویاق اولسون!وجدانینیز 

جی ایلده چاپ اولدو و 1358. ایلک دفعه بو اثر تبریزده  یملیبورادا بیر سؤزو ده ایضاح ائتمه

ؤنااه ده جی ایلده شاااعرین نظریناادن بیاار د1378جی ایلده تهراندا. آنجاق  1380ایکینجه دفعه  

عربجااه و   –للیک ده کتابا آرتیریلمیشدیر: او دا اثرین ایکاای الیفبااادا  کئچمیشدیر و بو داها گؤزه

 وغودور.دالتینجا اول

 

 شئح مونجوغو

 
 .70عیسانسن سون شامی، همان، ص 404
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جی ایلااده آمااان داغااالر 1381جی ایلده نشر اولدو. سونرا 1374بو اثر ایلک دؤنه تبریزده و  

 بونالر عبارتدیر:اثریله بیرلیکده تهراندا یاییلدی. شئح مونجوغو دؤرد بؤلومدن عبارت بیر اثردیر. 

 اوخودوم جناس ایندی

 رمیانماسام اریمه

 اریمه سم یانمارام

 شئح مونجوغو

اوزه گلیریک کی اونااالردا شاااعر دریاان   –، بیز بیر چوخلو قیسسا شعرلرله اوز  ایلک بؤلومده

هنریندن یارارالنیر. ایکی بند شعر   "جناس"معناالرال برابر شعریمیزین اینجه صنعتلریندن اوالن  

 ایله داوام ائدیریک:

 دیلیم دوغرا قیزیل آلمانی،  –دیلیم  

 وئر هر گلن یئسین اوندان بیر دیلیم.

 :دیر وارلیغیمی بیلدیرناوچ کلمه

 بیر وطنیم

 بیر منلیگیم،                  

 405بیر دیلیم!                          

بورادا معنا گؤزه للیگی اوخوجونو حیران ائتدیگی ایله یاناشی، شاعرین دیلیمیزین گوجوندن 

 باجاریقال یارارالنماسینی دا گؤروروک. ایندی ارک حاققیندا بیر شعر:

 مغرور دایان، آلنین آچیق، اوزون آغ،

 آلالها اییل ارکیم، آی ارکیم!تك  

 اوندان باشقا سن بیر کسه اییلمه

 406قارشیندا گؤر اییلر کیم، آی ارکیم!

کتابین ایکینجی و اوچونجو بؤلومونده یااازیالن شااعر لاار هاام بایاااتی فورماساایندادیر و هاام 

للیگینااه ده هاائچ بیاار سااؤز یااوخ هاار فاده اولونموشدور و شعرلرین گااؤزهجناس صنعتیندن است

 ییر. اثرین دؤردونجو بؤلومو اوالن شئح مونجوغو، همت آپاریب، کتابی یئره قویا بیلمهخوجو لذاو

اوزه   –دیر. بورا مختلف موضااوعالر و مختلااف شااعرلرله اوز  مضمون و هم فورما جهتیندن فرقلی

 
 .11، ص1374سؤنمز، شئح مونجوغو، تبریز،  405

 . 24سؤنمز، شئح مونجوغو، ص 406



 345/        نیراولدوزالر اله 

 

  

 

گلیریک، حتی غزل و قوشما دا بورادا واردیر. آنجاق مونجوق دئدیکااده، بیااز مااورواریالرال تااوش 

 گلیریک.

 

 آمان داغالر

شاائح مونجوغااو ایلااه بیرلیکااده   جاای ایلااده و سااونرا1364شاعیرین بو اثری، ایلااک دفعااه  

نئچه غزل، قوشما ایله برایاار بیاار سربساات شااعرله ده   –جی ایلده یاییمالنیر. بورادا نئچه  1381

 روبرو گلیریک و همین سربست شعر، کتابین عنوانی سئچیلمیشدیر.  

 

 شئح مونجوغو و آمان داغالر

چاپ اولدو   408و »آمان داغالر«  407سؤنمزین اینقیالبدان سونرا ایکی اثری »شئح مونجوقو« 

. بورادا یازیالن شااعرلر شاااعیرین شااعریت گوجونااو 409و سونرا بو ایکی اثر بیر کیتابدا چاپ اولدو

سیناماق اوچون بیر مئیدان  اولموش و سؤنمز شاعیرلیک گوجونااو بااورادا سینامیشاادیر. بایاااتی 

لاار و مونجااوقالر، دؤردلااوک  یازدیغی شعرلری مونجوق آدالیاراق چوخلااو  -هیجالی  7  -سایاغیندا

 قایدادان قیراقدا اوالراق واردیر، اؤرنک اوچون بوشعری:لر یارادیر. بیر نئچه شعرده بو روباعی

 قویون دئییم نیه منصوری چکدیلر داره

 او، حقی بیر اوجا یئردن آراماق ایستردی

 گؤروب یاتاقدا یاراشماز قووشسا دلداره

 اولو مقامینا یارین، یاراقا ایستردی

 سینلر، نه اونا، نه یارهمهشماتت ائیله

 دیبینده ده زولفون داراماق ایستردی.دارین  

 آغ اوزله قارشیالری داری اول ساچی قاره
 410کلری بلکه قاراماق ایستردی.قارا اوره

ل دویغااوالرال دولقوناادورکی خااالقین یه یاتان و گؤزهر اورهسؤنمزین بیرسیرا شعرلری او قده

شااعرینی آد آپارماااق "  میشاامسنسیزله"دن  و ماهنی کیمی اوخونور، او جمله  نیببرلهدیلینده از
 

 .1374( سؤنمز، شئح مونجوغو،، تبریز، 407

 . 1374سؤنمز، آمان داغالر، تبریز،  (408

 . 1381چی، شئه مونجوغو و آمان داغالر، تهران، سؤنمز، کریم مشروطه (409

 . 44همان، ص  (410
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 اوالر:

 میشمبیر گؤیر چین کیمی دنسیزله

 میشمهبولبولم یازدا چمنسیزل
 دن شانلی  شرفلی ائل ایدیماسکی 

 ظالیمه قارشی آمانسیز سئل ایدیم

 سی چنلی دومانلی بئل ایدیمذیروه

 میشم.ایندی مدّتدی کی چنسیزله
 منده اردملی ارنلر یاشامیش

 شامیشستارا، بابکه تنلر یا

 لر یاشامیشر ائلحه بیلناو قده
 میشم.ایندی من ارسیز، ارنسیزله

 حیرته دالدیرار انسانی، دئسم  

 دردیمین یوخ آدی، عنوانی دئسم

 باشقابیر سؤزله بومعنانی دئسم
 میشم.اؤز دیاریمدا وطنسیزله

 درد منی یاندیریر اما اودو یوخ

 حیاتین دادی یوخاودور، آغزیمدا  

 دئمیرم دردلر ایچینده آدی یوخ

 میشم.دئییرم: من بئله منسیزله

 ای منیم منلیگیم امدادیما یئت
 بیرجه گل، منله قووش، دادیما ئیت!

 منی باس باغرینا فریادیما یئت

 411میشم.بیلمیسن کی نئجه سنسیزله
ا جهتیناادن ده دیاار، محتااوجی، روان، شعرلری آخساقسیز، محکاامسؤنمزین دیلی چوخ آخی

وندن آساایلی اوالراق، ساایندن، میللاای باخیشاایندان و اجتماااعی گؤروشاا شاعیر درین دوشونجه

 
 .127( سؤنمز، همان، ص  411
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دیاار. شاااعیرین سینده دایانان اثرلااردنبلکه ده چاغداش شعریمیزین ذیروه  دیر؛دهیوخاری سویّه

 نه بیلیریک:اؤیرهیینی شعرلریندن  همتی، و وقاری و سارسیلماز اوره  اوجا

 یارانیشیم بوراخیلسا  اؤزومه
 آی اولمارام، او، گونشدن پای ایستر

 گونش اوالرام، ائل قیزیشار کؤزومه

 ایشیغیندان اولدوز ایستر، آی ایستر...
سؤنمز، شاعیرین نئجه اولدوغونو »آمان داغالر« اثرینااده مقدمااه یئرینااه یااازدیغی »شاااعیر 

 اققیندا بونا اینانیر:دئدیگین...« شعریندن آلماق اولور. او، شاعیر ح

 گیندناعیر دئدیگین آخماسا آل قال اورهش

 گیندنگول دره بیلمز او، گولوستان اورهبیر 

 لر قانلی شفق تكقان اولماسا کؤنلو  گئجه

 گیندن...البته آچیلماز سحری دان اوره
 دیر و بئله فریاد چکیر:رلیک نهایت شاعیرین پیامی اینسان سئوهو   

 سنبیر سئو! اگر آلالهی سئورهنی دا اینسا

 گیندن. ه یولو، واهلل کئچر اینسان اورهآلال
داریسااقال بیاار یولاادان سؤنمز ائله بیر شاعیر دیرکی اطرافیندا گئنیش بیر باخیشال باااخیر،  

دیاار. اؤزونااو بئلااه انی آچیق و فیکری درین بیر انسانمیر، دونیاسی بؤیوک، مئیدکئچمک ایسته

میش، اویاخشی شااعر دئمکلااه براباار، مهده اسیر گهنییر. الیندن گلهمیشدریشدیریر دونیا ایله باب

لاارده صاااحیب نظردیاار. امااالء حاققیناادا نظاار یر، رساملیق ائدیر. بوتااون ساااحهیاخشی خط یاز

ق ده »امالمیز حاققیندا« اثرینی ده یازمیشدیر. هر حالدا بیز اونااونال موافاا دیر و بو زمینهصاحیبی

نین سااون چاپالریناادا اؤز غلی و صاحیب  نظردیر. کیتابالرییا بااولماساق دا، سؤنمز بیر چرچیوا

 نظرلرینی اعمال ائتمیشدیر.

 

 حسرت چلنگی 

ن زامااانال ل قلماای ایلااه نثریمیاازیلیق ائتمیش و گؤزهنثریمیزله ده ادبیاتیمزا یاردیم  سؤنمز

رلی یسی اوالراق دهچلنگی«  اثری سفرنامه  ونون »حسرتآددیمالماغینا یاردیمچی اولموشدور. ا

لوک بیر سفره یلده باکییا چاغیریلیر و اون گونجی ا1966لیر. شاعیر  نثر اثرلریمیزدن  بیری سایی
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 لاار، شاااعیرلر ولری قلمه آلیااب و گؤروشاادویو عااالیمسؤنمز بو سفردن آلدیغی ائتکی  412چیخیر.

و یرلاای کیتاباادا نثاار  . بااو ده413صنعتکارالرین تانیتدیرماغیندا آخیجی قلم ایله معلومااات وئریاار

 -شاعیرین اؤز شعرلری و گؤروشدیو شاعرلرین شااعرلریله اوز  -معلوماتدان عالوه چوخلو شعرلرله

 اوزه گلیریک.

شااعرده یااوخ، سک بونو آرتیرمالی یام کی سؤنمز جنابالری تکجااه  دوغروسونو دئمک ایسته

، آخیجاای، لبلکه نثرده ده بوگونکو دیلیمیزین ان گؤزه ل یارادیجیالریندان ساییلیر. اونون گااؤزه

انیش اولماااق نین چکیمی ایلااه تاا وخوجونو اؤزونه چکیر. اونون قلمیسلیس و اوبرازلی دیلی هر ا

اجتماااعی   –  بوگون دونیااانین ان بؤیااوک سیاساای"نی بیرگه اوخویالیم :  اوچون بیر نئچه جمله

دیر. او، اؤزونو بوتون یئاار اوزونااده بیرینجاای سوسیالیساات دن بیریسی سووئتلر بیرلیگیقدرتلرین

بوتااون دونیااا قورولوشااو، سوسیالیساات دولتاای آدالناادیریر، و اؤز دونیااا گؤرومااو اعتباریلااه، 

تمااک سیندا مسئول تانینیر. و دونیادا گئدن مترقاای نهضااتلره یاااردیم ائنین قارشیزحمتکشلری

صاااحبی، معااین   ادعاسیندادیر. بعضا ده یاااردیم ائتمکاادن قیزیرقااانمیر. بئلااه بیاار بؤیااوک ادعااا

ر اؤز سااؤزونون ر عدالتلی، و نااه قاادهقورولوش، نه قده ر آییق، نه قده  نن بیریه سؤیکهایدئولوژی

 414"دیر!اوستونده دوران بیر قدرت اولمالی
سی داغیلیبسا دا سؤنمزین سااؤزونه هاائچ بیاار ایااراد اؤلکهندویو کیمی، بوگون سووئتلر  گؤرو

ن بیاار انسااان و بیاار لی، درین باخیشلی و دوزگون گؤرهاولماز!؟ چونکی، او بیر دوشونجه  توتماق

 شاعیردیر.  

-لاار کتااابیل مشاعرهاثری یوخ، بلکه ده گؤزهیه یاخین بیر کتاب، تکجه نثر صحیفه  400بو  

ساایندن چااوخ ماااراقلی و بورادا توپالنمیش و شاااعرلر جرگااه  شعرلریل  دیر. شاعرلرین ان گؤزه

یرلاای هلریله دولو شعرلرین اوخوجوسو اولوروق. سؤنمز بااو دنجه دویغوالری، هابئله هنر اینجیای

، عالیملریله و ادیبلریله گؤروشااور. نین ان بؤیوک شاعرلریلهفرینده آذربایجان چاغداش ادبیاتیس

انف، زلیمخان یعقوب، صابر رستمخانلی، ناظم رضوان، مروارید دلبااازی، او، نبی خزری، عباس زم

ر، تکجااه گؤروشاامک زاده، و باشااقاالریال گؤروشااووری، باالش آذراوغلو، نریمان حساانحکیمه بل

 
 .1366سؤنمز، حسرت چلنگی، تهران،  (412

دن نبی خزری،  یه قاتیلیر. او جملهنین قیدلرینی قلمه آالراق، شاعیرلرله ده مشاعیرهسؤنمز بو کیتابیندا باکی سفری (413

زلیم خان یعقوب، صابر رستم خانلی، ناظم رضوان، حکیمه بلوری، ماهرخ مراداوا، باالش آذر اوغلو، مدینه گولگون، نریمان  

ر، سهراب طاهر، بختیار وهاب زاده، مهمان علی یف و باشقا شاعیر و عالیم لرله  حسن زاده، میرزا ابراهیم اف، رضا آنا

 گؤروشوب، اونالرال شهر اتحاف ائدیب، اونالردان جاواب آلمیشدیر.

 . 33سژنمز، حسرت چلنگی، ص 414
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شیر. اونالرا شعر قوشور و شعرلر ده جاواب آلیاار! بااو شااعرلردیر کاای کتااابی داهااا یوخ، شئعیرله

   نو دالیجا چکیر. جانالندیریر و داها اوخوجو

 

 لریباشقا مقاله

نین مختلیااف ساااییالریندان دریاان سیکیمی ده چالیشیب، وارلیق درگیسؤنمز بیر محقق  

سااینده چالیشاایبدیر. ل دیاال ایلااه نثریمیااز  ساحهرک؛ گااؤزهلرله چیخیش ائاادهمضمونلو مقاله

کیماای یاییلیااب و خااالقیمیزین  415سؤنمزین حیدربابا حاققیندا دانیشیغی بیاار مسااتقل کیتاااب

آلقیشینی دا قازانیبدیر. سؤنمز بو دانیشاایقدا، دریاان معلوماااتینی ترجومااه حاققیناادا دوشااونجه 

 سینی و ائلیمیز حاققیندا دویغوسونو آیدینجاسینا گؤسترمیشدیر.

 

 امالمیز حقینده

رموش و یااازی لی سولری ایرهکیتابیندا اؤز دویدوغو دوشونجه  416سؤنمز »ایمالمیز حقینده«

 قایداالرینی بیان ائتمیشدیر.

سونمز وارلیق یازیچیالر هیأتی عضولریندن اولوب و یاخیندان اشتراک ائتمیشدیر. بیرساایرا 

یازیچیالر سؤنمزین »بابام اؤزو گله جکدیر« و »یئنی یولالر آچان داغچاای« پوئماااالرینی اونااون 

همین اثاارده اوخویااوروق: »اوخوجااوالرا   417  یرلی ساییرالر.اسی اثرلری آراسیندا اؤنملی و دهسی

-اعتباریله وطنااین و خااالقین خوشاابختخاطیرالدیریق کی سؤنمزین بوتون شئعرلری مضمون  

یه حصاار اولونموشاادور. شاااعیرین »سااؤنمز« تخلوصااودا محااض لییی، آزادلیغی اوغروندا مبارزه

  418دیر«. بونونال باغلی

  

 
ری، تهران،  ل یاییمال نین اؤزهسیمصاحبه، محمدرضا هیئت و سؤنمزین حیدربابا حقینده، دانشیقالری، وارلیق درگی (415

1380. 

 .1383چی، امالمیز حقینده، تهران، کریم مشروطه (416

 .   146، ص    1994، باکی،  4( جنوبی آذربایجان شعری آنتالوژیسی، جیلد  1

 ( همان.  2
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 419عمران صالحی 

                                                                           

جاای ایللاارده آذربایجااان یااازیچیالری  40عمااران صااالحی 

ت قازانااان شاااعیر و آراسیندان باش قووزایان و طنز یازیالریال شؤهره

قاریشاایق بیاار   -ساتیریک یازاردیر. او یوردوموزون آجیناجاقلی قارمااا

ده یاشاااییب یاراتاادی و خااالق یاشااامینا یئناای تصااویرلرله دؤووروناا 

 صنعتده جان باغیشالدی.

ایلینااده تهراناادا دونیایااا گلاادی. آنجاااق آتاساای  1325عمااران 

 -نی اوخویوب، رادیااوبیلیم یوردوندا انگیسجهلی ایدی. عمران  اردبیل

لی، عینی حالاادا درین دوشونجهتلویزیوندا ایشه مشغول اولدو. عمران اوجابویلو، درین باخیشلی،  

ساای شوسااه راراتماغااا جااان آتیاار. شاااعیرین عؤمااوی  -اوتان قاچ ایاادی. او، اوشاااقلیقدان یازیااب

)دوغمااوم   420ی دولدورمامیشدی  60ده( دولدو، آنجاق یاشی    11جی ایلین مهر آییندا )1385

 (.1325اسفند   10گونو 

لیک ائدیب، فارسجا و تورکجه یازیالرینی چاااپ سیله ایش بیرایلده، توفیق درگی  جی1345

له تااانیش اولااور. طنااز یولااو ایلااه خااالق یاشااامیندا چیااراغ یریر و چوخلو یازارالر و شاعیرلرائتد

یاندیریب، یولالرینی ایشیقالندیریر.  شئعرلر قوشور، اؤزونه تای اؤز ایچینی سؤزجوکلرده قوشااور. 

-نین پاااریلتییی گؤزلریاونون پاک و دورو اورهید اولور اینجه روحلو و چوخ جانا سینن.  بیر ایگ

-ن بللی ایدی. ایچ تمیزلیگینی گؤزلریندن اوخوماق اولااوردو، صاافالی گولوشاالریله دینلااهاسیند

نااین آلااوانلیقی ایلااه ک صفاسااینی گااؤی قورشاااغیسینه صمیمیت ارمغان ائاادیردی. اورهییجی

نه چکیااب، بیاار آنلیااق دا اولورسااا زمانااه غمیناای اونودورسااان. آنجاااق بونجیااب آدامین اوسااتو

ر بیر . عمران عؤمرونون سون گونونه قدهگولوشلرده سانکی بؤیوک بیر درد یاتیب، خالقین دردی

سااینی دیلااه گتیااردی. بااو ماااهنی الردا آنااا دیلینااه اوالن ذربایجانلی یاشادی و انسااان ماااهنیآ

 و بیر اینسانین اوره ک دؤیونتوولرینی:  غینی گؤرمک اولورامار

 سازین سیمی دالغاالنیر

 
 بو مقاله ایلک اؤنجه امید زنجان، سونرا نوید آذربایجان درگیلرینده چاپ اولموشدور.   419

 .1393یور  شهر   19، 540نوید آذربایجان، سایی 

 .1385، 13آذری فصلنامه، سایی  (420
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 ییردالغاالر داشا ده

 جاالنیر.

 ییمایندی منیم اوره

 یئلکن سیز بیر گمی کیمی

 دالغاالرین ایچینده.

 ریر.للیینی گؤستهبو شئعرلر، اونون روح ساغالملیغینی، دورولوغونو و و گؤزه

 

 :دونیاسی نین شعر  عمران صالحی 

عمران بیر دانیشیقدا دئییر: من طنزلری خالقیمیزا گؤره یازیرام، آمما شاائعرلری اوره ییمااه 

ین جاوابیندا دئییاار: مناایم  - "سیز نییه تورکجه شئعر یازیر سینیز؟"  - او، بوسورغو  421خاطیر.

آذربایجااان  آنادیلیم تورکودور و ائوده همیشه تورکو دانیشاااریق. بیاار ساایرا دویغااوالر واردیرکاای

هاواسیندا اولموش و من اراده ائتمزدن تورکوجااه شاائعر دئمیشاام و بااو دویغااوالری شاائعریمده 

 گتیرمیشم.  

تالر دان بیااری دئییااردی: سبیر باشقایئرده ایکی دیللی شئعرلریندن سؤز گلن ده یازیر: »دو

ایکاای دیلااین شاائعری   عمران! سن تورکجه شئعر دئ، سونرا فارسیجایا چئویر!« شاعیریمیز بااو

وزناای،  جادیر و بو هیعروضدا دئییل. اونون وزنی هیجالیحاققیندا بئله دیله گلیر: تورک شئعری  

مک مومکوندور. یئرسیز دئییلدیرکی دیر. بو وزن ایله هر زادی سؤیلهوحشتلی بیر ظرفیته مالیک 

-نااین اؤزهو، تورک دیلاایدیر«. ببیر یازار ناظم حکمت حاققیندا دئمیشدیر: »او شئعر ماکیناسی

نین شاائعرلری انگلیسااجه، فرانساایزجا، دیر. عمااران صااالحیدیل اصالتاً موسیقاییدیر، بو  للیگی

لنمیش و اسپانیولجا، ایتالیانجا و باشقا دیللره ترجمه اولموش، بیر سیرا شئعرلرینه موسیقی بسته

 چاپ اولموشدور:سی  خالق ایچینده یاییلمیشدیر. اونون اوچ تورکجه شئعر مجموعه

دوزگااون و  قافالنتی، ح. لیکده حبیب ساهیر، م.بو اثر صالحی ایله بیر  1357وعه،  مجم -1

 ب.چای اوغلونون شئعرلری ده گلمیشدیر.

رحدلری چاااپ اوالراق تکجااه ایراناادا یااوخ، بلکااه ساا   1361دن داش گلیر اثری  پنجره -2

 لرده ده آلقیشالنیبدیر.آشیب کئچیب و باشقا اؤلکه

ساای ده دا چاپ اوالراق، شاعیر اؤزو طرفیناادن فارساای ترجمااه1380کیمی اثری  آینا   -3

 وئریلییبدیر. بو دفترین بیرینجی شئعری بودور:

 
 . 156-166، ص 2007، مارس 2سی، نمره آذر تورک مجله (421
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 پارچاالندیق، سینمادیق!

 دیلر، پارچاالنمیش آیناداداش آتانالر بیلمه

 ییر آجادان مین آی چیخار

 بیر گونشدن مین گونش

 بیر اولدوزدان مین اولدوز.

              *** 

 پارچاالندیق آینا کیمی

 چوخاالریق

 422چوخالداریق ایشیغی.

ریر. شن روحو اؤزونو گؤسته  نین تمیزلییی وبو باالجا شئعرده، شاعیرین دونیا گؤروشو، قلبی

شاعیرین اینجه دویغوالری ساده سؤزجوکلرده قانادالنیب گؤیلره قالخیر. عماارانین شاائعرلریندن 

سااینین اؤلااوم ک، او عماایلیگیناای سااایماق گاارهنین سادهلردن باشلیجا دیلیدننهیه یاتان  اوره

 ییر:ل تصویرلرله سؤیلهنی گؤر نه ساده دیل و گؤزهنیسگیلی

 آغال، آغال ساواالن

 یینی اودوور، داغال ساواالن!لر اورهالله

 کی یاراالری دومانالرال یاخشی باغالدهسینه

 ساواالن!

 بیریندن آیری دوشوبلر  -هامی بیر

 قارداشدان –قارداش  

 دره، داشدان  –داغ 

 فیکیرلر باشدان.

*** 

 شه سهراب اؤلندهمه

 )شام اسبی( ده آغاجالرین بئلی بیردن بوکولدو

 لر پنجه سالدیالریئل

 لری سؤکولدوبولودالرین کؤینک 

 دوگمه کیمی، یئره اولدوز تؤکولدو  -دنه  -دنه
 

 . 9، ص 1380عمران صالحی، آینا کیمی، تهران، نشر نگاه امروز،  (422
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 ایدی؟شه سهراب کیممه

 رمانلیق چیراغینی یاندیرانقه

 قارانلیقدان چیراغی دوالندیران

 ندهآخیر دفعه، من عمیمی گؤره

 قیش ایدی

 )سرعین(ین سوالری کیمی قایناشیب

 دن تهرانا گلمیش ایدی.اسبیشام

 دولو بولودالر کیمی

 قوجاقالشدیق، آغالشدیق

 بیر چترین آلتیندا

 لری دوالندیقکوچه

 بیزه چاتمیردییئل اًسنده، گوجو 

 شاختا، دیشی بیزه باتمیردی. –سویوق 

*** 

 لرده منیم آتام می بولالنیسهراب کوچهمشه

 یادا سالیب آغالدی

 باشیمیزین اوستونده چتیر، آمما

 چتیرین آلتیندا یاغیش یاغیردی!

*** 

 ساواالنیم ایندی حسرت چؤلونده

 گؤزلریمده یاغیشدان پای

 وایدیلیمین اوستونده ای

 423گیمده آجی چای.اته

یاای هیجااران، ک اورهدان چیخاااردان دئییاال، اونااون کااؤورهعمران صالحی کئچمیشی یاااد

لااری ده یاااددان چیخاااردان لیااک سینی اونوتماااییر، هابئلااه شاایرینایتیم آجی  –آیریلیق، اؤلوم  

 دئییل. دبلری ده اونوتماییر:

 قهوه خانادا اوتوردوق
 

 .15، ص 1380عمران صالحی، آینا کیمی، تهران،  (423
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 قلیانال شدیق، چایالشدیق 

 محبتی قویدوق میزین اورتاسینا، پایالشدیق!

*** 

 الربایاتی

 آیران کیمی داماغیمدا داد وئردی.

*** 

 مچای اوغلویا دئییره

 سی خوشلرین سهبولبول

 بوردا هر شئی وار، آمما

 424آشیقالرین یئری بوش!

هئیااوا، قوشااالرین   –سی و آلما  لرین ایییعیمرانین شئعرلرینده گوللرین قوخوسو، چیچیک 

دا قوخوسو گلیر. آنجاق بونالر هر زمان خوش دئییل، گاهدان نیسگیل قوخوسااو وئریاار، گاااه بااو 

 عطیر کیمی قوخویان قوشالر دووار دالیندا گؤزدن ایتیرلر، هاوا توتغوندور، اوچماغا هوس یوخ!:

 غنچه، معطل قالیبدیر

 باهاریئلی اونا دئییر:

 س!گنج اوالر، بیر آز تله

*** 

 هاوا ائله آغیر دیرکی

 میرقوشالر اوچماق ایسته

 آچیق قالسادا قفس!

ساده دیلینده، درین معنالی رومانالر اوخوماااق اولااور. اوزون داسااتانالری فقااط   شاعیرین بو

 سطیرلر آراسیندا بؤلونن تک تک سؤزجوکلرده:

 لر آچیقپنجره

 قاپیالر آچیق

 لر آچیق.سفره

*** 

 محبت  
 

 . 22همان، ص  (424
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 آشیقالرین سازیندا

 چالینیردی.

*** 

 قوناقالر

 بیر به بیر

 گلدیلر

 قالدیالر.

*** 

 بیزلری، او آچیق قاپیدان

 ائشیگه سالدیالر

 425ائویمیزی الیمیزدن آلدیالر!

یخیمیزی آچیقالییاار، گؤردویوموز کیمی، عیمران شئعرلرینده داستان دا سؤیلور، بونالردا تار

آراشدیریر. عمران تصویرلر یارادیر، هر سؤز جوکدن بیر تصویر، هر بیر تصااویر لری  باشیمیزا گلن

ده بیر داستان و هر شئعرینده اوزون بیر تاریخ. آنجاق بو سؤزجوکلر، تصویرلر،شئعرلر و تاااریخلر 

 دویغودان دالغاالنیر، جاالنیر.

 واردیر:  شاعیرین شئعرلری قیسسا و باالجا اولورسادا، باالجا حجمده دولقون معنا

 چیراق یانیر اوزاقالردا

 اولدوز یانیر چیراقالردا

 دا بیر سئوگی وارهر اولدوز

 ده بیر دسته گول  هر سئوگی

 هر عطیرده بیر کپه نک 

 ده بیر شاعیر!نک هر کپه

الق ر فایااداالنیر. بیاار طرفاادن خاا عمران صالحی خالق شفاهی ادبییاتیندان باجاردیغی قااده

 نیاار، او بیااریلااهعرلرینده لپهلیق و تکلف سوزلوق شئلیک، آخیجیهمان سادهدیلینی قولالنیر و  

لر، ماهنیالر، بایاتیالر اونون مختلف شاائعرلرینده یئاار سااالیب طرفدن خالق دیلینده اوالن دئییم

 . خالق بایاتیسی اوالن:  426قاالرقی اوالر

 
 . 97آینا کیمی، همان، ص  (425

 .1382لیگی،  م. کریمی، عمران صالحی یارادیجیغینا بیر باخیش، بهار زنجان هفته (426
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 بوردان بیر آتدی گئشدی

 آتین اویناتدی گئشدی

 یگون کیمی شفق سالد

 آی کیمی باتدی گئشدی

 دؤرد مصرعه بؤلوب و بیر دؤرد بندلیک شئعرده بئله گتیرمیشدیر:

 بیر جیبینده فشنگ 

 بیر جیبینده نوغول

 ر، بیر گؤزونده بالبیر گؤزونده زهه

 »بوردان بیر آتدی گئشدی«.

*** 

 میدان چیخیبدیر آیا

 آی انیبدیر میدانا

 توزلو آیین ایشیغیندا

 اویناتدی گئشدی«.»آتین  

*** 

 سی خوروزالری اویاتدیگوهلل سه

 بیر اوجا باغیرتی گؤیده داغیلدی

 قان دایاندی ائیواندا

 »گون کیمی شفق سالدی«

*** 

 کؤهنه صاندیقالر دا، کؤهنه کیتابالردا

 الر  کؤهنه کیتابالردا، کؤهنه ناغیل

 ککؤهنه ناغیلالردا، قدیمکی اوره

 گئشدی«.»آی کیمی باتدی  

گؤردویوموزکیمی، بورادا شاعیر، بیر قدیمکی بایاتینی پارچاالییب، نئچه بند شئعره قاتماااقال 

شئعر یارادیب و اوندا درین معنا ایشه آپاریب. بو صاانعت تکجااه بااورادا یااوخ، بلکااه باشااقا   مدرن

 شئعرلرینده ده گؤرمک اولور. »سن گلنده« شئعرینه بیرگه باخالیم:

 لر آچیلیرسن گلنده، پنجره
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 لرین تئلیندهیئل اویناییر پرده

 لری«»پنجره نین میل

 آچیر قیزیل گوللری«.

*** 

 سن گلنده، هاوا بیردن تازاالنیر

 نیرآیناالر تمیزله

 ریحانین عطری اویناییر

 سو اوخویور.

*** 

 سن گلنده، دن تؤکولور ائیوانا

 ریرلر.گؤیرچینلر گؤیه

*** 

 چاغیریرسانسن گلنده، یاغیشالری  

 دالغاالری چاغیریرسان

 لری آچیرسانیئلکن

 سن گلنده...

 سینا اشاره اولونور و اوندان یارارالنیر. بوردا »آی بری باخ« آدلی خالق ماهنی

، ائلااه همااین ماهنیاادان آلینمیشاادیر و 427دن داش گلیر«نین آدی »پنجرهاو بیری کیتابی 

 اورادا  دا فولکولوردان یارارالنمیشدیر.

 

  

 
 .1361، 11ده داش گلیر، تهران، آذربایجان، مدنیت جمعیتی، نمره عمران صالحی، پنجره (427
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 428ائلیمیزین علم و اخالق معلیمی

 

                                                                             

ایاال آذربایجااان ادبییاااتی  60اوسااتاد محماادعلی فرزانااه 

ک یرلاای اثرلاار خلااق ائاادهغروندا دایانمادان چالیشمیش و دهاو

گااؤرکملی یئاار آچمیشاادیر. چاغااداش ادبییاااتیمیزدا اؤزونااه 

یوخسااول و چااوخ   دهجی ایلده تبریااز  1302محمدعلی قوسی  

ده دونیایا گؤز آچیر. آتاسی جاوان یاشااالریندا اقلی بیر عائلهشاو

بیر فدائی کیمی شعورلو حالدا مشااروطه اینقیالبیناادا اشااتراک 

ائدیب و سااونراالر بیاار دولاات ایشااچی کیماای شاارفلی عؤمااور 

کاای  نیاار و بیلیاارآیاغی اوسته دایانماغی دا اؤیره  رک اؤزمحمدعلی مکتبه گئدهرموش. باالجا  سو

 429دیر.ونا آلمالینیاشایشین آغیر یوکوندن بوی

دالت لریناای دویااور و یوخسااوللوغو، عاا لیااک اوشاق یا شالریندان یاشامین چتااینمحمدعلی  

-ناای دوشااونهیغی آجیدالرینی دوشونور. آنا دیلیندن محروم قالسیزلیگی دویاراق حیاتین آجی

-جهگله  ،کرلرینی گؤرهنین محرومیتوگی یارادیر و خالقیرک، کؤنلونده اونا درین محبت و سئ

میااز متفااق اؤلکااه  ،رکوغو دئوریلهلایکینجی دونیا ساواشیندا رضاشاه دیکتاتور  شیر.ه فیکیرلهیین

-نسیمی اسیر. آنجاق بوزمااان فرزانااهلر طرفیندن اشغال اولوب وایراندا نیسبی بیر آزادلیق  دولت

سینه دایاق اولماغی دوشونور و معلم اوالراق خالقینااا گنج فرزانه عائله  ،اسی خسته اوالراقتنین آ

علی ده ینده چاخناشیردی و گاانج محماادقووشور. تبریز محیطی بوس بوتون سیاسی دوروم ایچ

ناای نااین اهمیتاایلیر. بوزاماناادان میللاای مسااألهؤنهیمیز کیمی سیاسته قاتیلماغا یرجاوانال  مینلر

 اشااالییر وبیاااواش یازماغااا  –دویور، اوخویور و خالقیتا دایاق اولماق اوچون قلم اله آلیر. یاااواش  

 –ریااب سااینه گتیمیللی وارلیغینی قورویااانالر جرگااهین و  آستا آنادیلینه قایغی بسله–آستا    اونو

 430چیخاریر.

 
 .1382شهریور  9،  66بهار زنجان، سایی   428

 .142و  141، 140، 139آغری درگیسی، ساییالر: 

 .1380مین سالگرد تولد محمدعلی فرزانه، تبریز،   80نامه بزرگداشت  ویژه  (429

 .1383منو بیوگرافی، تهران،    (430
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ا آذربایجااان لاار یااازیر و بااوردرده مقالااهلاا درگاای  نیندا تبریزده چیخااارمیللی حوکومت آیال

رک آذربایجان کولتورو ایله دریندن تانیش اولور و هاار ایکاای لر چاپ ائتدیرهفولکولوروندان نمونه

 یب یارادیر.  زیا  دیلده باجاردیغی آنا دیلینده، ایمکانی اولمادیغی زامان فارسیجا

 
 

 عالیمین اثرلری

 دیر:عالمیدن آشاغیداکی اثرلر اللرده  ایندی

 جیلدده(  2مبانی دستور زبان آذربایجان ) -1

 بایاتیالر -2

 مقدمه  -کیتاب دده قورقود   -3

 مقدمه  –سازیمین سؤزو  -4

 لطیفه های مالنصرالدین -5

 الریآذربایجان ائل ماهنی -6

 ناظیم حکمت و آذربایجان -7

 بدیعی اثرلر  -8

 لرلر و خاطیرهمقاله -9

او  ،ییبکی هله ایشیق اوزو گؤرمااه عالمین چوخلو ترجمه اثرلری و توپالما اثرلری ده واردیر

لری، تورکجه و فارساایجا نین فارسیجایا توجومهدن ناظیم حیکمت، رسول رضانین شعرلریجمله

 آنتولوژیساای، آذربایجااان کالساایک وآشیق شااعری  –لر توپلومو، آذربایجان فولکولوروندان مقاله

لااری، فرزانااه « عنوانیناادا، باادیعی ادبیااات تاارمینلااریده »سؤز اینجیدجیل  5چاغداش شعری  

لاار و اونالرجااا باشااقا یللی وارلیغیمیز اوغروندا خاااطیرهم لرسؤزلویو، آنادیلیمیز و میسؤزلویو، دئی

یرلاای ده  ،یق« درگیسینده اؤنملی بیر یئاارینین »وارلریلر ... فرزانه جنابالاثرلر و یوزلرجه مقاله

 ولو اولموشدور.رنین داوامیندا مهم بیر  سیز وارلیق مکتبیاولموش و شوبهه  لریمقاله

 

 نین آراشدیرماسی عالیمین اثرلری

دیر. او، چاغداش ادبیاتیمیزدا گؤرکملی بیر ادیب کیماای رزانه چوخلو علمی اثرلرین یازاریف 

اردیمچی یازارالرین الینه قلم وئریب، بهرنگی کیماای نهنااگ بیاار یازیچییااا یاا چالیشیب، چوخلو  

قی اوالراق، چوخالرینااا یارادیبدیر کی هاار بیااری قاااالر  –ل اثرلر یازیب  اولوب و نهایت ائله گؤزه
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 ریجی و یول آچان اولموشدور. بئرادا بیر سیرا اثرلرینی آراشدیرماق ایستردیک.یول گؤسته

 زبان آذربایجانی مبانی دستور 

جیلده دیلیمیاازین علماای بیاار سااندی   2اثری    431عالمین »مبانی دستور زبان آذربایجانی«

علی فرزانااه بااو دیر. محماادیر لندیرمک یئرلیده  -محمد رضا شاهین بوغونتولو زمانیندا  –کیمی  

یااازیچیالرین گؤزونااو ت  ساا رک شوونیناای اؤزه چکااهللیگیزهوللیگی و اهاثرینده دیلیمیزین گااؤز

لی، گوجلااو و قاااالرقی رنااین یااارادا علمی بیر شیوه ایله تااورک دیلاایچیخارتمیشدیر. عالیم بورا

یلااه دیلیمیاازین سینی ده آچیقالیاراق، تطبیقی بیر مئتااود اریز لهجهباولدوغونو گؤسترمیش و ت

دن تانینیر. بو اثاار علماای لرعلمی اثرل و ان گؤزه ،تمیشدیر. بواثر هله ده کی وارقانونالرینی اؤیره

 باشقا دیللره چئوریلمیشدیر.  ،ماهینی داشییاراق

نئچااه  –یرینی ساخالمیش و هله نئچااه هعالیمین بو اثری هله بیر علمی قایناق کیمی اؤز د

جی ایللری چاپی بوتون علمی باخیشااال آنااا 1371و    1357،  1344اولموشدور کی    لر چاپدؤنه

 رین ماراغینی قازانمیشدیر.دیلیمیزه باخانال

 

 بایاتیالر

شاه دؤورونده بئله اثرین چاپ اولماسی و یاییلماساای بؤیااوک بیاار ادباای وسیاساای حرکاات 

یااازیچیالریمیز او نیردی. همین ایللرده »بایاتیالر« کیتابی یاییلیر و چوخلو گاانج  لهکیمی قیمت

جاای ایللاارده آذربایجااان  50و40ساایز ل بیاار اؤرنااک اولااور. شااوبههه گااؤزهگیلدن بهرنگیجمله

دیر. فرزانااه لری اونودولماااز اولمااالینین علماای و ادباای خاادمتالرینا دایاااق اوالن فرزانااهضیالی

 اصمد کیمی گاانج یااازیچیالر  -اده توپالیاراق، باشقا چالیشانالراثرینی علمی سویه  432»بایاتیالر«

 ولور.ی قورنیریاثر بوگون ده اؤز آغیر ده یول آچیر و بو

لیااک اؤن سااؤزونده صااحیفه  20یاااییلیر. یااازیچی بااورادا  جو ایلده تبریاازده  1343بایاتیالر،  

لاار بوگونااه ریریاار. بااو گؤسااتهعلمی باخیش ایله نظرلرینی گؤسته  بایاتیالر حاققیندا ان درین و

ائتمیشاادیر. بااو للیگی ده ایفااا  خالمیش و آخیجی قلمله بوتون گؤزهرینی سایهر اؤز علمی دهقده

نئچه دؤنااه  ده  –الرین ال کتابی کیمی گزیب، اوخونوردو. نئچه ر ایللر بویو، بوتون آذربایچانلیاث

بااو ر یوزلرجااه بایاااتیالر کتااابی هله ده دئمک اوالر کی بوگونه قدهچاپ اولموش و یاییلمیشدیر.  

یااه صااحیفه 350شاادیر. بااو کتاااب پالنمامی، اونا تای بیر بایاااتیالر توتای آذربایجاندا یاییلیبسا دا

 
 .1357، جلد دوم، 1344م. ع . فرزانه، مبانی دستور زبان آذربایجانی، جلد اول، تبریز،    (431

 .1344بایاتیالر، توپالیان، م. ع. فرزانه، تبریز،    (432
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 یاخین بیر اثر اوالراق، الیفبا اوزو ایله توپالنمیشدیر.

 

 سازیمین سؤزونه اؤن سؤز

جیلدده یایاراق، درین و علمی بیر مقدمه   2همین ایللرده سهندین »سازیمین سؤزو« اثرینی      

ازیمین سؤزو اثری بااو ایللاارده اونا یازیر و خالقیمیزین اویانیش حرکتینده اؤز رولونو ایفا ائدیر. س

 بیلیر.  لره اثر قویاادبی حرکت –بیر بویؤک حادیثه ایدی و بوتون سیاسی    دوغرودان دا

شوبهه یوخدور کی دده قورقود اثری، هله او ایللرده چوخ آزاراق تانینیردی. هلااه خااالقیمیز 

سهند کیمی نهنگ بیاار شاااعیر بااو اؤز کالسیک ادبیاتی ایله تانیش دئییل ایدی. بئله بیر زماندا، 

ادیثه بین چاپی و یاییلماسی بؤیوک بیر حکتابی شعره چکیر و بوگونکو دیلیمیزده قوشور. بو کتا

-ادیثه ساییلیر، چونکی نئچااه صااحیفهایدی. آنجاق اونون اؤن سؤزو ده اوندان داها آرتیق بیر ح

 ریر.  باجاریق گؤسته  هندی تانیتدیرماغالیک بیر مقاله ده، هم دده قورقودو و هم س

نین یارادیجیلیغیندا، دده قورقود بؤیوک بیر نقش اوینامیشدیر. هاام سااهندین اثااری و فرزانه

هم دده قورقودون آراشدیرماسی و یایماسی اوچون، آذربایجان خالقی فرزانه کیمی بؤیااوک بیاار 

ک. تکجااه بیزلاار یااوخ، نمیشیدده قورقودو اونون قلمی ایله اؤیرهعالیمه بورجلودور. دوغرودان دا  

 بلکه هامی خالقیمیز بئله اولموشدور. 

سهندین اثرلریناای   دیر.کیمیفرزانه نین سهنده یازدیغی اؤن سؤز همیشه قاالرقی بیر مقاله  

ده فرزانه بو ایشی   سینه تانیتدیرماق محمدعلی فرزانه آدینا یازیلمیشدیر. الحقعلم و ادب ساحه

انه، سهندین ان یاخین و اعتنبااارلی دوسااتو اوالراق، سااهند ده ل گؤرموشدور. فرزهامیدان گؤزه

اعتمادال اؤز اثرینی اونا تاپشاایرمیش و فرزانااه ده دوزگااون بیاار اماناات کیماای خااالقینین الینااه 

 چاتدیرمیشدیر.

ناغیلینی یاییمالیا بیلیر. آنجاااق ایشااینی   6جیلده دده قورقودون    2فرزانه، شاه دؤورونده     

وچون زمان الزیم ایدی. بو دا سونراالر، حتی سوئد ده مومکااون اولااور. نهایاات سونا چاتدیرماق ا

 500چاااپ ائتاادیریر. بااو اثاار،  داستانی بیر یئرده سهندین یااارادیجیلیغینی باشااا یئتیریااب    12

یاااییلیر. فرزانااه ده اونااا ایکاای   –عربجه و التینجه    –لیک بیر کتاب اوالراق ایکی الیفبادا  صحیفه

: سااازیمین اثری اوچ عنوانال اورتایا چیخیاار  فارسیجا و تورکوجه. سهندین  -دیلده اؤن سؤز یازیر

 سؤزو، دده مین کتابی و قارداش آندی.

نیتاادیرمادان عااالوه، دریاان ، سااهندی و دده قورقااود کتااابینی تاانااه بااو اؤن سااؤزلریندهفرز

، لریناای وئریاار. ایسااتر فارسااجال اؤرنک غداش ادبیاتیمیزین ان گؤزهیله چالی بیر قلم ادوشونجه
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 ، آذربایجانلی روحو ایله قلمینی ایشه سالیر.  ایسترسه ده تورکجه یازیالریندا

 دده قورقود

 چاپ اولماسی داها  433نیننین دده قورقود کیتابینقیالبین غلبه چالماسیال، فرزانهاسالمی ای

کی ایللر بویو گیزلین اولورسادا، آذربایجااانین وارلیااق سااندی   ریرگؤستهبیر حادثیه اولور. فرزانه  

نااین الینااه چاتاادیریر. ده خااالقیهستونده چالیشمیش و علمی بیر سویّاوالن دده قورقود اثری او

و بو اثرین علمی تدقیقی یایماسی، اونااون علماای  عالمین دده قورقود کیتابینا یازدیغی اؤن سؤزو

 اهمیته مالکدیر. ؤیوک بیربادبی ایشلری آراسیندا   –

 

 لرلر و خاطیرهمقاله

وارلیق درگیسااینده ایللاار بویااو چالیشاادیغی، چاغااداش   ،بونالرین یانیندا، محمدعلی فرزانه

لااره اؤنجااو کیماای تاااًثیر قویاادوغونو حرکت  لره قاتیلماسینی و بوز حرکتادبییاتیمیزدا اونودولما

ادبییاتیمیزین نثر قولوناادا   ،لررجا مقاله، تحقیقی ایشلر، خاطیرهثبوتا یئتیریر. بورادا یازدیغی اونال

 یرلی بیر یئر آلیر.ده

 

 اظیم حکمت و آذربایجانن

سونرا      اؤلوموندن  عالیمین  کتاب  تهراندا  1386  –بو  ایلده  نواندیشه"جی  ائوی  "ی    "یاییم 

ی شوبهه  یاییلیر.  ادبیاتی  وخدورطرفیندن  تورک  حکمت  ناظیم  وئردیگی  کی  پای  دونیایا  نین 

ن و  شاعیریبؤیوک  حکمت  هنگ  ناظیم  اولوب،  1902دیر.  آنادان  دونیادان  1963ده  ده 

تانینمیش بیر شاعردیر.   سینده ری ایچینده ناظم حکمت دونیا سویهتورک شاعرلکؤچموشدور.  

بیر1902او،   ایلده  سئوه  –  یات ادب  جی  عائله شعر  اشرافی  آتاسی  ر  اونون  اولوبدور.  آنادان  ده 

سی  نین ایشچیخارجی ایشلر ناظیرلیگی  ننیناظم پاشانین اوغلودور کی تورکیه  –حکمت بیگ  

-متین حیاتیلریندن ساییلیردی. آنجاق ناظم حک نین شخصیتپاشا، عثمانلی دولتی م ایدی. ناظ 

لر اساسی ایله نیسگیللی  لرده کئچمیشدیر. او، توطئهغربت  سی زندانالردا و نین بؤیوک بیر حصه

ئچیرمیشدیر و وطنینده اوالن چاغالری  غربت و سورگونلرده ک  –حیاتینی اؤز وطنینده اوزاقدا  

نین چوخونو دا زنداندا یازمیشدیر. ناظم حکمت ولموشدور. او، عینی حالدا اثرلریدا دوستاقالردا ا

یی یانیر. شعرلرینده تام گوجو ایله اؤز قاتلی اوالن بدبخته ده اوره  بوتون انسانالری سئویر، حتی 
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ائدیر.اومودسوزلوغا   مبارزه  و شعرلری  اونون  قارشی  شجاعت  جسارت،  سطرینده  هر  نین 

 قورخوسوزلوق دالغاالنیر.

ن وطن پرور  نی سئوهرک، وطنیوئره  لره یوکسک قیمتاظم حکمت انترناسیونالیستی عالقه ن   

کیمی ده چیخیش ائدیر و هر شرایطده اؤزونو تورک و تورک خلقینه منسوب بیر انسان و شاعر  

شعری،   حکمتین  مرحله  تورکبیلیر.ناظم  بیر  باشینا  تک  ائدیر.ادبیاتیندا  تشکیل  هم    نی  او، 

مضمونجا   هم  یئنیدیلجه،  ادبیاتینا  تورک  شکیلجه  هم  دؤنه و  بیرینجی  و  گتیرمیشدیر  لیک 

رک، لرینی بیله لیکزنینین تام اینجهودور. او، عروض  اوالراق، جدی و یئنی آددیمالر گؤتورموش

الشماالریال ماراقلی اوالراق، ایلک ینئی شعرلری یازمیشدیر. اونون  نین یئنی فورمالریدوغو اؤلکه 

اؤزهباشقا   گلیشمهللیک بیر  شعرین  یئنی  دریندن  لریندن،  و  یاخیندن  ایله  حیات  رئال  سینده 

 سی رئال حیات اولموشدور.ی اولموشدور. اونون ایلک الهامچیتانیشلیغ 

-یا خالقالری اونون دوشونجه عالمیمیش و دوناونون کتابالری بوتون دونیا دیللرینه چئوریل    

 نین ماراقلیسی اوالراق، شعلرینی اوخوماغا جان آتیرالر.  

 ایندی ایسه شعرلریندن بیر نئچه اؤرنک:

 حسرت

 ییرم؛ دنیزه دؤنمک ایسته

 ماوی آیناسیندا سوالرین، 

 ییرم؛بوی وئریب گؤرونمک ایسته

 ییرم! دنیزه دؤنمک ایسته

 ر، لر گئدهگمی 

 ر!لر گئدهلره، گمیآیدین افق

 ز کدر.الری شیشیرتمهگرگین دوم آغ یئلکن 

 لرده بیر گون سونا یئتر. آنجاق عمروم گمی 

 و مادام کی بیر گون اؤلوم مقدر: 

 من سوالردا باتان بیر ایشیق کیمی، 

 ییرم! سوالردا سؤنمک ایسته

 ییرم! دنیزه دؤنمک ایسته

 ییرم! دنیزه دؤنمک ایسته

1926 
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 *** 

 دمیر قفسده دوالنان آسالن

 دمیر قفسده دوالنان آسالنا باخ. 

 باخ گؤزلرینه: 

 پوالد، چیلپاق           

 ایکی خنجر کیمی داشییر ساری گؤزلرینده                 

 کینینی.                                                                  

 ایتیرمه دن تمکینینی 

 یاخینالشیر        

 اوزاقالشیر             

 گلیر                         

 گئدیر.                          

 تاپانمازسان بند وورماغا یئر 

 توکلو قالین بوینوندا اونون.

 انارکن کوره گینده شالالق ایزلریی    

 چؤکمه ییر دیزلری                            

 تیکان تیکیلیر مغرور باشیندا... –یالی تیکان 

 یاخینالشیر                

 اوزاقالشیر                      

 گلیر، گئدیر                            

 گئدیر، گلیر...                                 

 سی انین دوواریندا قارداشیمین کؤلگهزند         

 لیر... گاه ائنیر، گاه یوکسه                                      

1928 

 *** 

 خایین

 بو آدام ساتدی یولداشینی؛ 

 نینیی ده یولداشیساتدی قیزیل مجمه
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 کسیک باشینی...  –قانلی                       

 بو آدامین آیاقالرینا دوالشیر

 قورخو،                              

 کؤلگه کیمی...                              

 قارانلیق بیر سو کیمی           

 یاشاییر بو آدام.                           

 گونش باتینجا هر آخشام، 

 رک، گونه بورونهداش کوچه لرده آروادی نین اؤرتو        

 رک،بارماقالری نین اوجوندا سورونه                          

 سیزه دوغرو یاخینالشان او دور.                         

 سیز تانییین اونو                                               

 نن  لهین بوینوندا ساالناراق سسقلبین                      

 ملعون زینقرووندان                                       

 و بیلین کی اونون          

 پارچا جذام مرضی  –تؤکور پارچا 

 نی...روحونون اتی                              

 بو آدام بوگون آجدیر

 آجدیر اما،           

 دی بو آدامدا ایتیر                

 قدرتلی و بؤیوک آجلیق بئله قدسیتینی...                         

 آ دوستاللر، بو آدام 

 گونش باتینجا بیر آخشام 

 ساتدی یولداشینی؛                

 نین یی ده یولداشیساتدی قیزیل مجمه           

 کسیک باشینی... –قانلی                                      

1929 

 *** 

 کرم کیمی
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 هاوا قورقوشوم کیمی آغیر.         

 باغیر               

 باغیر                   

 باغیر                        

 باغیریرام.                           

 یئیین گلین! 

 قورقوشوم         

 –اریت                 

 مه گه  -                 

 چاغیریرام...                      

 او دئییر کی منه: 

 سن اؤز سسینله کول اوالرسان ا...ی!             

 کرم کیمی                    

 یانا... –یانا                          

 درررر...د"                        

 چوخ                                  

 همدرد                                        

 "یوخ                                            

 –اوره ک                 

 لرین  -                            

 –قوالق                

 الری  -                            

 کاردی...    کار...                               

 هاوادا قورقوشوم آغیرلیغی وار!... 

 منسه دئییرم اونا: 

 کول اوالییم           

 کرم              

 کیمی                    
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 یانا                          

 یانا.                                    

 من یانماسام 

 سن یانماسام      

 بیز یانماساق،           

 –نئجه چیخار قاران                  

 لیقالر،   -                                          

 –آیدین                                              

 لیغا...                                                    

 هاوا تورپاق کیمی بویلو

 هاوا قورقوشوم کیمی آغیر. 

 باغیر                            

 باغیر                                 

 باغیریرام.                                   

 یئیین گلین! 

 قورقوشوم 

 –اریت             

 مه گه  -                     

 چاغیریرام...                        

1930 

 ی فارسی: ترجمه

 هوا همچون سرب سنگین است!

 غریو

 غریو

 غریو سر می دهم. 

 بشتابید 

 از برای ذوب  

 کردن 
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 سرب

 دهم...می  صال در 

 او می گوید به من که :

 شویهی! تو با ندای خودت خاکستر می -

 هم چون -

 کرم  -

 سوزان و -

 گدازان...             

 دررررد 

 بسیار است        

 هم درد                  

 نیست.                         

 گوش

   –دل         

 ها  -               

 کر است...             

 هوا چون سرب سنگین است...

 من می گویم به او که :

 بگذار بسوزم 

 هم چون کرم        

 سوزان و                     

 گدازان...                   

 من نسوزم 

 تو نسوزی            

 ما نسوزیم،                 

 چه سان                           

 رسد                                   

 سیاهی ها 
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 –به روشنا            

 ییها... -                              

 چون خاک آبستن  فضا

 هوا چون سرب سنگین است.         

 فریاد 

 فریاد       

 فریاد می آرم           

 بشتابید                       

 از برای ذوب                           

 کردن                                        

 سرب                                            

 434دهم...صال در می 

 *** 

 وداع 

 سالمت قالین 

 دوستالریم منیم              

 ساغلیقال قالین!                        

 سیزی قلبیمده، 

 قلبیمین ایچینده                

 مبارزه می باشیمدا آپاریرام.                     

 سالمت قالین 

 دوستالریم منیم          

 ساغلیقال قالین!...                   

 کی قوشالر کیمی لردهشکل

 دوزولوب قوملوغون اوستونه              

 دستمال تووالمایین منه،                           

 مز...ایسته                                              
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 من دوستالرین گؤزونده اؤزومو 

 بوتون هیکلیمله گؤرورم...                       

 آ دوستالر، 

 آ دؤیوش دوستی،                

 ایش قارداشی،                              

 آیولداشالر آ...!!!                                 

 تک هیجا سیز الوداع...

 جک، لر اؤزو کلیدلیهقاپیمی گئجه

 جاق هؤرومجک، مده تور توخویاپنجره

 سی کیمی و من بیر دؤیوش ماهنی     

 اوخویاجاغام                       

 زندان تورکوسونو.                                

 ریکیئنه گؤروشه

 دوستالریم منیم                  

 ریک. یئنه گؤروشه

 بیرلیکده گونشه گولوب،          

 ریک...بیرلیکده دؤیوشه                      

 آ دوستالر 

 آ دؤیوش دوستی         

 ایش قارداشی                    

 آ یولداشالر آ...!!!                        

 الوداع...                                            

1930       

 ی فارسی: ترجمه

 وداع 

 خداحافظ یاران من 

 خداحافظ!                

 شما را در وجودم 
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 در اعماق وجودم         

 برم. و مبارزه ام را در مغزم همراه می              

 خداحافظ 

 یاران من      

 خداحافظ!         

 نمی خواهد 

 بسان پرندگان تابلوی نقاشی       

 در ساحل شنی صف کشیده             

 به من دستمال تکان دهید!                    

 بینم...ور تمام قد میمن در چشمان یاران، خودم را به ط

 ای یاران      

 ای همرزمان           

 ای همراهان              

 ای رفیقان!

 الوداع! :  تنها یک کلمه        

 ها کلون پشت در را خواهید کشید. شب

 ها خواهد تنید سالها تارهای خود را بر پنجره    

 و من بسان سرود رزم سرخواهم داد            

 نوای زندان را.                                        

 ما باز دیدار خواهیم کرد 

 یاران من     

 باز دیدار خواهیم کرد...         

 خندیم...همه باهم به خورشید می

 ستیزیم...همه باهم می                   

 دوستان 

 دوست همرزم         

 برادر همکار               

 رفقا                            
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 435الوداع!                                 

آنجاق، بئله بؤیوک بیر شاعیری، فرزانه کیمی بؤیوک بیر عالیمین تانیتدیرماسی دوغرودان  

دیر. بو کتابین شعرلرینی اوسااتاد فرزانااه دریاان بیاار حؤرمتلااه و بؤیااوک بیاار ماااراقال یرلیدا ده

ایسااتر فااارس وطنداشااالریمیزا و  –الرا یریب و ایرانلیتوپالمیش، سئچمیش و اوستادانه ده چئو

لیگینااه مبااتال ک خسااتهسترسه ده دوغما آذربایجانلیالرا تقدیم ائتمیشدیر. اما اوسااتادین اورهای

اولدوغو اوچون، بو کتابین نشری اوستادین حیاتی چاغیناادا ال وئرمیاار و چاااپ امکااانی اولمااور. 

ل بیاار اثریناای ان گااؤزه  –اوستادین غیرتلی قارداشی، قارداشی نین یاریمچیق قالماسین دئییااه  

یلده چاپا حاضیرالییر. اوستادین خانیمیسی اخترخانیم دا بااو چالیشاامادا اورتاااق اولااور. هاار شک

 نین ده اللری آغریماسین.ایکیسی

فرزانه بو اثرینده، ناظیمین اثرلرینی سئچمیش و فارسیجایا چئویرمیشدیر. بورادا هم تااورک 

لیکلرینی یاراتماغااا ولدوغونو، هابئله بونالرین اینجهلیکلریله تانیش انین اینجهرس ادبیاتیو هم فا

نااین مقابیلینااده فارساایجا للیگی بوراسیندادیر کی هاار صاافحههگوجونو گؤروروک. بو اثرین گؤز

لرینی توتوشدورماغا امکان للیک للیک و اؤزهیکی دیله شعرین گؤزهنی وئرمکله، اوخوجویا اترجمه

لر سئچیب و هر اوخوجو بااو اثااری اوخودوقاادا ذووق ل اؤرنک یارادیر. شاعیرین شعرلریندن گؤزه

یناای آال بیلیاار. لرتانیش اولور و هر ایکی دیلین لااذتآلیر؛ شاعیرین دونیاسی و دونیا گؤروشویله  

 لرینی بیرگه اوخویالیم:نئچه شعر و ترجمه

 شاعیر

 هر گون داها دالغین گؤروردوم اونو،

 بیر ایس سیز شهرین سوکاکالریندا   

 ان آجی گولوشون سئزدیم یولونو     

 ایری گؤزلرینین نملی آغیندا.         

 بیر گون باخمیشدیم من گئتدیگی یئره

 کیمدیر دئیه سوردوم من گئچنلره         

 دئدیلر بیر شاعیر کوسگوندو شهره            

 ر دوداقالریندا.مرثیه دوالشی                         
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 شاعر

 دیدم اوراهر روز اندیشناک می

 های ساکت شهر.در کوچه         

 ترین زهرخندهارااثر تلخ                

 ی چشمان او جاری دیدم.در سفیده         

 رفتروزی سر کشیدم آنجا که می

 از عابران پرسیدمش که او کیست؟         

 گفتند شاعری است رنجیده از شهر     

 436پیچید در لبانش.مرثیه می                  

 

 مملکتیمی سئویرم

 مملکتیم

 مملکتیمی سئویرم.       

 چینارالریندا کوف اوشدوم، زیندانالریندا یاتدیم.

 هئچ بیر شئی یاتیرا بیلمز ایچ سیخینتیمی

 تیمین ماهنیالری و توتونو کیمی.مملک

 مملکتیم:

 بدرالدین، سنان، یونس امره و ساکاریا،

 لر و کارخانا بوروالریقورقوشوم قیه     

 رکیهمنیم او اوزوندن بئله گیزله        

 دیر.الری آلتیندان گولن خلقیمین اثریآسیلی بیغ         

 مملکتیم:

 ر گئنیش:مملکتیم نه قده

 توکنمز کیمی گلیر انسانا.  –دوالشماقال بیتمز     

 ادیرنه، ایزمیر، اولوقیشال، ماراش، ترابوزان، ارزروم

 ارزروم یایالسینی یالنیز تورکولریندن تانیرام   
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 و گونئیه    

 لر اوچونپامبیق ایشینده ایشلرین       

 دیم دئیه اوتانیرام.سالردان بیر کره دو اولسون کئچمهتورو

 

 م را دوست دارممیهن

 میهنم.

 میهنم را دوست دارم.

 در چنارهایش تاب رفتم، در زندانهایش خوابیدم.

 زداید.و هیچ چیز اندوه دلم را نمی

 ها و توتون میهنم.مانند ترانه

 

 میهنم:

 بدرالدین، سنا، یونس امره و ساکاریا

 هاگنبدهای سربی و دودکش کارخانه

 استاین همه گنبد دست آورد خلق من 

 ی خود دارد.ی پر آزرم بر زیر سبیلهای آویختهاکه خنده

 میهنم:

 میهنم چه بیکرانه است.

 آنچنان پهناور است که گویی سفر را در آن پایانی نیست.

 ادرنا، ازمیر، اولوقیشال، ماراش، ترابوزان، ارزروم.

 شناسم.هایش میا با نغمهییلتق ارزروم را تنه

 و برای رفتن به جنوب 

 به سوی پنبه کاران پنبه زارها

 بگذرم  "توروسها"از اینکه نتوانستم و لو یکبار از 

 437بسی شرمگینم.
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 لرینه آچیقالماالربدیعی ادبیات ترمین

نین قایغیسین چکمیش و بو اوزون زماناادا ایل تامام آذربایجان ادبیاتی  60  فرزانه جنابالری،

لیک چاغالریناادا و قوجالیغیناادا دا اونااا اناارژی قلمی یئره قویمامیش، حتی خستهان زم  رهئچ بی

باادیعی ادبیااات   –پوزماق اولموشدور. شوبهه یوخدور کی بو کتاااب    –ن همان یازیب  بخش ائده

ون ایللرین یااارادیجیلیغی قیسسا بیر زمانین ایشی اوال بیلمز. بلکه اوز  –لرینه آچیقالماالر  ترمین

لاار، تکجااه آذربایجااان ادبیاتینااا عایااد لاار، تاارمینمک اوالر. بورادا توپالنان دئییمندییرلکیمی ده

-لره و معلاامر. بو اثر بوتون یازارالرا، طلبهلردینا عاید اوالن مسالهدئییل، بلکه بوتون دونیا ادبیاتی

ناای ساااده، آخیجاای، و بوتااون علماای سااویه دیر. اثاارین دیلاای چااوخلره ده بیر آکادمیک قایناق

-دیگاای موضااوعالر حاققیناادا دهایستهدیر. هر بیر آراشدیریجی و یا اوخوجو اؤز  داشییان بیر اثر

لاار، ادباای لیااک لر، اینجهدان آال بیلیر. بورادا ادبی مکتبیرلی، دوزگون و آکادمیک معلوماتی بورا

بااو دئاادیگیمیز معلومااات   تاپماق مومکوناادور.  لریسینده الزم اوالن ترمینصنعت، ادبیات ساحه

 .لیک بیر کتابدا توپالنمیش و بوتون ادبیات ماراقلیالرینی سئویندیریرصحیفه 400
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 438سحر  -   زادهسیده حمیده رئیس

                                                                                             

رئیس حمیده  چاغداش    -زادهسیده  ایله  تخلوصو  سحر 

اؤزه مالیکشئعریمیزده،  یئره  بیر  بیرینجی  ل  ده  بلکه  دیر. 

شاعیریمیزدیرکی یئنی نسل ایچینده آذربایجان شئعرینه ماراق  

»ماویلر«   خانیم  سحر  چکیبدیر.  طرف  شئعریمیزه  و  یارادیب 

 لر آراسینده اؤزونه یئر آچدی. له گنجللیک اثریله خالقیمیز، اؤزه

اولدو.   1331سحر آنادان  اردبیلده  آنا   439ایلینده  دیلینده 

 سی دویولور. سحرین اثرلری بونالردیر:یوردونون دانیشیق شیوه

 ماویلر (1

 یاشیل ماهنی  (2

 آیلی باخیش  (3

 بیر دسته تزه گونش (4

 دیوان قوسی تبریزی  (5

 و بیر شئعر دفتری ده فارسیجا اوالراق »حکایت در...« آدیندا.  

ق ساواالن  و  اولدو  آنادان  دونیاسیندا  »ماویلر«  اولدوزکیمی  بیر  پارالق  خانیم  ر  دهسحر 

ماهنی« »یاشیل  بیر  حسرتینین  اوجالدی.  آراز  مصراعالریندا  ادبیاتیمیزدبوتون  »حسرت  ا«  نی 

اوره خالقیمیزین  و  محبتسسلندی  ایچیم  بیر  »آی  یینده  بیر  باشقا  و  سریلدی  سرگییه  کیمی 

باغیشال سئوینج  باخیشالرا  باخیش«  »آیلی  باخدی«.   یئره  گؤی  ماوی  بیر  و باجاسیندان  دی 

بئله کینه قارقیشالدی.  ایالههلری  قاناد  لیکله شئعریمیزین  ادبیاتیندا  بیر  سی آذربایجان  چاالراق 

دیره گلمهادبیات  سحرین  قازاندی.  شهرت  کیمی  و  یی  بیلدی  دیرچلده  شئعریمیزی  یی 

 : شئعریمیزده مئیدان آچدی 

 یه دیز قوی، گلیرمبیر دایان، زیروه
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 سانماکی، خسته یم، ایز قوی، گلیرم

 بیر چاناق سؤزده، ده نیز قوی،گلیرم

 440منه! بیر دؤیوش مئیدانی چن ساخال 

ا نیسگیل شاعیرین  و  حسرت  شئعرلرینده،  بوتون   لر،یلک  دویولور.  اولورسادا  گیزلین 

 لیک یاتیب: لیق، نیسگیلمصرعلرینده بیر تامارزی 

 گلیرم قاندا قاالن قلبیمی غمدن آالسان، 

 گلیرم من قوتارام سنده، فقط سن قاالسان، 

 ییر، سی میضراب دیله سازکیمی تئللریمین ماهنی

 آالسان قوینووا، گیزلین چاالسان؟! نوال گیزلین 

دیر. سحر بو ساحه ده، تکجه  لریندن، سربست شئعرلری للیک نین داها گؤزهسحرین شئعری

یه ده یاخینالشیبدیر. سحر خانیم، ماویلیکده قاناد چاالراق یاشیل  مئیدان آچماییب، بلکه زیروه

 ر: سئودایا ال اوزادیر و باجاریقلی بیر قارتال کیمی غرورالنی

 لر ن اوتانماقال، دیللک لوکدهبؤیوکبو 

 دالییا  -چکیلیر دال

 سیغماییر عشق دیلک گؤزگوسونه

 سن کیمسن ؟ 

     *** 

 لی بیر سن جاالنیرسان مئه

 جانیمین آیناسینا. 

 قیناما، 

 یاساق اولموش بیر من 

 سن  -کی خمیر ایچره اولوب

 ایندی. 

ا1345شاعیر   ایکن شئعر    -یللردنجی  ماراقلیدونیاچوخ گنج  و شئعر  قویوب  قدم  -سینا 

الرینی حئیرتده قویور. اونون شئعرینده آی، اولدوز، گونش بیر سیمگه کیمی ایشه آپاریلیر. تازا  

آداخالنمیشدیر  اولدوزالرا  شاعیریمیز  کیتابیندا،  ماویلر  دالغاالنیر.  دویغوالر  شاعیرانه  مضمونالر، 

 ماویلر:
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 سی باجا  -ییمین قاپاو زامانکی اوره

 لر توفانیندا سینمامیشدیعاطفه 

 اولدوزالرا آداخالندیم. 

 آیلی باخیش: 

 سین سنه ساخالدیم.ک اؤلکهاؤزومو زامانالرا حاخالدیم، اوره 

 سحری گونشله آداخالدیم  

 441ییم سنه؟ نییه مدعی دئمه

سئوه شئعر  بیر  وی  کوتله  اوزشاعیریمیز،  سؤزو    -نلرله  بیلیردی  گلدیکده  چوخدور.  اوزه 

کده کی اوره  شاعیرین سؤزو اولماسا، داها شاعیر دئییل. آنجاق شاعیریمیز سؤزو او قدر چوخدور

بوللو سؤزلردیر   -ل ده دئییر. آنجاق بو سؤزلر بوللودیر و گؤزهلیخالماغا  یئر قالمیر. پس دئمهسا

 لردن دئمکدیر:وبیری ده آغیر گئجه 

 گئجه آغیر 

 گئجه اوزون 

 ا گئییم گئجه باخیشالر

 ییرم:اؤزومه دیله -فیکره دالیب اؤز

 ک اونو دئییم، گلساااه گره -

 بونو دئییم. 

   *** 

 ماویلر گؤیلر چارشابالرین آچان زامان 

 ایکی تاققا! 

 ایکی سالم!

 دویغو گولو ماراقالنیر 

 لره آداخالنا. کلمه

 چیلغین چیرپینماسی  -ییمین چیلغین اوره

 دوداقالنا.قویمور سؤزلر  

       *** 

 گئجه آغیر 
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 گئجه اوزون 

 گئجه دویغوالرا گئییم، 

 یی دئییم؟ یی دئییم؟ نهنه

و   گتیرمیش  شئعره  تنقیدی  دیلیمیزی  ادبی  اوالراق،  دفعه  ایلک  اثرینده،  ماویلر  سحرین 

 توپلومون رومانتیک شئعریله دیللنمیشدیر:

 دیر..گئجه

 باخیرام آی باجاسیندان 

 ماوی گؤیه.باشقا بیر 

 اوردادا وار ائله بیل:

 گئجه یوردون قانا دؤنموش دنیزیندن 

 نئچه بیر غملی بولود

 چنلی داغ  

 442قانلی سؤیود.

اوز سؤزجوکلریله  شئعرینین  فارس  شئعرده،  ب  -بو  سر  ده  گلیرسک  شئعرده  اوزه  ست 

بئله  بیر جیغیر آچمیشدیر کی  تازالیغی واردیر.  باشقا  لیکله چاغداش شئعریمیزده یئنی  قاباقجا 

بونالردا  بیر شاعیرده گؤرمه قوشما و غزل ده واردیر.  بورادا، سربست شئعردن عالوه،  میشدیک. 

گلیر دیله  محبت  سئودا،  فرقلیعشق،  شاعیرلرله  قاباقکی  آنجاق  بودور؛  ائله  سحرین   دیر،  کی 

قیدیخل شئ چوخالرینی  چوخالریعری  معاصیر یر؛  آردیجا،  حرکتین  بو  وئریر.  قلم  الینه  نین 

شئعریمیز آخیب گلیر. چوخلو گنج شاعیرلریمیزده، غزله باغلی شاعیرلرده بیر حرکت یارادیر و 

یئر  غزله چوخ  بورادا  گلیر.  ماهنی  یاشیل  دالیجا،  ماویلر  اولور.  اؤرنک  بیر  اونالرا  اثری  سحرین 

آیلی   سونرا  باخیشالوئرمیش.  گلیر.  دهباخیش  آزدا  بیر  غزل ر  آمما  قدهییشیلیب؛  او  بورادا  ر  لر 

شاعیری بیر غزل  تبریزیچوخالیر کی سحری  قوسی  ده  بلکه  اوستونده  نه چئویریر.  دیوانی  نین 

دن سونرا یا حیکمیشدیر! چونکی قوسی تبریزیایشله مک، شاعیریمیزی بئله عیرفانی بیر دونیا

-سیندا بوغولموش بیر شاعیر ایله اوز تزه گونش« داها عیرفان دونیا  دسته   »بیر  چاپ ائتدیگی اثر

 اوزه گلیریک.

، سحر خانیمدا بیر یولون اولغونالشماسینی گؤروروک  443یا ماویلردن گئچیب یاشیل ماهنی

 
 . 97سحر، همان، ص  (442
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شاعیرین  باخیشدا،  آیلی  اولوروق.  شاهید  ساواشینا  توپلومال  و  دورومال  شاعیرین  یولدا  بو  و 

لری ده دویوب، آنیر. آنجاق بیر دسته تزه گونشه چاتینجا، سحر للیک گؤزه  یلیر، ییشباخیشی ده

سیغیناراق   عالمینه  عیرفان  آسالنیر؛  دویغوالرینا  فردی  آیریلیب،  دونیاسیندان  ساواش  خانیم 

چئویریر.  اوز  ادبیاتا  کالسیک  و  جومور  ایچینه  اؤز  قیریر،  دونیادان  کسیر؛  رئالیزمدن  آیاغینی 

توپلومسال شاعیر عاریف بونون داوام قیریب قدیم زمانالرا چؤکمک منطقی گلیر.  یندا، زماندان 

 بیر شاعیر، چئوریلیر؛ آنجاق زمانه میز بئله بیر شاعیر ایستیر؟ 

بیر کالسیک   سحرخانیم ایندی  آلقیشالنیردی؟  طرفیندن  شاعیرلریمیز  گنج    شاعیریله نییه 

آاوزلشدیکده سحرخانیمی  قیریلیر.  آداخلیاومودالری  گونش  اولدوز،    گنجتانییانسیی، 

قوسی کیمی گؤرورلر وبو غزلی    -شاعیرلریمیز، ایندی اونو خولیاالرا دالمیش غزللر شاعیرلریمیز 

 اوخویاندا: 

 من کلمه، سن معنا کیمی. من آرزی،سن سینا کیمی 

 من شیشه، سن مینا کیمی، وصلینله بللندیر منی 

 پیمانه تک  سن دویغو من دیوانه تک،سن باده من

 سن شعله من پروانه تک، یاندیر منی، یاندیر منی...

دیر،  ریک دیلی بوگونوموزون دیلی دیر؟ تکجه دییه بیلهنین فرقی نهایندی بو شاعیرله قوسی

دیر. دوغرودان دا، بو شئعر همان قوسیان دیوانه، همان پیمانه و میخانهیوخسا همان پروانه، هم 

 دئییلدیر؟ نون غزلی  

ائتکی شئعر  شاعیرین  هر  تاریخینده،  ادبیات  گون،  گون  بو  اوچون،  آراشدیرماق  سینی 

رابطه ایله  توپلوم  توخوندوغو،  نئجه  شئعر موضوعالرینا  هئچ  الزیمدیر.  آیدینالشدیرماق  سینی 

ده اوالراق  آیری  اورهتوپلومدان  توپلوموم  اثرلری  ایلک  دا  خانیمین  سحر  قوپوبیرلنمز.    ییندن 

رک یارانیردی. لرینه دوزگون جوابالر وئرهلریمیز ایستکضوعالر و اونال اویقونالشان، گنجگلن مو

دانیلمازدیر.  صمیمیت  اوالن  اوندا  اولونورسادا،  توصیف  عوامانه  گاهدان  و  ساده  چوخ  بونالردا 

ع ساده اونون  حالدا  عینی  توخونماسی،  اورهاطفی  صمیمیتی  و  و  لیگی  یاتیردی  شئعرلری  یه 

لرده دوشونجه، مئیدان آچیردی،  ریردی. ماویسینی گؤستهتنقیدی اوالراق، خالقیمیزین روحیه

منلیک   میللی  بورادا  چکیردی.  دالیجا  اوخوجونو  اوالراق  چئشیدلی  دا  فورماالری  شئعر 

ز لر چوخراق گؤللیکگؤزه  -یاشیل ماهنی دا  -آچیقالنیرکن، شئعر دؤیونوردو. ایکینجی کیتابیندا

یاخشی و ص  بورادا  آرتیلیر.  وورغوسو داها  میمی شئعرلریله چوخ راستال اؤنونه گلیر و شئعرین 

شئعرلرشیریق اوره  .  و  اویناقلی،دوروملو  اوخشایان بورادا  آزاک  اعتراض  توپلومسال  و دیر.  لیب 
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 لرینه باخیلیر.ل ساحهاونون یئرینه یاشاییش گؤزه

ب ده  نثماویلر  شئعرلر  سربست  سیرا  یاخین یر  حتا  ره  پوزولماسی،  وزنین  گاهدان  دیر، 

دا آزالیب و شئعرلر موسیقیه یاخینالشمیشدیر. آخساقلیغی نظره چارپیر. بو ضعف، یاشیل ماهنی

قیمتینه  آزالما  آغیرلیغی  اجتماعی  البتده  وئریلمیش،  اؤنم  آرتیق  دویغوالرینا  اینسان  . 444بورادا 

 للیگی ده نظره آلینیر: لرین گؤزهقاناد آچیر و کلمه  -ایهامالر قول بورادا تصویرلر، 

 گیزلین بیر گولوش طرحی وار گؤزلرینده 

 ر سینا بنزهیاغیش ماهنی

 سی کیمی دنیز پاریلتی

 سی کی آیاق سه لرینده انتظار دم

 یاخینالشیر. 

 نین سمتیندن باخیشالری

 بایرام هاواالرینداکی 

 قرارسیز لیغین ایزی تک

 کیمی یاشیل موشتولوقالر  

 سانکی. دیر سئویم یقینی

گؤزه باشا  باشدان  احساسالردان  بوشئعر  فردی  اؤزوده  دولودور.  تصویرلرله  سؤزجوکلر،  ل 

شیر، یاخینالشیر، اویقونالشیر و . بورادا محتوا ایله فورم بیرلهاوزاق، عمومی بیر دویغو ترنوم ائدیر

بیری   او  آچماسی،  قاناد  قول  خیالین  بیر  شاعیرانه  یارانماسی،  تصویرلرین  بورادا  یارادیر.  هونر 

 یه یاتیملی ائدیر. ل و اورهخشونتدن آرا آچاراق بوشئعری گؤزه طرفدن اجتماعی موضوع 

باخیشدا  سحر445آیلی  آیاغینی  ،  دالیر،  اؤزونه  جامعه،  جامعهخانیم  داها  چکیر.  ائشیگه  دن 

ییر. بو باخیشین آیلی اولماسی،  یچینه دالیر، عاریف اولماق ایستهخالق ایله ایشی یوخدور. اؤز ا

-ک دؤیونتوسو، توپلومون پروبلئماریر، داها شئعرینده خالقین اوره شاعیری خولیاالر دونیاسینا آپ

ییر. مک ایستهور. شاعیر اؤزونو سؤیلهشاعیره مربوط اولم  -هر کیم اولورسا  -لری و یولدان کئچن

لرده تکرار خطینه  یر. بورادا داها کلمه یهائتمک ایست  لیگی بیانالر ایزیندن قاالن آشفتهپریشان

لیقی آزالیر. اینسان، توپلوم،  بیرینه باغلی  -لر بیرالنیر؛ بیتلر اؤنم تاپیر، سؤزلر آلچاق دوشور، قافیه

 دیر.ه اثر قویمور؛ شاعیر اؤزوندهاعیرنظام ش 

 
 .1377، 369لیگی، نمره م. کریمی، گونش آداخلیسی، شعر آراشدیرماسی، امید زنجان هفته(444

 . 1374ده حمیده رئیس زاده )سحر(، آیلی باخیش، تهران، سی (445
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باغیمسیزدیر  بورادا  اینانیریق، عارفانه شئعرده  بونو  اوره446البته  اورهک؛  ده  یهدن قوپماییب، 

ه دیر. مین ایل بئل مه، اؤزوندن دم وورما دونیاسیزهاوتورمور. چونکی بو دونیا ریاکارلیق، اؤزونو به

آدونیا یاشاییب،  اولموشوق  -لچاق دا  تانیش  اواوجاالریال  بوگون  سفربرلیک  دونیا  .  بیرده  الرا 

رئا قدهائتمک،  بو  و  دونیادان  پروبلئمل  اونوتر  قویوب  آرخادا  گلمز. لری  الیندن  کسین  هر  ماق 

اوالراق  واقعیت عایید  زمانالرا  کئچن  ایله  وارلیغی  بوتون  شئعر  کالسیک  اولماز.  اونوتماق  لری 

قالمال  اثرینه چاتاق زمان، سانکی    تزهیدیر. »بیر دستهکئچن زمانالردا  ایل گئری    200گونش« 

و   اهلینه  خولیا  ائله  شاعیر،  اوالن  سفرینده«  یئتیشمک  اؤزونه  »اؤزوندن  اولوروق.  دؤنموش 

د دانیشیغی  شاعیرین  آلچاقالنیر؛  ده  صنعتی  سؤز  بورادا  گلر.  خوش  ذوقونا  ریاکارانه اونالرین  ا 

ادا، ال دیزیمیزه ووروب  تکرارالنیر، داها اوخوجودا عاطفه یارادا بیلمیر. بور  لراولور. سؤزلر، قافیه

گؤزه دوشونجهبیر  دویغولو،  او ل،  هانی  حاییفسیالنیریق.  وئردیگیمیزه  الدن  صنعتکاریمیزی  لی 

 الر اوخویان شاعیر؟یلر شاعیری؟ هانی او یاشیل ماهنیماو

 

  

 
 . 283، ص 1383همت شهبازی، نقد شعر معاصر آذربایجان، تبریز  (446
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  447هاشم ترالن

 

سی سراب شهریندن باکییا کؤچوب و هاشم  عائلههاشم ترالن        

ایلینده بوتون ایران مهاجری  1316باکیدا آنادان اولموشدور آنجاق  

دا ایرانا دؤنور و یئنه سراب یاخینلیغیندا  رک، هاشمایرانا کؤچوروله

زنگیالباد کندینده ا آتا بابا یوردوندا ساکن اولور، آنجاق ایکینجی  

ک ائدیب تهرانا کؤچور و عورونون سون  دنیا ساواشیندا کندی تر

گونلرینه دک تهراندا قالیردی. هاشم تحصیلینی باکیدان آلمیش و  

ییر آنجاق تهراندا بیر زامان نجّار و بیر خیّاط کیمی ایشده ایشله

 یازیب ا یاراتمادان بیر آن دایانمیر. 

پ اولااوردو. هاشاام هاشم هله اوشاق ایکن شعر دئییب و باکیداکی ژورنااالالردا شااعرلری چااا

سااینده شااعرلرله چیخماایش ائاادیر و شاااعرلر مجلیسااینده رالن تبریزده »وطن یولوندا« درگیت

 ایلیندن سونرا توتولوب، دوستاق اولور و سونرا سورگون ائدیلیر.   1325فعالجاسینا اشتراک ائدیر. 

ادباای ییغینجاااق جی ایلدن تهراندا دوستالر گؤروشااو عنوانیناادا بیاار  1342اهلل جاوید  سالم

و هاشم ترالن بو مجلسین فعال عضولریندن اولور. اونون »آلولو شعرلر« کتااابی بؤیااوک   448قورور

رغبتله خالق طرفیندان قارشیالنمیشدیر. ترالنین اصل یااارادیجیلیغی اسااالمی انیقیالبیمیاازدان 

 ال گئنیشلنمیش و یئنی اثرلر خالقیمیزا بخش ائتمیشدیر.  سونرا یئنی بیر روح

جااو ایاال ده 1324دونیاسااینا قاادم قویااوب و  جی ایلدن شااعر و صاانعت1321ن  شاعر ترال

جی ایل حادثه لریندن سااونرا 1325  449نین« گنج عضولریندن اولور.»آذربایجان شاعرلر مجلسی

رت تضییقه اوغراییر و شاهین استبدادی حکااومتی، آزاد لر طرفیندن سهدیل و ادبیاتیمیز پهلوی

 
 .1394،  8( م. کریمی، هاشم ترالن،  اینجی دنیزیم، سایی  2

 .1364، تبریز،  1یحیی شیدا، ادبیات اوجاغی، جلد  

لرین الیازماا نین یازدیغی مقاله دن آلدیغیم معلومات اساسایندا یازیلمیشادیر. باو مقالاهجنابالری( مرحوم احمد شایا )آالو(  -

 لری الیمده دیر.نوسخه

 .1986( جنوبی آذربایجان ادبییاتی آنتالوژیسی، باکی،  -

 .6، جیلد  2002( دوکتور علی قافقازیالی، ایران تورک ادبیاتی آنتالوژیسی، ارزروم،  -

 . 1358جاوید، دوستالر گؤروشو، تهران، سالم اهلل  (448

 دوستالر گؤروشو، همان.  (449
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سی ده بوغور و هئچ نوع اجتماعی تشکیالتا فعالیت اجازهسینه  نلرین سسینییَلماق ایستهآنفس  

 و امکانی وئرمیر.  

جو ایلاادن ضااد اسااتبدادی و ضااد 1329یه مالک اوالن ایران خالقالری  رین انقالبی عنعنهد

جااو 1330لاار انتشااارا باشااالییر و ندیریر و ملّی ا مستقل روزنامهسینی گئنیشلَاستعماری مبارزه

لرده چاپ اولااور. همااین دؤرلاارده شاااعر تاارالنین ایلدن آذربایجان دیلینده شعرلر بعضی روزنامه

 لرده گؤزه چارپیر.  شعری روزنامه

شاااعیرین ایاال کئچیاار. منجااه بیاار    70ترالنین شعر و صنعت دونیاسینا قدم قویماسیندان  

لشاادیرمه دوزگااون دئییاال. شاااعرین عمرونااون عؤمرونو گونلااه، هفتااه و آیااال، ایاال ایلااه معاایّن

 سی گوندن باشالنیر. نیاسینا گلمه,باشالنغیجی شعر و صنعت د

 دیر دئیه: ترالن حاقلی

 دوشنده   »قوجالیقدان سؤز

 سن«   ترالن ایله یاریشما

 سیدیر:  آذربایجانلی شاعرین سون غایه نین خصوصیلهرلیک هر آذربایجانلیوطن سئوه

 »ساالم اودالر یوردو / ساالم ای وطن / تابیم، توانیم منیم / وطنیم منیم«  

دیر. هاار عاااجز کهلیکده الهام گروطن، بو بویوک معنا، اونون وصفینی یازماغا عمّان گئنیش

 ل و درین معنانی تصویر ائده بیلسین  قلمده او قدرت یوخدور بو گؤزه

 »دوغروسو دونیایا سیغمایان وطن  

 بو عاجز قلمه نئجه سیغیشسین؟  

                *** 

 شأنینده یازماغا سن ای وطن 

 ک. قلمی، الهامی بیر عمان گره

 او قدر عزیزسن، اوجاسان کی سن، 

 450ک.« یه سلیمان گرهوصفینی ائتمه

هَر، بوتااون لااره باااج وئرمااهائللااییاای، یاااد تبریااز! آذربایجااانیمیزین چیرپیلنااان اوره یاان شااَ

 شاعرلریمیزین شعرینه عنوان اوالن شهر: 

 »ای عزیز تبریزیم قهرمان شهر  

 دیر هر آخشام سحر؛ قلبیم سنیله
 

 .1377هاشم ترالن، دورناال گلنده، تهران، نشر مینا،  (450
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 آالندا حسنونی بیر زمان کدر  

 من نئجه یانماییم اودونا تبریز؟

                  ** 

 لندی کهنه دردلریم  یئنه تازه

 دور یادینا تبریز شاعیرین دوشوب

 هر سؤز باغچاسیندان بیر چیچک دریب  

 بو شعری باغالدیم آدینا تبریز.« 

نااین سااؤنموش ییب و یئتیرمیش شهر، مشااروطه انقالباایتبریز! قوینوندا یوزلر قهرمان بسله

چیراغینا یاغ تؤکوب، گونش کیمی نورالندیران شهر، باشدا مدرک سرداریمیز و اونااون دوزگااون 

سینین اونا و سایر مشروطه رهبرلرینااه اعتمااادی، اسااتبداد هجااومالرینی سیاستی و تبریز اهالی

 نی ایرانا قایتاردی:  سیندیردی و مشروطه

 ک »حیدرین کؤکسونده چیرپینان اوره

 میسیونون کؤنلونده مقدس دیلک  

 ستارین الینده بئش آچیالن توفنک  

 یازدی مشروطه نی آدینا تبریز. 

                 **** 

 ای دوغما ائللریم، ای تبریزلیلر  

 قوربانی اولدوغوم امیر خیزلیلر 

 وورون دامغاالنسین ایکی اوزلولر 

 دئسینلر آدینا داستانلی تبریز. 

سیندا یئنیلمز ساانگر از محکم قاال، همیشه دوشمن قارشیهر، بو، آچیلمتبریز: بو، قهرمان ش

آذربایجانلی افتخار ائده بیلر کی، تکجه بورادان اوالن هجو مالر دفع اولااوب و اولوب آذربایجان و  

 ییب:  بو یولدان گلن باسغیچیالر اوزون مدّت وطنیمیزده یووا سالیب و حاکمیّت ائده بیلمه

 »بیر سیر اولموسان سن استبدادا،  

 ائللرین دارگونده گلیب امدادا  

 قارانلیق یولالری قویوب آرخادا  

 ن کروانلی تبریز. وغرو گئدهشرقه د

                    *** 
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 گئتدیکجه بوغوالن سئللر اوجالیر  

 دوشمن ائل گوجونه باخیب قوجالیر  

 سنین ساغلیغینا ایندی ال چالیر  

 ن ایرانلی تبریز.« سئوینیر هر یئنه

ان بیر ملتین وارلیغینی ألیناادن آلماااق اوچااون أن کساارلی واسااطه او ملّتااین دیلیناای آراد

یه جان آتیرالر. دؤتااوکلرده آپارماق دیر. پهلویلر و ایندیسه بیر عدّه دؤنوکلر دیلیمیزی محو ائتمه

 سی سانیرالر. آمما:  پهلوی شووینیزمی کیمی دیلیمیزی واهی بیر دیلین لهجه

 »انسانالر دا سنین دوغما دیلین وار 

 آذربایجان آدلی بیر سئوگیلین وار 

 لین وار  ظلمتی بوغماغا جوشان سئ

 آغ گونه بویالنان عصیانلی تبریز.

                  *** 

 دوستالرا هر سؤزون، دیلین شکر، قند  

 یادالرین گؤزونه تیکانلی تبریز.« 

لره معروض قالیر. بایاااغی لر طرفیندن مختلف هدهشیرین، آهنگدار آذربایجان دیلی دوشمن

ب و اونو میداندان چیخارسینالر. الکین ائلیمیااز یتویونو کورالیییرلر بو دیلین اؤز  لرله ایستهدلیل

 و ائله باغلی شاعرلریمیز دیلیمیزی قورویورالر و قورویاجاقالر:   

 »منیم دیلیم بو دونیادا  

 آخاری وار بوالق کیمی.  

 ائللریمین وجودوندا 

 دیر بوراق کیمی.  قول آتیب

              *** 

 ر  ر، قانیم گئدهجانیم گئده

 گئتسه ألدن شیرین دیلیم.  

 ر  دده قورقود قارا گئیه

 قلبی اوالر دیلیم ا دیلیم.«  

 رک یازیر: ترالن »من و آنا دیلیم« عنوانی شعرینده اؤز آنا دیلینه فخر ائده

 »منیم دیلیم، شوخ دیلیم، شعری دوزلو، سؤزو تر،  
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 در.  فضولی نین حکمتی چوخ شاهالری تیتره

 ن  ده اولدوزالری دیندیرهدیر عرش  اؤز دیلیم

 ن هریندن ائندیرهدار گؤزلری حسادت یه

 دیلیمیزین طالعی اویونجاق می سانیرسان؟  

 لیین منه حق می سانیرسان  اؤزونون ناحق

 ای منه منلیییمدن یاخین اوالن حال دیلیم  

 بیر گون گلر آخارسان دوداقالردان بال دیلیم«  

دور، صااداقت ده گااؤیرچین و قااارانقوش. اونااون شااعر ترالنین شعری هجوم چاغی قاراقوش

 نیر:  دونیاسی وطندن الهام آلیر، وطن اوچون نغمه چالیر. ائل ا وطن دردیله دردله

 »دالغا ا دالغا، دالغاالرا یاییل شعریم  

 ا آییل شعریم وطن داردا، کؤنول دارد

 ساچیل نورون ساچاخالسین پرده ا پرده  

 سسین گلسین قارا روزگار أسن یئرده  

 وطن دردی، سنین دردین، منیم دردیم  

 بو عشقیله توخوم سپدسم، ألم دردیم  

 اوخو شعریم  

 اوخو شعریم«  

ترالنین ائله، وطنه اینامیندان و دؤنمز عنادیندان قاینایااب، جوشااان شااعری، خااالقین ظفاار 

 بایراغی کیمی دالغاالنیب ا دئییر:  

 »دئدیم ظفر بایراغی تک آچیل، آچیل! 

 کؤنوللره شفق کیمی ساچیل، ساچیل!  

 جهان دؤنسه، کؤنول دؤنمز بو سئودادان  

 «  دیلک چاغالر، یانار، سؤنمز بو سئودادان

معاصر شاعر اؤز هوسلری اوچون، أیلنجه اوچون شعر یازمیر. بوگون شااعر ائللاارین آزادلیااق، 

لاارین دیر. شااعر ملّااتل اخالقیات، بشری حسّلر اویاتمادا خلقین کسکین سالحیاستقالل، گؤزه

ه یری خالقین اونا مناسبتی ایله، خااالق وئردییاای دهوّیتینی، ملّی غرورونو ترنم ائدیر. شعرین ده

 یه بئله یاناشیر:  یرله اؤلچولور. شاعیر همین مسأله

 »گول تاخمیشام هر بئیتینه اینجه ا اینجه  
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 خوشدور منه ائللر سئوه سنی منجه  

 یوخسا شعریم، نه سن منسن، نه من منم  

 ن منم«  ن منسن، ایتهشورانلیقدا بیته

داهااا او، شااعر دئییاال،   شاعیرین شعرینی، شعر دیلینی ائلی قانماسا، اوناادان لااذت آلماسااا،

ن اوچااون یازیرسااا، گاارک ن هرز آالتدیر. شاااعر اگاار اوخوجااو اوچااون، ائشاایدهشورانلیقدا بیته

ن دیلااده ارائااه ائتسااین. اؤز یینی اونون اؤز دیلینده، او، باشا دوشااهیینی، دیلهاوخوجونون ایسته

ی شااکیل وئرمااه رمزیناای خالقینین ساده سؤزلرینی نئجه و هارادا ایشلتمه ساارّینی و اونااا هناار

نین رغبتینی جلب لزلشمیش شعر کیمسهباجارسین. اوزدن ایراق اجنبی »سؤزجوکلری« ایله مه

 ائده بیلمز:  

 »شعر ا صنعت گلزارینین مین سرّی وار  

 ن رسّام گرک  بیرده اونا شکیل وئره

 نین، هر بیر سؤزون اؤز یئری وار هر کلمه

 جک«  یهگولمهیوخسا شعر ا صنعت اؤلوب، 

ینلاار شاااعر تاارالن لر: اودو اؤز قاباغینا ائشَنلر، هر شاایئی اؤزلااری اوچااون ایسااتهخودپرست

 طرفیندن تنقید آتشینه توتولور: 

 »اؤزون بیلیب، 

 اؤزو گؤروب،  

 اؤزگه سیندن اوز دؤنده رن 

 انسان دا وار                            

 ن  هیسین ا دئیمندن اوتوب، قارداشیما ده

 ن بوتون دنیا قارشیمدا باش أیسین ا دئیه

 انسان دا وار«                                         

 آمما حقیقی انسانی شاعر ترالن بئله تصویر ائدیر: 

 »انسان دا وار 

 ائل دردینه یانا ا یانا قیلینج اولوب  

 ائلیم دئییب  

 اوبام دئییب  

 انسان بیلر انسانلیغین معناسینی درین ا درین«         
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شاعر اؤز ائل ا اوباسی اوچون یازمالیدیر و عهد ا ایلقاریندا دوز اولمالیاادیر. تاارالن »جاااوان 

 شاعره« خطاباً یازیر:  

 ک ائل وارینا  »کؤنول وئره

 باباالرین ایلقارینا  

 هر بیر سؤزون آخارینا  

 اینجی کیمی دوز اویناسین  

              *** 

 جاوان شاعر یاز بوآندا 

 سن اویاندا، من یو یاندا

 هر کؤنول عطرین دویاندا  

 دوداق گولسون، گؤز اویناسین«  

لر جایناقالریندان قان سوزولن، ائلیمیزی مانجاناق کیمی ساایخان شاااهالر حاااکمیتینی قرن

 ئوینجی ایله قارشیالییر:  ک سنی اورهائلیمیزین شانلی انقالبی دئویریر. ترالن بو حادثه

 »بهار گلیر، یئر آییلیر، 

 طبیعته جان یاییلیر  

 انقالبین وارلیغیندان  

 ائللریمیز ائل ساییلیر.  

         *** 

 گونو ا گوندن اوجالمیشام  

 شاه باشیندان تاج آلمیشام  

 یوز ایل عؤمور آزدیر سنه  

 شاعر دئمه قوجالمیشام.«  

دیاار. بااو واقعااه شاااعریمیزین بهماان انقالباای أن بؤیااوک حادثااه  22وطنیمیزین تاریخینده  

 کله استقبال اولوندو. طرفیندن آچیق اوره

 »بو ائللرین کوله ینده انقالب  

 یوز مین شهید قان گؤلونده بوغولدو  

 یینده انقالب  حسرت ایله اوره

                  *** 
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 قوی سسیمیز دونیاالری دوالنسین  

 ه قاالنسین  أللریمیز أل اوستون

 کلره جاالنسین  ماهنی کیمی اوره

 یینده انقالب«  خان چوبانین توته

سی، قااان و باریاات قوخوسااو، ییر. توفنک سسی، توپ نعرهبشریت صلح و دینج حیات ایسته

یینی بوالندیریر. شاااعر لر، اوچورولموش بیناالر انسانالرین اورهاؤلوم یوخوسو، پارچاالنمیش نعش

سی تصویر نین دئییشمهدیر. بو شعرده صلح و محاربهعری »جنگ و صلح« عنوانلیین بیر شترالن

 اولونور: 

 »آدیم صلح دور، بو دونیادا دوغولموشام باهاردان من 

 الهام الیر بوتون وارلیق منیم کسکین قدرتیمدن  

 حقّی ده وار، چونکی ائللر مندن اومور سعادتی  

 رکتی«  م خئییر ایله، بانسانالرا من وئریره

 لردن دانیشاراق دئییر: تدییی جنایتمحاربه توره       

 لییین، انسانلیغین، طبیعتین  لسییام گؤزه»قانلی

 ییرم بهاری من، دوشمانییام هر صنعتین  سئومه

 حّظ آلیرام توکولدوکجه انسانالرین قیزیل قانی  

 زار بو دنیانی  سئوینیرم گؤردوکومجه من، خرابه

 هر گلینین اؤز ساچینی یوالن زمان گؤرنده من 

 اؤز آرزوما چاتمیش کیمی شاد اولورام اوره ییمدن«  

-لر، دیگرینده مظلومالر. بو قطب ده وارلی دولااتقطبالشمیش دنیامیزین بیر قطبونده ظالم

یااب. لاار دایانده مستملکهلر. بیر قطب ده استعمارچیالر، بیر قطبلر، باشقا قطبده یوخسول ملّت

بو ایکی قطب اورتاسیندا کسگین مبارزه گئدیر بو اؤلوم ا دیریم دؤیوشونده مستضااعف خااالقالر 

لرینااه ائتاادیکلری لاارین عاارب اؤلکااهبیر ا بیرینه یاردیم اولمالیدیرالر. شاعر تاارالن صهیونیساات

 باسغینی اوره ک آغریسی ایله خاطرالییر:  

 »قارا مدهش بیر خبردن کدرلندی بوتون جهان 

 لر هجوم ائدیب عربلره اوتانمادان    هیونیستص 

 اسرائیلین عسکرلری یئنه آزمیش اؤز حّدینی  

 قوجا مصرین، سورییانین آیاخالییب سرحدّینی  
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 قاچاق سالیب فلسطینین ملّتینی اؤز ائلیندن«  

سی بشریتین وجاادانینا دوشااموش چیاارکین آلتمیش ایلدن آرتیق دیر کی، فلسطین مسأله

نااین دردی شاااعر لاایلردیاار. فلسااطینلاایدئمک اوالر دنیانین أن مظلوم ملّتی فلسطیندیر.  لکه

 دیر:  ترالنین اؤز دردی

 سی، عسکری دیر تانیرام چی»او، بیر عرب کئشیک 

 قلیینده کی اغیر دردی من اؤز دردیم سانیرام.«  

 همدردلیک ائاادیر. ترالن نه تکجه فلسطین دردینی اؤز دردی بیلیر، او، ایرلندلیلرله ویتنامال

 لره و داشناکالرا نفرت یاغدیریر:  او، تجاوزکار صهیونیست

 »دئسه: هانی قاراداغین قان قارداشی قارا باغیم  

 م گرک دیم دئیهنمهغیرتیمه گووه

 م گرک.«  دیم دئیهنمهشعرتیمه گووه

دیر؛ انسان دوغولور، بیر مدّت یاشاااییر، سااونرا اؤلااور. بااو یاشایشااین دیریلیک مرکب مسأله

 عمومی قایداسیدیر. ترالن بئله حیات حاقدا یازیر:  

 »انسان گلر بو دنیایا،  

 انسان کؤچر بو دنیادان  

 انسان وار کی، الل سؤکیمی  

 ر  آخارگئده                     

 باشین چکر اؤز قینینا  

 ر.«  گئده  دالداالر دان باخار

الکین انسان اؤزوندن بیر ایز و اثر قویدوقدا حیات عمومی قایدانی اوتااوب ا کئچیاار دئمااک 

 اوالر ابدیته چئوریلیر:  

 »انسان وارکی، شالله تک  

 هارای سالیر داغا ا داشا  

 منلیگینده گوتور حیات  

 وجدانی نین آتشینه  

 یانیر قات ا قات،                       

 بابک کیمی  

 هم یاندیریر              
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 هم ده یانیر.«                            

ک شاعریمیز ترالنین عمرو داها اوزون، داهااا محصااولدار اولسااون، طبعاای، الهااامی آرزو ائده

 لرله دولسون. شعرینین سسی شالله تک داغا ا داشا هارای سالسین  اینجی چیچک 

لاای اولسااون، لی، داها طنطنهردیک هاشم ترالنین یوزونجو دوغوم ایلی داها عظمتآرزو ائده

آنجاق نه یازیق کی بیز بو گؤرکملی شاعیریمیزی آذر آییندا الدن وئردیک. آمما شاااعر یئنااه ده 

 وطن حسرتی ایله یاشادی:  

 دئییم سسیمی ائشیتسین عالم    قوی

 غربت اؤلکه لرده یوز ایل ده گزسم  

 یم  وطن تورپاغینین حسرتینده

 خیالیم اوزاقدان سیزی قوجاقالر

 داغالر، آداغالر.  

 

نین هاشم ترالن وزن طالعلی شاعردیر. او، آنا دیلینی جاندان سئویر و آذربایجان اوشاااقالری

 ووردوقالری شاعری کدرلندیریر و بئله دیله گلیر. آنا دیلینده دانیشدیغی زامان توپوق

 فارس دیلین طوطی تک دئییب گولنده

 بو داغدان بوداغا قونورسان گولوم

 بس نه اوچون اؤز آنا دیلین گلنده           

 دیلین توپوق وورور، دونورسان گولوم؟     

دیلیناای، هابئلااه  خااالقینی آنجاق بونو آرتیرماق الزیمدیر کی هاشاام تاارالن اؤز وطنیناای و آنااا  

 451ز«داری دیاار. او انگلیساالی »بااابی ساااندسئودیگی کیمی، بوتون انسانالرین و بشریتین طرفاا 

لرینه مراجیعاات ائاادیر. بئلااه بیاار وچون شعر قوشور و » ای عرب« عنوانلی شعرینده عرب ملتا

 رک قولدورالرا بئله دئییر:لری یاد ائدهتدیگی جنایتنین قاراباغدا تؤرهشاعر، ائرمنی ییرتیجیالری

 تورپاغیمدا یئر شومالدیز،              

 ائتدیک مین بیر کرم سیزه              

 ک یئبدیرچؤره  -سوفرمده دوز

 452غنیم اولسون سُفرم سیزه.

 
 .8، ص 1377هاشم ترالن، دورناالر گلنده، تهران،  (451

 .8، ص 1377هاشم ترالن، دورناال گلنده، تهران،  (452
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 رلی اولسون!روحو شاد، یولو گئده

  

 

 

 

 ارشد نظری
                    

حاققیندا      گئدیر   -شعر  بیرگه  ایله  موسیقی    -شعر 

رک شعری بیر رقص  لی گئدهدئییلیر؛ بوگون بوندان ایره

رقص بو  ائدیرلر.  جملهتعریف  یارادیر،  ده،  موسیقی  لر 

باشقا   اوخوجودا  و  گلیر  رقصه  شعر  اویناییر،  سؤزجوکلر 

بیر حال یارادیر. شعر تعریفینده دیل، دوشونجه و دویغو  

یول  اساس   نثری  طرفدیر.  ایله  دیل  شاعر  ساییالرکن، 

بنزهگئتمه آلینیر،  یه  اؤنونه  گؤز  چاتماق  هدفه  بیر  گئدنده  یول  ساییرالر.  رقص  شعری  دیب، 

آنجاق رقصده بیر یئرده دایانیب موزون حرکتلرله انسان اؤزونده و تماشاچیسیندا نشاط یارادیر، 

یاراد ذوق  و  وئریر  شنلیک  وئریر،  حرکت  رقصانسانا  بیر  شعر  دایارنارکن یر.  یئرده  بیر  دیر کی 

گؤزل    –لر  کلمه کلمه  –سؤزجوکلر  بوتون  اویناییرالر؛  جمله گؤیچک  و  دئییملر  گؤزل  لر،    –لر 

لیک، ظریف بیر گؤزللیگی  بیرینه یاپیشیب، اویناییرالر. هر بیری اؤزل بیر اینجه  –یاراشیقلی بیر  

گؤسته  –آچیق   موسیقی  آیدین  بیرلهریر.  حرکتلر  موزون  ائشیدهایله  هر  قوالغیندا  شیر.  نین 

برابر نن نغمهسسله ایله  بونالر رقص  انرژی وئریر. آنجاق  یارادیر،  اولور، شنلیک  لر جان وئریجی 

لرده ده بیر دوشونجه و دویغو یندینله درین دویغو یارادیر، دوشونجه یارادیر. شاعیرده و شاعیری 

یئ محدود  بیر  دوشونور. یارادیر.  و  اوچور،  روح  دالغاالنیر،  گزیر،  دونیانی  فیکیر  دا،  اولورسا  رده 

دوشونجه اوچان  گزهبورادا  یانی  هر  ایلهدیر،  دویغو  دویغودور،  چکیر.   ن  باش  یانا  هر  دوشونجه 

 لیکله بیلمسل شعر یارانیر.بئله

دیر. ور و اونداکی دیل دیر. اونداکی دویغودن اونداکی دوشونجهدوغرودان دا شعره شعریت وئره    

دوشونجه اولمالیشاعیر  گزهلی  اوزاق  زادالردان  چوخ  ایچینده دیر.  اونالرین  سانکی  دیر. رک، 

باش   بیر  هامیدان  شاعیر  اولماالیدیر.  سیاسی  ان  آنجاق  قاتیلمامالیدیرسا،  بویون    -سیاسته  بیر 
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گؤرمه کلیتی  او،  اولمالیدیر.  و  دورمالی  اینجهاوجادا  یازمالیمهلهلی،  و  آراشدیرمالی  او  لی،  دیر. 

گؤروب   دا،  اولسا  پالتاردا  هر  پالتاردا    –ظالیمی  هر  ظلم  تانیتدیرمالیدیر.  ظولمونو  تانییب، 

 دیر.لی گیزلنسه ده، آشکارا چیخاریب خالقا گؤسترمه

-لی بوگونوموزون شعرینه گلدیکده آذربایجان شعری دونیایال دانیشمالی و بشریته سؤز دئمه    

شاعیرلریمیز دی زامانیمیزین  آددیمالییر،  زامانال  شعریمیز  کی  بودور  حال  سئویندیریجی  ر. 

اؤزه نظری جنابالری  ارشد  انسانعموما،  میانایا  للیکله  تانینیرالر.  باغلی شعرلریله  بشریته  سئوَر، 

نین شعرلرین گؤروب و اوخوموشوق، بیلیریک بو شعرلرده باریش، سئوگی و گلدیکده شاعیرلری

بیلمهنسانا یاتا  دالغاالنیر. شاعیر، سحره دک  له سئوَرلیک  اوالن  بالیشیندا    –لر  لکییر؛ چونکی 

قانادالری و  اووالندیغینی  قوشون  بوتالری  نین سیزیلتیسینی سحره دک سسله بیر  ییر و شاعیر 

تفنگدینله شاعیر،  لولهییر.  بئله  لرین  آرزیالییر.  توخودوغونو  تور  هورومجکلرین  بیر سینده 

 شاعیرین شعرینده سئوگی آخیر، محبت دامیر. سؤرلری یوموشاق، اینجه اوالراق جانا یاتیر.  

گتیریر،     اوز  تنقیده  باخمادا  اونا  و  آراشدیراندا  توپلوموموزو  وئریر.  یول  ده  تنقیده  شاعیر  بو 

والییندان  آبریسی قاینار، اوتومبیل ا  –بیر قادینین ساچی گؤروننده    –گؤرور کی امنیت خاالنین  

ائده قادینا دَیمهیاد  بیر  الی  بو چیرکین رکن  تاماهی. شاعیر  دن قیدیقالنار دیک یئری، و سوزَر 

اوتاندیریر؛ حیا  فیکیرلی آدامالری دا گؤرور، آنجاق تنقیدی ده یوموشاق و شیرین اونالری  دیر. 

 یه چکیر.ائتمه

بو شاعیرلر سیراسی    اؤنونده گارشد نظری جنابالری  اورکک  ئدیر. ارشد بینین  یین شعرینده 

قالیر.  هایینا  وطنینین  شاعیر  زاماندا،  بیر  قالدیغی  هایینا  اؤز  هره  کئچیر؛  سوزوب  جیرانالر 

وطنینی باغرینا باساراق اوندان پای اوممایاراق، هیچ کیمه ده  وطندن کسیب پای وئرمیر. اونون  

ایسته انسانالردان  گوهلل  بوتون  ماهنیالرا  بودور:  دیلهیی  اوشاقالرین  قاتمایین،  یینی  سسی 

 دیر؟ یین! بو انسان سئوَرلیک و بشریته محبت دئییلدیرسه، بس نهگؤینَتمه

نفرت     بوتون  شعری  چاغداش  آذربایجان  عصیاندئییرلر  بوتون  اعتراضدیر.  بوتون  دیر. دیر، 

محبتی ده تانیماز. نفرتله دیر؛ بیلیریک نفرتی تانیمایان، سئوگینی ده،  اولسون، نفرت ده مقدس 

نین ایکی اوزودور. بیر ائلین وطنینی پارچاالیانالر، دیلینی یاساقالدانالر، ائلین سئوگی بیر سکّه  -

باخانالر   انسانالرا دوزگون  قازانیرسا،  نفریتیمیزی  اوغرادان،  یاساغا  دیلیمیزی  نفرتینه الیقدیرلر! 

اؤزَللیکله ارشد نظری کیمی  سئوگیمیزدن پای آالجاقالر. بوگون شعریمیز شاع برابر  یرلریمیزله 

سئورلیک ماهنیالرینی  باریش، سئوگی، انسان  –شاعیرلریمیز دونیایا و بشریته اوز دوتوب صلح  

ساده  دوشونورلر،  پاک  آنجاق  بیلسینلر،  نفریتیمیزی  یاساقالیانالر  دیلیمیزی  قوی  ائدیرلر.  ترنم 
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سورَنلر   حیات  دویغولو  انسان  و  بوتون  یاشایانالر  بوگون  شعریمیز  قازانیرالر.  سئوگیلریمیزی 

بیر   باریش،  اؤزگؤرلوک،  آزادلیق،  سئویب    –انسانالرا  نهایت  و  سئومک  سئویلمک    –بیرینی 

 ییر. ارشد جنابالرینین بو سؤزو، بو حاقدا سؤزومون سونوجو اوال بیلر:ایسته

 ین، باشقا انسانالری دا سئوه بیلمز؛ ائلین سئومه

 دن سؤز آچا بیلمز!ین، جهان وطنیوطنینی سئومه

  پاالن اوالر!   –بیر یاالنچی کیمی سؤزو ده یاالن  -

  آچیر.   جیغیرالر  یئنی   بوگون  رک،کئچیرده  باشدان  لریدؤوره  مختلف   ادبیاتی   آذربایجان     

  اومولور:   بئله  بوگون  دیر.گوجونده  آیاقالشماق  ادبیاتیله  دونیا  آرخاالناراق،  شعریمیزه  ادبیاتیمیز،

  شعریمیز   زامانالر  بیر  دیر.لییورومه  باخیشال  یئنی  اومودال،  یهجهگله   تاپیب،  یولونو  اؤز  شعریمیز

  شعرده  همیشه  قونوالر  بو  سیزشوبهه  آدالنیردی.  شعری  دایانیش  شعری،  مبارزه  شعری،  نفرت

 جان  اونودماغا  فقط  اولموش،  چوخ  دا  دالغاالری  محبت  و  سئوگی  شعریمیزده  آنجاق  دیر؛اولمالی

 رنگؤسته   چابا  اؤنونده  گؤز  جیغیرالردا  آچیالن  بونو  حرکتلرده،   یئنی  آنجاق   اولموشدور.  دا  آتانالر

 باشدان  شعریمیز  دیر.گؤرونمکده  چالیشماالر  اوچون  بشریت  و  سئوگی  رلیک،سئوه  انسان  قونو:

  بوگونکو   یاندیریر.  جان  بشریته  و  دونیا  بوتون  نیر،بسله  ایله  سئوگی  جانالنیر،  سئورلیکله  انسان  باشا

  چاغداش  دیر.محبت   و  سئوگی  دیر،اومانیسم  دیر،سئورلیک   انسان  دالغاالنان  شعریمیزده

 سئورلیک   انسان   آرزیالماق   توتماسینی   هؤرومجک  سینی لوله  تفنگ  شعرلرینده   شاعیرلریمیزین

  سئویب،  چوخ باهاری دیر؟نه بس دئییل،  سئورلیک  انسان دؤیوشمک  ظالیملرله  دیر؟نه بس دئییل

  وئریر   آند   قورشاغینا  گؤی باهاری  شاعیر    دیر؟نه  بس  دئییل،  سئورلیک   انسان  دایانماق قارشی قیشا

 سین؟:   گلمه  کیمی  قوش  قیریلمیش   قانادی 

 چوخداندیر یولونو گؤزلورم باهار 

 قیشا اوخشاما. -گلنده بئله گل، 

 محبتلی گل، -گلیرسن یاشیللی  

 ظالیما اییلمیش باشا اوخشاما.  

 سنی آند وئریرم گؤی قورشاغینا 

 قانادی قیریلمیش قوشا اوخشاما.  

اوره ذهنی شاعیرین  اینجهیینده،  ده  دیلینده  ترنمدهنده،  انسان  لیکلر  دانیشیق  بئله  دیر. 

شاعیرانه دیر؟ نهایت آنانی مقدس بیر سئوگی ایله سئومک، اونا بئله  سئورلیکدن دئییبل، بس نه

انسان قوشماق  نهسؤز  بس  دئییل،  شاعیرین سئورلیک  یازدیغینی  شعر  نئجه  اوچون  آنا  دیر؟ 
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 دیلیجه قوالق آسین:

 دیم آناما بیر شئعیر یازام ایسته

 اویاندی شیرین یوخودان

 شئعریمین گئجه یاریالری 

 قوالق سانجیسینا، 

 قونداق قوخوسونا.

 سیزیلدادی شئعریمین سوتسوز دؤشلری 

 میش دوداقالریما.آجیخ

 

 دیم آناما بیر شئعیر یازام ایسته

 یین لیبیچاق کسدی بارماغیمین کؤرپه

 سارغی ائتدی بارماغیما 

 ساچالرینی شئعریم.

 

 دیم آناما بیر شئعر یازیام ایسته

 –قیزیلجا چیخاریب 

 سپدی اوشاقلیغیم. 

 کوت گئتدی شئعریمین یاناقالری

 یینده. نین اورهتندیری

 میش مهآیاغیم بودره

 دامین قیرناسیندان 

 اوچوقالدی شئعریمین دوداقالری.

  

 دیم آناما سون شئعرین یازام، ایسته

 لردن یومدو گؤزلرینی خاطیره

 گئییب آغ پالتارین یوخ اولدو شئعریم!

  شاعیر   اولور.  بوللو  –  بوللو  ده  لراستعاره  و  ایماژالر  لر،عباره  گؤزل  سؤزونده  و  دیلینده  شاعیرین    

-سی جبهه  صنفلرین  آشاغی  او،  باغلیدیر.  دؤیونتولرینه  اورک  کئچرگی  و  ظریف  انسانالرین  یی،اوره
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  شاعیر   قالیر.  حیران  اوخوجو  هر  و  انسان  کی  یارادیر  لرصحنه   گؤزل  ائله  دیر.چیسیمودافیعه  نین

 بلکه   ییر؛کئچمه   اعتناسیز  بوروب  بویون  اولمامیش؛  تفاوتسوز  اوالیالرا  اوالن  سیندهچئوره

 گتیریر:   چکیب  لرهصحنه  بو  دا  اوخوجوسونو

 چیسوپورگه  دئدی  اولسون   حاییف

 دولوسو  آغزی   نینباالسی  کؤرپه

 آلمایا  ضای  بیر  ازیلمیش  دهکوچه

 دوشدو   قوپوب   ییمدن اوره

 شعیریمین   قیرمیزی  -قیپ

 سی جنازه  شیرین  تورشا

  شاعیر   دئییر.  "یاشاییرام   قورخا   -  قورخا "  گؤرور،   لریت ضدی  بوتون  دؤوراندا  یاشادیغی  شاعیر     

 ساده   ان  دیر.مکده سؤیله  ایله  دیل  بیر  شاعیرانه  و  ساده  چوخ  ده  لرینیدوشونجه  درین  و  اجتماعی

  نیندونیاسی   امپریالیسم   و  جانالندیریر  دا  باخیشالری   سیاسی  درین  یارارالناراق،   سؤزجوکلردن

 اؤز  آنجاق  ائدیر؛  اشاره  لرینهحادثه  ترور  اوالن   دونیادا  یقالییر.آچ  لرلهسیمگه  گؤزل  تضادالرینی

 ساالراق،  یادا  بورجالرینی  تای  ائکیز  اوالییندا   سپتامبر  11  اونوتمور.  لری حادثه  اوالن  وطنینده 

 نوئره  اوز   وطنینده  کی   بودور  سورغوسو  آنجاق   گؤرور؛   حرکتلری   بویاما  قانا  انسانالری  آردیندا  اونون

 لرینغمه  اوخودوغو  باالالرینا   آناالرین  بو  دونیا   نییه   اویاتمیر؟   انسانالری  نییه   نیشی دپره  قاراداغ 

  :  ییر ائشیتمه

 چینترپتمک   یینلیکؤرپه  دونیانین

 دونیا  ییبائشیتمه  الیالسی  قاراداغ

 یوخسا

 نیفرت؟   بئله  بیر  گرکدیر  یینهنه

  دیر. جکگئده  سورگون   قوشولوب،  تاریخه   قفسی   ل خیا  ظالیملرین  کی   اینانیر  بئله   نظری  ارشد     

 ییر:ایسته  قاتماق وطنه  وطنی  رک،یه ایسته  پوزماق دووارین  سرحدلرین  شاعیر

 آسیلمیش بیر خوروزون 

 بوغازیندا یاشیرام. 

 سرحدلرین دوُوارین 

 سیله شعیریمدن  -سیله 

 پارچاالنمیش وطنی 
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 بیرینه قوشورام.  -بیر 

ساده،  نظری دیلی  سادهنین  معنالی همن  درین  و  آخیجی  گؤزل،  ایشلتدیگی  لیکده  اونون  دیر. 

بزکسیز   گؤزللشمیش    –سؤزجوکلر  و  یونتاالنمیش  اوزاق،  پیتالشیقلیقدان  جوره  هر  دوزکسیز، 

حالدا دیله گلیر. سؤزجوکلر اینجه، خالق دیلیله دوشونکلی و ساده اوالراق عینی حالدا معنالی و  

یی تورپاغا باغلیدیر؛ هر انسان  نی و دویغونو یاخشی پایالیا بیلیر. شاعیر اورهدوشونجهدیرلر.  گؤزل

یئمهگؤزل میوه یئییر  لری  ده  نی  ایستیر کی   میوه  بئله  انسانالردان  آنجاق شاعیر  یی سئویر، 

 و باغبانی: "اینجیتمه باغی "یئ، آنجاق 

 گیریرسن بیر باغا، دئمیرم باخما 

 ، دئمیرم باخما یاشیل بوداغا -یام  

 اَلینی اوزالدیب قوپارماگیالن 

 یین!ن یارپاق اورهیهتیتره  باغمانین 

  

 سین سویما کؤرپه موماالرین دری

 آغاج دَلن کیمی آغاجی اویما 

 کئچیب آیاغینی هر یانا قویما 

 یین!اینجیتمه باغمانین تورپاق اوره

دیر، یوموشاق،  ئوینج و آزادلیق دونیاسیدیر، اینانج، سلر دونیاسی شاعیرین دونیاسی گؤزللیک   

-لر دیلله لر و بو سئوگی لر، بو گؤزللیک لیک دیر. اونون دیلینده بو اینجه ظریف دویغوالر دونیاسی

 نیر: 

 دیر اینانجین گونئی

 یین آسان اوره

 جانیما سینیرسن آزادلیق کیمی 

 یه آند ایچه بیللم یوموشاق چؤره

 

 ایندیمیز جهننمه 

 امیزایانیرام سونر

 لییی بو سویوق سرین

 کیم سالدی آرامیزا؟ 
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 بو یارا ساغالماز دای 

 آت بیزی آپارسین چای 

 وزانان دوُز اوُرمودان قوْ

 سپیلیر یارامیزا!

نین قارشینی آالنالر هله ده چوخدورالر. هله ده باریش،  آنجاق شاعیر بیلیر کی محبت دونیاسی

دونیاسینا پاسدار   تای  سئوگی و محبت  اؤزونه  بیلیر کی  وار.  آالنالر  قارشینی  آزادلیق  دایانیب، 

جمله او  دئییلدیر.  آز  یوردوموزدا  شاعیرلر  یانان  اورکلری  بؤیوک باریشا  اوالن  یوردداشی  دن 

بیر سیخینتی    "یارای"شاعیریمیز   بئله  کیم    –دا  دورماسا،  دایاق  بوغونتودادیر. شاعیر شاعیره 

 :453یارای اوچون اورک وئریر، دایاق اولوررک دوشونه  -دایاق اوالجاق؟  

 سیخسادا زمانه داریخما شاعیر 

 آلچاق دوشمانالرین گؤزو دار اوالر

 بیرده باخماگیالن آغاریب ساچین

 لرین باشی قار اوالر. اوجا زیروه

 

 سی دایانسادا بیر گون بو یئر کوره

 اونون آغیر یوکون داشییاجاقسان

 محبت نامینا، صولح نامینا 

 کلرده یاشییاجاقسان.اوره ایستی 

 نیر و تک اولمادیغینا اینانیر:و بئله بیر شاعیری گؤردوکده اورکله

 یاندیرمایان شاخدایادا 

 ریک بیزیارپاق یارپاق اَسه

 قاپیمیزدان گیرن یادا 

 روز کسریک بیز. قیزیل خوْ

 میشم تک دئییل

 باخاندا گوزگویه 

 قاالنینی گؤردوم بیر آخشامین 

 سیندن سوزولوردو زیروهپاییز  
 

 یارای: سایین حسین رزمی جنابالری  - 453
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 غریب

 غریب.        

 دئدیم جهننمه 

 میشم!!من تک دئییل

دیر؛ هر یئرده باجاریرسا، اؤز شاعیرانه باخیشینی اورتایا قویماغا و ارشد نظری، سئوگی شاعیری

 ییر:لرین ماهیتینی ده آراشدیرمادان چکینمه یه چالیشیر. او، سئوگی لری دیریلتمهسئوگی

 حی قویساالر یئرهلر سئالسئوگی

 اورتادا بیر بئله ناحاق قان اولماز 

 دیر. . .وئریش -لر آلیش چوخلو بو سئومه 

 ییر:شاعیر بیر دویغولو انسان کیمی قیزالرین اینجه روحالرینی اوخشاییر و بئله دیله

 من باهار اولسایدیم 

 ده یوبانمازدیم یقهبیر ده

 ک رهیی گئیهاوغالن اوره

 دن گیرردیم پنجرهتئز 

 نون ایستی نفسینده گول آچاردیم اوْ

 سین اؤزونوبلکه سیلمه

 نسوز باهار اولماز. اوْ

زامان،   بیرلشدیگی  ایله  یار  و  گتیریر  دیله  دویغوسونو  انسانلیق  و  شیرین  ائله  گاهدان  شاعیر 

 سیندن اینجییر: خوروزون سحری آچیلدیغینی خبر وئرمه

 وزمیشم سندن آی خوربوگون اینجی

 ییمه زَهَر جاالدین ده اوره سن

 دیییم اوچوخداندیر یولونو گؤزله

 ک ائویمه.خبرسیز گلمیشدی اوره

 الریلییردی ایستی قوْتزه ایسته

 ینومو اوخشاسین قوْ

 سن بیردن بیره، 

 میزه سحر جاالدین.شیرین گئجه

اوره ده سینار. شاعیر هر  شاعیرین  تئز  تئز داریخیر،  اولور،  اینجه  آپاریب لحظهیی  بهره  سیندن 
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نده رنگی آتیر. او یی دؤیونور، اونون دا سئوگیسینی گؤرَنیر. اونون اورهسئوگیدن دانیشماغی بگه

 ک آلسین: ه اور –ک وئریب هدا ایستیر اور

 للیینی طبیعت ان بوتون گؤزه

 توپالییب پای وئریب او دلی قیزا؛

 آمما نه دانیشیر، نه ده بیر دینیر،

 سوکوتو اود ووروب یاندیریر منی.

 دئییرم ائل منی قیناماسایدی 

 ردیم او عاغیلسیزا!عاغلیمی وئره

 *** 

گئجه1394 بیر  صفالی  و  گؤزل  آییندا  خرداد  ایلین  بیجو  ارشد  آنادان    60ین  سینده  ایللیک 

تؤر میانا شاعیرلری طرفیندن خاطیرالما  بوتون کیچیک  هاولماسینی  آذربایجانین  قوروب،    –نی 

ادیب بؤیو شهرلریندن  اوزاق  و  یاخین  بیلگینک،  شاعیرلر،  سئونلر   -لر  لر،  جاندان  ارشدی 

سئویرسه،   آذربایجانی  قدر  نه  ارشد  کی  گؤستریردی  توپالنما  بو  گلمیشدیلر.  توپالشیب 

یار  گئجه  قوناقالر  گلن  یولالردان  اوزاق  سئویر!  اونو  دا  کئچهآذربایجان  گؤزلرینده  یسینی  رک، 

لری  ائشیتمه  –هئچ بیر یورقونلوق اثری اولمادان هله ده جان ائویندن ارشد حاققیندا دانیشیب  

تؤرهایزله بو  یاخین  بیر خاطیره ییردیلر. سحره  و شاعیرلرینه  ادیبلر  آذربایجان  تاپاراق،  داوام  ن 

اورهگئجه آذربایجان  دا  دوغرودان  سانکی  یاراندی.  کی    یی سی  اولسون  دؤیونوردو.  اورادا 

 شاعیریمزین یورایللیگینی گؤرک. 

سینه شن حیات و اوزون  حؤرمتلی عائله  –سؤزومون سونوندا ارشد نظری جنابالرینا و گؤزل     

 ییرم. عؤمور دیله

 

 ونکوور –کانادا   11/2015 /30
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 454ائل اوغلو 

 

اسله  صد تخلوصو  اوغلو  ائل  وظیفه،  شاعیر،  یار  تانینان 

ادبییا چاغداش  کیمی  محقق  و  چالیشیر. آراشدیریجی  تیمیزدا 

جی ایلده قاراداغ ماحالیندا دنیایا گؤز آچیب و 1338ائل اوغلو  

 نئچه اثرلریله چاغداش ادبییاتیمزدا چیخیش ائدیبدیر.  –نئچه 

دیرچه شعری  آذربایجان  دؤورانین  بوگونلر،  لیش 

ون  شعر بوت  اؤز سؤزی واردیر.   کئچیریر،شعریمیزین اؤز سازی، 

سؤز،شاعساحه اینجه  گؤزهلرینده  اًن  لیریکانین  دویغو،  ل یرانه 

مسئله اؤرن توپلومسال  شاعرلریمیزده،  بیرسیرا  سیاسی  کلری  لر، 

وورغونلوق،  پروبلم حیاتا  شاعرلریمیزده،  بیر  آیری  توخونما  لره 

دوروم تاریخی  باخیش،  ایستهفلسفی  نه  هر  واردیر...  شاعرلریمیزده  آیریجا  و...  و...  رسن الر، 

اینجه واردیر.دویغو  شاعرلریمیزده  درشعریمیزده،  دوشونجه  هیجانی،  لییی،  آنالر  ینلییی، 

تاپماق الزمسه، قیسسا بیر آختاریشدا، بلکی ده   -  ده آختاریبلر، داها... ان اعال درجهللیک گؤزه

تاپ  بورادا  باخیشال  بیله بیر  تاپا  هامیسینی  بونالرین  اوغلونا گلدیکده،  ائل  ایندی  -ماسی ممکن! 

صرافی سؤز  بلکه  دئییل،  شاعر  تکجه  اوغلو  ائل  آخی،  آراشدیررسن.  شعر  داها  دیر،  ماسیندا 

یازیچی بیر  اورادا 455دیر. مهارتلی  اثرلری  تنقیدی  درگی-ادبی  چئشیدلی  چاپ  بورادا،  لرده 

الده  دا  کتابی  نئچه  و  یارادیجیلیغیاولموش  شاعر  اثری  قوشماالر  اوالن  الیمیزده  بیر دیر.  نین 

ی،  دوشونن بئین   کسگین قلمی،  یغولو طبعی،ن دون گوندهگتیره  ائل اوغلو شعره اوز  دیر.بوجاغی

سونرا شعر   ،ون قالووز اولوبسئوگی، صداقت و صمیمیت اونونچ  اونون شعرینه آخیب، محبت،

ییر، دیللره نغمه لری بزهکلره یول آچیر، اورهکسینا قدم قویوبدور. ائل اوغلو شعرلریله اورهدونیا

اوبا شاعر اوچون مقدس سؤزلری اولور، عشق، سئوگی، محبت داهادا مقدس،  –اولور. وطن، ائل  
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-یه یاتاندیرسا اونون صمیمی و شاعرانه روحوندان الهام آلدیغیندان هشعرلری آخیجی، ساده اور

شعرلری روحو  شاعرین  گؤستهدیر.  اؤزونو  بویالنیب  بندینده  هر  باغلینین  ائله  وطنه  ریر،  لیق، 

سطیر   محبت  انسانالر  مینلر   –سئودا،  آلقیش،  مینلر  شاعره  بئله  دالغاالنیر.  شعرلرینده  سطیر 

 عشق اولسون.

اؤلکه پریسی  خیال  قول  شاعرین  اوستونده  چکیر،    –نین  باش  ائولره  صفالی  آچیر،  قاناد 

اگولوشور،گلین دوداغیندا  اوشاقالرین  اوره   -معصوم  اؤرتوسوز،کقیزالرین  اوزونده    لرینده،  گؤی 

، لرینه ایشیق ساچیرخومار نور جاالییر، داغالرینا دره –پارالیان آی کیمی اؤلکه اوستونده خومار 

گؤزه بوتون  طبیعتین  اؤلکهللیک شاعر  و  گؤرور  وطنینده  اؤز  اولدوغونلرین  باغلی  یئره  و  سینه، 

 ییر:سیندن، تورپاغیندان آلدیغینی سؤیلهاونودماییر، الهامینی دا اؤلکه

 یوخ، منی اوزاغا آپارما الهام 

 تورپاغا باغلی یام، تورپاق یئریمدیر.

 منی سئونلرده ن چوخ اوزاق اولسام 

 456پ آیاق آلتالری اوزاق یئریمدیر. ال

؟!  لدیرن گؤرمک نه گؤزهللیگینی تورپاغا باغلی شاعرین گؤزوندهدوغرودان دا طیبعتین گؤزه

 دیر:بیرینه باغلی -عشق بیر -ل! شاعر یانیندا طبیعتلهییله دویماق داها گؤزهشاعر اوره

 ائل اوغلویام،داغالر عشقیم 

 عشقیم داغسیز آغالر –داغلی 

 چاغالر عشقیم  گؤی گورالیار، 

 457داغالر آچار اتگینی.

 نئچه شعرلرینده گؤرمک اولور –لیغی نئچه دیر. بو باغلی شاعر خالقینا باغلی

 دادماق اولور قارداشلیغین دادینی 

 گینده خالقمینبول دوزوندا، چؤره

 غم هاواسی چالیرسادا زامانا 

 سئوینجلریم سیغیشماییر کامانا 

 ک دولو کامینااوالر اورهبیر گون 

 قوجاالرین گره گینده خالقیمین.

 
 . 47، ص1382: م. کریمی، تهرانة قوشماالر، مقدمه -ائل اوغلو، قوشماالر (456
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بزه اوخشاییب  انسانلیغی  تَمَل شاعر  یاشاییشین  بیر  آدیناالیق  انسان  تشکیل  نن  داشالرینی 

صفت ائده شرافتلی  صفتن  چرکین  و  یاراماز  زاماندا  عینی  سیراالییب،  قامچیالییر،  لری  لری 

سینی  ک آدامالری درین نفرتله یاد ائدیر. ائل قایغیرا اورهیاخشی انسانالری باغرینا باساراق، قا

لی آپاریر و صلح سسینی  سمیرسیز ایره  -دیگینی سسسیزرک بوتون انسانالرا خدمت بسلهچکه

 گؤیه قووزاییر: 

 لر آلوالنمایین                        قاناسیز آرزیالر داها یانمایین ای دمیر پیلته 

 سی اوسانمایین                     سئوگی محبتی، سئوگی نغمهسیز ای اراده هئچ 

 دیر. دیر، صلحون گور سسیصلحون گور سسی                   

 یین لشمهیین                    اوزاقدان اوزاغا یئلکهشمهآناالر،آناالر! سیز مله

 یالسی یین               آنا طبیعتین،آنا الآجیقالر،آجیقالر! مرمیلشمه

 دیر. دیر، صلحون گور سسیصلحون گور سسی                   

 بیتین  -ریناینامالر! گؤیه چکیلین گئدین         اینامالر،  قورخوالر!  قورخوالر،

 هوسی  -دین          یئریم دنیا، یئرین عشقیلر گؤیو تیتره لر، بیلکبیلک 

   458دیر. سسی دیر، صلحون گورصلحون گور سسی                   

توتوب انسانالرا  بوتون  اوزونو  شاعر  آناالرین  -بورادا  چاغیریر.  صلحه  هامینی  دانیشیر، 

نغمه صلح  آرزیسینی  آتاالرین  گؤیهالیالسینی،  اینامالر  بیلیر،  بایراق  اوچون  سینی،  رمهسی 

 ییرسین،گل بورایا ! یینی تانیماق ایستهییر، شاعر اورهسینی دیلهقورخوالرین ایتیب گئدمه

تاریخه مالکدیر،  شاعرین اثری قوشماالر عنوانیندادیر. قوشما آذربایجان ادبیاتیندا چوخ قدیم

قدیمدن   چوخ  خالقیمیز  تانیشدیرالر،  فورماسیال  شعر  بو  آرتیق  شاعرلریمیزدن  عاشیقالریمیز 

غزلاوره نه  قوشما  تؤکوبلر.  فورمایا  بو  دویونتولرینی  قصیده.  ک  نه  یوخ،  دیر،  شاعرین  قوشما 

اوره یاغیییخالقین  گؤزهنین  الی  و  تؤکوب.  قوشمایا  اریدیب  جانین  او،  دئمیشکن دیر.  تن 

اوره اوینادادالر،  دوشلرده  ییرالرالر،  دوداقدا  گزدیرهکقوشمانی  دان  لرده  گؤتوروب  گؤیلره  رلر، 

گؤسته  گؤستهاولدوزونا  ایرماقالرا  آیا،  دو ررلر،  دالغاالردان  اونو ررلر،  ساالرالر،  بوینونا  قیلیب  زمه 

نیگارا    اورمانا گؤتوروب قوشالرا، آغاجالرا، دومانالرا، بولودالرا، اوخشادارالر. قوشمانی کوراوغلویا، 

اورهدییه قوشما شاعیر  بنددن    7-3دیر. قوشما تورک شعرینده  یی دیر، قوشما شاعر دیلهیی رلر، 

بند ایلک  بندلردیرکی  مصراعلی  ایکی  دؤرد  عبارت  و  ایکی  ایله  مصراعالری  اوچ  و  بیر  ین 

ایکینجی باغالر.  قافیه  اوالراق  مصراعالری  قافیه  هم  مصراع  اوچ  دک  بنده  یئددینجی  دن 
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-ده اوالر. بونالر تکجه قورولوش فورماسیدؤردونجو مصراعالر، ایلک بندین مصراعسیال بیر قافیه

ماالردادیر. شاعر قوشمانی قوشماز،  دیر، یوخسا محتوا جهتیندن خالقیمیزین اصیل شعری قوش

ائده شاعر  شاعری،  قوشما؛  قوشار.  شاعری  توتماز،قوشما  هاوا  بوغونتولو  شاعری  قوشما  بئله    ر. 

شاع شعره،  دومانآخی  نه  داغ،  نه  بوغونتو؟  نه  اؤزو  ره  دوماندیر،  اؤزو  داغدیر،  اؤزو  شاعر  ؟ 

اوزونت اؤز  شاعر  قوشان  قوشما  شاعردیر.  اؤزو  اورهبوغونتودور،  آجیقلی ولرینی،  سؤزلرینی،    -ک 

آیا  دویغوالرینی  دورناالرا، خزره، ساواالنا،... سؤیله  -آجیناجاقلی  یادیمدان  اولدوزا،  یر. دوغرودان 

-ر گؤزهل و ثابت اولورسا قوشما همن او قدچیخمامیش: قوشمانین ایچ بؤلگولری نه قدر گؤزه

یه یاتماز. اوندا دیر، یوخسا اورهاونون ایچ بؤلگولریسیندن  ن فورما یؤنهلدیر. قوشمانی قوشما ائده

-کنسانین، تکجه شاعرین آرزی و ایستَ یاتان اوال یا اولمایا! قوشما بیر ایهتکجه سؤزلریدیر اوره

سؤیله ایستهلرین  خوشبختلیگین  و  سعادت  انسانالرین  بوتون  بلکه  وطن میر  بوردا  شاعر  ییر. 

ییر. آلیشیب آلوالناراق بوتون انسانالری سعادت و خوشبختلیگین ایسته رک، وطن عشقیله  سئوه

سئوه وطن  بوردا  بوتون شاعر  سئویر،  انسانالری  بوتون  آلوالناراق  آلیشیب  عشقیله  وطن  رک، 

ییر. تکجه انسان یوخ، طبیعتین قوجاغیندا اوالن هر ماراال، هر آغاجا، چایا،  انسانالرا حرمت بسله

دیر. ائل دیرسه، قوشما دا بئلهیی بئلهی یانیر. اونالرال صحبته دایانیر. شاعر اورهیداشا اوره  -داغا 

ن ایچ بؤلگولری ثابت اوغلو قوشماالریندا بوناالرین هامیسی واردیر. تکجه شعرین فورما جهتینده

ئل دئییلدیر. شعریمیزی چولقاالیان نیسگیل دویغوسویال برابر گوجلو ملی شعورا مالیک اوالراق، ا 

شعرلرینی چولقایان باشدان باشا وطن اوغلولر گؤرمک اوالر. ائلکل اؤرنهاوغلو شعرلرینده گؤزه

سئوگیسی دیل  قایغیسی،  ائل  حساس عشقی،  روحا،  اینجه  یارادیجیلیغا،  بدیعی  شاعر  دیر. 

ر، ن چکینمی دیر. ائل اوغلو بوتون انسانالرا سؤنمز و صاف سئوگیسینی بیلدیرمکددویغویا مالک 

 انسان کیمی یاشاماغی انسانالرا الیق بیلیب، انسان دوشمانالرینی قامچیالییر.

شعر     اثر،  بو  اوالر.  آپارماق  آد  کتابینی  قانادیندا«  »ایللر  اثرلریندن  باشقا  اوغلونون  ائل 

اوالراق چاغداش شعریمیزی آراشدیریر و   ایله شعرلری    30آنتالوژیسی  شاعریمیزین یاشاییشی 

 459گلیر.

نین تورکجه شعرینی ایلک دؤنه اوالراق چاپ ائتدیرمیش و  ائل اوغلو، جسارتله نظامی گنجوی   

گؤسته آراشدیرماسیال  دیوانین   رمیشدیرعلمی  تورکجه  ساخالنیالن  کتابخاناسیندا  خدیویه  کی 

ن نی میدیر و باشقا شعرلر بو دیواندا قارامانلی نظانینلی نظامیلیک شعر، گنجهبیت  210ایلک  

سویّه بیر  علمی  او،   بیتدیر.  بو  توتاراق،  الده  گنجهنی  شاعیری  نظامیلرین  باشقاسی  لی  دان 
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لریمیز پروفسور نظامی خودیف، اولمادیغینی ثبوتا چاتدیرمیشدیر. بو نظری، بوگون دیلچی عالم

دیوانین   بو  و  ائتمیش  قبول  دا  باشقاالری  و  پروفسور صدیق  آراسلی،  آزاده  ت بی   210پروفسور 

 460نین یاراتدیغی بیلمیشلر. شعرینی نظامی
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 461نیگار خیاوی 
 

لی و دویغولو  چاغداش ادبیاتیمیزین گؤرکملی، دوشونجه

ایلده مشکین شهر    جی1337سی. نیگارخانیم خیاوی  شاعره

بوتون  بوگون  اولوب،  آنادان  شهرینده  خیاو  آدالنان 

آدلی  تانینیر -آذربایجانیمیزین  کیمی  قیزی  بیر  . 462سانلی 

یینی  نین اورهاونون یاراتدیغی اثرلر و شعرلر، هر آذربایجانلی

سئوه انسان  سئوگیسی،  وطن  اوندا  و  آلیشدیریب،  رلیک 

ن نیگارخانیمی اوچ شعر  سئوگی دویغوالرینی اویادیر. بو گو

تانیییریق؛ شعر دفترلری:   اثریله  ایکی چئویرمه  و  کی  دهکؤلگه"(  2،  "منیم شعریم"(  1دفتری 

نیگار"(  3و    "سس جیریغیندا  چئویرمه  "شهر  ساعدیو  غالمحسین  دوکتور  بَیَل "نین  لری 

کی سس«  دهکؤلگهدیر. نیگار خانیم »منیم شعریم« کیتابیندان » رومانی   "توپ"ایله    "عزالیالری 

ر اوزون بیر یولو شعریت عالمینده دویغو و دوشونجه کؤرپوسوندان کئچیب و ساده  دفترینه قده

اوچون   ائتمک  الده  گؤروشلری  توپلومسال  حکمت،  دوشونجه،  دیلدن  ساده  دنیادان،  بیر 

قورخ انسانی  بؤیوک،  دفترینده  بو  شاعرین  آددیمالمیشدیر.  دنیایا  شاعرانه  بیر  ودان  پیتالشیق 

هاوانی اوالراق  حقلی  شاعر  واردیر.  آغیرلیغین قورخوالر  معناسیز  28)ص    463ن  دویور،   )

)مهگولومسه ساالمالردان  ریاکار  گیزلی 464( 31لر،  پیچاقالر  ایتی  بیلیرکی  و  گیزلی  -قورخور 

لرینده پاریل ماتملی ذیروه  کی گوموش آی دارا چکیلیر و گؤیون  (. اینانیر32دوغراماقدادیر )ص

( و  36دیر )ص نن اللردن( شاعرین قورخوسو جیبلرده گیزله34دن پایینی گؤتورور )ص هموعمج

(  40لردن )ص  (. شاعر یاشماقلی نجابت36ن گؤزلردن )ص  سومویونون آردیندا گزینه  –نین  اتی

انسانلیق داماری انسانالرین  بیلگی سایار دویمه دانیشیر و  (.  42فیرالنماسیندان )ص  لرینده  نین 

بیره آدامالرین  شاعر  حالدا،  اوخویارسا هر  قارغیش  بیتؤ  رینه  انسانلیغین  اولسون دا،  آلقیش  ونه 

 
 .1382اسفند  13، 44. / بهار زنجان، سایی 78آبان  26، 299( امید زنجان، شماره  461

 . 1376م. کریمی، اولدوزالر اله نیر، امید زنجان، آبان  (462

 نیگار خیاوی،   (463
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 (. 54دئییر )ص 

دوشونجه درین  برابر  دویغوالرال  اینجه  گلدیکده  دفترینه  شعر  اوچونجو  لری   شاعرین 

نی اینانیریق. خالقینا باغلی اوالن  لری فتح ائتدیگیگؤروروک و شاعریمیزین شعر عالمینده ذیروه

 ر. عشق اولسون بئله بیر شاعیره.شاعر خالقی ایله اوجاالر، خالقی ایله بؤیویه

دومساعدی بو  و  آخیر  دامارالریندا  آذربایجان  اولماسادا  ایله  دیلی  آذربایجان  اثرلری  -نین 

نیگار قانی  یئنی  دورو  ساخانیم  دیریتمیشدیر.  دیلینده  آذربایجان  درین عدیدن  نین 

ساعدیدوشونجه خانیم  لرینی  نیگار  بودا  ائتمیشدیر.  اتحاف  خالقینا  چئویریب  دیلینه  آنا  نین 

دیر. ساغ اولسون بئله سیندنمیزه اوالن رسالت، تعهد و سئوگیخالقیمیزا، دیلیمیزه و دوشونجه

 بیر دؤشونن انسانی.

ب  1365نیگار   آخیجی  و  ساده  باشالیاراق،  شعره  ایلدن  منیم  جی  و  باشالییر  ایله  دیل  یر 

 شعریم اثرینی یارادیر.

 منیم شعریم 

 مینیم وارلیق شعاریمسان  

 لرده پارالیان ایوان چیراغیمسان قارانلیق دؤنگه

 منیم دویغو دیاریمدا جاللیم، تاجداریمسان 

 دئمک سئوگی سوراغیمسان 

 ائنیشلرده، یوخوشالردا 

 بوالغیمسان اوره کلر تک جوشان، جوشغون  

 منیم داشقین خیالیمسان 

 منیم دوغما ماللیمسان 

 منیم گیزلین اؤزومسن 

 اؤزومدن باشالنان 

 465سونسوز سوآلیمسان.

وئره جاواب  سورغوسونا  اولدوغو  نه  شعرین  قاباق،  اولمادان  شاعر  اؤنجه،  ایلک  رک  شاعر، 

 ییر:شعره باشالییر و شعردن گوج آلماق ایسته

 منیم شعریم 

 نی منه گؤستر م 
 

 .  6، ص 1375نیگار خیاوی، منیم شعریم، تهران،  (465
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 منی دیندیر

 منه آچ انسانین ایچ سرّینی، بیلدیر

 منه اینسان آدیمدان دئ 

 الیمدن توت 

 منه یوکسک یولومدان دئ 

 ن منه دوغما باخیشالردان سوزه

 سئودالی یاشدان دئ 

 ک چیرپینتیسیندان اوره

 گور آخان قانلی داماردان دئ 

 منی دینجلت 

 ک وئر تابالشیم اوره

 ایچینده آختاریم چاشقین حقیقتلر 

 466پاسالر باسان حقی.

ایچینده  شُبهه  و  شک  هله  آچدیقدا  آیاق  توپلوما  ایزلهشاعر  قورخونو  سانکی  ییر،  دیر، 

 دیسکینیر: 

 آدامالر آراسیندا داریخیرام 

 دیبیلمیرم احساسالر نه بیچیمده

 ماسکاالر دونیاسیندا کاریخیرام 

 بلکه ده چاشقینلیق 

 دی.ایچیمندهاؤز 

اوز ایال  سورغو  مین  دفترینده  ایلک  ایستهاوزه  -شاعیر  آراماق  حقیقتی  وارلیغی،  گلیر،  ییر، 

آددیمالردیر  ایلک  ده  بلکه  اوچون  شاعرلیک  دانیشیر،  اولدوزال  آیال،  گونشله،  آختاریر،  عشقی 

اوچوش قانادالریال  قوشونون  خیال  و  آرخاالنیر  اؤزونه  سیناییر،  اؤزونو  گاهدان  بونالر.  و  اچیخیر 

دیر، هله ایللر و عصرلر بویو آیاقالریندا و  گؤزل ده اوچوشالری اولور. شاعریمیز، آنجاق بیر قادین

 ریر:اللرینده ایزی قاالن قاندالالر هله اؤزونو گؤسته

 مطبخین درین ظلمتینده

 بؤجوک تک 
 

 . 9همان، ص  (466
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 اوغرون  –اوغرون 

 قیداالنان دئیلیم 

 ر قانادالریم قارتان ایله پهله وورو

 اوچوش آهنگینه آلوالنیر

 آلیشیر...

 گیزلی اوکتانالریمدان حیرته داالرسان 

 اؤزلوگومو عُریانالسام من.

 بوردادیرکی فریاد قوپاریر: »بوراخین یاشاییم«:

 کده آغری اوره

 کده سیزیاوره

 ییم بیر اوزده، باشیم مین اوزده اوره

 ک چیرپینتیلی بیر قوش یوواسیاوره

 انی، یانغی دریاسی. باشیم فیرتینا مید

 بوراخین یاشاییم بو قارا نفسی 

 ییم یورغون تؤوشه-یورغون

 بوینوما قویوالن حیات پاییمی 

 بوراخین ائشیدیم 

 هاراییمی  –ایچمده بوغوالن های 

 بوراخین... 

شاعرین »کیمین قیزییام« شعری، اؤزونو تانیتدیرماق اوچون آیدین آددیمالریندان ساییلیر.  

 دیر: بوخون یوخاری –بو شعرینده شعارالر وارسادا، یئنه زامانیمیزین باشقا شاعرلریندن بیر بوی 

 نین من ساواالن گؤیلری

 قاتارالنان دورنا سییام 

 داغالر داغی سهندیمین  

 467بوزویام... نین سالسیزیروه

ایسته اولماق  آییرمالیلره دؤزمهلیک ین کیمسه، چتینشاعر  باشقاالریندان  اؤزونو  دیر.  لی و 

 دیرکی دئییر: بئله
 

 .  30منیم شعریم، همان، ص  (467
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 »دایان« دئدیم تاریخه 

 عصیان دئدیم طالعه 

 داز بوغازدان باغیردیم. 

دن  دیلدیر و یئنیآنجاق شاعرین دیلی و سئچدیگی بیان نورمو، هابئله فورماالری شاعرانه

دیلی و سؤزلری ساده و روان   468ل ایماژالر، تمیز و دورو سؤزجوکلر قولالنیر. یارارالناراق، گؤزه

 دیر:اوالراق شاعرانه

 دئییرم کاش باخاندا 

 یدیم درین گؤره بیله

 یین کی اورهکوکسونده

 یدیم چیرپینماغین گؤره

 یه کاش گونشدن اوره

 یدیم ساجاق هؤره بیله

 ونو باشقاالدا بیلمزدی اوندا کیمسه اؤز

 کیمی اؤزو اؤزنه

 »صادق آدام« دئمزدی...

 شاعر گئت گئده اؤزونو آچیقالییر، اؤزونو تانییر و تانیتدیریر، تعریف ائدیر: 

 لردئمک یوکسک دوشونجه

 آغ قانادلی دویغوالرین 

 دیر.ائوالدی

 م دیر دویغوم منیم دوشونجه

 تانریم منیم دویغوالریم 

 وارلیغیم؟ نهاونسوز منیم 

 دا قیسسا و آیدین دانیشیر، سؤزو دوالشدیریب بوروشدورمور: او، سئوگیدن دانیشاندا

 من »یاری« یام 

 »یاری«م هانی؟ 

 ایتیردیگیم بیتؤلوکدن 

 بیر پارایام، پارام هانی؟ 
 

 .1376یاشیل خیال، زنجان،   -م. کریمی، اولدوزالر الدنیر، اومید زنجان  (468



 نیر /    اولدوزالر اله     412

 

 دیر: »یووا« سالماق بئله ساده و محکم یینده وشاعیر اوره

 ییمین باش بوداغینا قوندون اوره

 وش دیلی« اوخودون هی »ق 

 اریشی مندن اولدو 

 آرغاجی سندن 

 دیبلی آباد یووا توخودون. -یئرلی 

اوره تاپمامیش، هله  بو دفترینده هله اجتماعی گؤروشلره ال  ییله  بئله دوشونورم کی شاعر 

اوره سئوگیدن  گؤرور. دانیشیر؛  دا  آخساقلیغی  اوالن  توپلومدا  آنجاق  قوشور  سؤز  یاردان  کدن، 

 سیر:ان دا دیل آچماغا تلهشاعر دوغرود

 چوخ زاماندی 

 دیل آچماغا جان آتیرام 

 نیب بو داقالنیب  کؤتوکله

 جانالنیرام

 دیل آچیرام. 

دردلری   یاخینالشیب،  باخیشالرا  اجتماعی  آچدیقدا،  سورغو    –دیل  اولماسا  سوآال    –هئچ 

 آلیر:

 ن انسان للیک سئوهاو گؤزه

 او گونش یوردونا محراب ساالن انسان

 نئجه بیر الجه چؤره ک قوومادا 

 گؤزدن دوشر اولدو؟ 

یی، ائل دردینی دویور و  لری گؤرور، ائلینه دؤیونن اورهایندی داها دردی ده تانییر، حقیقت

 یه اوز گتیریر:مهنی سسلهائلی

 لیگی قاتیبالر وارلیغا اؤزگه

 بیزی بیزدن آلیب اوجوز ساتیبالر

 سیندینلهقوی باغیریم، کار یاتانالر 

 کیم اینانار کوراوغلوالر یاتیبالر؟ 

 من بو ائلین اوغولویام، قیزییام 

 تاریخیمین قاندان سؤکن آغرییام
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 م من یئنی عصرین یئنی نسلییه

 حقیقت پوسکورن حق بوغازییام.

آستا  نیگارین  دفترینده،  شعریم«  و  -»منیم  اولوروق  شاهد  اولدوغونا  شاعر  آتیب  بوی  آستا 

 یه ال تاپیر:اوزه گلیریک و نهایت بئله بیر زیروه-غی یئتگین بیر شاعرله اوز دفتری واراقالدی

 دی لشدیرمک ایستهاؤزونو ابدی

 بوتون کائناتا 

 دی مک ایستهاوستونله 

 یینه قاالدی وارلیغی کوره

 قانینی قانینا جاالدی 

 درد چکدی 

 درد چکدی 

 دردی سانجینا دولدو 

 سانجی چکدی 

 سئوگی دوغدو. 

ش  بیر  بئله  »یونیو  نغمهاعر  کُهنهلیک  اوخویاراق  ائلهسی«  محو  داغیدیب،  و  لیکی  ییر 

»کؤلگه اوالن  دفتری  دفتری  دهایکینجی  شعر  بیرینجی  نیگارین  یارادیر.  دفترینی  سس«  کی 

دیر. ، دُنیا گؤروشلو بیر شاعرین اثریاثری درین باخیشلی 469کی سس« دهساده ایدیسه، »کؤلگه

اولورسادا  اوندا دوشونجه عالمی، ح اؤنونده جانالنیر. دیلی ساده  توپلومسال گؤروشلر گؤز  کمت، 

 نی دا دویماق اولور: معناالری آغیردیر. زامانین آغیرلیغی

 نه قوشما؟ نه غزل؟ 

 دونیا بوشالمیش عاشیقالردان 

 عاشیقالر سازالریال قویالندی 

 آمانسیز حسرته قاپساندی. 

 

 دی یه بیلمهبولبول از برله

 شاعیرین غزلین 

 لدی توستولو بوداقالر اوستونده گیجه
 

 . 1376کی سس، تهران، انتشارات اندیشه نو، دهنگار خیاوی، کؤلگه (469
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 نه قوشما؟ نه غزل؟ 

 

 دار آغاجی قالدیردی بوگون

 لر قوجا قافیه

 سینه چهشعرین شوه

 یی دوگونلندی لرین ایلکهردیف

 سؤزلرین بوغازیندا 

 470نه قوشما؟ نه غزل؟ 

سنت  اوالن  شعریمیزده  بورادا  شاعیر  شعسانکی  چوخلو  گتیریر،  حمله  یئرلی لره  -ارالری 

 ییر و اعتراض سسینی قالدیریر:دیبلی سوپورمک ایسته

 ریاکار بوروقلو خیاوانالردا 

 ماشینالر فیتینه دولموش داالنالردا

 بئل... باغیرتیالریبئل... چئلیچئلی

 کوراوغلو... کوراوغلو... فریادالری 

 لووغادی 

 یاالندی. 

 باغدان قوشماق -داغدان 

 نیزه سیریماق دوزو، ده  –نی دره

 قیسیر دویوالری بوشونا یاشاتماقدی 

 بوخونون اوخشاماق -ساواالنین بویون

 سینی لرین فرهکهلیک 

 سی اوخشاماق لرین ترهدره

 ن چیبانالرا هانکی چیرک سوزه

 نئشتردی؟ 

-دن دانیشماق ایستهیه ال تاپان شاعر، داها بو دفترینده عشقدن، سئوگیبئله بیر دوشونجه

 رک، دردلردن دانیشماغی اوستون توتور:یهبلکه سئوگی باغیشی دیلهییر، 

 آی... سئوگی!
 

 .  6کی سس، همان، ص دهکؤلگه (470
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 آی انسان یاراشیغی 

 منی باغیشال 

 نی آچمادیغیماسنین سن پنجره

 منی باغیشال! 

 ندن چوخ باخمیشام من سنین غم یاغار پنجره

 من سنی 

 ندن چوخ سئومیسم. درده باخان پنجره

 آنجاق:

 ایندی 

 ر کؤرپه باغیرساقال

 ک و پورتقال حیسیندهات، چؤره

 تؤوشه ییر

 قارینالر قورولداییر. 

قرینه  داها  ایستهشاعر  قیرماق  زنجیرلری  باسان  باخیر  آراماق  لردن  هرزادی  و  ییر 

 دی: فکرینده

 لر زینجیری قرینه

 کیمین بوینوندا پاخیرالندی؟ 

 چوروک قاالنین، تاختا قاپیسینا 

 کیمین قولالری باغالندی؟ 

 یی کیمین اوره

 سیندن آسیلدی؟کامپیوتر دویمه

هیریلداماق یئری دیئیل. اونون دنیاسی داها    –بوشونا گولوب    –شاعیرین دونیا داها بوش  

 قارانلیقدیر، هاواسی اسگیک و اکسیژنی آزدیر:

 هاوا آغیردیر آغیر

 بئینیم اووولداییر 

 گؤزلریم یاغیر.

 یی؟ چیچه –نئیلیرم؟ نئیلیرم گولو 

 گؤیوم گونش سیزدی 
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 تورپاغیم سوسوز 

 هاوا آغیردیر آغیر.

قورخولودور چونکی گولومسهشاعرین چئوره قارانلیق گاهدان  اوالن  لر هامیسینی  مه سینده 

 دیر؟اکارانه و انسانین پایی بوردا نهمعناسیزدیر و ساالمالر ری 

 یدی بیر آن چکیلسه

 دومان بوچنبو 

 ایتیردیگیم گوزگومو

 تاپاردیم من.

 گوموش آی دارا چکیلیر

سینه سوواشیر و هامی یالقیزدیر  گووده  لی نفسلر آغاجالرین بو دونیادا سازاق اسیر، قیلینج

 یالقیز. بورادادیرکی شاعر قورخور:

 من قورخورام 

 قورخورام

 هر آن یاخینالشاراق 

 رامن بولودالردان قورخوناخیشین چئویره

 نن اللردن قورخورامجیبلرده گیزله

 اتیمین 

 سومویومون آردیندا

 ن گؤزلردن گزینه

 471قورخورام.

یر چونکی  شاعر، ایندی قارانلیغی تانییر، دردی بیلیر، یالقیزلیغی دویور، آنجاق اؤزونو ایتیرمه

له اوباالردا محبت قابارلی اللری حقیقت آرایان گؤرور. او ریاکارلیغی گؤرور آنجاق اونا باغیریر و ه

 ییر و بئله سؤیلور:دیگینی دویور و اونالردان پای ساخالماغی دیله نین سؤنمهاوجاقالری

 اوجاقلی اوباالر! 

 محبت بوروقلو توستولرینیزدن 

 منه پای ساخالیین 

 قابارلی اللر!
 

 .  36کی سس، همان، ص دهکؤلگه (471
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 قابارلی اللر!

 حقیقتین اینجلمیش بئلینه 

 سئودا کاالیاغیسیندان 

 باغالیین.قارا قورشاق 

 نمیر: شاعر دردی تانییرسا، سوسوب اوتورماغی بگه

 درد ایله نئشتر آراسیندا اوتورماق

 آنالمسیز آخ وایالرا آلدانماماق. 

پیسی یاخشی سئچیر. حسرت ایله نفرتی دویور و آیلی گؤز    –شاعرین گؤزو داها یاخشی  

 ایله باخیر:

 بیر گؤزله 

 یاشاما باخیریق 

 حسرت باخیشی. 

 بیر گؤزله 

 اؤلومه آخیریق

 نفرت آخیشی.

 ها... باخحسرت باخیر، باخ

 ها... آخنفرت آخیر، آخ

دفترینده ایکینجی  آددیم شاعر،  ایره-ده  زامان  آددیم  بیر  دولقونالشیر،  سانکی  گئدیر،  لی 

تانیمادیغی اوچون ظلمتدن قورخورسا، ایندی قورخماییر، هئچ بلکه »گونش بایراغی«نی دا اله 

 ر و اوخوجوالرینا »یاشات!« دئییر: ییآلماق ایسته

 یاشات! 

 یاشات سئوگی آمانیندا، شعرینی 

 کسکین پیچاق کیمی 

 سال قایاالرا دیرماشال 

 کی کیمی.یارالی آددیمالرین گره

 یاپیش! 

 الرینیاپیش اونودولموش سایغی

 ییندن. باکیره اته
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خالقیندا   و  آچیر  پنجره  بیر  دونیایا  اوقارانلیق  یئردهشاعر  بیر  یارادیر.  قارانلیغی  اینانج،  کی 

 نی، صاباحین اینجه دامارینا ایچدیریرلر، شاعر باغیریر:قورویان قوروقچوالر، قارا آغی

 منه باخ! منه باخ!

 قارامتیل قامتینه دؤن منه باخ! 

 سی قوجا گونشین پیچیلتی

 قوالغیمدا سیرغاالنیدیر.

بوروقلو    –لی  لی شاعر اوالراق، یاشاییشین دؤنگهدوشونجهنیگار خانیم داها بوردا بیر درین  

ائنیش   گؤرور،  یولوگؤسته  –یولالرینی  دوزگون  اوخوجوالرینا  قویوب،  گئری  رک رهیوققوشونو 

 نی نشان وئریر، سانکی بیر شاعر »دوغولور«. ییر و »یاشام یولالری«ه!« سؤیله»قاپیلماغم

 دوغوش:

 مم یهسؤزلریمی سوسله

 دیگیم یاراشیقالر ایله نمهاؤیره 

 نه اومورسان؟ نه؟

 آغریالری اوخشادیغیم 

 منه باغلی دگیل، هئچ 

 دیروجوندنسی گدوغوش سانجی 

 سی گوجونوندوغوش سانجی 

 بونجا گور باغیرتیالر 

 باخین! باخین 

 بارماقالریم بویلودور، بویلو، درد بویلوسو 

 من اؤزومو دوغاجایام. 

بئله خیاویو  نیگار  الیکله  نیگار...« نین  جیزیغیندا  »شهرین  اوالن  دفتری  شعر   472وچونجو 

رک، شعره بویلو اولدوغوندان  اثرینه چاتیریق. شاعر بو دفترینی »سالم« و »خوش گلدین« دییه

 دانیشیر:

 منی دیندیرمه

 دیندیرمه منی 

 هااای... هااای... 
 

 .  1383نیگار خیاوی، شهرین جیریغیندا نیگار ... ، تبریز،  (472
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 شعر یاغارام...

اولماق ایسته نیگار، »دنیا  شاعر  قالدیریر و دهین،  بیر شاعر کیمی  مطبخی«ندن باش  یرلی 

آذربایجان شاعریاؤزونو گؤسته یاراشیقلی و گوجلو  داها گؤرکملی،  بورادا  نیگار،  دیر، دیلی  ریر. 

آل  گؤزه موضوعالری  مؤحکم  وقارلی،  و  صنه  –ل،  و  عینی  الوان  باخیمیندان  فورم  و  دیل  تی 

شاعرانهساده دیلیلیکده  آنا  آنجاق  سؤیلهدیر.  شعر  اوزاق  شعاردان  اوالراق،  باغلی  اونا نه  ییر. 

 »سوس!« دئمیشلر، آنجاق شاعرلیکده اونالر سوسمامیش: 

 »سوس...! 

 ده توپوریئره!«دیلینی

 تورانلیق بیر آخشامدا 

 473بؤیله دئدیلر منه!... 

 البته! 

 تیخ تیخ توپورولجک ایره نجلر وار... 

 وار...! 

 همده یئره دئییل، 

 یم...جهرهاوزلرینه توپو

 یم، جهو آیاغیم آلتیندان سوپوره

 نلری...منه سوس دئیه

 آنجاق شاعریمیز »شعریمه تشککور« اوخویاراق شعر دفترینی بیتیریر:

 ساغ اول شعریم!

 آلنی آچیق، 

 اوزو آغ اول شعریم... یاشا!

 کلی چیخدین قاباغا!مندن اوره

 یوخسا من هارا 

 جوشماالرا صداقت هارا؟ 

 سرحدلره جسارت هارا؟ 

 474یرلی بیر شاعریمیز، ادبیات دنیامیزدا گزینیر؛ اللری وار اولسون. لیکله دهبئله

 
 . 67همان، ص  (473

 . 1382یل عزالیالری، چئویرن: نیگار خیاوی، تیریز، غالمحسین ساعدی، به (474
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  475ده اؤزوندن باجاریق گؤسترمیش ده آنا دیلیمیزه چئویرمهنین اثرلرینیگار خانیم ساعدی

دیلده اثرلرینی    ال وورموشدور. آنجاق بئله اوموروق کی گلن نسیلمیز ائله بیریرلی بیر ایشهو ده

 لره دوشن اولماسین. یازسینالر کی داها بئله زحمت 

 

  

 
 . 1382( غالمحسین ساعدی، توپ، چئویرن: نیگار خیاوی، تبریز، -

 . 391، ص 1380ن خانیم شاعیرلری، تبریز، رضا غفاری، آذربایجانی (475



 421/        نیراولدوزالر اله 

 

  

 

 

 حالج اوغلو 
 

بیلگین سیماالریندان بیری دؤکتور ترابی    -آذربایجانین بؤیوک

ده مؤلفی اونالرجا  کتابالرین  دیلییرلی  آنا  کی  خدمتینده  دیر  نین 

قاالرقی   همیشه  اثریله  داغی«  آذربایجانین  »ائینالی  اوالجاقدیر. 

گؤسته خدمت  سعادتینه  بشریت  و  عالمینه  عالمبیلیک  آز  رن  لری 

علی دؤکتور  بواولمامیشدیر؛  دا  ترابی  شخصیت  اکبر  لردن  سیرا 

ترابی جنابال اؤلکهساییلیر.  بیر عؤمور  اؤیرهری  تیم دونیاسینا  میزین 

-همیشه  لرییرلی اثرلرین یاراتماسیال بو خدمتخدمت ائدیب و ده

ائده یاد  قهرمانالرینی  مشروطه  اوغلو«  »حالج  شئعرلرینده  تورک  ساخالییبدیر.  رک لیک 

 تخلوصونو سئچمیشدیر.  

جی ایلده تبریزده آنادان اولوب، ایلک تحصیالتینی اؤز دوغما شهرینده  1305حالج اوغلو   

-ن« یونیوئرسیتهبیتیرمیش، عالی تحصیالتینی دا بلژیک و فرانسادا سونا چاتدیرمیش و »سوربو

لر ، علم ه ائتمیش، اؤز وطنینه قاییداراقسینی الدنده دؤکتورا درجهسی رشته  نین سوسیولوژی سی

تحقیقفلسفه علمی  و  ائتمیش  تدریس  درسلرینی  شناسی  مردم  و  بیلیم  سی  ایران  لری 

ده ایله  یوردالریندان  فعالیتی  یونیوئرسینه  عالیم،  ساییلمیشدیر.  اثرلر  و  یرلی  ل  گؤزه  یاناشی 

مؤلفی کیتابالرین  کتابالریعلمی  دؤنهدیر.  چوخو  طرفیندن    -نین  خالق  و  اولوب  چاپ  دؤنه 

جامعه  شناسی،  مردم  اوالر:  چکمک  آد  کیتابالری  آشاغیداکی  اثرلریندن  عالم  قارشیالنیبدیر، 

فلسفه جامعه،  علمی  شناخت  اجتماع،  دینامیسم  و  روستاییشناسی  شناسی  جامعه  علوم،  ،  ی 

مبانی جامعه شناسی، نظری در تاریخ ادیان، لغات و اصطالحات، جامعه شناسی در ایران امروز،  

مکاتب جامعه شناسی معاصر، جامعه شناسی و ادبیات، جامعه شناسی هنر و ادبیات، ائینالی ائل 

 داغی و ... 

اثری    ائل داغی  قارشیالند1372ائینالی  اوالراق گورولتولو آلقیشالرال  ی. دوغرودان  ده نشر 

نین، ائل ا اوبایا، دوغما خالقیمیزا و شانلی  سیدا بو اثرده شاعرین و بؤیوک عالیمین قدرتلی اراده

بسله  تبریزین تاریخیمیزه  قوجامان  بویو  تاریخ  داغی،  ائینالی  دویوروق.  عطرینی  اینامین  دیگی 

نین گؤزو ر هر تبریزلیطبیعی دایاناغی و گؤرکمی اولدوغو و اونون قیزیل بویالی قامتی هر سح
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کئشیگینده  تبریزیمیزین  بویو  ایللر  یوز  و  چاالن  الیالی  تبریزه  بو  حالدا،  جانالندیغی  اؤنونده 

نین بو داغا توخوندوغو لر یازیلمیشدیر. آنجاق دؤکتور ترابیقاالن داغین حاققیندا چوخلو مطب

ک خالقینا ا وطنینه اوره   چوخ ده یرلی و اؤنملی دیر، چونکی بیر جامعه شناس عالم کیمی و 

دهدولوسو سئوگی دوغرودان  کیمی  یاناشماسی  اینسانین  بؤیوک  بیر  اوالن  دیر. حالج  یرلی سی 

دوشونجه و  دویغو  گوجلو  بوراداکی  اولدوزو اوغلونون  پارالق  شئعریمیزین  چاغداش  اونو  سی، 

او اؤنونده جانالندیریر. هر  اوخویاندا »سهندیه«کیمی گؤز  اثری  بو  ا هواسیخوجو  نی  نین حال 

مجموعه بو  اوغلونون  حالج  ائینالیدویور.  جملهده  او  واردیر  ده  شعرلری  آیری  عالوه  دن  دان 

»سؤنمز اولدوزالر«، »شانلی آشیق، یئنی دنیا«، »شعرین عیاری« هر بیری اؤز یئرینده دوشونجه 

بری انقالبیندان  اثرلردیر. پروفسور زهتابی دئمیشکن »مشروطه  آذربایجان شاعرلری  ایله دولو   ،

ائللری نین آرزو و دیلک  لرینی، شن و کدرلی آغیر گونلرینی، ایگیدلیک و قهرمانلیقالرینی،  اؤز 

آبیده تاریخی  مشهور  شهرلریمیزین  ده  دیارین لریهم  بو  یا  و  خطاب،  اونالرا  یا  دیلینده،  نین 

دئمه خطاب  اونالرا  دیلیندن  آدالری  جغرافی  و  داغ  بییه  مشهوریئر،  ریانین باشالمیشالر. 

گؤزه »ارک« ائتدیگی  حصر  منظومهاه  سهنل  و  بابا«  »حیدر  شهریارین  حصر نی،  داغالرینا  د« 

منظومه اردبیلیائتدیگی  موسوی  منظومهلرینی،  ائتدیگی  حصر  داغینا  »ساواالن«  سینی،  نین 

افسانهائله »میشوون  نین  م. شبسترلی  ده  )اجه  اوالر.  گؤسترمک  اثرینی  سیرادا  لری«  بو  لبتده 

اثرلرده شاعرلر،  بو  بوتون  اوالر(.  یازیلدیغینی سیراالماق  آبیدلره خیطاب  اثری مختلف  یوزلرجه 

کی  نین کئچدیگی تاریخی یولو، اوندا لری و داغالری جانالندیراراق، اونالرین دیلینده جامعهآبیده

حادیثه دوشونجهمختلف  حیاتی،  گونکو  بو  خالقین  صاباحی لری،  و  آچمیشدیر. لری  سؤز  ندان 

لرین شاهدی اولموشدور. بو ائینالی داغی تبریزین تاریخی بویو کئچیردیگی بوتون تاریخی حادثه

اوره و  اورهقوجامان  داغین  دولو  سرّلرله  نا  یی  اوغلو«  »حالج  شرفی  دانیشدیرماق  آچیب  یینی 

     476قسمت ایمیش«.  

یی، آرزی  جهیه، اونون حیاتی، بوگونو و گلهمعاصر ادبیاتیمیزدا، شعریمیز باشدان باشا جامعه

لری، ظولم و عدالتسیزلیگه لرله یورولمادان مبارزهلیکلری، جوشغون احترامالری، چتینو دیلک 

-لری، همیشه گونش سوراغیندا اولماالری، صبر و طاقت ایله برابر عناد و دؤنمزلیکمهباش ایمه

و   موضوعو  اساس  شعریمیزین  سورهلری  ادبی  آپاریچی  و  اجتماعی  سیرا  بیر  اولموشدور.  سی 

ائدهعلت تشکیل  مضمونو  اساس  شعریمیزده  گؤره  جامعهلره  واقعیتن  حیاتی  و میزین  لری 

حقیقت اوالن  دار  عالقه  و  تاریخیله  واقعیت  50لردیر  بو  تامام  شعریمیزین ایل  آسیالراق  لردن 
 

 .   20، ص    1372( حالج اوغلو، ائتنالی ائل داغی، تبریز،  1
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نن سؤزلر اولموشدور. »حیدربابایا  آدالر خطاب سؤیله  لره، جغرافیموضوعو داغالرا، تاریخی آبیده

سالم« بیر مکتب یاراتمیش و اوندان سونرا ارک قاالسی، سهند داغی، ائل دایاغی، ائینالی داغی،  

سی او یوردون شاعرینه سی، بوالغی و یا باشقا بیر آبیدهشهرین و حتا کندین داغی، درهو هر  

یوردو نین،  ائلی  اوالراق  اؤزونون دردلرینی سؤیلهبیر سمبل  اولموشدور. مهنون، حتا  یه مخاطب 

 .م  ه،ریا »ارک« قاالسینا، موسوی اردبیلی »ساواالنا« یئنه شهریار »سهند«بئله لیکله محمد بی

»میشوو« دایاناشبسترلی  اوستده  باشی  تبریزین  اوغلودا  حالج  نهایت  و  داغینا  ا  »ایئنالی«  ن 

 یه باشالمیشدیر. مههنین دردلرینی سؤیلخیطاب، جامعه

تاریخ   تبریزین  داغی  حادثه»ایئنالی  تاریخی  بوتون  شاهیدی  بویوکچیردیگی  لرین 

اورهاولموش و  قوجامان  بو  اورهدور.  دولوداغین  سرّلرله  شرفی،  یییی  دانیشدیرماق  آچیب  نی 

نین  داغیتبریزین منلیگینه سمبول اوالن باشی اوجا ائینالی   477حالج اوغلونا قسمت اولموشدور. 

سینده آالوالری، دردلری،  ن آیناسی، سینهیینده بو دیارین تاریخینی اؤزونده عکس ائتدیرهاوره

واردیر. بو آلووالر و    لری دیگی سونسوز سرلر، سؤزلر و حیکایهلری، دئمک ایستهزبانه چکن شعله

تپه  دیر لردنشعله و  دره  یاماجالری،  اونون  آل  کی  یازچاغی  هر  اللهلری،  بزهبایراغلی  نیر. لرله 

الله بو  اوغلو  باباالریحالج  اولو  گئچیلرله  باشدان  حادثهنین  اولور، ردیگی  تانیش  ر ی شاع   لرله 

گوللری توپراقالری،  داشالری،  شعرینده  و  گؤرور  بونالری  گتیریر. چیچک   -گؤزویله  دیله  لری 

اوره خزینه اونالرین  اسیک  تانیش  ایله  کئچمیشی  آچاراق،  ایستهنی  اوخوجوالرینا  ولماق  و  ییر 

 نیر: نی ائلی ایله بیرگه گؤرور و بئله سسلهچاتدیریر. او، ایئنالی داغی

 یاشاییرسان ائل ایله بیرگه، ائل ایله گؤرونورسن

 باغ آچیلیرسان، سئوینیرسن. -باخاراق تبریزه باغ 

 شانلی تاریخینی گؤزدن کئچررکن اؤیونورسن.

نی دیله گتیرمک، شاعرین مقصدی اولور  شاهد اوالن ائینالی داغی بو دیارین بوتون تاریخینه

 و تاریخین دردلریندن، بوگون. 

بئله  نیاراالریندا و  منلیگیدانیشیر  ایله،  وارلیغی  دردلریله،  اؤز  خالقیمیزی  ده  ایله    لیکله 

-بدبین   چاغداش شاعرلریمیز هر جور  کی بوتون  ییرهتتانیش ائتدیریر. حالج اوغلو بو اثریله ایس

خوش و  اومودلو  اوالراق،  اوزاق  گلهلیک بینلیکدن  گؤزلرله  پاریلدایان  ایشیقلی  جهله،  یین 

 اوبایا عشق و اومود اینجیسی یاغدیرسینالر: -اوفوقالرینا باخسینالر و ائل

 ین شاعر، او قارتال لر اوفوقون سئیر ائلهجک گله
 

 .20، مقدمه دوکتور زهتابی، ص  1372دوکتور علی اکبر ترابی )حالج اوغلو(، ایئنالی، ائل داغی، تبریز،    (477
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 لرله پر آچسین قوی  نسیل

 چاتسین ال اوجا زیروه یه 

 ابدیتله یاناشسین 

 ایتگینی آتسین -خیالیندان اؤلومو

 اوبایا تاریخی آنسین -باخاراق ائل

 یی دانسین داها حاقلی اوالراق سؤنمه

 داغا دؤندوکده صالبتله دایانسین

 بولود اولدوقدا بوتون میرواری تؤکسون 

 هاواالنسین.

دئییلدیر، بلکه چوخلو شعرلری واردیر، آنجاق  البتده حالج اوغلو تکجه اثری بو ائینالی داغی  

رلیک، وطن سئوگیسی  لیک، انسان سئوهراوبادان مودافیعه ائتمک، ائل سئوه  -هامیسیندا، ائلدن 

تبریز  شانلی  نبی،  قاچاق  یوردو،  اودالر  دالغاالنیر.  هامیسیندا  اونالرین  قایغیسی  بشریت  و 

 ن نئچه سطر بیرگه اوخویالیم: عریندهدویغوالرینی دیله گتیریر. ائینالی ائل داغی ش

 شهریمین منلیگی آل آلنی آچیق ائینالی داغیم!

 سؤیله »عاشیقلر« یوین اودلو دیلیندن، 

 باش اوجا شانلی ائلیندن، 

 تاریخین چنلی بئلیندن 

 لرین وار. بو بؤیوک ائللر اوچون قلب ده آئینه

 لرین وار. توپالییب تجربه تاریخ بویو گنجینه

 *** 

 ن داغالرین، ائی ائل داغی، آی ائینالی داغیم! قلبیوی

 بو اَسَن یئل سازی سؤیلر، 

 اویانار سؤزلری دینلر 

 هامی یئرلر هامی گؤیلر،       

 ن ایچره نه آلووالر سینه

 لرین وار، نه اوجا شعله      

 لرین وار.لر قانی تؤره تمیش نه قیزیل اللهگنج 

 ائینالی داغیم! سن ووروشدون اوجا شانلی ایگید 
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 قارال، طوفانال، دومانال الی یالین؛ 

 آجی اولموشسادا چوخ خاطره قلبینده، داریخما! 

 بیر صدفلی سازی دیندیر، 

 کی   جکدیردئیه

 واریندیر:

 بایاتی، قوشما، گرایلی 

 او شیرین دیلده نه بالین؛ 

 دوداغین وار،  -سؤیله آی ائینالی نه شیرین دیل

 آتاالردان باباالردان سوراغین وار. بیلیرم من، 

 *** 

 دیر او ائل سسی نه

 گوللر نفسی، 

 ائینالی داغیم! 

 سؤیله تا بلکه سؤنه قلبینده داغیم؛ 

 لی بوالغالر« گرچه »کهلیک 

 بو یانان کؤنلومه آغالر.

 او اوزاقالردا چمنلر، 

 نلر:او چمنلرده گزه

 نه گول اوزلر، 

 نه گؤزو یاشلی بولودالر، 

 قلبلی دوزلر نه آچیق 

 لرین وار، لی پروانهچیچک رنگ  -گول

 لرین وار دلی کؤنلون قوشونا دانه

 *** 

 یه شاعرلریوین اودلو سالمی، ائینالی! قوی داها جینگیلده

 جینالماندا او »بولود« قوی ائشیده عکس صدامی:

 سن دئدین بوی بیزه قورقود بابادان »سازلی سؤز« ایله، 

 اولدوزو سئچدین؟!نه اوزاقالردا قاالن 
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 اوبایا یاشلی گؤز ایله،  -سن دوالشدین آ »بولود! ائل

 یاغاراق، تارالالری، کؤوشنی کئچدین.

 ایلدیریمدان نه اوراقالر قاییریب، تووالدین الده 

 نه قارانلیقالری بیچدین؟! 

 له، گورولتویله باغیردین،نه اوجا سس

 هامینی حّقه چاغیردین. 

 ک هر یئره گئتسین، رهلنهده سسدره  -قوی اوسس، داغ

 سیندن گؤیه یئتسین، حاق سسی قوی او جالیب یئرکوره

 دیر توزلو سازیم، کور بونو گؤرسون!دده قورقود سازی 

 نلر بؤیودور بو سؤزوموز، کارالر ائشیتسین! حق سئوه

 *** 

 ل ائینالی آی دردلریمین اورتاغی داغیم!آی گؤزه

 قاف کیمی قالسین، نی باشی اوجا گؤروم »حیدربابا«

 عرشه اوجالسین   -سی بو ائل نفه -اودلو »حالالج« سسی 

 ده سوزالسین   ده« بیرمه  ییم حق »سؤنمز«ی »منسیزلهگؤرمه

 ده قارالسین  »آالو«ی بیر  ییم حق »هارای«ی، اودگؤرمه

 قوی او یاسلی قولونو شاختا سازین بوینونا سالسین، 

 می چالسین، سینه ائل سازین عاشیق کیباساراق سینه

 نین آغریسی قویسون، قلبی

 ری بلکه آزالسین. کده

 ونجوشدور او شانلی سهندین »بولود«

 تاکی قیزیشسین، 

 یاراسی بلکه ساغالسین 

 »سازینین سؤز« کیتابیندان یئنی بیر صفحه آچیلسین، 

 لر ظلمتلی گئتسین، گئجه

 شن گونش نورو ساچیلسین، 

 دولسون، ون گؤزلری یاشال یئنه  »بولود«

 بویون اولماق ایله ایستی گونشله«  –»قول 
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 دن بیرده دوغولسون، تزه

 آد آلسین«.  –دده قورقوددان  –دن اؤز »آتاسیندان یئنی 

 توک پاپاق باشدا، باشی عرشه دایانسین، 

 ائلدن الهام آالراق، قوی داهادا باشی اوجالسین. 

 اوقارتال ین شاعر، لر اوفوقون سئیر ائلهجکگله

 لرله پر آچسین، قوی نسیل

 یه چاتسین، له یاناشسین، ان اوجا زیروهابدیت

 ایتگینی آتسین، -خیالیندا اؤلومو

 اوبایا تاریخی آنسین. -باخاراق ائل

 گی دانسین داها حقلی اوالراق سؤنمه

 له دایانسینداغا دؤندوکده، صالبت

 بولود اولدوقدا بوتون میرواری تؤکسون، 

 هاواالنسین.
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 ندوکتور مبیّ
 

ده     آذربایجانین  مبین  گؤرکملی  دوکتور  عالیمی،  شاعری  یرلی 

دیر. مبین، شیمشک  سینده تانینمیش بیر عالیمیحکیمی دنیا سویه

دیرکی عمرونو ر بیر حکیمین انسان سئوهتخلوصو ایله شعرلر سؤیله

الیق   بشریته  و  کئچیرمیش  خدمتینده  چاباالر  انسانالر 

 گؤسترمیشدیر. 

بؤلومونده   1306مبین      طیب  اولوب،  آنادان  تبریزده   ایلینده 

-جی ایللردن ایراندا جُذام خسته1337نی بیتیرمیش و  یونیوئرسیتة 

جی ایلده  1341قورموش،    لرینی بیر یئره توپالیاراق، »باباباغی« نی 

مالی، نیجیریه   –لری  و آفریقا اؤلکه  دنیا بهداشتی طرفیندن اوروپایا چاغریلیب، اسپانیا، پورتغال 

رک لر الده ائدهلی سوروب، چوخلو تجربهلرده آراشدیرماالر و آختاریشالر ایرهو داها آیری اؤلکه

خسته جوذام  دؤنموش،  وطنینه  خستهاؤز  بو  و  اومودالندیرمیش  یاشاماغا  آرادان  لرینی  لیگی 

انسان   بؤیوک  بو  ایندی،  باشالمیشدیر.  گؤستهسئوهقالدیرماغا  خدمت  بشریته  حکیم،  رک، رهر 

تمیزله روحالرینی  انسانالرین  یاناشی،  ایشلرله  اورهمهعلمی  اینجهکیه،  شادلیق لرده  لیک، 

وارلیغیندان   معنوی  خالقیمیزین  کیمی  شاعر  روحلو  ملی  آلیب،  قلم  الینه  ده  اوچون  یاراتماق 

بسله اوشاقالر  او،  ائدیر.  یارادیمدافعه  محبتی  گؤستردیگی  گؤزهمهجیلیغیندا  و  چالیشیر  ل  یه 

نئچه کتابالر    –ده نئچه  رینا یاردیم ائدیر. او، بو ساحهشعرلریله اوشاقالرین تربیه و ذوق آلماقال

 یازمیشدیر.

 (آچیل چتریم، آچیل 1

 ( گل باهاریم، گل 2

 ( قوش یوواسی 3

 ( الی الی مارالیم الی الی 4

 ( آغ گول، آغا گول، آیی گول 5

ن عالملردن تانینیر. لرین اؤنونده گئدهسینده اوشاق ادبیاتی اوغروندا چالیشان ادیب دنیا سویه    

شخصیت قاالرقی  دونیانین  اثریله  آدلی  سارا«  »جوذاملی  الییق آنجاق  دا  اولماسینا  لریندن 
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یزین لرینی تصویره چکیب و بیر جذاملی قللیکگؤرولور. عالیم، بو اثرینده انسان روحونون گؤزه

خستهللیک گؤزه جُذاملی  اونون  اؤنونده لرینی   گؤزو  اینسانالرین  بوتون  باخمایاراق،  لیگینه 

 جانالندیریر. 

ییر. جوذاملی  یرلی بیر شاعردیر و آنا دیلینه  دریندن محبت بسلهشمشک بؤیوک بیر یازیچی، ده

بیر اثردیر. البتده شاعیرین   سارا اثری تکجه آذربایجانا یوخ، بلکه بوتون بشریته باغیشالنان اؤلمز

 شیر: باشقا اثرلری ده واردیر کی آنادیلی ادبییاتیندا یئرله

 قانلی چیچک

 شیطان در شعر شهریار 

 عمادالدین نسیمی شاعر طبیعت

 به یاد شهریار 

 تاریخ  تبریز، گنجینة نهفته در بستر 

 نظامی گنجوی 

 و باشقا اثرلری.  

ایراندا اونون هئیکلی اؤز حیاتیندا قورولموش و قدیر بیلن دیرکی  دوکتور مبین، ایلکین عالیم     

نئچه شأنینده  اونون  قورولتایالر،  -خالقیمیز  تؤره  نئچه  شنلیک  و  آخشامالری  ی  نلر شعر 

ک اوشاقالر اوچون ده رلدهکی مبین بیر فرهنگسرا دوزه  دیرقورموشالر. چکیجی حادثه بوراسی

دوزه سالون  بیر  قوبؤیوک  اورادا  اوشاقالرین لدیب،  یوخسول  توپالییب  اویونچاقالر  و  لچاقالر 

گؤزهاستفاده بیر  اوچون  سالونالردا  سی  باشقا  و  کیتابخانا  فرهنگسرادا  بو  یاراتمیشدیر.  یئر  ل 

 واردیر.

 )یئتیم اوشاقالرا(  سی  محبت تشنه

 دیرمحبت، دریا

 سیز بوجاق  -اوج سوز 

 محبت ایچینده 

 من بوغولموشام 

 

 کیم بیلیر 

 بلکه ده بیرگون 

 میش محبت گؤرمه



 نیر /    اولدوزالر اله     430

 

 من دوغولموشام 

 

 آتاسیز، آناسیز 

 سارماشیق کیمی 

 ساریشیب حَیاتا 

 یاپراق آچمیشام 

 

 ن اؤلومون اَلینده

 گؤز ائیله ییب   -گؤز

 اوزولوب، قیریلیب 

 بوُرا قاچمیشام.
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 یاشماق

 478بیر ادبی آخیم کیمی

چاغداش  آذربایج    گلیشمه ان  سرعتله  دوم  دهادبیاتی  آرخ    –دیر.  زینه  سودور.  بیر  آخار  دورو 

ظولمت   –یینه اینانیرام. بو آخیم هر نه چیرک، یارا، ظولم  رسا دا، بیر گوجلو سئله چئوریلمهاولو

 واردیرسا یویوب آپارمادادیر. بونا دریندن اینانیرام. 

آخیم،     آ   ادبی  گلر.  چاغالشیب  روحوندا  شاعیلرین  یا  و  ادیبلر  ساییدا  زمانهبیر  نین،  نجاق 

ایستک  اؤزونده  دورانین  دورومالرینی  دردلری،  وئرهلری،  پای  نسیللره  گلن  و  ر. ساخالیار 

ر نئچه ادبی آخیم گؤز اؤنونده جانالنیر، ترپه نیر، یولون آچیب آذربایجان چاغداش ادبیاتیندا بی

تان  یه یاتشک و اورهلی گئدیر. آنجاق یاشماق، بو آخیمالر ایچینده ان گرگین، درین، مح ایره  –

 دیر ده!دیر؛ آنجاق قاالرقیبیر آخیم

ایله   –  "یاشماق"–میش، ساده بیر درگی  انماسیندا بلکه ده اون ایل کئچمهبو آخیمین یار    

کتابی چکدی. گنجلر بونا قاتیالراق، اورتا یاشلیالر بلکه نیسگیل    60  –  50باشالسا دا، آردیجا  

دا   قوجامانالر  آنجاق  تاری  –لندیلر؛  ترسینه  خبوتون  اولدوغونون  بو   –لرده  آلقیشالریالر. 

دیلینه   اورهئش  –ادبیاتینا    –گونوموزون  تاپعرینه  قلملی  الی  باغالیان  آخیمین ک  بو  مادیم 

آنجاق قارشیندا دایانان    –قارشیندا دایانسین، اونا زیل باخسین؛ بلکه هامینی آلقیشدا گؤردوم  

 ساده دئییم شعر و اتدب مولکونه الییق گؤرمه دیم. –اولورسا دا 

یارادیجیلیقالری     گنجلرین  گوندوزوموزون  60  –  50   بو  ادبیات  بوگون  اوالراق،    کتاب 

پار بیر گونشیایشیقلی و  بونو دایلدایان  بونالرین عصاره  دیرلر. آنجاق    –سینی  آرتیرمالییام کی 

  "گؤزون تروریست   –شعرلر توپلومو و قوجاغین امنیت    "–نین سون کتابی اوالن  سعید موغانلی

بکتابی  من  ایستهدیر.  آراشدیرماق  کتابی  بو  تنقیدی  ورادا  یا  و  آراشدیرما  ادبی  سونراالرا  میرم، 

          بوراخیرام. آمما تانیتیمی الزیمدیر. بو کتاب آلتی اثری اؤزونده ساخالییر:

 
478  



 نیر /    اولدوزالر اله     432

 

 ایلک شعرلر   وطن شعرلری، –دیر آدیم هیجان                     

 سئوگی شعرلری    قوجاغین امنیت، گؤزون تروریست،      

 زیندان شعرلری    آدین آزادلیقدیر، گؤیلومه دوشور،      

 سون شعرلر   دیر، شاعیرین ایشی سئومک      

 شعرلر  –نثر    سنسیز یالقیز قالیب تبریز،     

 لرعرب دیلیندن چئویرمه   دیلدن دیله بندم،

اؤیرنجیدرگی  "یاشماق " بیر  نسی  بیر  اوالراق،  درگی  اؤیرنجیسل  یارادیجیلیقالرینی  ئچه  نین 

حیکایه، نثر،  شعر،  باشقا    توپالیاراق،  و  دیل  گرافیک،  طرح،  کاریکاتور،  آراشدیرما،  ادبی 

باخیشدا باشقا درگ موضوعالرال اورتا لرله فرقلی اولدوغونو هامی باشا دوشدو. بو ییا گلدی. ایک 

فرقی دوشونمک ده چوخ چتین دئییل ایدی. بو حرکت داوام ائتدی، هر بیر گنجین اؤز شعرلری  

بیر   نظرلریله اورتایا گلدی؛ بو کتابالر آز حجملی اولورساالر دا  نین یاردیمی و بیری –تکلیقدا بیر 

باغالنتیدن یارانان دویغوالدوشونجه باغالنیردی و همین  اورتایا گتیریر. رال  بیر دیلی  اورتاق  الر 

 شیر. عشق اولسون بئله بیر حرکته!دیر بیرلهیخیالیر، سانکی بیر مللتین اللریاللر س

و وار و گوجو واردیر. باخیشی  ؤزماعی آخیم کیمی اؤز یولو وار، سالرین هر بیر اجت ادبی آخیم    

بوراخمیر باشینا  اؤز  زادی  بیر  هئچ  توخونور.  شئیه  هر  بورویور.  یانی  بیر هر  دئدیگیمیز  آخیم   .

  –توپاغینی، دیلین    –یینی، تاریخینی، وارلیغینی، داشین  جهدیر. بیر مللتین گئچهبؤیوک پازل

بوگونون و صاباحین، ایگیدلرین و هر زادینی    –دوشمانالرینی، دوننیین    –رونو، دوستون  کولتو

دیر،  پازل  بیر  ده  بلکه  آپاریر.  اؤزونده  یوخ،  چکیر.  دالیجا  کیمی  واگونالری  قاتار  مختلیف   بیر 

مهرهمهره بو  آمما  سایی لرله.  چوخ  صبغه لر  بیر  هامیسی  اوالراق،  آخیمدا  لی  بیر  چایدا،  بیر  ده 

تو مهرهآخیر؛  بو  گئچهپالنیر.  تاریخ،  گلهجلر:  بوگون/  مورخ ک/  شاعیرلر/  لر/  جک/  ایشچی  لر/ 

باشقا   مینلرجه  ده  بلکه  یوزلرجه،  و  نفرت/   / ادبیات/ سیاست/ سئوگی  هنر/  باشقا    –موسیقی/ 

... و  سئچیلمیش  دوزگون  هامیسی  آمما  چکیر.  ایله  اؤزو  و  ساخالییر  اؤزونده    -موضوعالری 

نی ائله بونا گؤره  خیم دئمک اولمازدی: یاشماق آخیمیسؤزوم بوردادیر... بئله اولماسایدی اونا آ

ی ایچینه  لربیرینه باغالنمیش مهره  -ایله بیر  بونا وئریرم چونکی موضوع بیرلیگی، بیر دوشونجه

 دورو بیر آرخدا آخیر و اولور : یاشماق ادبی آخیمی! –آلیر و دوم 

آخیمیبو     یاشماق  آرتیرمالییام  دا  کونسانترهنو  عصارهنین  یا  و  اؤز    –سی  سی  سعیدین  ائله 

سل باخیشلی شعرلرینده،  دوشونجه  –دیر. اونون دویغوسال و شاعیرانه سؤزلرینده  یارادیجیلیغی

لرین هامیسی دوزگون منجه بو مهرهلرینی گؤروروک. آنجاق  سینده بو پازلین مهرهر بیر کلمهه



 433/        نیراولدوزالر اله 

 

  

 

باخین،   کئچهسئچیلمیشدیر.  بویو  تاریخ  شعرلرینده  اوالیالر،  ییمجهاونون  ایگیدلریمیز،  یز، 

بیر  حرکت باخیشالر  حتا  س  –لر،  مهرهبیر  بو  اوزاتمادان  سؤزو  آراماق  اییلیر.  ایله  شعر  بیر  لری 

 اوالر:

سونرا"     قیسسا شعری    "ساواشدان  بیر  باشیندا  شعرین  بو  گتیریرم.  اؤرنک  شعرینی  عنوانلی 

 گتیرمیش: 

 ییمدن سئوگینی قوپار قوپار اوره"

 سیز ده یاشایار آدام آخی سئوگیلی

 یینی سئوگیلی آپار آپار هر نه

 "نین قانینا قادام.سیز سئوگیوطن

اصلی   کیمی  باشالنیش  بیر  قیسسا شعر،  اوالجاغینی دوشوندورور. وطن بو  نه  ایچینده  شعرین 

 بؤلومو گلیر: "اتحاف"معناسی و اونون یئرینی سئوگی ایله و سئوگیلی ایله ده آچیقالییر. سونرا 

اا یاراالنیب، بو گون کانسئر خسته)ایران عراق ساواشیند -یله ال به یاخا اوالن، قورد اورهلییی 

 دؤیوشوب پئشمان قاییدانالرا اتحاف...(  کلی، شیر بیلکلی آتاما و آتام کیمی

عراق ساواشینا و سونوجونا    –بو اتحافدا دا چوخلو سؤزلر وار. بیر باالنین آتاسینا باخیشی، ایران  

ب بیر  خالقینی  ایله  اؤزو  اؤنوندهباخیش،  گؤز  و...  گؤردویو  بیرگه اخیشدا  شعری  بو  ایندی  دیر. 

 اوخویالیم: 

 بریک ائدیرلر قونشوالر هانسی سا بایرامی ت"

 سویونو توتارکن "سن ایچ"

 حکیم لر شربت تؤکور بوغازینا آتامین 

 ده لنمه آتام آلالهدان گیلئی 

 عزرائیله

 سیز دؤیوشچودور آتام سیالح

 لرجه ک پایالمیش ایلده یاغلی خورهچهشلم

 گون اورتا دئسرلریله آشیق آلماسی 

 لر تر دسمالی، استامینو فئن و گئجه 

 چیراغی، دمیر پاپاق قووه 

 دیرآتام انقالبچی 

 شاهسئون داواالریندا ساپاند آتمیش
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 لرینده بالیق کنسئروی پایالمیش االحواز چؤللوک

 آتام یاراسیز یارانمیش 

 لییی ایله ال به یاخادا خسته "کانسئر "و ایندی 

 ساواشین قورتاریش بایرامینی تبریک ائدیرلر 

 ساققال گودوکچولر

 کولموش آتاماساچی ساققاللی تؤ

 زهر ایچیرن کیمی قورتاران ساواش

 ایچیردیلن کیمی قورتاریر آتامی  "کانسئر"

 جه گؤزلری یئشه ریر آغالماغا ساده

 هم ده خاطرالیا بیلیر 

 کیمه آلما کومپوتو وئرمیش

 یئر آلماسی. "سامیان"کیمه 

  
 یه ساالم وئردییینی ده اونودماییب هله "باکری "

 "الریال یاشایان آتام.  "سوروم"لرین حکیم 

 ........... 

شعری     بو  اؤزونوز  اشاره  آنجاق  اوالن  اورادا  و  داوخویور  بویورون.لره  حکمتدن    قت  ناظیم 

آتاسی خستهندانشدیغینی،  ده  بوگون  و  دؤشچواولدوغو  دؤیوشمهین  اؤزدمیر  "لرینی،  لیکله 

شعرلر"دن،  "آصیف ثریا "دن،  "اونودولمایان  رضا"دان،  "حیدیربابا"دان،  "جمال  دان،  "خلیل 

 سؤز آچیر...  نداباس لیسانی جی اوتاغیندا ع37نین اغیدن و اردبیل دوست"37یر دداوام ائ"

بئله       اوخویورساق  شعرینی  هانسی  هر  اوز    –سعیدین  موضوعالرال  گله  –بئله  ییک.  جهاوزه 

 بیرگه اوخویالیم: -آدینی وئریر "نثر شعر"شعر آدالندیرمیر، بلکه   –ایندی باشقا شعرینی 

 "لئیلیم لئی...لئیلیم لئی... لئیلیم لئی..."

شقیران گلین باجیم  الرا قی)ائوین(ده اوتوروب، بیزی زیندان  اؤزو"بو شعرینی ده اتحاف ائتمیش:  

 "نین گؤیسل دویغوالرینا..."لئیلی حیدری"

 شعر:

 آه ائی... 

 لئیلی...   
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 لئیلی...       

 لئیلی...         

 سنین آدینال تانینیر اورئییر حاجی بیلی...

دیر، آدین لرین چیبان گؤینرتیسی آدین نظامیآدینال اؤیونور شعر. آدینال سئویشیر فضولی بابام.  

 سی: سی. آدین واحیدلرین چاخیر مزهنین آپاق سئوگینیظامی

 دیر ئیال دلیمه مجنونا دلی بلکه ده ل دئ"

 ."دیر الن یئرده بوتون عاقل و دانا دلیعشق او               

ییرم. بورادا  و شعرین داوامینی اوخوماغی ایستهبوشعرین ده بیر پارچاسینی وئرمکله، سیزی ب   

ا،  ر بو آالن گئنیش اولدوقجییینی گؤرمک الزیمدیر. هر نه قده نین گئنیشلدا شاعیرین دونیاسی

گئنیشبو   دونیاسی  آخیمین  آخادبی  بو  دا  دوغرودان  هم  دیر.  و  گئنیش  هم  دونیاسی  یمین 

گؤروشلریله درین دونیا  یا  و  باخیشالری  سیرا  بیر  بونالرین  کیمی  یازار  بیر  من  کی  اولور  دیر. 

همین اوسته دوراندا گنجلر اوچون بوندان آرتیق انتیظار اولماز.    –راضیالشمایام، آنجاق اوست  

اوزه گلیریک. باخین بورادا اوالن    –ل تعبیرلرله و ایماژالرال اوز  کدییم شعرده ان گؤزه آدینی چ 

الن کیشی  ر، قارداشلیق انگینلییینده اویینی منه پای گؤندهچهو سن نازلی باجیم، لئ  "سؤزلره:  

گئتمکده سویا  ارکین سؤزجویو  قاباغیندان  ساعات  الزیمدیر  کاالیغی  کامیون  بیر  دیر. 

 "ینده چاتانا کیمی... و قورخوموزو شعره بوشالتماغا بیر قیرمیزی خودکار...کیشیلیی 

عصارهنهایت     یاشماغین  منجه،  اوالن  ،  یارادیجیلیغی"سی  سطرینده  "سعیدین  بیر  هر  نین 

حرفیله باشالنیر: دیل/    "د "شیریک. شعر، منجه اوچ  دویغو و بیر دوشونجه ایله اوزله  شاعیرانه بیر

اوخودوقجا، شعری   شعرلری  بو  و  واردیر  شعرلرینده  ده سعیدین  اوچو  هر  بو  دوشونجه.  دویغو/ 

بیر کتاب اوالراق یوزلرله قونو ایله تانیش اولوب و سوسوز بیر    –قیسسا دفترده    6ایچیریک. بو  

اؤزونو س بیلمیانسان کیمی سو کنارینا چاتدیقدا  باشاریالر دیلهاخالیا  یئنی  ییب، ر. من سعیده 

اوجالیغی دویغوالریباشی  داها درینلشمهنی،  و دوشونجهنین  یوکسه لریسینی  لیشینی  نین داها 

د دیلیمیزین  یولداشالری  یرچهآرزیالییب،  یوزلرجه  اونون  و  اوالرکن  سعید  اینانیرام.  لیشینه 

شعریمیز اوالجاقدیر و دونیا شعریله آیاقالشماغا دا اینانا بیلیرم... سون    مدرنوارکن، دیلیمیز و  

ایللرله یاشایاجاق و دیلیمیزی ده یاشاداجاق. دیلیمیز  سؤزوم بودور کی، یاشماق ادبی آخیمی، 

                      ده...ده دیرچلمهاؤلن دئییل...شعریمیز
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 479کیان خیاو

 

خیاو      کیان  ا توکل  شاعیرلریمیزدناسالمی  سونراکی  مختلف نقالبندان  شئعرلری  کی  دیر 

. او، لرده چاپ اوالراق ادبیات دونیاسیندا آددیم آتمیش و آز بیر زماندا شهرت قازانمیشدیردرگی

اراتدیغی شئعرلرله یئتمه زمانیندان شئعره ماراقلی اوالراق، ی نی  ایلینده دوغولموش و یئ   1359

شئعرینده یئنی بیر جیغیر آچماغا چالیشمیش و یئنی بیر باخیشال تازا بیر    لنکسآذربایجان گله

آ و  باخیب  شئعره  دان  سؤیلهآچی  شئعر  ایله  شیوه  مخصوص  اونون  مهزونه  باشالمیشدیر.  یه 

تورکی اؤزل بیر یئر توتور و دئمک اوالر یئنی بیر باخیشال   –شئعرلرینده سئوگی، وطن، آنادیلی  

کیان خیاو، آذربایجان و آنادیلیندن دانیشان زامان  و تازا بیر سؤزله شئعر میدانینا گیرمیشدیر.  

شعار وئرمیر، بلکه بئله قونوالری دوشونجه و دویغو   –بوگون شاعیرلریمیزین قونوسو اوالراق    –

 ییر: له سؤیلهرک چاغداش دیلیمیزده یئنیلیکالشدیریب، ان گؤزل سؤزجوکلر سئچهایله اویغون

 شعرلریم 

 قارانلیغا آتیالن ایپک سالحدیر، 

 ، بو سببدن

 سونو آیدین صاباحدیر. 

خیاو     کیان  شعری  زبان  دیلیدهدر  شئعر  وطن  ین  اؤزل،  دیلده    ده  سنتی  و  تاپیر  بیان  بیر 

 تکرارالنان بیر شیوه ایله یوخ، بلکه یئنی بیر طرزده دیله گلیر: 

 من وطن دئییلم کی 

 سینیق سازالر دیاری یام 

 الر یوردو. قیریق ماهنی

 لردیر ایتیرمیشم سنه

 او داغالریمدا اوالیان بوزقوردو.

ایستهشئ  شاعر    اؤزو  ایرهعرینی  کیمی  بئلهآپاریلی  دیگی  چکیر.  اؤزویله  اوخوجونو  و  لیکله ر 

اوخوجو اونون شئعرینی دوشونور و شاعیره اؤنملی اوالن بودور کی اوخوجوسونو اؤزو و سؤزو ایله 

 یاناشدیریب و تاریخی تعهدونا عمل ائتسین: 

 
 ، ص  آذربایجان درگیسی، سایی  479
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 یینیزی، دوستالریم!جهدئیین دییه

 من شاعیرلیک درامینی اویناییرام حیاتدا 

 سئییرچیلر 

 ر باشا دوشسونلرایست

 ایستر سالونو ترک ائدیب گئتسینلر.

ایشه گئد     شئعرینده، چوخلو  ده  ه کیان خیاو  بیری  اوالنالردان  قونوالر  قونوسودور.   "اؤلوم"ن 

رک، بلکه ده زیروه تانییر. اونونجا، شاعیرلر تکجه  شاییشین داوامی و آردی بیلهشاعیر، اؤلومو یا

 اؤزولری اؤز اؤلوملرینی سئچیب و معین ائدیرلر: صینیفلردیرلر کی 

 دیر بیزیم.اؤلوموموز اؤز الیمیزده

 دیک  –اؤلومون اوزونه باخاراق دیک 

 ریک.سک اؤله بیلهنه زمان ایسته

لری اوچون ضروری بیلیر و بو ، بلکه اؤلومو یاشاییشین گؤزللیک آنجاق شاعیر اؤلوم دالیجا گزمیر

 یر:شئعرینده بئله داوام ائد

 قالدیر ایچک اؤلومو، 

 یاشامین ساغلیغینا! 

 او، باشقا بیر شئعرینده ده بئله سؤیلور: 

 سین!حیاتا تاپشیرین منی سئومه

 من چوخدان آداخالمیشام اؤلوم قیزینی. 

دونیایا       بوتون  و  سئوگیه  اؤلومه،  یاشاییشا،  باخیشالر  بیر  اودلو  و  عاشقانه  کیاو  کیان  دئمک 

او اودلو  بئله  خالقیرهباخیر،  دولو،  سئوگیسیله  وطن  و  بو کله  و  قوشور  شئعر  آنادیلینه  و  نین 

لی  آلووالنیر. او، بئله شئعرینی ده بیر سئومهر بیر بیت شئعریندن شعله چکیر و  سئوگی اونون ه

 سیالح کیمی سئوگی و وطن یولوندا ایشه آپاریر:

 نین اورتاسیندا بودور، تام ایکی گؤزلری

 سی بیر گوهلل.شعریمین هر کلمه

 بومباردومان ائدیر اونالری سؤزلریم.

 اونالر منه گوهلل آتیر 

 من اونالرا شعرله قارشیلیق وئریرم.

 اونالرین دیلین کسیره سؤزلریمله.
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 بوگون قان تام اوره کلرینده دیر

 لرله قانا نئجه باتار انسان، گؤرسونلر! گوهلل

 آغیز آچمارام اونالرا 

 دورموش آغیز آچمارام. داشدان کیمی 

 فقط 

 اوزون  –هله اوزون 

 قارانلیغا سیخاجاغام شعرلریمی.

 یا ساغدان، یا سولدان 

 یا اؤندن، یا آرخادان 

 بیر یئرلریندن بئله 

 یاراالیاجاغام تام اؤزوم کیمی.

شوبهه یوخدور کی کیان خیاو آذربایجان یئنی ادبیاتیندا یئنی بیر طرح تؤکه رک، تازا ادبی     

هلهآخیمال و  تانینیر  سیراسیندان  شاعیرلر  بوراخان  ائتکی  فرصترا  چوخلو  بیر  الده لیک  ده  لر 

 واردیر. 

یوزلرجه کیان خیاو کیمی شاعیرلرینه     ادبیاتی  آذربایجان  ائتمیرم کی چاغداش  یئنه شوبهه 

اوچ بشریت  دایاناراق،  دایاق  کئچمیشیمیزه  زنگین  و  اوچون  آرخاالناراق  گؤسترمک  ون خدمت 

 ییک!لیمک اوالر. بئله آیدین گونه گؤز تیکمه جک گؤزلهآیدین گله
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 نیرمیانادا اولدوزالر اله

 

 محمد شیخ االسالمی

 

آدلی      آراسیندا  مییانانین شاعیرلری  االسالمی  تانینیر. شیخ    –محمد شیخ  بیر شاعیر  سانلی 

جی  1336سئون  رده ازبر اوخونور. حقاالسالمی، حاق سئون تخلوصو ایله تانینیر و شعرلری دیلل

قایناغی  رک شعرلرییهآشیق شعرینه ده درین عالقه بسله  ایلده دونیایا گؤز آچیب، ایلهام  نین 

 دن بیر شعری اوخویالیم: سئونور. ایندی حقاولموشد

 ار دی  –ار  اق اولدوم دی دوست

 سوروندم... 

 ایللر کئچدی 

 هئچ بیر، گؤر من گؤروندوم؟ 

 شعریم تکین بولودالرا بوروندوم

 شاخ قامتیم دار ایپیندن آسالندی

 دووارداکی سازین تئلی پاسالندی.

 *** 

  

 جلیل درهمجانی

شاعم     گنج  و  آدلیم  بیریانانین  درهمجانیییرلرینده  جلیل  ده  تخلوصو   "تونقال"دیر کی  سی 

یازیب   یوردونو    –ایله  بیلیم  تونقال  بسلهیارادیر.  ماراق  درین  شعره  و  ادبی  ریهبیتیرمیش  ک، 

بینؤره دا  قوی ییغینجاقالرین  بیرگه اسینی  شعرینی  قیسسا  نئچه  بیر  بورادا  ساییلیر.  نالردان 

 اوخویالیم: 

 یازیق کؤنلوم 

 لر گیزله نیب سئوگی

 سینیق گولوشلر آرزدیندا 

 سوچسوز اوشاق گؤزلریم 

 جایناق آتیر یانلیشالرا 
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 هورومجکلر یووا ساالرکن 

 دوداقالریما یئنه سئودا امیرم 

 یاساقالردان 

 ه....ی منیم یازیق کؤنلوم 

 پارایا دالدانیب 

 سن اومان سئوگی 

 سن یالقیز قاالجاقسان 

 یالقیز، یازیق کؤنلوم! 

  *** 

2 

 بیر دوندوروجوم اولسایدی 

 گیمی اورهدوندوراردیم 

 بو شیطانلی هاوادا 

 دئیه! –سیم کیفسیمه

  *** 

3 

 سنسئوگی دنیزینده مایاغیم سن

 دیر گیم سینیقکوره

 یئلکه نیم جیریق

 سن؟سن ده سؤنهرم اوندا کی نئیله

  *** 

4 

 سن گئتدین 

 ییرم سنی من ده هارایالریمدا دیله

 گونش سولدو 

 قانداللی آرزیالریم 

 یالوارارکن اولدوزالرا 

 ایزلرینی گزیردی سنین 
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 قانادی سینمیش دورنادان 

 سن گئتدیم 

 گونش سولدو 

 دورنا اؤلدو 

 ییرم سنی. اؤز هارایالریمدا ایزله

  *** 

  

 حسینجانی ابوالفضل 

یانا شهرینده  ایلینده م  1361دیر کی  رینده بیری ده ابوالفضل حسینجانییانانین گنج شاعیرلم    

دان ایکی شعری  یارادیر. ایندی حسینجانی  –دییی ماراقال یازیب  ان اولوب و آنادیلینه بسلهآناد

 بیرگه اوخویالیم:

 خوش گلیبسن

 ساالم! 

 میزه خوش گلیبسن اؤلکه

 –لر واردی سنین خورجونوندا سؤیله نه

 لرهسن بوتون قاران کؤرپهپای وئره

 پاییز؟ 

  *** 

 سون شعر

 تاپداالندی سوکوت توفنگی ایلن

 هارایالنان شاعیر 

 لندی آسیلدی، گوهلل

 سینده دانین ایلک پرده

 بیر الینده کاغیذ، بیر الینده قلم 

 یازدی سون شعرینی، یازیلمامیش!

  *** 

  

 آیدین ار  –ابراهیم احمدی 
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دیر کی مییانانین عیریمیزن اصیل آدی ایراهیم احمدیآیدین ار تخلوصو ایله شعرلر یازان شا   

بیر شاعیردیر. تانینمیش و فعال  ار  "گنج شاعیرلری آراسیندا    ایلینده مییانادان  1351  "آیدین 

-راق گؤستهاوخویاراق، لیسانس آلمیش و شعره ماسینده درس  گؤز آچیب، ادبیات ساحه  یادونیا

شعرلرین یارادیجیسی اولموشدور. ایندی آیدین اردن ایکی شعری بیرگه    ل رک آنادیلینده گؤزره

 اوخویالیم: 

 قاراچی 

 داغالر آغالر یارالی 

 داغ دره دن آرالی 

 یوواسیزدان سورمایین 

 هارالیسان هارالی؟ 

 بوزارمیش یاماق کیمی گونش گؤیون اورتاسیندا، بیر 

 بالتا کسیلیردی، یاشیل لیقالر.  –بالتا 

 بویلو قادین قان اییینه، یئریکلرکن بیر بیریله 

 الر. ساواشماقدا دوغولمامیش اکیز تای

 ن چاغدا اؤپوش سورگون گئدهدوداقالردان 

 لره قاتیب چاتدیم اؤز یوکومو قاالق نیسگیل  –بؤلوک وارلیغیمی، قاالق  –بؤلوک 

 یوال دوشدوم قاراچیالر کروانییال، او اوبادان بو اوبایا 

 دی گؤز ائویمدن قارا دومان داشییارکن یوخلوغومو، سیلینمه

 یئنه بالتا، یئنه یاالن 

 اؤلکه هارایالندیم، قاراچیالر هاراییندا  –اؤلکه 

 داغالر آغالر یارالی 

 دن آرالی دره  -داغ 

 یوواسیزدان سورمایین 

 هارالیسان هارالی؟ 

  *** 

 یانغین ایستک

 باشیم گؤیده اولدوزالری تاالن ائدیر

 آیاغیمدا پاسلی قاندال 
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 بؤیوم اوجا

 الیم قیسسا 

 دامارالریم ایالن کیمی 

 قالخا  –اؤزلوگومده قالخا 

 سورونرکن

 قابار اللریمده   –قابار 

 اولدوزالنیر 

 یانغین ایستک! 

  *** 

  

 ارشد نظری

لر یوال ساالراق،  دیر کی اورادا مختلف درنک شاعیرلریندن بیری یرلی  هیانانین دارشد نظری م    

ا یئرینه سالمیشدیر.  مییانا شهرینده  فعالیتی  میادبی  برابر  ایله  نئچه دوستو  بیر  چنلی  "انادا  و، 

درنگ  "تئل ادبی  بیر  ییغینجاقالری  ادبی  دؤورهآدیندا  شاعیرلری  گنج  و  چئویرمیش  ینه  س ه 

نظری   ارشد  یاشال1339توپالمیشدیر.  اولوب، گنج  آنادان  ایلده  ماراق  جو  ادبیاتا  و  ریندان شعر 

اونبسله برابر، قیسسا حیکایهمیش و مختلف یؤنلرده چالیشمیشدیر.  -لری و مقالهون شعرلریله 

 لری ده اوخوجوالرین رغبتینی قازانمیشدیر. ایندی بیر نئچه قیسسا شعرینی اوخویالیم: 

 1 

 یصالحاتا

 توسباغا قیندا 

 ی قورباغا قار

 چپر آلتیندا 

 "ایصالحات"

 باغیریرالر 

 اولمایا گونش، 

 باتیدان چیخیب:!

  *** 

2  
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 یول گئدیر

 چوخداندی سنله ویداعالشدیغیم قاتار 

 بئینیمده یول گئدیر 

 بایرامدا یولال گؤزلریمی 

 یولدا قالماسین. 

  *** 

3 

 یاپیشدیردیم اوره ییمی 

 قاپیمیزین اورتاسینا 

 دؤیسون یار گلرسه اونو 

 او دؤیونسون.

  *** 

4  

 قورباغا گؤلو 

 داش آتاندا قورباغانین گؤلونه

 نره آن، قورباغاالر گیزلهبیر نئچ

 سوندان یئنه هه نیرتیلر اوجاالر 

 نر.باشالرینا داش دا یاغسا دیلله

  *** 

5 

 ک بزه

 دیلرلی بزهیر گؤزهب

 دیکجه کیفیرلندی بزه

 ن کدرلندی اونو گؤره

 یندی چوخ یهآمما اؤزو 

 چوخ سئویندی! 
  

 دیلر بیر کیفیری بزه
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 ل اولدو گؤزه

 یندی اونو گؤره ن چوخ به

 اؤزو باخدی کدرلندی 

 نه سئویندی  

 نه ده دیندی. 

  *** 

 

 

 

 480بختیار نصرت 

و     دولغون  شعرلری  اونون  دوتور.  یئر  بیر  یاخشی  اؤزونه  ادبیاتیمیزدا  معاصر  نصرت  بختیار 

شعرلری رژیمینده  پهلوی  اثرلردیر.  محتوالی  اسالمی  انقالب  شاعیر،  تاپمایان  امکان  چاپینا  نین 

قان"انقالبیمیزدان سونرا   بوتون شعر   "قیزیل  قازاندی. نصرت  کتابینی چاپا یئتیردی و شهرت 

اولموشسدور.   –خشامالریندا  آ اوز  به  اوز  آلقیشالرال  گورولتولو  اوخویارکن  شعرلر  دانشگاهالردا 

 سینی قیرمامیشدیر. سیله ده عالقهصفحه "یاشیل خیال"نصرت 

یاشیندان شعره اوز گتیریب و دیپلم آالندان سونرا بیر  15ایلینده آنادان اولوب،  1313بختیار    

تانینمیشدیر. کیمی  شاهین    شاعیر  شاعیر،  یاشاییر.  اورادا  قوروب،  مسکن  تهراندا  ایسه  ایندی 

شاهلیق   و  چاغیریر  عصیانا  شاعیری  اولدوغو  قدغن  آنادیلین  دایانیر،  قارشی  ظولمونه 

 رک خارجی مزدورالرین وطندن آرینماسینی آرزیالییر:نهاستبدادیندان کدرله

 ائلیمین دیلینی دوشمان باغالییر 

 ؤنلوم آغالییراوغولسوز آنا تک ک

 ک داغالییرلر اورهیازدیغیم اینجی

 کدوشمانا غلبه چالینسین گره                 

 ک.یوردومدان اجنبی آرینسین گره               

ن شاعیر بو لرین یوردوموزدا قورقو قوردوقالرینی گؤرهدیر. اجنبیکاریبختیار نصرت وطن نغمه

 دوروما دؤزه بیلمیر:

 اوال بابکین قانلی الینه آند 
 

 .75دی  12، 154امید زنجان، سایی   480



 نیر /    اولدوزالر اله     446

 

 گون تکین پارالیان شانلی ائلینه

 کوراوغلو، آیوازین چنلی بئلینه 

 دوشمانی قویماریق آنایوردونا.                             

 دا شاعیر دئییر:  29انقالب باشالیان گونلر، تبریز ده بهمنین  

 ای ایگید دوغان قهرمان آنا 

 باخ گؤزل تبریز چالخانیب قانا 

 ک میدانا؛بیز ده گل قوچ تک گیره

ملتی ایران  گونلرینده  قادین  انقالب  ال  کیشی   –نین  قاالسینی    –لرین  شاهلیق  وئریب  اله 

 ییخماغا چالیشانالری گؤردوکده دئییر:

 اله –قارداشیال وئریب ال   -باجی  

 لر آلماغا ائدیب تاخت و تاز فعله

 دئییر کی وئر سیالح باغالییم بئله

 سی اولماز. دیشی –گی ئرکهآسالنین ا

اؤیرهامام خطی  –آمریکانین جاسوسخاناسی   بئله نجی نین  اوالندا، شاعیر  اشغال  لری طرفیندن 

 دئییر:

 دانشجوالر، مرد اوغولالر 

 افشا ائدین، افشا ائدین               

 انسان قانین سورانالری 

 لره ساتانالری آنا یوردو اجنبی

 لری خائنایکی اوزلو انتظام تک 

 مئی یئرینه آل قان ایچیب 

 باش یاسدیغا قویانالری 

 رسوای ائدین، افشا ائدین!           

-کده یئنی نائلیت دیلهدن یئنی بیر شئعر تقدیم ائدیب، شاعیر اوچون گله  بورادا بختیار نصرت

 ییرم:

 دانیشیرام 

 بو گئجه سرابین سیرتیق یئللرینه

 بلور چنلرینه             
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 قوناغام.                           

 اولدوزالر آلیشیر

 لرین لی زیروهگوموش دوگمه 

 یاخاسیندا گونشین سونگولری سانجیلیر   

 ک بولودالرین سئیره      

 تنگه لرینه.                     

  *** 

 بو گئجه سرابین سیرتیق یئللرینه

 بلور چنلرینه         

 قوناغام.                      

 لرین یوموشاق قانادینا موشام کؤلگهقون

 بیر الیمده ناظیمین کتابی 

 بیر الیمده نردوانین       

 شعری واراقالنیر.           

 الچینالرین 

 قانادالری         

 ییر! ساچالریمی یئل پیله          

 دن یه غصه اوزولمه

 ییمین یولالریندا  اوره

 دانیشیرام. 

  *** 

 )قارانقوش( 481داود اهری 

اهری       خراط  آالندان  1338داود  دیپلم  شهرینده  اؤز  اولوب،  آنادان  شهرینده  اهر  ایلده  جی 

اورادا طب اوخویور. آمما آغیر بیر خسته اؤز وطنینه  لیسونرا یوگوسالویایا گئدیب  اوغراییب  گه 

 قاییدیر و تهراندا تحصیلینه داوام ائدیر.

 
 .75بهمن   3، 157امید زنجان، سایی   481
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یازاری  قدهقارانقوس سربست شعرلرین  ایندیه  خیال "ر  دیر.  دا چوخلو شئعرلری چاپ  "یاشیل 

بدبین  زامان  آمما هئچ  آجییر،  او، ملتین یوخالدیغیندان  بیر شاعیردیر.  اولوبدور. شاعیر دردلی 

 دئییلدیر. چونکی بیلیر ملت اویانماسا دا دایانمیر: 

 بو ملت اویندی 

 کندینه اینانمادی     

 چای آخدی دا اینان آخانمادی       

 مما دایانمادی. . . .! )آغیرلیق شئعریندان( آ

 و بو گؤیرچینلرین یومولو گؤزلریندن آجینیر:

 آمان       –آمان 

 گؤزلری باغالنمیش         

 بیزیم گؤیرچینلر!     )او گئجه لر(                      

انسانالرین چئوره اینانیر کی  زامان کئچئیکجه ییخیالشاعیر  جاقدیر. سینه چکیلمیش حصارالر 

 نئجه کی دئییر:

 ظلمانین آخماسینا ییخیلمیش 

 اوچولموش اسکی حصار.     )اسکی حصارالر( 

دی، آذربایجان فولکلورونا،  نین عنوانیندان دویماق اوالر: گلمهشاعیرین حسرتلرینی شئعرلری   

 کی: شئعرینده اینانیر "گئجه رویاسی"ریب و یاخشیجاسینا تانیش دیر.  شئعرینه ماراق گؤسته

 جکده گله

 جک! دنیزدن آت گله    

 قیرآتین بئلینده 

 چمنلی بئله  –چنلی 

 جک.روشن گله    

 رم من گئده

 دایانمارام. . . 

اینانمالی     دا  ایل  دوغرودان  هر  قاشقا "ییق  گؤلو"ساواالنین    "قارا  زامانین "آت  چیخیب  ندن 

قاییدار. آمما بو زامانین بابکی کیم اوالجاق؟ آت گؤلو بابکینی هارایالر، چاغیرار، تاپمادیسا گؤله  

 دیر؟شاعیرلریمیزه ایلهام چاناغی 
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گؤسته    یارارالندیغینی  قولکولوروموزدان  شئعرلرینده  باشقا  و  دونیاسیندا  ناغیلالر  ریر. شاعیر 

 دیر.میزین شاعیرلری اوچون قایناق بونالر هامیسی بو زمانه

بیر درین دویغو     انسانین هر لحظهقارانقوش  بیر دویغو لو، ظریف احساسلی شاعیردیر.  سینده 

ده اوخو گی باجاریر. قارانقوشون بو ساحهدیر کی بو آنالری آشکار ائتمه یارانیر؛ شاعیر بیر کیمسه

 بوشا گئتمیر:

 یوخ داها 

 مه من گول گتیرم. گؤزله    

 اونا بیر گون گول آپاردیم 

 تیکانی کؤنلومو یاردی       

 منی داندی.           

 گولو آتدیم یئره 

 اوندان بری بیر خاطیره قالدی 

 -داها منده نه کؤنول وار؛ 

 یوخ داها 

 مه من گول گتیرم!گؤزله

دن الیمیزده اوالن شئعرلر بیر کتاب حجمیجه اوالر. آرزیالییریق بونالر بو تئزلیکده داود اهری    

شکلین کتاب  شاعیرانه بیر  اونون  وطنداشالریمیز  بوتون  بلکه  یاییال،  اولوب  چاپ  ده 

ییب، بیر شئعرینی  لریندن فایداالنسینالر. شاعیر اوچون باشاریالر دیلهدویغوالریندان، دوشونجه

 اوخوماغا قوناق ائدیریک: 

 سی چیلله گئجه

 نهایت ناغیل  

 سونا چاتدی،     

 ین دئدی: ناغیل سؤیله

 دی. یئتیشدی یئره گئچ" -

 گؤیدن اوچ آلما دوشدی 

 بیری منیم 

 بیری اؤزومون

 "نین!بیریسی ده ناغیل دئیه
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 نئجه، نئجه "دئدیک:    

 "بیزلره آلما یوخدور؟

 اوندایدی کی داعوا قوپدو 

 ین ده قورخدو ناغیل سؤیله

 آی اوشاقالر!" -دئدی: 

 هله هارداسینیز    

 گلین ساداشاق     

 سحره جن وقت چوخدور

 "بو ناغیلالردان نه چوخدور!   

 یئنه باشالدی:

 بیری واریمیش " -

 بیری یوخ ایمیش! 

 بیری آج ایمیش 

 بیری توخ ایمیش! 

 دان دا سووایآهلل

 "هئچ کس یوخ ایمیش. . . .!

  *** 

 

 482سنه ساری 

 خوی شاعیر و یازارالریندان بیر اثر

 

ایسته    دئمک  نه  ادبیاتی  چاغداش  آذربایجان  نهبوگون  ایزلهییر؟  نهیی  سؤزو  هر ییر؟  دیر؟ 

اولورسا    –ادبیاتدا   دیلده  عالمی    –هانسی  دویغو  و  دوشونجه  باجاریق،  یازان شاعیرلر  دیلده  او 

داها    –بو ادبیاتین اصیل معمارالری    –جانالنیر. ایندی ایسه بیزیم آنادیلیمیزده یازان شاعیرلر  

اوخشاتماییر.  باداما  گؤزونو  کامانا،  قاشینی  وورولوب،  بویونا  رعنا  یارین  کیمی  عصرلر  اورتا 
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انسانا    –یئریشینه   سئورلیک،  انسان  یولو  گلیشمه  ادبیاتیمیزین  قالماییر؛  حیران  دوروشونا 

 محبت، سئوینج، انسانا حؤرمت اولموشدور.

بیر  شاعیرلریمیز    گره  –ی  گئتمک  اوزاق  چوخ  اوچون،  کئچیردمک  نظردن  دئییلدیر. بیر  ک 

نین نین چاغداش و گنج شاعیرلریکتابی بیر شئعر توپلوسو اوالراق خوی شهری  "سنه ساری"

دیر. بورادا اوزه چیخان شعرلرین موضوعو و شعرلرین جانالندیغی ساحه،  شعرلریندن بیر اؤرنک 

-یر. دوغرودان دا بئله شاعیرلرین اولماسیال چاغداش ادبیاتیمیز ایره دنظر وئرمک اوچون یئترلی

گون   آددیمالییر،  زمانال  شعریمیز  اینانیریق  بیز  و  تاپیر  یولونو  انکشاف  دوزگون  و  گئدیر  لی 

ائل دردینی سؤیله انسان سئورلیک،  موضوعو  اصیل  شعریمیزین  ایندی  آراییر،  -موضوعالرینی 

ماق، انسانین ایستک و ایدئیاالرینی آراشدیرماقدیر. بو شعرین اؤن  یینی تصویره آلمک، ائل دیله

دیر. شعریمیز انسانالرا  لری، ایدئیاالری، وارلیغی و حؤرمتیپالنیندا دایانان انسان و اونون ایستک 

لری آنالتدیریر. آذربایجان  دویغوالری یوخ، بلکه توپلومسال ایستک  -باغلی اوالراق فردی ایستک 

یه جان آتیر؛ ایندی شعریمیزین اؤز سازی  قانادالری آچیلیب، یئنی سؤز دئمه  –ل  نین قوشعری

ائله حؤرمت بسله انسانا محبت، یوردا رغبت،  اؤز سؤزو واردیر. شعریمیز  بوتون مهو  باغیریر؛  یی 

  للیگه، دوستلوغا، انسانلیغارک انسانالری گؤرهبشریته اوز چئویریب اؤز وارلیغیندان مودافیعه ائده

سؤزونو  دونیایا  بوگون  و  قیریب  زنجیرلرینی  آیاقدان  کئچیب،  یاساقالردان  شعریمیز  چاغیریر. 

ایسته دیرچهدئمک  خاطیر  انسانا  یاشاییر.  خاطیر  انسانا  قونوشور،  انسانالرال  انسانا  ییر؛  و  لیر 

قول   باخاندان سونرا جسارتله دئیه   –خاطیر دؤیوشور. شعریمیزین گئنیشلیگی  بوداغینا دقتله 

ریک یوردوموزون و دیلیمیزین ادبیاتی قاباقجیل، دؤیوشکن و گؤزل بیر ادبیاتدیر. بو ادبیات  بیله

گؤزه غوغالی  دیلیمیزین  یوردوموزون  و  یاشاییشیندان  حؤرمتلی  و  آغیر  ائلیمیزین  للیگیندن، 

ر باشی باللی اولورسا دا، بوگون قاندالالری سیندیریب هریر؛ نه قدسینی گؤسته نمهباشیندان تؤره

 انسانالری باغیریر. 

ر  دیر و نه قده لی ادبیاتیمیزدان باالجا بیر اؤرنکیرلی و گئنیش ساحه سنه ساری کتابی بو ده   

گؤزه یارادان گنجده  و  چالیشان  اؤرنک! خوی شهرینده  بیر  بیلهل  رک، لریمیزین چوخونلوغونو 

ت یئرلهبورادا  آلتی شاعیرین شعرلری  قدیمکجه  خانی، ل. خوشبخت، یحیی صالحلو، شیر: علی 

 رسول سفیدگر شهانقی، حمید آرغیش و قارابولود.

دؤنه تانیشام. بونالرین یارادیجیلیقالری    –سم ده، اثرلریله دؤنه  بو شاعیرلری یاخیندان گؤرمه   

اؤزلری وطن،  میزین طالعی اؤلکه اولوب،  باغلی  ائل  ائل و دیل نیسگیلله  تارتیشان،  اویا    –لریله 

دوشونجه درین  قاالن  قایغیسینا  وطن  چکن،  سئور دردینی  انسان  و  دویغولو  اینجه  لی، 
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کؤزو   و  اودو  اوجاقالرین  آلیشان  بوجاغیندا  هر  وطنیمیزین  اثرلری  بونالرین  شاعیرلردیلر. 

غزئته صحیفه اولموشدور.  ادبی  تورکجه  بزهلریلرین  زنجان    یینین  امید  کی  نئجه  اولموش؛ 

 ستونونو ایشیقالندیران بو عزیزلرین یارادیجیلیقالری اولموشدور.  "گونش"نین سیدرگی

ادبیاتی     آنا دیلیمیزین  دا  بئله  نین دیرچلمه و چیچکلنمهدوغرودان  اوالن  بئله   –سینه سبب 

سیز بیر  هنرسیز ملتین یوردو گونش"لرین همت و غیرتلری اولموشدور. وورغون دئمیشلی  گنج 

ایشیقال دولدوران،  "قارانلیقدیر بو هنر عنوانینا گووه  "اودالر یوردو". یوردوموزو  آنا وطنیمیز  نن 

 لرینه! دیر. یوز آفرین، مین آلقیش بو هنر صاحیبلریندن آسیلینین همتلریصاحیب

بوتون  چاغدا    ده  شاعیرلریمیزین  واردیر.  قانادالری  و  قولالری  چئشیدلی  ادبیاتیمیزین  ش 

شعر توپلوسوندا  هامیدان آرتیق گؤز اؤنونده  "سنه ساری "لرده یئنی سؤزلری واردیر، آمما  ساحه

اوبایا محبت   –جانالنان ائل قایغیسی و وطن دویغوسودور. سانکی شاعیرلر وطن سئورلیگی، ائل  

ب سئوگی  ساحهمهسلهو  بو  دوغروسو  داها  سئوینج،  و  حؤرمت  انسانا  ایرهیی،  سورولن لرده  لی 

 ک، اؤز یارادیجیلیقالریندا اؤن پالنا آلمیشالر.گؤزل ایدئیاالری قبول ائده

سئلده    ساالراق  کؤرپو  سارماشیقدان  شاعیر  بو باخین!  ساری؛  وطنه  ساری،  ائله  کئچیر  ن 

کئچمه اوغروندالر  جاندان  کیملیگیانسانالر  شاعیر  بیری،  او  سازیندان  دیر.  سؤزوندن،    –نی 

-ییر. خوشبخت شاعیر، یارینی تاریخین قیزیل صحیفه ایزیندن و توزوندان بللی اولدوغونو ایسته

نین آشیقالر سؤزلرینده، وطنین کدرلی تورپاغیندا  نین درینلیگینده، آتاسیییلرینده، دردلی اوره

 نیر؛ چونکی شاعیر اؤزونو تاریخین توتغون سسی آنالییر. لهگیلگؤروب، نیس

نیر، انسان  ایندی اینانیریق کی بو گؤرکملی شاعیرلرین شعرلرینده تاریخ بویالنیر، وطن سسله   

 سئویلیر، گونش گیزلی اولورسا دا، سحر ایشیقالنیر.

ده    نائلیتبو  بؤگون  شاعیرلریمیزه  گنج  دردلی  و  دیلهیرلی  گلهلر  و  جهییب  گونشلی  ییمیزین 

عزیز  اینانیرام.  دریندن  اولماغینا  آسیلی  یارادیجیلیقالریندان  عزیزلرین  بو  گونلری  ایشیقلی 

 483اوخوجوالری بو شعر دفترینی اوخوماغا دعوت ائدیرم. 
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