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 سؤز اؤن

 نین باشکندی اولموش و ماننا یوردو دئمک دوزگون ساییلیر. بوسی مانناالر حکومتیبؤلگهزنگان      

لری کیمی یوزایللر، مین ایللر بویو گوسان، اوزان و آشیق مرکزی اوالراق،  بؤلگه، آذربایجانین باشقا بؤلگه

درین و گئنیش کولتور یاراتمیشالر.  نیب و خالق ایله برابر  صنعتکارالری شعر قوشوب، داستان سؤیله

بؤلگه بو  کتابدا  موسیقیبو  و  ادبیاتی  آشیق  عنین  اوالجاغیق.  تانیش  ایله  آرتیرماق  سی  حالدا  ینی 

ل  کتابدا گلن یازیالر قاباقجا ائل بیلیمی درگیسینده نئچه اؤزهم کی بو  یر قوللوغونوزا عرض ائدهالزیمد

 ساییدا چاپ اولموشدور. 

زنجان موسیقی  "ایلینده    1395اوالن بو مجموعه، بیر دسته جمعی ایشین سونوجودور.  الینیزده     

نین اورتاق فرهنگی اوتورومالریندان عمله گلن بیر اثردیر. بو "خمسه آدینا مدنیت ائوی"و    "انجمنی 

هفته ایکی  هر  زنگانین  اوتورومالر  بیر،  فرهنگسراسی"دن  )ره(  خمینی  و  "ندا  "امام  ادبیاتی  آشیق 

اوزه گلدی. بو اوتورومالرین دوراندیرانالری،   –عنوانی آلیتیندا قورولوب و آلقیشالرال اوز    "سیسیقیمو

اوتوروم تشکیل تاپدی و بو    15نجفی و م. کریمی اوالراق    الر: آشیق محمد نجفی، آشیق منوچهرآقا

لری، داستانالر، آشیقالرین تانیتیمی  کاوتورومالردا: آشیق ادبیاتی، تاریخی، شعر فورماالری، شعر بزه

یمیزین آشیقالری، یازیچیالر،  و آشیق ادبیاتی ایله ایلگیلی بیر چوخ موضوعالر بحث اولوندو. بورادا شهر

الینیزده اوالن اثری، بو اوتورومالردان    ده نین اوستادالری اشتراک ائتدیلر. نهایتلیم یوردالریرلر و بیشاع

 لومو اوالراق تقدیم ائدیریک.  تین توپتوپالنان معلوما

ییب، بلکه آشیقالرال اؤزل اوتورومالریمیز دا  فایتلنمهاوتورومالرا ک  آنجاق بو اثری توپالماقدا تکجه بو   

زنگان،   واولدو.  و  دؤنه  ئخرمدره  هر  و    40  –  30یستاندا  توپالندیق  یئره  بیر  هوسکارالر  و  آشیق 

لره ده شاهید اولدوق.  ل صحنهرک اونالرال تانیشلیق قازاندیق. گؤزهک سؤزلرینی ائشیدهآشیقالرین اوره

ر نه لی آنالرینی گؤردوک. هآشیقالر آراسیندا حؤرمت، آغ ساققاللیق، فرهنگیمیزین جانلی و گوونمه

باشقاالرینا آرتیقراق حؤرمت گؤسته اولوردو،  بیر آشیق اوستاد  نین آچیقلیغی،  لریریردی. سفرهقدر 

کیچیک حؤرمتی و انسانالرا سایغینی بوراالردا داها جانلی صورتده گؤرمک    –قوناق سئوَرلیک، بؤیوک  

 اولوردو. 
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 دو:نلر بونالر اولبو اثری یاراتمادا یاخیندان امکداشلیق ائدَ   

 آشیق محمد نجفی 

 دده آشیق گالبعلی داوودبیگی 

 منوچهر نجفی 

 علی احمدی )وولکان( 

 آشیق التفات داوودبیگی 

سهمانالدیم. شوبهه یوخدور کی آخساقلیقالر واردیر.   –رلری یازاری، دوزوب  و بو یازیالری دا بو سط

ساییدا   گلن  قورتولماییبدیر.  هله  ایش  آنجاق  قالیب،  یئرده  آشیقالر  سیرا  آشیق  "بیر  زنگان 

 ییک.جهتقدیم ائده "داستانالرینی

 له: م. کریمی درین سایغی ای                                                                               
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 ایضاح

 

نی آراشدیرماق  آذربایجان شفاهی ادبیاتی گؤرولمز بیر زنگینلیگه مالکدیر. تاسفله بو زنگین خزینه   

دیر. بوگونه قدر  ده اوچون هئچ بیر امکانات اولمادیغیندان، بو کولتورون بؤیوک بیر بؤلومو اورتادان گئمه

لرده فولکلوروموزا یئر  اؤزَللیکله اسالمی انقالبیمیزدان سونرا یوزلر کتاب یازیلمیشسا دا، بوتون درگی  –

آچیلدیغی حالدا، هله ده بو زنگین ادبیاتین یوزدن بیری یازیلمامیش قالیبدیر. انقالبدان سونرا هر بیر 

دان یارارالنمادان اؤز بیلدیکلری و سی اوزره قلم اله آلیب آکادمیک یولالریازار و هوسکار، اؤز عالقه

یه چالیشمیشدیر. آنجاق بونالرین آراسیندا درین تحقیقلر ده  توپالدیقالرینی بیر یئرده چاپ ائتدیرمه

دیر. بونا قانع اولماق مومکون دئییلدیر. هر بیر درگینی آچدیقدا، اونون بیر نئچه ستونونون گؤز اؤنونده

گؤروروک باغالندیغینی  فولکلوریک  فولکولورا  باشقا  و  داستانالر  ناغیلالر،  سؤزو،  آتاالر  ستونالردا  بو   .

ماتریالالر یئر آلیر، یئنه ده آشیقالر ادبیاتینا گلدیکده بو آرادا گؤرولن ایشلر داها آزدیر. بلکه شعرلری 

کیمی یوخ  آراشدیرماالری  اونالرین  و  داستانالر  دا،  اؤزیازیلیبسا  دقتلری  داستانالری  آشیق  ونه دیر. 

چکمیش و بیر چوخ داستانالر یازیا آلینمیشدیر. آنجاق بونالرین هامیسی، بو زنگین خزینه قارشیندا  

لرده آکادمیک امکانالردان یارارالناراق گؤزل  بیر دامجیدیر دنیزدن. بو، بیر حالدادیر کی قونشو اؤلکه 

میشیق. آذربایجانین باشقا شهرلرینده،  دیر. بیز، هله یولون اوّللرینده قال آراشدیرماالر و ایشلر گؤرونمکده 

دن: تبریز، اورمیه، اردبیل، خوی، اهر و باشقا شهرلرده آشیقالرین تانیتیمی حاققیندا کتابالر  او جمله

دن یاخشی یارارالنماق اوچون  یاییلیب، آنجاق زنگان آشیقالری اوچون ایلک اثردیر. بیز ده بو خزینه

                                                                                        ا دفتری ایلک آددیم سایاراق تقدیم ائدیریک.  ییک و بو باالجلیحاضیرلیق گؤرمه
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 م. کریمی                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 گیریش 

 

موسیقی   و  ادبیاتی  گونو  آشیق  گلیشمه  – سی  یئنی  دهگوندن  ادبیاتیمیزدا  و  موسیقیمیزده  دیر، 

دیرچه آچیر،  ادبیاتیجیغیرالر  آشیق  آچیر.  یول  آراشدیرماالرا  آکادمیک  و  تاریخین  لیر  سسی  نین 

گلیر.  لیک درین آفرین  1389لریندن  خدا  قیراغیندا  آراز  ایلده  قوپوز  جو  بیر  یانیندان  کؤرپوسونون 

لینمه تاریخی  لینمیشدیر. گاما رِی ایله اونون دوزهتاپیلدی. اونون کاساسی توسباغا کاساسیندان دوزه

آدلی    "آذربایجان "ایل بوندان قاباغا عائید اولدوغو اعالن اولدو. بو قوپوز یا ساز بوگون تبریزین    4200

دن اسالما قدر، آشیقالر مختلف  ینده اوخویوروق: میالددان اؤنجههسینده ساخالنیلیر. تاریخی ورقلموزه

رک خالق  لری ایفا ائدهآدالرال شامان، قام، باکسی و اوزان آدالنیرمیشالر. اونالر دینی و ملی مراسیم

اسالمدان سونرا   ایراندا  آنجاق  یاشاییرالر.  بؤلونور:  سلجوقی   –ایچینده  بؤلومه  ایکی  اوزانالر  زمانی  لر 

 رویشلر و آشیقالر. د

لری، اونالرین رشادت و شجاعتلرینی  لری بویونالرینا آالراق امامالرین مدحیهدرویشلر مذهبی تبلیغ     

انالر سؤیلور لر اوخویور، داست ماغا چالیشیرالر. اونالر مولودیهداستان و شعر صورتینده خالق ایچینده یای 

شاخه بیر  تصوّفون  کیمی  و  تاریخیندسی  ادبیاتی  آذربایجان  او  چالیشیرالر.  واردیر؛  اثرلر  یوزلرجه  ه 

بونالر تصوف دن یوسف مداح، شیاط حمزه، عاشیق پاشا و باشقاالریندان چوخلو کتابالر واردیر.  جمله

آدلی    "مقتل حسین "ایل بوندان قاباق   700رلری تانینیرالر. مثال یوسف مداح  عالمی نین بؤیوک شاع
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-ر، بوگون آشیقالریمیز سؤیلهداستان کیمی قلمه آلیر. همان شاعسینی بیر ائپیک  ال حادثهاثرینده کرب

ق   "ورقا و گولشا"ین   المیشدیر. هابئله  داستانینی دا شعره چکمیش و آشیقلیق عنعنه سینه وفالی 

 رلریمیز ده بئله اولموشدوالر. باشقا تصوف شاع

یللر بویو خالق ایچینده ساز و سؤز ایله شنلیک یارادیب،  ایکینجی بؤلوم آشیقالردیر. آشیقالر یوزا      

ایرهشنلیک مراسیم اونالرین موالسی و  لرینی  بئله، مذهبدن ده قیرمامیشالر.  بونونال  لی سورموشلر، 

علی )ع( اولموش و اکثر داستانالریمیزدا حضرت علی)ع(، عاشیقالرا بوتا وئریر،  - رهبرلری شاه مردان  

 ریر و اونالرا یاردیمچی اولور.تهقهرمانالرا یول گؤس

ییر. ماهیر آشیقالر شعر ده  دیر: او، اوخویور، ساز چالیر و داستان سؤیلهآشیق نئچه صنعته مالیک  

یازیب   کیمی  یازاری  رومان  و  یارادیر  دا  داستان  سیراسی  بیر  اوالندا   – قوشور،  ماهیر  داها  یارادیر. 

کار کیمی موسیقی هاواالری یارادیر. بونالرین یانیندا ایفاچیلیق مهارتی وار اولور. بئله آشیقالرا  بسته

وئریلیر.    "دده " مقامالرا    "دده"آدی  یوخاری  اوستادیندان دا  اؤز  بلکه  آدالنان آشیق، ساز و سؤزده 

مسئولیت و  ایشلر  بیر  بؤیوک  آراسیندا  خالق  بویونالریچاتیر.  یاخشیجاسینا  دوزگون  لری  و  آلیب  نا 

ن آشیقالر دا اولموشدور. اونالر یاس مجلیسلرینی تویا چئویریرلر، ساواش میدانالرینی  یئرینه یئتیره

رک تانینیرالر. حق  دئییله  "حق آشیغی"باریشا دؤنده ریرلر و توپلومدا بؤیوک اثرلر یارادیرالر. بونالر  

بو حق آشیقالریندان اولماسا،    "قشم جعفری  آشیق "دن رحمتلی  آشیغی ائله بوگون واردور؛ او جمله

دی، هئچ  نین قارشیندا دایاندی. ظولمه باش اَیمهایل تامام شاه رژیمی  25اونا نه دئمک اولور؟!. او،  

حقیقتدن مودافیعه ائتدی. دئییرلر بیر   –دی. همیشه حقدن  زمان بیر قولدور خانین مجلیسه گئتمه

-سازسیز مجلیسه واراردی. مجلیسده بیر ظالیم، پیس آدام، اؤزگه  مجلیسه چاغیراندا، ایلک اؤنجه اؤزو

مالیندا و ناموسوندا گؤزو اوالن خبیث بیر آدام اولسایدی اونو مجلیسدن قوواردی. سونرا   – نین جانیندا  

سازی الینه آلیب، ساز ایله مجلیسه گیرنده دئیردی: ایندی منیم یوخ، بلکه    -اؤزو  ده ائشیگه چیخیب  

دیر. تاریخده ده بئله اولموشدور، دده  ترامینا آیاغا قالخین! دوغرودور سازین حؤرمتی واجبسازین اح

نین یانیندا ساز اولسایدی قیلینجی  بیریله ساواشاندا بیری  –قورقود کتابیندا اوخویوروق ایکی ایگید بیر  

سله دیگی حؤرمتی  یئره قویاردی و ساواشا گیرمزدی؛ ساز قارشیندا باش اَیردی. خالقیمیزین سازا ب

 ریلیر.تاریخ بویو بئله گؤسته
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ایگید و صادق انسانالر اولموش، خالق ایچینده پاکلیق، دوزلوق،    –تاریخ بویو آشیقالریمیز دوزگون     

ادب  یاخشی  باریش،    –لیق،  ائلیمیزه  برابر  شنلیکله  اونالر  چالیشمیشالر.  یایماغا  صداقت  و  نزاکت 

ائله، یورددان   -ریرلر. یئنی یولالر آچیرالر، سینیرالری پوزورالر، ائلدن قهرمانلیق و باشی اوجالیق گتی

. من بو آشیقالری باغریما باسیب، اللریندن اؤپورم و  یشیرلریوردا دوالنیب، ادبیاتیمیزا دایاناراق گل  -

 ییرم. آشیقالرین ساغلیغینا آلقیشالر دئییرم. هامیسینا باشاریالر دیله

 

 

 زنگاندا آشیقالر غریب یاشاییرالر 

 

سیز مجلیس  گئده داها آشیق -دوگونلر آشیقالرین حضورو ایله قورولور. کئت  –بوگون زنگان توی      

بیر حالدیر کی بوگون آشیقالر شهرین ده تویالریندا چالیب   اوخویور و   –قورولمور. سئویندیریجی 

صنعتیگنج  آشیق  تویلریمیز  بیلیب،  قدرینی  آشیق  نین  قورورالر.  ایله  حضورو  آشیق  الرینی 

شیق همان ساز  اورکسئتری دئییلن اوچ نفردن تشکیل تاپیر: ساز چاالن، باالنچی و قاوالچی. اصلی آ

قاوالچی گاهدان  اوخوماقدا  کیشی  چاالندیر،  اوچ  بو  اولور.  یاردیمچی  س دا  ارکستر  اعاتالرجا  لیک 

 لی گونلر یارادیرالر.مجلیسی قیزدیریب و خاطره

 

  ایللریندن آشیق ادبیاتی گؤز اؤنونده جانالنماغا باشالدی و آشیق حسین   1325میز ایراندا  اؤلکه     

-لهنین اینجهجی ایللرده آشیق ادبیاتی1340دی.  لری جلب ائت ی بیر آشیق دقتچوان کیمی گؤرکمل 

توپالنهم ماتریالالر  آلیر.  یئرین  آراشدیرماسی  و  ساحهسی  بو  سالمیر.  بهرنگی،  صمد  جاویدده  ،  اهلل 

صدیق  های آذری، ح.  جی ایلده م. کریمی منظومه1354ر.  لر وئریرلنهمحمدعلی فرزانه و ح. صدیق نمو

 آشیقالر عنوانیندا کتابالری چاپ اولور.

اؤنجه   ایلک  اولمامیشدیر.  آز  یازان  حقینده  ادبیاتی  آشیق   ) İlhanباشگؤزایلهان   ایران 

 )Başgöz1960  ائده ایران سفر  اورمیه و خوی شهرلرینده اوالن آشیق قهوه  ایللرینده  رک تبریز، 

موس آشیق  ایله  مقاله سی  بو  او،  آچدی.  یئرینه  خاناالریندا صحبت  فضاالردا  آکادئمیک  یقی سینی 

http://en.wikipedia.org/wiki/tr:%C4%B0lhan_Ba%C5%9Fg%C3%B6z
http://en.wikipedia.org/wiki/tr:%C4%B0lhan_Ba%C5%9Fg%C3%B6z
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سالدی. سونراالر پروفسور محرم قاسیملی و پروفسور علی قاقفازیالی درین آراشدیرماالر آپاریب، کتابالر  

 یازدیالر. 

خاط      اؤز  سیدحسینی  گل  رهرضا  خاناسینا  قهوه  آشیقالر  ضیالیالرین  لرینی  گئت   –لریندن 

نین  جی ایلده آشیقالر قهوه خاناسی1359زاده  خاناسیندان یازیر. اما رضا عالمهخاطیرالییر و تبریز قهوه

ییردی. آنجاق باغالنماسیندا یازیر. بو تاریخه قدر تبریز، اورمیه، اردبیل و زنگاندا بئله قهوه خاناالر ایشله

ایدی. جعفر خضوعی اهرین چای  بللی دئییل  دا قهوه  کناریندا، خوی  اونالرین ساییسی دوز عمللی 

خاناسی  دن فعال اولدوقالرینی یازیر. آنجاق بوگون چوخ شهرلریمیزده آشیقالر قهوهخاناالریندا یئنی 

اوخویورالر. توی اوچون چاغیریشالر اورادان    - دیر و آشیقالر آخشامالر اورادا توپالشیب چالیب  ایشلک

 باشالییر.

ق اولمادان بیر مجلیس قورولمازدی و باشقا  چوخ اوزاق زمانالردان زنگانین کند و شهرلرینده آشی   

ا آشیق،  تاپمازدی.  رسمیت  دئسک:  مجلسؤزله  بیلنی،  چوخ  ساققالی،  آغ  دوالندیرانی  ئلین  س 

سلرینده  چیریلردی. زنگاندا بوگون توی مجلساییلیردی. شادلیقالر و غم گونلری اونون حضورو ایله کئ

سؤزونه ماراق چوخالماقدادیر. کوراوغلو   –شیر و تویو دوالندیریر. اونون ساز  آشیق یوخاری باشدا اگله

کلرده  لری اورهکرم محبت  –دیر. اصلی  لرین ده داماغینی شیرینله دوزو شهرلی  –نین دادی  داستانالری

 لریمیزی ذوقا گتیریر. نیر، سارا نین وفالی قالماسی گنجللیگی تعریفلهدیریلیر، شاه صنمین گؤزه

 

 آذربایجان فولکلورونا بیر اشاره

انسان حیاتی ادبیات سؤز هنری    و  انسان  قونوسو  اونون  یارادانالر دیر.  ادبیات  یازارالر  و  دیر. شاعر 

وئره باش  آلیب و حیاتدا  قلمه  اورَک دویونتولرینی  و  اوالیالری  اوالراق، خالقین دویغو، دوشونجه  ن 

ایدهآراشدیرماغا میدان   اوندا اوالن دوشونجه، آرمانالر و  اجتماعی حیات و  اؤز بدیعی  آچمیشالر.  لر 

 عکسینی ادبیاتدا تاپمیش و شفاهی ادبیات بیزی انسانالرین معنوی وارلیغی ایله تانیش ائدیر.    

باشا  سی ایله  لی سوروبلر کی قیلینج و ساواش وسیلهده ائله ایشلر ایرهادبیات خادملری هر بیر دوره    

چاتمازدی. ادبیات، سؤزونن و کالم ایلن یارانیر. تاریخ بویو، بدیعی هنر گاهدان بیر ساواش سالحینا  
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انسانالرا دوزگون یول گؤسترمیشدیر،  رک، گئجهچئوریله نین ظلمتینی آیدین سحره چئویرمیش و 

 انسانا دوزگون یولو تاپمادا و حقیقتی تاپمادا بؤیوک یاردیمچی اولموشدور.

اجتماعی حرکتلری،    – نین سیاسی  ادبیات ایله هر ملتین گلیشمه یولالری تانینیر. ادبیات، هر دوره   

 لرینی ده گؤسترمیشدیر.رک، انسانالرین مبارزهرهاوجاالرینی گؤسته –تاریخین آلچاق 

اسکی      ان  دونیانین  و  قوشولموش  داستانالر  مینلرجه  ده  بلکه  یوزلرجه،  ادبیاتیندا  آشیقالر 

ان  م دونیانین  یاراتماقال  داستانالری  عرفانی  و  ائپیک، محبت  بو  آشیقالریمیز  تانینان  وسیقیدانالری 

آراشدیریجیالری ادبی  دونیا  ادبیات  بو  آچمیشالر.  یول  یارادیجیلیقاالرینا  ادبی  گؤزونو گؤزَل  نین 

اولموش و اوندان    ده قاماشدیرمیشدیر. آذربایجان کالسیک ادبیاتی دا بو شفاهی ادبیاتال سیخ عالقه

نی بو  قورقود داستانالریندان یارارالنماسایدی خمسهدن نظامی گنجوی ددهیارارالنمیشدیر. او جمله

 گؤزَللیکده یارادا بیلمزدی.  

 

کولتوردن سؤز دوشنده بیر ملتی نظرده آلیریق کی اونون بوتون یازیلی و شفاهی ادبیاتی تانینمیش،    

نین درین و گئنیش شفاهی  لسون. شوبهه یوخدور کی آذربایجان خلقییازیلمیش و آراشدیریلمیش او

سینده تانینمیش  ادبیاتی ایله اوزون مدتلی یازیلی ادبیاتی واردیر. آذربایجان فولکلورو بوتون دنیا سویه

و بوتون آراشدیریجیالر اونون عظمتی قارشیندا باش اگمیشلر. بو گئنیش و زنگین شفاهی ادبیاتین  

دیر. بو ادبیاتدا شعرلردن عالوه، بیر چوخلو ائپیک و لیریک  اؤنملی بیر بؤلومو آشیق ادبیاتی   ان گؤزَل و

خزینهداستانالر موسیقی  اوالراق،    سی  ،  اوالیلی  چوخ  بویالی،  چوخ  قونوسو  داستانالرین  واردیر.  ده 

ک دؤیونتولرینی دیله  ییر. آشیق هاواالری دا یوز ایللر بویو خالقیمیزین اورهبوگونون رومانالرینا بنزه

گتیرمیش، بوگون ده یاشاماقدادیر. عینی حالدا، آشیقالرین شعر یارادیجیلیغی، شفاهی بیر پروسه ایله  

 –  500یوزایللر بویو دیری قالیبسا دا، بو نئچه اون ایللرده یازیلی فورماسینا گلمیشدیر. ایندی داها  

آشیقالرین سؤیله  600 یاشایان  اؤنجه  بوندان  دیلدن  ایل  دیلینده  آشیقالرین    - دیگی شعرلر همین 

فورماسینا  یه سؤیلهسینه  -دن  دیله، سینه یازی  بونالرین چوخو  ایندی  بیزه چاتیبدیر.  بوگون  نیب، 

سی یوخدور. بئله اولدوقدا، بوگون درین و زنگین آشیق ادبیاتی  دوشموش، داها آرادان گئتمک تهلوکه
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لیک،  دیر. بو زنگینادبیاتیمیزال برابر آشیق ادبیاتیمیز دا زنگین بیر خزینهاوزه اولوروق. یازیلی    - ایله اوز  

 بیر چوخ ملتلرین یازیلی ادبیاتیندان داها زنگین ساییلیر.   

آذربایجان خلقی یوزایللر بویو بو کولتوره مالک اوالراق، اؤز قونشوالرینا دا بو کولتوردن باغیشالمیش     

نین، صائبین،  بؤیوک ادبی بورجالر و وامالر وئرمیشدیر. بو وامالری نظامی  دن فارس ادبیاتیناو او جمله

یی گئنیشلیکله اؤز  نین و باشقا نهنگ شاعرلریمیزین ادبی اثرلرینده گؤروروک. بو شاعرلر اورهفضولی

 کولتوروموزدن گؤزل ارمغانالر باغشالییب و فارس دیلینه چئویرمکله، فارس ادبیاتینا هدیه وئرمیشلر.  

تورپاقدا      بیر  وطنداشالریال  باشقا  و  فارس  بویو  ایللر  مین  ده  بلکه  بویو،  یوزایللر  خلقی  آذربایجان 

یاشامیش و تاریخی اوالیالری بیرگه باشدان آشیرمیشالر. بو اوزون تاریخده هئچ بیر زمان بو قارداش  

اولمامیش و تورک دیللی وطنداشالر همیشه   باشقا  خلقلر آراسیندا ملی توخونماالر  اوالراق  کؤنوللو 

خلقلره یاردیمچی اولموشالر. تأسفلر اولسون کی پهلوی رژیمی بو یاساالری و ایران خالقلری آراسیندا  

ساحه بو  ائتسین.  حکومت  سالیب  تفرقه  آراسیندا  ملت  چالیشیردی  پوزماقال  دوستلوغو  ده  اوالن 

گؤست  دا  باشاریالر  بیر سیرا  ایله  یاردیمی  دولتلرین  اویاق  استعماری  خالقی،  آذربایجان  آنجاق  ردی. 

اولدوغو اوچون بو ترفندلری چوخ اوزانمادی و بوگون آذربایجان خلقی اؤز دیلینه و ادبیاتینا صاحب  

 دوراراق، یئنه ده اؤز قاباقجیل رولونو اویناماقدادیر.  

دوزگون بیر صلح    باشا باشقا خلقلر ایله باریشدا یاشامیش و هامی ایله  -آذربایجان تاریخی باشدان     

گه باخیر، هله  جهصفا یاراداراق، باشی اوجالیقال عؤمور سورموشدور . بوگون ده باش اوجالیقال گله  - 

 ده باشقاالرینا یاردیمچی اولدوغونو ساخالمالیدیر. 

سینده تاثیر بوراخمیش و  لری، داستانالری خلق روحیهآذربایجان کولتورونده، بو خلقین اوسطوره   

 ریر. ر هله ده یاشامادادیر. تورکلرین اینامالری هله ده انسانی یاشاییشدا اؤزونو گؤستهبو تاثی

سی، شجاعت و فداکارلیقالر بوگون ده یاشاییشیندا  آذربایجان فولکلوروندا اوالن قهرمانلیق روحیه    

ه دهمین ایللری آرخادا  دیر. بو اینامالر اوزون تاریخ بویو میدانا گلمیش، یوزایللر، بلکدهاؤزونو گؤسترمه

آراسیندا   ادبیات  یازیلی  ادبیاتال  اؤزونو ساخالمیشدیر. شوبهه یوخدور شفاهی  قویاراق کولتوروموزده 

باغلیلیق چوخ محکم و دریندیر. بو اورتاقلیق انسانالرین سعادتی اولموشدور. یازیلی ادبیاتیمیزدا داها  
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آراشدیریجیالری بو ادبیات قارشیندا باش اگیب و اونا  آرتیق بیزیم شفاهی ادبیاتیمیز واردیر. حتا دنیا 

 اعتراف ائتمیشلر.

دیر.  آشیق ادبیاتی درین و تاریخی بیر وارلیغا مالکدیر. بو ادبیات اؤزو اوچون چوخ زنگین و ماراقلی   

نگ  ایللیک بیر تاریخه مالکدیر. بایاتیالر مختلف سفینه، جُ  200چوخ    – آذربایجاندا فولکلور توپالما آز  

ایل بوندان اؤنجه   200لریندن یازیلمیش و بوگون بیر چوخلو الیازماالر الده واردیر.  لرین حاشیه و تذکره

لر  عندلیب قراجه داغی گوجلو بیر شاعیر اولدوغو حالدا، چوخلو ماهنیالر و بایاتیالر توپالییب و نغمه

ثرده آخوند میرزا علی باکویی طرفیندن  آدییال بوگونه قدر بیزه چاتدیریبدیر. تجرید اللغات آدلی بیر ا

قمری    1314جی ایلده یازیلیب و الیمیزه چاتیبدیر. آنجاق چاپ دئمیشکن، ایلک فولکلور کتابی  1246

ای طرفیندن توپالنیب و چاپ  »امثال ترکانه«  ده عباسعلی مراغه  1م تهراندا یاییلمیشدیر.   1896  /

ایللرینده بیر چوخلو کتابالر تورکجه ایراندا یاییلدی و اونالرین آراسیندا نئچه    1325و    21324اولوبدور.

لردن ساییلیرالر مثال اوزئییر نئچه فولکلوریک اثرلر ده وار ایدی. صنعتکارالریمیز دا بو ایشدن اؤنجول  –

ک، بیر چوخلو بایاتیالری دا  رلریله ایران انقالبینی یاردیم ائده ی بیگلی مشروطه انقالبیندا مقالهحاج

دستگاهالری  موسیقی  اونالری  و  توپالمیش  اوچون  قویماق  آهنگ  ماهنیالرا  و  یاراتماق  موسیقی 

، محمدعلی  3اساسیندا مرتب ائتمیشدیر. نهایت شاه دؤرونون یازارالری صمد بهرنگی، بهروز دهقانی 

جاوید 4فرزانه اهلل  سالم   ،5   .  . و.  تاپماجاالر،  ناغیلالر،  بایاتیالر،  چوخلو  بیر  و  چالیشمیش  ایشده  بو 

نهایت دکتر صدیق، حسین فیضیایمیش الهی وحید، زهره وفایی، منظوری خامنه، محمدعلی  الر و 

 نقابی، دکتر هیأت و باشقاالری بو یولدا زحمتلر چکمیشلر.

 

 
 

 .  1314اللغات، تهران،   ميرزاعلي باكويي، تجريد 1
 .  1334اي، امثال تركانه، تهران،  عباسعلي مراغه 2
 .  1347هاي آذربايجان، گردآوري صمد بهرنگي و بهروز دهقاني، تبريز، افسانه 3
 .  1344محمد علي فرزانه، باياتيالر، تهران،   4
 .  1358جلد،  2لر، تهران، وندان نمونهان فولكلور اهلل جاويد، آذربايجدكتر سالم 5
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 آشیق ادبیاتی

       

ن و گئنیش شفاهی ادبیاتا مالکدیر. بو آرادا آشیقالر شعر، موسیقی،  آذربایجان خالقی چوخ زنگی    

داستان و باشقا هنرلری یاراتماقال اؤنملی بیر دورومدادیرالر. آشیقالر نئچه مین ایللیک بیر تاریخلری  

 4000اوزانالردان الیمیزه چاتان داش اوسته یونولموش بیر اوزان تصویریدیر کی میالددان       واردیر.

اؤنجه قازیلمیش و او تصویرده اوالن قوپوز عینا بیزیم بوگونکو سازیمیز و دوغرودان دوغروسونا ایل  

سی اوسته چالینمادادیر. دونیا خالقالری آراسیندا سینه اوسته چالینان ساز، تکجه تورکلر اوزانین سینه

اؤزه آنجاق  ایچینده،  اولموشالر.  اوزانالری  آذربایجان  کؤرپوسونون  1389للیکله  خودآفرین  ایلده  جو 

قیله  یگاما رئی طر  –یینده ساخالنیلیر  بوگون بو ساز تبریزده آذربایجان موزه  –یانیندا تاپیالن ساز  

اوالراق بو ایل بوندان قاباق اولدوغو اعالن اولدو. بو ساز توسباغا قابیندان    4200لینمه تاریخی  دوزه

بو ساز بوگون آذربایجان  اوزون سوره ده سالم قالمیش و بوگون بیزیم آشیقالریمیزین الینده چالینیز. 

تبریزده ساخالنیلیر. بو اؤزو چوخ اؤنملی و زنگین بیر سند کیمی، آشیقالرین آذربایجاندا    –سینده  موزه

بو سند گؤسته بیر سنددیر.  اوزانالرتاریخلرینه آغیر  بوراالردا ساز    5  ریر کی  اؤنجه  بوندان  ایل  مین 

ریجی اولموشالر و مین ایللر بویو خالقین شعر و موسیقی  چالیب، شعر اوخویوب و خالقا یول گؤسته

ک اوخشایان  رک ان گؤزل و اورهیارادان صنعتکاری اولموشالر. آشیقالر اوچ نفرلیک بیر ارکستر دوزلده

قوشوب   شیرین    –ماهنی  ان  دیری  اوخوموشالر؛  تاریخینی  خالقیمیزین  یارادیب،  داستانالر 

ساخالمیشالر. درین حکمتلی سؤزلرله خالقا شور و شعور بخش ائتمیشلر. بونا گؤره ده بوگون درین و  

اونالرجا  بوجاغیندان  بیر  هر  وطنیمیزین  ائلیمیزین،  و  قالمیش  یادگار  بیزه  ادبیاتی  آشیقالر  زنگین 

قالدیریب، هله ده  ه دوداقالریندا و ائل حؤرمتی اورسازالری اللرینده، شعرلری    -آشیق کلرینده باش 

یارادیرالر. بو ادبیات اؤزلویوندا چوخ درین، تاریخ باخیمیندان اوزون بیر   –ائلیمیزی اوخشاییب، یازیب  

خالقالرین   باشقا  باشینا  تک  کی  ساییلیر  ادبیات  بیر  زنگین  و  آغیر  یؤنوندن  ادبیات  مالیک،  تاریخا 

 ریندان گئری قالمایان بیر هنر ساییلیر.  ادبیاتال

دیر کی الینده سازی ایله ائل به ائل، کند به کند، شهر به شهر، حتا اؤلکه به اؤلکه  اوزان بیر ایرچی    

کی  ییر و الیندهیینده ائل دردی، ائل سؤزو، ائل محبتینی دوالندیریر و ائللر ایچینده سؤیلهگزیب، اوره
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ایله اؤز صنعتینی   ائللری آراسیندا  ساز  ایللر بویو تورک  یاییر و خالق آراسیندا شنلیک یارادیر. مین 

-اجتماعی عنعنه  – نی، حتا مذهبی و سیاسی  رهائلین آغ ساققالی، چوخ بیلَنی، اونالرین یول گؤسته

رک،  داستان ائدهمیش، بلکه تاریخی  ن اوزانالر اولموشالر. اونالر تکجه داستان دئمهلرینی یئرینه یئتیره

ائلین قهرمانالرینی دیلدن دیله، ائلدن ائله، قرنلردن قرنلره داشییب و ائللرین وارلیغینی، فرهنگینی،  

بیزه  جهکئچه بوگون  و  قویوب  آرخادا  یوزاللری  ایله  دیلی  اونالرین  تاریخ  دیری ساخالمیشالر.  یینی 

 چاتیبدیر. 

لی گلدیکجه  ن، باکسی آدالری ایله آدالنیردی. تاریخ ایرهلری آراسیندا قام، شامااوزانالر تورک ملت   

 Ashuxسینی  لرینده آشیق کلمهییشمیشدیر. سومر لوحهاوزان، بخشی، آشیق آدالرییال یئرینی ده

لردن اوالراق  تورکجه اک  uxلیق  معناسیندا و  مصدریندن چالغیچی  Ash   ،Ashmaxایکی قسمتدن:  

بیر آداما دئییر کی سؤز دوزگوسو ایله   Ashuxن کیمی و نهایت  سؤز قوشا  –ماهنی دوزلدن و ساز  

شنلیک و سئوگی یارادیر. آنجاق همین کلمه زمان سوردوکجه و سومر الفباسی گؤگ تورک و اویغور  

سیله سس بیر سی عاشق کلمهرک آشیق کلمهرک عربجه الفباسینی دا قبول ائدهالفباسینا چئوریله

یازیلیر و معنا جهتیله ده همان معنادا  اوالراق عاشیق یازیلمیش و   بوگون هم آشیق و هم عاشیق 

 دیگی آنالنیلیر.نیلیر و عشقدن سؤیلهایشه

  Xopmax  سی ده اؤنجه قوپوز آدالنیردی. بو سؤزجوگو ده قوپ مصدریندن اوالراقآنجاق ساز کلمه    

 بیلیرلر. سیندن آلینما اوغوز کلمه Uzاوخوماق و نظم معناسیندا و 

بیر مقوله      ایکیسی ده  اوزون سورهاوزان و قوپوز، هر  اوالراق  تورک دن  اوالراق  ایلگیده  ده حیاتال 

 1سیز معناسیزدیر.خالقی ایله یاشامیشالر. اوزان قوپوزسور اولمامیش و قوپوز دا آشیق

یندا بیر مقدس صنعت  یاخین یئرلرینده آشیق صنعتی خالق آراس  –بوگون آذربایجانین تامام اوزاق     

توی   خالقین  و  قولالنیر  اوغالن    –کیمی  واردیر کی  آشیقالریمیز  ائله  قورولور.  اونونال   –بایرامالری 

سینده آدی  اوخومالی اولدوغو، اونالرین کبین نامه  –لریندن هانسی آشیق چالیب  قیزین توی عنعنه 

قهرمانالری آلپ ارتونقا، مئته خان، بومین   دیر و ائلیازیلیر. آشیق صنعتی چوخ اوزون بیر تاریخه مالک

 
 .  34ـ   35، ص  1999آقايار شوكوراف، دده قورقود ميتولوژيسي، باكي،  1
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سؤزلرینده هر زمان دیریلیب و بوگونوموزده ده    – خاقان، جوانشیر، بابک سیماالری آشیقالرین ساز  

 یاشاییرالر، حتا میالددان اؤنجه موالن تورکوسو بوگونوموزه گلیب چاتیبدیر.  

ه مجلسلرین باشیندا اوتوروب، حؤرمت آشیقالر تاریخ بویو خالق ایچینده حؤرمت قازانیب، همیش   

کوتلهگؤرموشلر خالق  شعرلرینده  اونالرین  مظلومیتلری.  محرومیتلری،  یاشاییشی،  آغیر  نین  لری، 

توی  کئچینه شادلیقالری،  ظفرلری،  و  فتح  حالدا  عینی  آشیقالر    –جکلری،  اولور.  ترنم  دویونلری 

یی و تاریخی اوچون بیر سند تاپماق اولماز.  جهادبیاتیندان صمیمی و دوزگون بیر سند خالقین کئچینه

و   آرزی  اونالرین  اولموش،  قهرمانالری  ایستکلی  ان  خالقین  سیماسی،  قهرمان  داستانیندا  آشیقالر 

القین بوتون ایستکلرینی ایفاده ائده بیلیر. آشیقالر  آرمانالرینی گؤسترمیشدیر. بو قهرمانالر سیماسی خ 

دا همیشه خالق ایچینده یاشامیش، برج عاجدا یوخ، بلکه خالق ایله دیز به دیز اوتوروب، اونالرال بیرگه  

نین تاریخینی،  لیکله، آذربایجان خالقینین درینلیکلریندن خبرداردیالر. بئلهنفس چکمیش و اورکلری

معیشت طرزینی، اومودالرینی و قورخوالرینی ائله بو داستانالر و شعرلردن آلماق  خالقین یاشاییش و  

اوالر. آشیقالر اؤزلری یارادان هنرمندلر اولموش، شعرلرینی و داستانالرینی اؤز گؤردوکلری اوالیالردان  

یشالر، داستانالر  تاریخ بویو یوزلرجه بئله آشیقالر و اوزانالر گلمیش، شعر یاراتم  1و آدامالردان آلمیشالر.

 لر چالمیشالر. بوگون بونالرین هامیسی بیزیم آشیقالر ادبیاتینی تشکیل ائدیر. میشلر و موسیقی سؤیله

یه قالخان اولموشالر. او نین تحصیل آلمیش انسانالری اولموش و ان عالی مرتبهآشیقالر اؤز زمانی   

اوالرجمله فقیه و دین عالیمی  بیر  اؤز  قاسیم  اؤنملی  اق شعرلری ده عرفان دونیاسیدن خسته  نین 

 لرینی اؤزونده ساخالییر. دوشونجه

اوزانالر     زامانیندا  اوینامیشالر. هونالر  اؤنملی رول  اوزانالر، حکومتی ساخالماقدا  زمانیندا  سلجوقی 

 نین اورتاق موتیوی دویونلریندا اشتراک ائتمیشدیلر. آشیقالر بوتون تورک دونیاسی  – سارایین توی  

ملت  تورک  تمام  اوزانان  اوالراق،  قدر  آسیایا  کیچیک  توتوب  آسیادان  اورتا  واردیالر.   آراسیندا  لری 

دیر.  لری عئینینین باشقا آدی اولورسا دا، رسالتلر آراسیندا اوزانالر موجوددوالر، آنجاق هر بیریتورک

ا باالجا فرقلر اولسون. اما چکیجی  دیر، آنجاق اوال بیلر کی سازالریندا داللرینده اوالن ساز دا عئینی

دیر. کوراوغلو داستانالری، اصلی و کرم  دیر کی حتا آراالریندا اوالن داستانالر دا عئینی نوکته بوراسی

 
 . 1355ح. صديق، عاشيقالر، تهران،  1
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مختلف   فرقلرله  باالجا  بیر  آراسیندا  خالقالری  تورک  بوتون  داستانالر  باشقا  سیرا  بیر  و  داستانی 

لریله روایت  لر، اوزانالر و قامالر اؤز شیوهتانالری آشیقالر، بخشی رک موجودوالر. بو داسواریانتالری دئیه

 ائدیرلر. 

 

 
 ی  فورماالر آشیق شعر  

سؤیله        هیجادا  هامیسی  و  واردیر  واریانتالری  چئشیدلی  نین  شعری  بو  آشیق  اوخونور.  و  نیلیر 

آشیقالرین اوخودوغو شعرلرین شکیلی  شعرلر هم فورما و هم موضوع یؤنوندن بؤلونورلر. شعر فورماالری  

و فورماسینی بیان ائدیر. اما موضوع جهتیندن ده مومکوندو بو شعرلر خاص بیر موضوعو توشالسین. 

 بونالری بیر باالجا آچیقالییرام.

 

 شعر فورماالری 

ر. آشیق شعری قونو یا موضوع بؤلوملری، فورماالری یا قالیب لری و شعر بزک لری بؤلوملرینه بؤلونو

یؤنوندن  قونو  ائدیر.  احتوا  بؤلوملری  کیمی   .  . و.  قوشما،  گرایلی،  فورماالری،  نین  شعری  آشیق 

لری دئدیکده، آشیق اوستادنامه، جهان نامه، وجودنامه، نصیحت نامه و باشقاالرینا بؤلونورلر. شعر بزک

رپاق، جیغالی و سایره.  دن: تجنیس، قوشا یالری واردیر او جملهنین اؤزونه مخصوص ادبی بزکادبیاتی

 کیر.میز گرهبونالری قیسا اولورسا دا، ایضاح ائتمه

 

 قوشما  

دیر و  مصرع  4دیر. هر بند  دیر. قوشما نئچه بنددن عبارتنین ان یاییلمیش فورماسی آشیق ادبیاتی   

 هیجادان تشکیل تاپیر. 11هر مصرع 

قوشما ان اسکی زمانالردان آشیقالر دیلینده اوخونوردو، کالسیک ادبیاتیمیزدا موجود ایدی. آنجاق      

بیر قوشما   ایشلندی. آنجاق  اولو، داها آرتیق  ادبیاتیمیزدا داخیل  ایله کالسیک  بنددن    7تا    3واقف 

ایکینجی و دؤردونجو   عبارتدیر. قافیه لر هر بندده بیردیر. دقت ائتمک الزیمدیر کی بیرینجی بندده
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دیر. سونراکی بندلرده دؤردونجو مصرع بیرینجی بند ایله قافیه اوالراق، هر بندین  مصرع قافیه اولمالی 

دیر. اوال بیلر کی تامام بندلرین دؤردونجو مصرعی عینا  ده اولمالیه بیر قافیه ایچینده اوچ مصره یئنه د

 فورمادا ایضاح ائتمک اوالر:   تکرارالنسین. قوشمانین قافیه لرینی آشاغیداکی
a – b – c - b ,  d – d – d – b , e – e – e – b , f – f – f – b ….      

         

سونونجو بند، تخلص بندی آدالنیر و او بندده، آشیق اؤز آدینی دئییر. قوشمانین ان یایغین هیجاسی     

اولورست، شعر داها گؤزل اولور. مثال   هیجالی دیر، اما قوشمانین ایچینده خاص بؤلگولر ده رعابت  11

 شهریارین حیدر بابایا سالم اثری باشدان باشا قوشمادیر. اونا بیر دقت قیاللیم:

 حیدر بابا ایلدیریمالر شاخاندا 

 سوالر شاققیلداییب آخاندا، –سئللر 

 قیزالر اونا صف باغلییب باخاندا 

 سالم اولسون شوکتیزه ائلیزه 

 دیلیزه.منیم ده بیر آدیم گلسین  

دیر. حیدربابایا سالم  هیجادان عیارت  3، و  4،  4لری ده    هیجالی دیر و بؤلوم  11گؤرونور هر مصرع  

باشدان باشا بو بؤلگولری رعایت ائتمیش و بو اثرین اصلی گؤزه للیگی ده ائله بوردادیر. البتده بیر نئچه  

 یئرده بو قانون پوزولور و اوندادیر کی آخساقلیق گؤرونور.

 

 لی   گرای

ادبیاتی         دا آشیق  فورماسیگرایلی  اساسلی شعر  ان  فورماالریندان  یایغین شعر  نوع نین  بو  دیر. 

-شعری، عمادالدین نسیمی، خطایی و باشقا کالسیک شاعیرلریمیزده ده گؤروروک آما آشیق ادبیاتی 

 یئر آچمیشدیر.نین ان اساسلی شعر فورماسی ساییلیر. بو فورما بوگون یازیلی ادبیاتدا اؤزون 

لیکله  هیجالی اولور. بئله  8بورادا هر شعر نئچه بنددن عیارتدیر و هر بند دؤرد مصرع اولوب، هر مصرعده  

هیجا و گرایلیدا    11دیر. اورادا هر مصرع  دیر، تکجه فرقی هیجاالرین ساییسی بو فورما عینا قوشما کیمی

 آشاغیداکی فرمولدان تبعیت ائدیر:لری هیجا واردیر. بورادا دا شعر قافیه 8
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    A – b – c – b , d – d – d – b , e – e – e –b , f – f – f – b , …   
 

 بایاتی  

فورماسی         قدیم شعر  ان  اؤنجهبایاتی،  میالددان  و حتا  اسالمدان  بایاتیالریمیز  قدیم  ان  یه دیر. 

لر هیجادیر. بیرینجی، ایکینجی و دؤردونجو مصرع  7دیر و هر مصرع  عاییددیر. هر باباتی دؤرد مصرع 

دیر.  سینه باغلیقافیه اولوب، گاهدان اوچونجو ده اونالرال بیر قافیه ده اولور. بایاتی آدی بایات قبیله

ایشله دا  تانری معناسیندا  بایات،  ایشله  عئینی حالدا  تاپینماالر اوچون  بایاتیالر، دوعاالر،  ایلک  نیلیر. 

 نی دینی شعر فورماسی دا بیلمک اوالر.  اتینیلیردی. بای

 مخمس  

مخمس یا بئشلیک کالسیک ادبیاتیمیزدا دا موجوددور. بئشلیک ائله آدیندان بللی اولدوغو کیمی         

دوزه مصرعدن  مخمسبئش  بو  یارارالناراق  مهارتلریندن  اؤز  آشیقالر  و  ایستهلینیر  اؤز  دیکلری  لری 

 ررلر. ستهکیمی اوخویوب و هنرلرینی گؤ 

 

 لری کشعر بزه

مک  لرله شعری داها آرتیق بزهکلری واردیر. آنجاق بیر سیرا بزهللیک هر شعرین اؤزو اوچون گؤزه   

گؤزه شعرین  فورماالر،  بو  بزهاوالر.  بو  آپاریلیر.  ایشه  اوچون  نئچهکللیگی  بیر  بونالردیر: لردن  سی 

 یارپاق، جیغالی و. . . بورادا تکجه تجنیسی آچیقالییریق. تجنیس، دوداق دیمز، دیل ترپنمز، قوشا 

 

 تجنیس   

بیر جنسدن    –لری تجنیس  دن قافیهآشیقالر شعرلرینده مختلف صنعتلردن بهره آالرالر او جمله       

اولما صنعتیندن یاراالنارالر، باشقا سؤزله جناس باغالرالر. بو جناسالر یا بیر سسلی قافیه لر ائله سئچیلر  

آشیقالریمیزین   بؤیوک  شعری  تجنیس  اولونار.  استفاده  معناالردان  چئشیدلی  و  جور  به  جور  کی 

قاسم، آشیق علسگر تجنیسدن چوخ  نیر آشیق عباس توفارقانلی، خسته  بوللو ایشله  – شعرلرینده بوللو  

 فایداالنمیشالر.
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یمز و . لر و مختلف نوعالرا بؤلونر مثال جیغالی، دوداق دهدان نئچه یه قدر بندلردن دوزه 3تحنیس    

تجنیس سؤیله  . دیلی.  تورک  و  اینجهمه چتیندیر  دهلیکلریندننین  دوداق  ایشه  دیر.  تجنیسده  یمز 

سسلردن  گئده ائله  بیر  حرفل  –ن  دوداقالر  کی  اولونمالیدیر  استفاده  و    –ردن  سین  یمه  ده  بیرنه 

 لر ایشه آپارالسین کی اونالردا م، ب، پ سسلری اولماسین.         سؤزجوک

 اما آشیق شعری قونو جهتیندن ده نئچه نوعو موجوددور او جمله دن: اوستادنامه، دئییشمه ئ. . .        

 اوستادنامه 

تلرینی بیر اوستادنامه ایله باشالرالر و هر داستان دا یئنه اوستادنامه ایله باشالنار. آشیقالر اؤز صنع   

لر اخالقی،  ر. اوستادنامهرک اونالرا اؤیود وئریب نصیحت ائدهاوستادنامه ده آشیق خالقی خطاب ائده

ن اوخونار. فلسفی و اجتماعی موضوعالرا توخ ونوب و ائشیدنلره عبرت درسی و اخالق اؤیره تمک اوچو

کمزدیر اؤز  نی اوخویان گرهلر واردیر. اوستادنامهنین اوّلینده بو اوستادنامه بوتون آذربایجان داستانالری

شعرلری اوستادنامه اؤیرندیگی  اوستادالریندان  اؤز  کی  بودور  یاخشی  داها  بلکه  اوخوسون،  سینی 

 اوخویوب، اونالری دا یاد ائتسین.

لرین ده موضوعالری چوخ چئشیدلی اوال بیلر. شعر فورماالری دا متنوع اوال بیلر. حتا  اوستادنامه      

تانینمیش و آدلیم آشیقالر گاهدان غزل فورماسیندان دا یارارالنارالر. هر حالدا بو شعرلری آشیقین  

 رر.صنعتده اوالن مهارتینی گؤسته 

  

 دئییشمه     

آراس     آشیقالر  یاریشماسیدئییشمه  سؤز  نوع  بیر  اوالن  بیر  یندا  و  معلوماتینی  بیری  –دیر  نین 

بیرله دئییشمک    – لریندن اوالراق، آشیقالر بیر  سیناماقدیر. دئییشمه بیر قدیمی و اسکی آشیق عنعنه

لرینی میداندان گؤتورمک اوچون چالیشاردیالر. بیر آشیق ساز و سؤزویله اوچون شهرلری گزیب و رقیب

سه اودوزموش ساییلیر و  لی اولور. جواب وئره بیلمهو سوروشوب و باشقاسی اونا جواب وئرمهبیر سورغ

-ده آشیقلیق شعرلریلی اولور. گاهدان حتا آشیقلیغی قیراغا قویماغا سبب اولور. دئییشمه تقاص وئرمه

وربا و باشقاالریندان  ز  –ل فورماالریندان یارارالنارالر مثال تجنیس، قیفیل بند، باغالما، حربه  نین اؤزه

لرله دولو اولورسا سورغو قارشیندا دوزگون  سی معلوماتال و تجروبهر. هر آشیقین سینهاستفاده ائدرل
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بو سورغوالر چوخ دینی   قازانار.  ائشیدنلرین تصدیقینی  و  وئریب  قرآن    –جواب  حدیث،    –مذهبی، 

مک قدرتلری فی البداهه شعر سؤیله  لردن اوالر. او آشیقالر کی تاریخی، علمی، ادبی و مختلق ساحه

-وار بو سیناقدان باشی اوجا چیخارالر، یوخسا اودوزوب و میداندان چیخارالر. آشیق ادبیاتیندا دئییشمه

لری تاریخی بیر اوالی کیمی کتابالرا کئچیشدیر  لر چوخ اؤنملی اوالراق، آدلی آشیقالریمیزین دئییشمه

دن خسته قاسیم  مستقل کتاب کیمی یازییا آلینمیشدیر. او جملهو بیر چوخ آشیقالرین دئییشمه لری  

-سی، واله ایله زرنگار دئییشمهسی، شاه اسماعیل ایله عرب زنگی دئییشمهایله لزگی احمدین دئییشمه

 سی کتابالردا یازیلمیشدیر. 

 
 باغالما« یا »قیفیل بند« »

ل ائدیب و قارشیدا دوران آشیق جواب بیریندن سورغو سوآ  – ایکی آشیق بیر یاریشمادا بیر          

ر. ایلک اؤنجه اوستاد آشیق سوروشار، او بیر جواب وئریرسه، ایندی او آشیق سوروشوب و اوّلینجی  وئره

جواب اورا کیمی داوام تاپار کی بیر آشیق داها جواب وئره   –لی اولور. بو سورغو  آشیق جواب وئرمه

آذربایجان  "ین "دکتر سالم اهلل جاوید"دوزموش ساییلیر. بورادا ین آشیق اویه. اوندا جواب وئرمهبیلمه

 کتابیندان بیر نمونه: "لرفولکلوروندان نمونه

 منـدن سـالم اولـســون آشیــق حـسیـنه   سؤال:  

 دیر کی»عؤمری بیر ایل« یـاشـار هئی؟ او نه  

 ســیـز یـا زیــالر؟نـه کـالمــدی مـرکـب  

 دیر کی گوندن گونـه جـوشـار هئـی؟ او نه                

  

 آل جوابـین دئـییـم آی کـشیش قـیـزی    جواب:

 سمندردی عؤمری بیـر ایل یـاشـار هئی.     

 او کؤنـولـدو مـرکـب ســیـز یــازیـــالر   

 عشق دریاسی گوندن گونه جـوشار هئی.   

 سؤال:
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 جـانـی یــوخ؟دی کی نــفسـی وار، او نـه  

 دی کـی بـدنـی وار قـــانـی یـــوخ؟او نـه  

 او کیمدی کی اونون دیـن ـ ایمانی یــوخ؟  

 دی کی اود آتـش سـیـز داشـارهئی؟ او نه  

 جواب:

 او کـؤروکـدو، نـفسـی وار، جـانی یـوخ.              

 او آیـدی کی بــدنـی وار، جـانی یـوخ.   

 نی ـ ایـمـانـی یـوخ، او شیـطانـدی دیـ   

 ئی.رریکـدی او آتـش سیز داشار هــاوزه   

گؤردویونوز کیمی بورادا معلوماتلی آشیقالر اودارالر و هر نه قدر اونالرین معلوماتی چوخ اولورسا بو  

 یاریشما داها اوزون چکر. بورادا اجتماعی، مذهبی، علمی و باشقا موضوعالر اورتایا گلر.

                 

 نظومه  م

-لر نظم و نثر ایله سؤیلهدیر. بو منظومهنین ان مهم بیر بوجاغیمنظومه یا داستانالر آشیقلیق صنعتی   

خاناالردا  لر و آیالر تویالردا، قهوهنن داستانالر و رومانالر اولموش و آشیقالر نئچه گونلر، گاهدان هفته

ل دانیشیق صنعتی، موسیقی هاواالری  داستانالردا اؤزه میشلر. بو  ؤیلهبو داستانالری ساز و سؤز هنریله س

ل شعرلر اوخونور و تاماشاچیالرین ذوقونو اؤزونه چکیر. آذربایجان داستانالر ایکی بؤلومه بؤلونور:  و گؤزه

سئوگی داستانالری. ائپیک داستانالر ایگیدلیک، قهرمانلیق، اوسطوره وی و   –  2ائپیک داستانالر    –  1

لری تمثیل ائدر و سئوگی داستانالری ایکی گنج اوغالن. ر اوالراق ظلمه قارشی مبارزهتاریخی اوالیال

قیز آراسیندا محبت اوالیالرینی آچیقالماغا چالیشیر. آۀنجاق بو آرادا اوچونجو نوع داستانالردا واردیر و  

چون قیلینج اله  اورادا ائپیک حالالرال سئوگی حالالری بیرگه اولور و قهرمان سئوگیلیسینه چاتماق او

 لی اولور.آلیب قهرمانلیق گؤسترمه

ستارخان      و  کرم  قاچاق  نبی،  قاچاق  کوراوغلو،  قورقود،  دده  آچاندا  سؤز  داستانالردان  ائپیک 

قریب، شاه   ایله کرم، آشیق  اصلی  آراسیندا  داستانالریمیز  و سئوگی  اولور  داستانالرینی آد چکمک 
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نی  عرب زنگی  –اق اوالر. اوچونجو نوع داستانالردان شاه اسماعیل  گلزار و باشقاالرینی سایم  –اسماعیل  

 دئمک اوالر. 

لر و اصطالحالر مکده مهارت تاپمیش و گؤزل دانیشیقالرال، گؤزل دئییم آشیقالر داستانالری سؤیله   

توپالییب داستانین  لرله اؤز دؤورونه  ایشه آپارماقال تاماشاچیالرین ذوقونو اله گتیریب و اونالری هفته

 یه هیجانلی ساخالیا بیلرلر.        مهآردینی دینله

  
 لری مه عنعنهؤیلهداستان س    
ایللر اوستاد آشیقالر    – مکدیر. گنج بیر آشیقالر آیالر  آشیقالرین اساسلی صنعتلریندن داستان سؤیله    

ائده شاگیرلیک  اؤیرنمهیانیندا  داستانی  و  سؤزلری  اولوررک  دنایشیق  لی  و  ساز  سس،  صنعت  بو   .

اؤز گئدیشی و خاص عنعنه  ایباجاریقیندان عالوه  بیر آشیق مجل لری وار.  تا  آپاریر  س قورا  للر زمان 

گؤیترمه هنرینی  و  ختایی  بیلیب  باشالنیب،  هاواسیله  دیوانی  باش  معموال  داستان  اولور.  موفق  یه 

وخونماقال باشالر. آشیقالر بیر مجلیسده اولدوغو  شوروندا آهنگ ایله اوخونار و بیر نئچه اوستادنامه ا

 نین حؤرمتینی ساخالییب و اوستاد آشیقدان اذین آالرالر. بیری –حالدا بیر 

نی و سسین گوجونو دان سونرا ایکینجی تجنیسی اوخویار. تحنیس آشیقین سسیآشیق باش دیوانی   

ایله میدانا گل رر و اوچونجو مرحلهگؤسته ائل هاواسی  اولور. ده  یاراتمالی  یب مجلیسده شوق و ذوق 

گره گؤرمک  حاضیرلیغینی  تاماشاچیالرین  و  یاراتماق  زمینه  اوچون  داستان  داستانین  دئدیگی  کیر. 

متنی و گؤزل ایفاسی گونلر زمان آپاریرسا دا، داستان بیر دوواق قاپما ایله سونا چاتار. بورادا شاد هاواالر  

کرم داستانیندا مساله فرقلی اولور و شنلیک هاواالردان خبر یوخ.   –کیر. آما اصلی  چالینماسی گره

 آنجاق داستان قورتولدوقدا بیر جهان نامه ده اوخونار. لو شعر ائپیک داستانالرین سونوندا اوخونار.

سؤیله      داستان  گزمهآشیقالر  هنرلرینی،  دئییم مکده  زمانی،لرله،  دیللندیرمه  سازی  مختلف    لرله، 

دیرلر. بیلیریک داستان شعر، موسیقی  لیهنرلرینی گؤسترمکله تاماشاچیالرین آلقیشالرینی اله گتیرمه

ایره برابر  ائتمکلرله  برابر دانیشیقالر و روایت  بو دورومو گؤزل  و اوخوماقالرال  لی گئدر. آشیق هنری 

 نیر.   آپارماقدا اؤز هنرینی گؤستریر و باشقا آشیقالردان فرقله
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 آشیق هاواالری:

دیر. سسی زیر اولدوقدا زیل ایله و اگر بم  یه چالیشمالی هر آشیق اؤز سازینی اؤز سسیله اویقون ائتمه 

 دیر. بو اویقونلوق یارانماسا، آشیغین هنری زای اوالر. لی مه له کؤکلهاولورسا بم

 سیمی وار: 9سازین    

 دانا : ال سیمی  3

 دانا: اورتا سیم  3

 دانا: اوست سیم  3

 لرین آدالری بئله دئییلیر: لرین و پردهالخالق موسیقی دیلی ایله سیم بو سیملر بین

 DO        C                    لریم آدی اوست سیم  1

 Re       D                       لرین آدی    ال سیم 2

 Mi       E      نین آدی    سیباش و دیلغم پرده 3

 Fa        F                نین آدی   سیروحانی پرده 4

 Sol        G                 نین آدی    سیشاه پرده 5

 La       A              نین آدی  سیعثمانلی پرده 6

 Si       B                 نین آدی     سیقوشا پرده 7

 Do       C     نین آدی    سیال یا قاراباغی پرده 8

 Re       D                      نین آدی  سیزیل پرده

 

 لری:سازین پرده

 پرده  7پرده سی وار: اصیل پرده   18سازین 

 یاریم پرده: آلتی پرده 

 زیل پرده یا جواب پرده: دؤرد پرده 

 دیر. سی: بیر پردهشور پرده
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سی،  سی(، شاه پردهوحانی پرده )کرمی پردهسی(، رلر بونالردیر: باش پرده )دیلغم پردهاصیل پرده   

 سی. سی(، زیل پردهسی )قاراباغ پردهسی، قوشا پرده، ال پردهعثمانلی پرده

 للیکلری وار:آشیق هاواالری اوچ گروها بؤلونور و هر گوروهون اؤزه   

 بونالر چاالنی یورماز. دن باشالییب و یوخارییا گئدر. بو هاواالر دؤردونجو پرده  –یوخاری هاواالر  - 1

 بو هاواالر دؤردونجو پرده ایله شاه پرده )دوققوزونجو پرده( آراسیندا چالینار. –اورتار هاواالر  - 2

دن آشاغیدا چالیناراق زیل اولدوغو اوچون چالغیچینی  بو هاواالر اورتا شاه پرده  –آشاغی هاواالر    -  3

 یورا بیلر.

 اساسیندا بئله بیر آدالری واردیر: کی اوچ گروهآشیق هاواالری اوستده

 

 : یوخاری هاواالر

دیوانی   دیوانی    _کسمه  خطائی  گؤزه  _شاه  کمه  همدان    _تاجری  _قهرمانی    _سی  لمهلتره 

اکبری    _روحانی    _سی  لمهل اوردوباد گؤزه  _قارص هاواصی    _سیزه وزه گرایلی  _شاهسون  _گرایلیسی

دیک   _معمولی تجنیس   _جیفالی تجنیس  _حبیبی  _تان دس  _یانیق کرم  _غربتی    _کسمه کرم  _

  _سی  اورمیه امراهی  _سی  وطن امراهی  _سی  للمهکرم گؤزه  _نارنجی    _تورکیه گرایلیسی    _دابانی  

 قوجا قارتال.   _حیدری  _دیلغمی  _نمدی _شاغی 

 

 اورتا هاواالر: 

آراز باسدی    _سی  للمهقیزالر گؤزه  _عینی  قره    _صور اسرافیل    _سی(  محترمی )کوراوغلو کنگی  _مانی  

سالالما   _آغاخانی  _دوراخانی  _عسگری   _حلبی  _للمه گؤزه  _سی( مصری )شفق( للمه) شرور گؤزه

شکریازی    _بنایی هجران    _پاشام کؤچدی    _دول هیجران    _جمشیدی    _معمولی دو بیت    _دوبیت  

گؤیچه    _آذربایجان هاواسی    _کلبعلی خان    _سی  یسلماس پناه  _سی  قره باغ شکسته   _زیل امراهی    _

  _اورتاشور ماهنی سی _هشتری  _موغا جیران   _اوچوبیر  _ساری کؤینک  _ماهور  _ل لمه سی گؤزه

 تورکو کوراوغلو
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 آشاغی هاواالر: 

  _کسمه هجرانی   _خاچا خالدار  _سی نصراهلل قره باغی  _ائرمنی کشیش اوغلوسو  _بهمنی   _سماعی 

شرقی    _پناهی )سگیگز یارپاق(    _سولدوزی )سالالما بهمنی(    _شیروانی )زیل شکسته(    _وچدی  ائل ک

 سی کوراوغلو جهلمه  _اوغالن  -اوغالن

 

لیگی تکجه شعرله باغلی دئییل، بلکه موسیقی، شعرین مختلف فورماالری،  نین زنگینآشیق ادبیاتی   

یه اوتورماسیندا  للیگی و اورهسی، بو ادبیاتین گؤزهیلمهنهر هاوانی اؤز یئرینده الزیم اوالن زمان ایشله

اساسلی رول اویناییر. بو آرادا آشیق هاواالری و اونالر اؤز یئرینده یارارالنماسی بؤیوک رول ایفا ائدیر  

آالراق   نظرده  گئدیشینی  داستانین  هابئله  یاراشان،  اونون سیماسینا  اوخشار،  قهرمانا  آشیقالر  هر  و 

نی  قهرمانین ایگیدلیگی  "اورتا دیوانی"و    "مصری"،  "کوراوغلو"کدیر. مثال  سی گرهچمههاواالری سئ

نو "گؤیچه گولو"و    "گؤزه هلل مه"،  "قمرجانی"دیگی زامانالر ایشه آپاریلسا داها یاتیملی اوالر.  سؤیله

و »یانیق کرم« و »تجنیس« هاواالری غملی چاغالردا چالینار.  شادلیق زامانالری اوخوماق الزیمدیر  

روحیه یارادار و    – دوزگون بیر حال    –بئله اولورسا، داستانالر هاواالر اویقون اولوب ائشیدنده دوغرو  

 اوندا دوزگون دویغو یارادار. 

یله ده تانینیر.  آدی ا "درویشی "و   "قاراچی"شاد و قدیکی هاواالردان دیر کی  "ائل هاواسی"مثال     

هاواسی    "آلی خان "بیر هاوالر گاهدان داستاندا قهرمانالرین آدیندان آلینما بیر آد اولموشدور مثال  

بایرامی هاواسی پرده    "آلی خان و پری خانیم " قازانمیشدیر.  بو آدی  داستانیندا چالیندیغی اوچون 

واالر مختلف آشیقالر یانیندا مختلف آدالرال  سیز و قارا کهری آدییال دا تانینیر. باشقا سؤزله بیر سیرا ها

 تانینیر.

کؤکلنمه    ساییلیساز  سیم  و  شکیللرده  مختلف  بویو  تاریخ  قوپور  یا  ساز  آز  دیر.  دا  چوخ    - الری 

 کؤکده قورولور:    6هاوادان آرتیق آشیق هاواالریمیز  100اولموشدور. بوگون 

 سی             اتیـ چوبان بای 3          ـ مصری 2  ـ شاه پرده  1 

 ـ دیلغم       6  ـ عرفانی  5  ـ آیاق دیوانی  4
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هاوادان چوخ آشیق هاواالری اؤز شعر    100دیر. بوگون  هاواسیله باغلی  –هر پرده مجلیسین حال     

بورادا شعر فورماالرییال هاواالرین   اولور.  تاثیرلی  اویغونلوغونو ذکر  فورماالریال دوزگون اوخوناندا داها 

   1ائدیریک:

  
بیر نئچه اوستاد آشیق اونو اؤز    هاوادیر کی،  73یادا    72لرین دئدیگینه گؤره  آشیق هاواالری، دده    

 شئعرلرینده بیلدیرمیشدیر:

  
 دده علسگر:  _

 دوققوزو بیرله شیب تاپیب اینجه یول

 قبول     ییر ائله  اونالری  بارماق  اون

 قول       یه پرده شاه    هاوا     72

 قاباخدا.  ،  قازدی   ، بولدوغو  علسگر

  
 آشیق اسد:  _

 کامیل اوستادالرین گولون درمه سن

 ن اوسته سرمه سنحقیقتی سینه

 سن وئرمه       خبر     هاوادان    72

 .قاباغیندا  ائل سنه،   دیریئی    اؤلوم

  
 آزافلی میکائیل: _

 سن یسن ائلیمین همدم 

 دیللی سازیم،  72صدفلی تئللی سازیم، آی 

 سن هم سئوینجی هم غمی 

 
 . 1378صمد چايلي، ديللن سازيم، تبريز،  1
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 سازیم  دیللی 72 سازیم،  تئللی  صدفلی  آی 

  
سایی  ز هاواالرین  بو  آشیمیندا  اولوب100مان  آرتیق  سایی    ،دن  هاواالرین  بو    ر قده  130بعضا 

 .دیردئییلیب 

اؤزونه  هاواالرین   بو  کی  آرتیرمالیام      ماحالدا    هاواالر   پارا  بیر  گؤرونورکی   بعضا.واردیر  بیرآدی  هر 

اؤلکهیوخد  ده   بؤلگه  وارکی،آیری  اولدوغوموز  قونشو  علّتی  اونوندا  موسیقیور،  اثرسینین    نین 

باکی    تورکیه آشیقالرینین و شرقی آذربایجان دا،   دیر. غربی آذربایجان ساز هاواالریندا،باغیشالماسی

اونالرین و  گؤرونور،  ایزی  چالماسیندا،  سبک   آشیقالرینین  هاواالرین  بو  شاید  آلینیر.  تاثیر  لریندن 

 نیله، آنجاق اساس و تمل ده بیردیلر.لر یا گؤللر ایشله مختلیف سلیقه

  
  سازدا چالینان هاواالری نئچه باخیمدان بؤلمک اوالر.

  :اوالر بؤلمک یئره 6 اساسیندا هاواالری  کؤکو  سازین (1

 کؤکو  پرده  شاه    

 کؤکو  مصری نینپرده شاه    

 کؤکو  سیبایاتی چوبان    

 کؤکو  عثمانلی  یا کؤکو دیوانی  آیاق    

 (  کؤکو  گاه کؤکو، سه  کرم  یانیق)کؤکو   دیلغم     

 ( ماهورکؤکو)کؤکو   عرفانی    

   
  :بؤلونور یئره اوچ  هاواالر اساسیندان، اوخونوش و ( موزیک2

و موباریزه    قهرمانلیق،      وطنین  بؤلومو:ایگیدلیک  اؤز  اهلینین  هاواالردا مجلس  بو  دن،  آشیق 

دن و اونالرین قورونماغیندان سؤز آچیر.آشیقالر قهرمانالر دیلینجه دانیشیب اوخویورالر مثال:  دینین

 دان و... . کوراوغلو  دن،نبی دن،بابک 

 بو  .    .  شاهسونی، دؤیمه کرم و.  طبل جنگی،  سی بونالردیالر: مصری کوراوغلو،هاواالردان نئچه  بو   

او یئرلرده اوخونارکی مجلیس اهلینین چوخو جوانالر اوال یا حس اولونا کی یورد یا    چوخلو  هاواالر
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ده آشیق کئچمیش قهرمانالری یادا  سدیر، یا دوشمن فورصات دالیجادیر. بو واختالر مجلی وطن خطرده

ن وناموس  عیرلرین اوخویوب، جاوانالری وطنین واونالرین دوشمانا نئجه غلبه چالماقی، وش  سالیب و 

 قوروماغینا جوشدورور.

 

  بو هاواالردا شادلیق وشنلیک یاراتماق اوچون داستانالرین آراسیندا و   سئوگی و شنلیک بؤلومو:    

قوربانی  مخمّس،    جلیلی، قهرمانی، نخجوانی، گؤیجه گولو،  مه،گؤزهلل  اوخونور. مثال:  یا تؤی مجلیسینده، 

 . . . و.

 

بو هاواالردا انسانین غملی احواالتینا، یادا بیر آجی اوالیا راست  لی هاواالر:  غملی، کدرلی،غصّه    

گلمه سی آندا، یا داستانالرین غملی یئرلرینده اوخونار، مثال: منصوری)مانسیری(، قوربتی کرم، یانیق  

 کرمی و... .

   
 :بؤلونور یئره 7 واالر ها اساسیندا اوالن فورماسی  شئعر  (3

اورتاساری تئل،    کیمین آرتیر. مثال:  60اَن چوخ هاواالر بو فورمادا، کی ساییسی  :  هاواالری  رایلیگ     

 .   . منصوری و. مینا گارایلی، آتلی کوراوغلو، پاشاکؤچدو )آذربایجانی(،  گویجه گؤلو،

سی  بو هاواالردان بیر نئچه  هاواالر اوخونور.دان سونرا چوخلو  رایلیبو فورمادا گ  :هاواالری  قوشما   

دا بو فورمادا    هاوا  24کرمی و ... .    قیانی   بهمنی )بؤزوغو(،  دیلغمی، غربتی کرم،  بونالردیالر: قهرمانی،

 یئر آلیر.

دیوانی،  :هاواالری  دیوانی      اوخونار.آیاق  فورمادا  بو  ائله  هاواالری  دیوانی،میدان    دیوانی  )عثمان 

 مجلیس دیوانی(. ش دیوانی )شاه خطایی دیوانی، با دیوانی(،

 تجنیس، جیغالی تجنیس.  تجنیس هاواالری:   

سی(، اورتا مخمّس، جیغالی  للمه)کوراوغلو گؤزَ  باش مخمّس، کوراوغلو مخمّسی   :هاواالری  مخمّس     

 مخمّس.

 بایاتیسی )قایا باشی(.)آت اوستو(، چوبان  کوچ بایاتیسی   ائل بایاتیسی، :هاواالری بایاتی    
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 )آیدینی(.  ک دونوسی، گؤدهقاراباغ شریلی  واقف گؤزللمه سی)واقفی(، هاواالری: ماهنی  خالق   

   
   :بؤلونور یئره  اوچ گؤره  سینه پرده  سازین هاواالر     (4

 بیرینجی بؤلوم : یوخاری هاواالر 

ن  سسی   اوخونار. آشیق اوچون اوخوماسی راحاتدیر وبو هاواالر دؤدونجو پرده دن یوخاریدا، چالینار و     

یانیق    سی،کمه گؤزللمهتره  آیاق دیوانی،  باش دیوانی،  سینده چوخلو نقشی واردی. مثال:لشدیرمهآماده

 .   . دیلغمی و. تجنیس،  کرمی،

 

  ایکینجی بؤلوم: اورتا هاواالر

قره    سی بونالردیالر:نئچه  بیر  آراسیندا چالینار و اوخونار.بو هاواالر دؤردونجو، و دوققوزونجو پرده لر     

  ساری کؤینک و .   جمشیدی،   دوبیتی،   مصری، گؤزللمه،   محترمی )جنگی کوراوغلو(،   سی، باغ شیکسته

.  . 

  
  اوچونجو بؤلوم: آشاغی هاواالر

پرده     یشاه  آشیقی  گؤره  اولماسینا  زیل  هاواالر  بو  هاواالر،  چالینان  آشاغادا  بهمنی،    ورار.دن  مثال: 

کوراوغلو جهله مه سی و...    )سگگیز یارپاق(،  )سالالما بهمنی(، پناهی  سولدوزی  ائرمنی کئشیش اوغلو، 

. 

   
  ایران آذربایجانیندا ساز هاواالری

هاوانی آد آپاریرالر. اورمه طرفلرینده اوالن هاواالری اورمیه نین    100تبریز هاواالرینی سایدیقدا     

  بؤیوک شاعیری شلمی بیر شعرینده تامان هاواالردان آد چکیر.

  
 الف( گرایلی  هاواالری 

وری،   تئل، گهـ باش ساری  4ـ آزافلی دو بیتی یا توووز دوستی،  3ـ آیاق جلیلی،  2ـ آتلی کوراوغلو،  1

ـ قازاخ دوبیتی،    8ـ وان آغزی، فخری، توراجی، االچینی،  7ـ بورچالی دوبیتی،  6ـ باغداد دوبیتی،    5
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ـ نخجوان 11ـ  محمد حسینی، حیدری، کوردو گرایلی،  10ـ ایران دوبیتی،  9ذوالفقاری، میرزه دوبیتی،  

ـ 15ـ  پاشاکؤچدوآذربایجانی،  14،  ـ اورتا ساری تئل13ـ مولال جومه دوبیتی، شکی دوبیتی،  12گولو،  

ـ سالالما گرایلی،  19ـ پیشرو،  18ـ مینا گرایلی، ایمران گرایلی،  17ـ گرایلی،  16سی،  کوراوغلو بحری

ـ شیرین قاال،  24ـ حجاز گولو،23ـ تجنیس،  22ـ ترس گرایلی ،  21ـ صیادی،  20جیغالی گرایلی،  

 ـ شمکر سارایی.  26ـ شاهسون، 25

 

 ب( قوشما هاواالری

گؤزه1 شریلی  آغیر  شکسته2سی،  مهللـهـ  عباس  حسینی،  3سی،  ـ  عاشیق  داستانی،  بهمنی،  4ـ  ـ 

ـ  9ـ غربتی کرم،     8ـ قوبا کرمی،  7ـ بادامی شکسته،  6سیز،  ـ بایرامی، قاراکهری، پرده  5بوزوغو،   

مه ـ دؤشه15ـ دؤیمه کرمی،  14ـ قمرجانی،13ـ قاراباغ قایتاغی،   12ـ قارا گئز،  11ـ قافیه،  10قهرمانی،

هجران،  16کوراوغلو،   دول  دوراخانی،  18دیلغمی،ـ  17ـ  درویشی،19ـ  قاراچی  هاواسی،  ائل  ـ 20ـ 

ـ یونگو  24ـ یانیق کرمی، 23ـ ایروان چوخورو،  22سی، ـ ایران کرمی21زارینجی، کوهنه زارینجی،  

ـ کوراوغلو 29ـ کوراوغلو بوزوغو،  28سی،  ـ کرم شکسته27ـ کرم کؤچدو،26ـ یورد یئری،    25شریلی،  

ـ 34ـ گؤیچه گولو،  33ـ گوللو قافیه،  32ـ کئشیک اوغلو،   31سی،  لو رباعیـ کوراوغ30قایتارماسی   

ـ    39ـ منصوری     38ـ میصری،   37ـ گیله نار،  36ـ گویچه قایتارماسی،   35سی،  مهلـلهاران گوزه

ـ  45ـ عثمانلی بوزوغو،      44ـ نخجوان،  43ـ نجفی،   42ـ شقایی،    41ـ میرزه جانی،  40یی،  میخه

)اف اورتا جلیلی،    46شاری(،  اووشاری  ـ   50ـ سئیرانی،   49ـ سلطانی،  48ـ سالالما کرمی،     47ـ 

ـ     55ـ جنکی کوراوغلو،    54سی،   ـ هجران کرمی  53ـ عرفانی،    52ـ ساری تورپاق،   51سمندری،  

 ـ شئشنگی.   57سی، ـ شیروان شکسته 56سی، شیروان کؤچری

 

 هاواالری   ج( بایاتی

 سی، قایا باشی  ـ چوبان بایاتی3کؤچ بایاتی، آت اوستو       ـ2ـ ائل بایاتی      1

 

 د( تجنیس هاواالری 
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 ـ جیغالی تجنیس  2                       ـ تجنیس 1

 

 هـ ( خالق ماهنی هاواالری  

 ـ گؤده ک دونو، آیدینی  3سی          ـ قاراباغ شریلی2سی، واقفی       مههللـ واقف گوزه1

 ـ تاهاری، ابراهیمی، قارا تئللی 4

 

 و( دیوانی هاواالری 

 ـ باش دیوانی، شرختائی، مجلیس دیوانی.  2 ـ آیاق دیوانی، عثمانلی دیوانی، میدان دیوانی  1

 

 ز( مخمس هاواالری  

 سی  مههللـ کوراوغلو مخمسی، کوراوغلو گوزه2    ـ باش مخمس  1

 ـ جیغالی مخمس  4              ـ اورتا مخمس  3
 

 

 

 زنگان هاواالری 

 

نین ده اؤزونه مخصوص آشیق هاواالری دا واردیر. بورادا قیرخ هاوایا یاخین  زنگان آشیق محیطی    

لره بؤلونور و  آشیق هاواالری اوالراق، ماحالالرا عاییددیر. زنگان هاوالری اؤزو ده داها کیچیک منطقه

 دن:  او جمله

 خرمدره هاوالری  –ابهر 

 طارم هاواالری   

 قیدار هاواالری  

 و نهایت زنگان هاواالری عنوانی آلتیندا چالینیر.  
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آنجاق دئمک اولور کی بورادا چالینان هاواالری بوتون آذربایجاندا چالینان عئینی هاواالردی، آنجاق     

ییشیلیر. یا بئله دئمک اولور کی  لر بیر آزجا دهلر و بمموسیقی باشالناندا ال دان باشالییردی، یا زیل 

دیر کی اؤزو اوچ  کؤک همان قالیر، تکجه بیر پرده زیل یا بم اولور. مثال خالخالی هاوا بونالردان بیری

 رک الدا باشالییر.  هاوایا بؤلونور: کسمه کرمی، جوشغون کرمی و مشکینی دئییله 

 طارم هاواالری: 

 سی، گوللو قافیه سی، طارم شکستهروحانیسی، طارم دو بیتی

نین، اؤزه للیکله آشیقالری  زنگان هاواالری دا هر بؤلگه نین هاواالری کیمی او بؤلگه نین انسانالری    

عنعنه   رسوماتی،  و  رسوم  فرهنگی،  باشیندان  دبدبه  – نین  بویو  یوزایللر  خالقین  هابئله  لریندن، 

یه، ائلدن  سینه  – دن  دن یارانیر، یوزایللر بویو سینهروحیه  –حوال  کئچیردیگی اوالیالردان تاثیرلنمیش ا

ائله دوالنیر، یونتاالنیر و نهایت بیر ثابت حاال دوشور و آشیقالر داها او هاوانی منیمسه ییب نسلدن   –

اؤیره اؤلکهاؤیره  –نیب  نسله  هر  دونیا  دیرلر.  طرزینی،  یاشاییش  ملتین  او  هاواالری،  موسیقی  نین 

  – لری، بگندیگی حال  ریر. بو هاواالردان او خالقین ایستکدبلرینی ده گؤسته  –شونو و عنعنه  گؤرو

هاواالر  احوال دیریلیر. خالقین شنلیک اؤزل  اوچون  و هوا  و هر حال  اولموش  گونلری  و غملی  لری 

و چوخ سئوینیلن  نیلن  اوخونور. بوگون تویالردا، دوگونلرده چالینان هاواالر تاریخ بویو ایسته  – چالینیب  

 نین روحیه سینی بیلدیریر. لیکله زنگان اهلیهاوالر چالینیر و بئله

محبت هاواالری چالینمادادیر. بو   –لری کیمی ائپیک و غنایی  زنگاندا دا آذربایجانین باشقا بؤلگه    

شنلی خالقین  دوشونجههاواالرال  عنعنهلری،  و  مجلیسه  لری  بیر  حتا  هاواالر  بو  آلینیر.  تصویره  لری 

لری ایله کئچیریلیر. زنگان ساز آلتی  آلچاق سویّه  –مختلف فورماالردا و اؤزونو یئیین یا یاواش، اوجا  

لرله آشیقلیق  لی اولمامیش و همیشه باشقا بؤلگهده بوتون آذربایجاندا اولدوغو کیمی، آذربایجاندا فرق 

شلر اولموش، تبریزدن، اردبیلدن، اورمودان و باشقا شهرلردن زنگانا گلمیش  وئری  –صنعتینده آلیش  

وئریشلری اوز وئرمیشدیر و بو    –ویا زنگاندان بو شهرلره سفرلر اوالراق، داستان، شعر و هاوا آلیش  

 بیرینه یاخین اولموشدور. –یاخینلیق یوزایللر بویو، بوگونکو کیمی داوام تاپمیشدیر. هاواالر دا بیر 

هاوا باشقا شهرلردن فر قلی دیر، آنجاق دقت ائدنده گؤرورسن    50  –  40زنگاندا دئدیکلر اساسیندا      

هاو واردیر کی زنگانا باغالماق اولور. بو    35  –  25ریک  ر فرقی یوخدور و نهایت دئیه بیلهائله ده بی
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ییر: او دا بودور کی  ایسته  شیدیلیر. بیر مساله ده دقتهاواالر زنگاندا داها آرتیق هوسله چالینیر و ائ

کئچن یوز ایلده آکادمیک امکانالر اولمادیغیندان بیر سیرا هاواالر یازییا آلینمادیغی اوچون یادالردان  

ایله باشقا آذربایجان بؤلگه  چیخیر و آرادان گئتمک حالیندادیر. هر حالدا بیر سیرا زنگان هاواالری 

 ه اشاره ائدیریک: لری نین آدینا باغالنان هاوالرین فرقلرین

اوست اوسته دئمک اوالر کی آشیق کالسیک هاواالر بوتون آذربایجاندا بیردی و زنگاندا دا عئینی    -  1

 هاواالر عئینی آدالری ایله چالینیر و اوخونور. 

یا نئچه پرده بم    –مومکوندو بیر هاوا بیر بؤ لگه ده نئچه پرده زیر چالینسین: خالخالی تاریمدا    -  2

 دیر.: مشکینی زنگاندا. بو بیر حالدادیر کی هاوانین اساس استراکچری ثابتچالینسین

ده فرقلی آدالنیر. مثال ولیجانی  وخوماقدا هاوانین آدی ایکی بؤلگهییشیکلیک یا اباالجا بیر سازدا ده  -  3

 دیر. تاریمدا، فتّاحی زنگاندا اجراالری بیر اولدوغو حالدا اوخوماقالری فرقلی

گؤ  -  4 هاوانین  بؤلگه  بیر  ده  شکستهتورومو  اولور:  سبب  اجراسینا  و  مختلف  اجراسی  تاریمدا  نین 

دیر و بو سی ده بئلهاوخونوشو زنگانداکی ایله فرقلی دیر. بورادا دا استراکچر عئینی دیر. دوبیتی هاوا

 دیر. ایکی بؤلگه دن فرقلی

سی، فرنگ اوغلو و. . . زارینجی، خلخالی غربتیا اولمور.  نئچه هاوا تاریمدا واردیر کی زنگاندا اجر  -  5

بونون ترسینه ده زنگاندا بیر سیرا هاواالر واردیر کی تاریمدا اجرا اولونمور مثال: فرساقی، اکبری، تک  

 هاوا، باال شهریاری، هالیلی و. . . 

 

 
 آشیقالر یارادیجیلیغیندا قادین سیماسی  

و           سازیندا  آشیقالرین  سیماسی  تاپمیشدیر.قادین  معناسینی  حقیقی  اؤز  بو    سؤزوندا 

لری دیله گلمیش و خالق سئودیگی کیمی هر شئی اؤز یئرین آلمیشدیر.  یاردیجیلیقالردا خالق ایستک 

بانو هر بیر ائپیک، سئوگی داستانالریندا قادین سیماسی خالق ایسته دیگی کیمی تصویر اولونموش:  

ا و...  هاجر  نگار،  خاتون،  سالجان  انسانی  چیچک،  و  ساواشجیل  ایگیدلیک،  برابر  للیکلریله  گؤزه  ؤز 

سئوگی داستانالریندا    –لرله میدانا گلیرلر و ائل اوغروندا، وطن یولوندا مبارزه آپاریرالر. ائپیک  روحیه
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ل اولدوقالرینا حالدا، قهرمانلیقالری دا واردیر. نهایت  اوالن عرب زنگی، رعنا خانیم و... محبتلی و گؤزه

داستانالرینداکی اصلی، گولگز، پری، سارا و... سئوگییه چاتماق اوچون انسانلیق گئدیشلری: سئوگی  

لرینی تمثیل ائدیرلر. دده قور داستانهای  ، نجابت و باشقا انسانلیق خصوصیتوفا، صداقت، فداکارلیق

و   داستانالری  عصرلرین  اورتا  لری  حماسه  کوراوغلو  اوالراق،  باغلی  دورانا  کئچن  اسکی  نبی  قاچاق 

 یورایلین داستانالری اوالراق، هامیسیندا قادین سیماسی فخر ائدیجی بیر سیماالردیر.

شرایط    تاریخی  و  اجتماعی  سیماالر  ایستکبو  زمانین  همان  یاراناراق،  و  ده  ائدیر  ایفاده  لرینی 

دیر و بو  دهنی گؤسترمهالرین قادینا باخیشیگؤردویوموز کیمی هر زماندا اولورسا اولسون، آذربایجانلی

سئوگی   ده  ایسترسه  داستانالریندا،  ائپیک  ایستر  سیماالردیر.  ائدیجی  فخر  ده  بوگونوموزده  سیما 

دیگی  داستانالریندا اوالن قادینالرین سیماسی بوگونکو انتظارالردان اوزاق دئییلدیر و گونوموزون ایسته

زاق کندلرده یاشایان ساده انسانالرین و ان بؤیوک سیماالر اولموشالر. بو سیماالردا آذربایجانین ان او

 دیگی و آرزو ائتدیکی قادینالردیرالر.شهرلرده یاشایان انسانالرین دیله

 

 

     آشیق ادبیاتیندا آراشدیرماالرزنگان 

 حقینده بئله یازیر:  زنگان آشیق محیطی یرلی اوستاد، ده پروفسور محرم قاسیملی، 

قاینار نقطهدهگونئی     اونون چئورهکی آشیق مُحیطلرینین ان  کی  سیندهلریندن بیری ده زنجان و 

دره و ابهرده لری خرملرینده قرارالشمیشدیر. اساس قوّهدره، سُلطانیه، قیدار و هیدَج بؤلگهابهر، خرّم

 اوزرینده قورولموشدور.ییغیشان زنجان آشیق محیطینین ایفاچیلیغی ساز، باالبان و قاوال اوچلوگو 

نین دا مراسیمین  للیکلریندن بیری باالبانچی و قاوالچین آشیق محیطینین دّقت چکیجی اؤزهزنجا   

الرین  دیر. بو محیطده فعالیت گؤرسه دن باالبانچی و قاوالچیاویغون یئرینده آشیقال برابر اوخوماسی

شیق شعرلرینین ده یاخشی بیلیجیلری کیمی  اکثریتی گؤزل سسه مالیکدیر. اونالر داستانالرین و آ

جماعتین و صنعت آدامالرینین تحریکی ایله سونرادان   - الر ائلتانینیرالر. بعضی باالبانچی و قاوالچی

 آشیقلیق بئله ائدیرلر.
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دیگینی گؤرسدیر.  ایفاچیلیق بیچیمی و رئپئرتوار یوکو بوراداکی آشیقلیغین تککه کؤکنینه سریکن    

باالبانچیکی چمحیطده قاوال و  اللیاغداش آشیقالرین سایی  ایکی یوز  بیرلیکده  دن چوخدور. الرال 

 لر کندینده اوتوزدان چوخ آشیق یاشاییر.نین عمیدرهتکجه خرم

باره     تشکّولو  آشیقلیغینین  قورولموشزنجان  داستان  شیرین لرینده  آشیق  و آشیق 

چاغ   جامال یوسیف اورتا  اساس  آدلی  محیطینین  زنجان  اولموشدور.  خدمتی  اؤنملی  آشیقالرینین 

دن چیخمیش آشیق شیرین حاققینداکی “شیرین و بیرچک  درهآشیق اوجاقالریندان ساییالن خرم

وئریر.  جواب  تام  استانداردالرا  کالسیک  اوالن  مخصوص  داستانچیلیغینا  چاغ  اورتا  داستانی  خانیم” 

شعرسل مکمّللیگی ایله سئچیلیر. آشیق شیرین و یوسیف جامالین  “یوسیف جامال” داستانی دا اؤز  

سینده آشیق نجفعلی، آشیق خانمراد، آشیق نین داوامچیالری اوالراق زنجان و اونون چئورهسیعنعنه

فتح ابراهیم شاهسئون، آشیق  و  لُطفعلی، آشیق  داوودی  اهلل رضایی، آشیق طییب، آشیق غالم رضا 

نی  صنعتکارالر ائل آراسیندا بؤیوک شُهرت قازانمیشدیر. بو گون همین عنعنه  باشقا اونالرال گؤرکملی

گُالبعلی داوودی، طیب سلیمان، آشیق اکبر زنجانی، آشیق امروهلل، آشیق التیفات، میرزاآقا سلیمانی،  

 دیرلر.سؤز اوستاالری لیاقتله داوام ائتدیرمکده -رسول اسدی، پرویز سلیمانی کیمی ساز 

یقالرینین رئپئرتواریندا قیرخا یاخین داستان واردیر. رئپئرتوارداکی ان ایشلک داستانالر  زنجان آش    

آشاغیداکیالردیر: “زنجانلی قوربانی”، “خسته قاسیم”، اصلی کرم”، “عابباس گولگز”، “شیرین و بیرچک  

قریب   “طاهر  شاه  -خانیم”،  و  -صنم”،  قول … زُهره”  دوققوز  “کوراوغلو”نون  محیطده  بو  راست  .  ونا 

دیر: “آغابیی”، “فرزایی”،  سلنین آز قاال یاریسی بؤلگهگلینیر. رئپئرتوارداکی اللیه یاخین ساز هاواسی

 . … جانی” وسی”، “ولی“فارنگ اوغلو”، “کَلالهی”، “خالخال شیکسته

زنجان آشیق محیطی آذربایجان آشیق محیطینین کالسیک سؤز و موسیقی رئپئرتوارینی محافیظه      

سی ایله سئچیلیر.  ئتمکله یاناشی یئرلی خصوصیتلری عکس ائتدیرن اؤزللیکلره گوجلو مئیل ائتمها

اولماسیندانیارادیجی گوجلو  داستانینین  “قوربانی”  کی،  سوژهدیر  عنعنوی  محیطه  نین  بو  سی 

نی  ده داستانی یئنی بیر وئرژئمخصوص صنعتکارالر طرفیندن کؤکلو شکیلده دگیشدیریلمیش و نتیجه

نین زنجان آشیقالرینین رئپئرتواریندا  “زنجانلی قوربانی” اورتایا چیخمیشدیر. “خسته قاسیم” داستانی

 دن هابئله خسته قاسیمین شعرلریندن چوخ فرقلیدیر.یئر آالن وئرژئن ده ایندیه قدر بیلینن سوژه
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ماقدادیر. زنجان،  سی یاشاده دینلمک عنعنهقهوه  -زنجان آشیق محیطینده ده آشیقالری چایچی     

دیرلر. تکجه زنجان شهرینده آلتی آشیق سی” فعالیت گؤرسه“آشیقالر قهوه  دره و قیدارداابهر، خرم

 لرین چوخو آشیقالرین اؤزونه مخصوصدور.سی واردیر. بو قهوهقهوه
                 

 :1دا زنگان آشیق محیطی حقینده بئله یازیر   پروفسور دکتر علی قافقازیالی 

گله    آشیقلیق  گلهیینهتورک  آشیقلیق  تورک   یاپیسی:  دموگرافیک  اوالراق  یینهنین  جانلی  نین 

دنیزی خزر  محیط،  بو  دیزو  محیطی  آشیق  زنگان  ده  محیط  اؤنملی  بیر  گونئی  یاشادیغی  نین 

ره خرمدره، ابهر، قیدار،  زنگان، سلطانیه اولماق اوزه  باتیسینداکی ان قدیم تورک یورنالری اوالن باشدا 

لرینی  ائل و ائلچه  2پی هیدج، تیکاب، بیجار، تاریم علیا، مانیشان، ایجرود، تاکستان، قزوین، لوشان، نیک 

 دیر.  احتوا ائتمکده 

ساریجالو، اوستاجلو کیمی تورک  ده افشار، آغ قویونلو، اموارلو، خره قانلو، کوردبچه، سعادلو،  بؤلگه   

 . 3بویالری مسکوندور 

 

 زنگاندا آشیلیق اوجاقالری

دوگون    – لرینه یاردیمچی اولور. توی  الری اونالرین الده ائدیلمهشوبهه یوخدور کی آشیقالرین پاتوق   

چیرلر. عئینی حالدا آشیقالر بورادا اورایا گلیب و آشیقالری گؤروب، سئدیکده  صاحیبلری آشیق ایسته 

یئرلره    – چالیب   بو  بیر ده  توپالییرالر.  اؤزلرینه ده مشتری  ائشیدنلری ذوقا گتیریب،  و  چاغیریرالر 

یاریشما میدانی دئییرسک یانیلمامیشیق. دوغرودان دا آشیقالر یانیندا آشیقلیق ائتمک اؤزو جسارت  

 وه خاناالر بئله بیر ماهیت داشیییرالر.ییر. بو اوجاقالر یا پاتوقالر یا قهایسته

 
 .2006دکتور علی قافقازیالی، ایران تورکلری آشیق محیطلری، ارزروم،  1
؛ ا. گونر، م.  184  – 159، ص  2003لر جغرافیاسی ژئوپلیتیک، چانتای یای، استانبول،  نین قومشوالری، اؤلکهامراهلل گونئی، تورکیه  2

 .202 – 197، ص 2005لر جغرافیاسی، نوبا یایینالری، آنکارا، لر و اؤلکه ارتورک، قطعه 

 . 450  – 439، ص 1999فاروق سومر، اوغوزالر، تورک دونياسي آراشتيرماالري وقفي، استانبول،   3
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اؤز هنرینی گؤستهنهآشیقلیق گله    بو دورمالرال ساخالنیلیر و هر آشیق  بیر  یی  بئله  ریر. زنگان دا 

یی ساخالمیش و اسکی زامانالردان آشیقالرین پاتوغی واریمیش. آنجاق بوگون بو اوجاقالردان  نهگله

 فعال قاالن الر بونالردیر:

قهوهزنگاند آشیقالر  سلیم  قهوها:  آشیقالر  افضل  قهوهخاناسی،  آشیقالر  نورالدین  و  خاناسی،  خاناسی 

 خاناسی آشیق علی خلفی قهوه

اوّللرده آشیق گالبعلی داودبیگی ایشلهخاناسی )بو قهوهخرمدره ده: حیدربابا قهوه دیرمیش(،  خانانی 

 خاناسی )غالمحسین حیدری( آذربایجان قهوه

 خاناسی ان آشیقالر قهوهابهرده: سلم

 خاناسی.الر قهوهقیداردا: حیدر آشیق 

 

 :نیلن داستانالرزنگاندا سؤیله

یه عایید ساییلیر و باشقا بؤلگه لرده، تبریزده، اردبیلده،  را داستانالر واردیر کی بو بؤلگهزنگاندا بیر سی    

اورمودا و باشقا شهرلرده تانینماییر و یا بیر سیرا داستانالر زنگان ماراقال سئویلیر و باشقا شهرلردن  

زنگان  آرتیق اوخونور. هابئله بیر سیرا داستانالر بو بؤلگه دن اتفاق دوشور و زنگان آشیقالری اونالری  

 دن آشاغیداکی داستانالر دئمک اوالر: بیلیرلر. او جمله  داستانی 

 شیرین ایله بیرچک خانیم 

 طوطی شیرین سخن و یوسف جمال 

 زنگانلی قوربانی 

 بهرام و گول خندان 

 ورقه و گلشن 

 کلبی و سلبی 

 یئتیم سیّدی 

 جنگی قاسیم 
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دیر،  آنجاق آذربایجانین باشقا شهرلرینه تای معروف داستانالر بورادا دا تانینمیش اوالراق سؤیلنمکده   

جمله سفری    دن:او  توقات  سفری،  )دربنر  داستانالری  ایوازین   –کوراوغلو  قاچیریلماسی،  قیرآتین 

نگانلی قوربانی، خسته  سی، ارزروم سفری، یغداد سفری، روم سفری، کوراوغلونون قوجالیغی؛ زگتیریلمه

قاسیم، عباس ایله گولگز، امراه ایه حوری لقا، امراه ایله سروناز، عندلیب میرزا ایله قیزیل گول، قنبر  

ایله محمود، غریب ایله شاه صنم، غالم حیدر، حیدر ایله بایرام، کمتر یوسف، کرم ایله اصلی، لیال و  

صیدی ایله پری، شاه اسماعیل و عرب اوزنگی، تورک مجنون، میر محمود ایله سارا، سعادت ایله صیاد،  

 اوغلو ایله مهری، واله ایله زرنگار.

نوکته    بیر  بوراسی جالب  نیشی تبریز، حتا  دیر کی مثال خسته قاسیم داستانالری زنگاندا سؤیلهده 

ایله تام فرقلی بورادا داستان آراسیندا اوخونان شعرلر  تیکمه داش داستانالری  باشقا شهرلرده  دیر و 

-للیگی و باشقا واریانتی دیر. بو داستانالردا خسته قاسیم سیماسی دا باشقا گؤزهاوخونان شعرلرله فرقلی

 دیر.

 نیشی و آراشدیرماالری گلن دفترده آچیقالناجاقدیر. نین اصلی، واریانتالری، سؤیلهزنگان داستانالری    

 تانیش اولوروق:نین سیماالری ایله بورادا زنگان آشیقالری   
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گان آشیق   الری زن

 
لریندن و  آذربایجان آشیق ادبیاتی چوخ درین بیر تاریخه مالیکدیر. زنگان آذربایجانین اسکی بؤلگه    

دیر. تاریخ بویو بؤیوک یی ده اسکی نهدرین مدنیته صاحیب اوالن بیر ماحالالرینداندیر. بورادا آشیق گله

سانلی آشیقالریمیز اولموشدور. آشیق ادبیاتی دئییلنده آشیقالر شعرلری،    –آشیقالر یاشامیش و آدلی  

داستانالر و هامیدان افضا آشیقالرین اؤزلرینی تانیما الزمدیر. تاسفله بو قونو شفاهی اولدوغو اوچون، 

دالری و یاشاییشالری چاتمامیش و شعرلری ده  اسکی آشیقالرین شعرلری بیزه گلیب چاتمیشسا دا، آ 

آدسیز اوالراق بیزلره قالمیشدیر. مینلر بایاتی، مینلر قوشما، یوزلرجه داستان شفاهی صورتده الیمیزه  

دن  لری و آشیقالری تانینمامیش قالمیش و سونراکی آشیقالر سینهینچاتیب، آنجاق اونالرین سؤیله

ییب دیری ساخالمیشالر. دوغرودان دا هله بیلینمه ییر ورقا و  سؤیله  یه بو شعرلری و داستانالریسینه

 گولشا داستانی هانسی آشیقدان قالمادیر. و یوزلرجه بئله سورغوالر هله جوابسیز قالمیشدیر.

قاسیم،      توفارقانای، خسته  امانی، عباس  قوربانی، آشیق  ادبیاتی آشیق  آذربایجان کالسیک آشیق 

آشیق واله، ساری آشیق، آشیق علسگر و سایره ایله بزه نیب تا چاغداش آشیقالریمیز میدانا گلیرلر. 

دن آشیق جمله  بو کالسیک آشیقالردان زنگاندا آشیقالرین دیلینده بیر نئچه آشیغی آد آپاریرالر او

ایل بوندان اؤنجه یاشاییرمیشالر. اونالرین    350ایل بوندان اؤنجه، آشیق یوسف جمال    500شیرین  

اولوم و اؤلوم تاریخلری ده باشقا کالسیک آشیقالر کیمی بللی دئییلدیر؛ تکجه داستانالری اساسیندا  

دست اوالن  باغلی  بونالرا  ائدیلیر.  گومان  یاشادیقالری  زامان  آشیقالر  هانسی  یوزایللرده  نئچه  بو  انالر 
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  – نیلیب و بوگونه قدر دیری قالیبدیر. اونالر شعرلری ده تکجه دیلدن  نسله سؤیله  - آراسیندا نسلدن  

 دیله بیزه گلیب چاتیبدیر.  

-نین ان قدیم آشیقالریندان بیری شیرین ایله بیرچک خانیم آدلی مشهور خالق حیکایه بو بؤلگه   

 دیر.     شیرین  نین مؤلفی آشیقسی

 

 آشیق شیرین 

نین آشیقالرینداندیر. او چوخ ماهیر ساز چاالن، سؤز بیلن و دونیا  داستان اساسیندا اونون صفویه زمانی

سازدا    – گؤرموش بیر آشیق اوالراق بیر چوخلو آشیقالرال دئییشمه و یاریشماسی اولموش و سؤزده  

یئتیرمه اونالری  و  اولموش  شاگیرلری  چوخلو  اونون  ائتمهباغالمیشدیر.  حیمایه  اونالردان  دن  ده، 

ویستان آشیقالری طرفیندن منیمسه    –اونون یاشاییشینا باغالنان دستان، خرمدره  میشدیر.  مهاسیرگه

 دیر. دهنین آشیقالری طرفیندن سؤیلنمه میش و اونو خرمدره آشیغی بیلمیشلر و داستان دا بو بؤلگه

نیریک آشیق شیرینی  آشیق شیرینی عئینی صورتده آشیق قوربانی کیمی نئجه دستانالردان اؤیره   

استانی و اورادا اوالن شعرلریندن و حرکتلریندن تانییا بیلیریک. هابئله اونون رفتارالری آشیق واله ده د

 و اونا تای آشیقالر کیمی تانینمادادیر.  

-شوبهه یوخدور کی بو داستانالر آشیغین اؤلوموندن سونرا و اونون تانییان آشیقالر طرفیندن سؤیله   

بیزه   گلیب  قدر  بوگونه  و  ساخالمیش  دیری  حؤرمتله  یادینی  و  آدی  اونون  بویو  ایللر  و  نیلمیش 

 چاتمیشدیر.

 

 آشیق یوسف جمال 

دا یوسف جمال حضرت یوسفی تمثیل ائده  ایندیلیکده یوسف جمال آدلی بیر دستان واردیر و اورا   

دن آشیقالرین دیلینده ازبر  ایل بوندان اؤنجه  400  –  300دیر. آنجاق بو داستان دا بلکه  ن بیر گنج 

 اوخونور. 

نین دیلینده موجوددور و بونا گؤره دئمک اولور یارانیشی دا  بو دستان دا تکجه خرمدره آشیقالری   

 سینه و آشیقالرینا باغالنیر.  نیشی کیمی زنگان بؤلکه سؤیله
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آشیق یوسف جمال آدیندا بیر آشیق اولدوغو اوچون الده نعلومات یوخ، آما بو دستان دیللر ازبری    

ابهر اطربفی آشیقالری هوسله  سؤیله ییرلر. بو دستان اخالقی و معنوی    – اوالراق یوزایللر بویو خرمدره  

نیر. زگئنلئک تعریف اولوناراق، خیانت، الی اگریلیک پیسلهدیر. اوندا پاکلیق، صداقت و دوبیر دستان 

 آرواد آراسیندا اوالن تمیزلیک و وفا، اساس موضوع گؤتورولموشدور.   – بیر ده عاییله و ار 

 

 :ن آشیقالریگئده –زنگانین باشقا  اسکی و اؤلوب 

باتیبدیر. شوبهه یوخدور کی    – تاسوفله زنگان آشیقالریندان بؤیوک آشیقالرین آدالری دا ایتیب     

یارادیبالر؛    –ده یاشاییب  سؤز اوستادالری بو بؤلگه  –الر، ساز  یوزایللر بویو یوزلرجه ماهیر چالغیچی

ماییبدیر. اما بونا اینانیرام  آنجاق شفاهی اولدوقالری اوچون اونالردان هئچ بیر دفتر و شعر گونوموزه چات

و   شعرلر  الیازماالر،  نئچه  بیر  سفرلریمده  کی  نئجه  دئییلدیر،  ده  چتین  ائتمک  الده  الیازماالر  کی 

لی گئدیرسه الیمیزه بیر ده ایرهدستانالردان آشیقالرین ائولرینده گؤرموشم. بو آختاریشالر علمی سویه

 جکدیر.لر گلهسیرا مطلب

آدالری    عاییله  آشاغیدا  آشیقالرین  الدهچکدیگیمیز  سندلری  و  دوستالری  قوجامان  لری،  و  دیر 

اونالریه مهارتلرینده دستانالر سؤیله و  ائدیب  یاد  اونالردان حؤرمتله  لیستهآشیقالریمیز  بو  نی  ییرلر. 

 گؤسترمک اوالر:

 (1302آشیق عزیزخان  )اؤلوم 

 (1292 – 1222آشیق نجفعلی )

 (1322 – 1242ی )آشیق حاج علی خرمدره ا

 (1322 – 1242آشیق خان مراد )

 (1322 – 1237آشیق اهلل مدد )

 (1332 – 1232آشیق قوربان ضیاآبادی )

 (1332آشیق علی اکبری )اؤلوم 

 (1342 – 1252آشیق نوروز )

 (1347  – 1244آشیق لطفعلی افشار )
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 (1347  – 1244آشیق رکاب اکبری )

 (1352 – 1272آشیق غالم دشتگی )

 (1352 – 1262آشیق ابراهیم شاهسئون )

 (1352 – 1252آشیق فرج )

 (1352آشیق سلطان )اؤلوم 

 (1355آشیق سلطانعلی میروردی )اؤلوم 

 (1357 – 1287آشیق امامعلی هیدجی )

 (1357 – 1267آشیق مهرعلی والیشی )

 (1357 –  1287آشیق غیبعلی زنجانی )

 (1357 – 1277آشیق ملیک )

 ( 1360آشیق احمد آقا )اؤلوم 

 (1364 –  1282آشیق صدقعلی گرگرلو )

 (1364 – 1272آشیق علی آقا خلخالی)

 ( 1362 – 1277آشیق علی )

 ( 1367 – 1268آشیق طیار )

 (1367 – 1287آشیق فتح اله رضایی )

 (1367 – 1290آشیق زین الدین قره بوالغی )

 ( 1370 – 1280آشیق بشیر )

 (1372 – 1287آشیق سهراب )

 (1372  – 1292آشیق صفر خلخالی )

 (1272 – 1297آشیق قدرت جارچیلی )

 (1372 – 1277آشیق شمس علی )

 ( 1377آشیق رسول نوروزی )اؤلوم 

 (1377 – 1299آشیق عیاد زوالی )
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 (1377ی )اؤلوم آشیق علیرضا داوود

 (1379 – 1271آشیق یوسف گل محمدی )

 ( ؟1379 –  1257آشیق غالمرضا داوودی )

 (1377 –  1312آشیق الماس مرشدی )

 (1380 –  1278آشیق شیرعلی مقدم )

 (1381 – 1314آشیق میرزه علی دشتگی )

 اؤلوم( 1381آشیق میرزا علی )

 ( 1381آشیق بؤیوک آقا )اؤ لوم 

 (1384 – 1292آشیق جهانگیر )

دیر. بیر سیراسیندان حتا  بو آشیقالری تکجه دیللردن ائشیدیریک و وئردیگیمیز معلومات شفاهی   

 دی. بیر شکیل ده اله گلمه

 

 آشیق زین الدین قره بوالغی

ایللرینده زنگان یاخینلیغیندا قرو بوالغ کندینده دونیایا گلدی. او ساوادلی    1290الدین  آشیق زین   

بیلن بیر آشیق ایدی. بوگون بیزیمله یاشایان آشیق فرخ بیات اونا شاگیردلیک ائتمیش و اونون و چوخ  

ییر. دیگینی سؤیلهصنعتیندن دانیشاندا چوخ حؤرمتله توخونور و اونون تایی بیر اوستاد آشیق گؤرمه

رسین. اونونال  او، دئییر: بیر گون مجلیسده بیر روحانی اگلشمیشدی. آشیق آیاغا دورور مجلیسی قیزدی

قاوالچی اونون  بیات،  آشیق  ین  تعریفله  داستانی  )بو  دورور  دا  قاوالچی  و  باالبانچی  ایدی(.  برابر  سی 

اگله   آقا،  دئییر: حاج  و  قاباغینی کسیر  آیاغا دورور مجلیسدن گئتسین. آشیق  بئله گؤرنده  روحانی 

   قاوال اولمایاجاق. تکجه سازال مجلیس قوراجاقام. – شین. باالبان 

ردا روحانی دئییر: آشیق زین الدین بیر ساعات بسم اهلل حقینده دانیشیر و سازال دا اوخویور. آخی   

 تازا ایدی و سندن چوخ اؤیرندیم. – لرین منه تام سنین بو دئدیک 

دوغرودان دا آشیقالریمیز دینی داستانالر دا بیلیب، قیفیل بندلرینده دینی سوآلالرا جواب وئرردیلر.     

ایله مجلیسی دوالندیراردی. آشیق  آشیق زین بیر ساز  ایدی کی  ماهیر  قدر  او  الدین ساز چالمادادا 
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بوگون او داستانالر    ییشدی، بیر حالدا کی چوخلو داستانالر بیلردی وجی ایلده دونیاسینی ده1370

 آشیق ایله یئره گومولدو.

    

 آشیق بشیر  

ایللرینده دونیایا گلدی. بیر چوخلو  1289ین یاخینلیغیندا 1پینیک  –آشیق بشیر یامچی کندینده     

دیر و اوستادیندن بابا قورقود  شاگیرلر تربیه ائتدی. بوگونکو آشیق فرخ بیات، اونون شاگیرلریندن بیری

آشیق بیرینجی  بشیر  آشیق  ده  بلکه  اؤیرنمیشدیر.  دیلیندن  داستانینی  اونون  داستانی  بو  کی  دیر 

ایل امامتدن اوزاق   25آشیقالرین پیر و مرادی  – ائشیدنلر وار. بو داستان اساسیندا، حضرت علی )ع( 

بابا قورقود بیر تخته اوستونه اوچ سیم چکی ب اؤزونه قوپوز  ساخالنیلیر و خانه نشین اولور. بو زمان 

ییر و اونون حقیندن  دوزَلدیر و ائل به ائل، یورد به یورد دوالنیر و شاه مردان تعریفیندن داستانالر سؤیله

 لی دیلر.دیلر و حقدن دفاع ائتمه لی دفاع ائدیر. آشیقالر بوگون اونون یولونو گئتمه

جبهه    ایللرینده  ساواش  اوغلو  بشیرین  اآشیق  شهید  و  گئتمیش  او  یه  ایلینده    1370ولموشدور. 

 دونیادان کؤچموشدور. 

 

 

 

 

 

 

 

 آشیق علی خلفی

 

 
 ورا ان اسکی زامانالردان آشیقالر یوردو اولموشدور. دیر. ب کیلومترلیگینده بیر قصبه 35زنگانین  نیک پی  1
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حیاتیتندا  نی اونودماق اوالماز بیر ایشدیر. او، اؤز  ریندان دانیشاندا آشیق علی خلفیزنگان آشیقال     

آشیق بؤیوک خدمتلر گؤستهلیق صنهزنگانین  اوجا سویهتینه  هنرینی  شعرلر یه  ریب،   ، یوکسلدیب 

خاناسینی قوروبدور کی بوگون ده آشیقالرین ییغینجاق  ییب و آشیقالر قهوهتانالر سؤیلهقوشوب، داس

یئری اوالراق، هر گون آشیقالر اورادا گؤروب تویالریدا اشتراک ائتدیکلری اوچون دعوت اولورالر. هر 

خانانی آشیغین  آچمیشدیر و بوگون ده همان قهوهحالدا آشیق علی خلفی بو ایشله آشیقالرا میدان  

 اوغالنالری دوالندیریرالر. 

علی      قارداشعلی1316آشیق  آشیق  ایلده  گؤز  جی  دونیایا  کندینده  تپه  قارا  زنگانین  ائوینده،  نین 

سینده اوستاد آشیقالردان  تانیش اولدو. داستان و شعر ساحه  آچدی. ایلک گوندن آشیق صنتی ایله

نین آدی ایلک آشیقالردان ساییلیر.  قلیق محیطیندن دانشاندا آشیق علیو. بوگون زنگان آشی بیری اولد

لیک  درل آشیق رسول اسمخانی یانیندا شاگ ای  8یاشیندا رسمی صورتده بو صنعته چکیلیب،    15او  

  نین دؤیونتولرینی ساز ایله ییسی اوسته آلیب جوشقون اورهدفلی سازی سینهیاشیندان ص  25ائتدی.  

دیله گتیردی و عمرو بویو یوزلرجه توی مجلیسلرینی یوال سالیب، خئیر دوعا ایله یوزلرله گلینی بخت  
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بی یوزلرله  و  ریب  گؤنده  ائلیمیزین  ائوینه  آچیبدیر.  بول  قویماسینا  قدم  دونیاسینا  ایگیدلیک  لرین 

چالیب   دوالندیریب  مراسیمینی  قه  –شنلیک  آشیقالر  کیمی  دئدیگیمیز  خاناسینی  وهاوخویوبدور. 

یت آشیق علی  خانانی دوالندیرماقدادیر. نهاگون اونون ایگید اوغلو همان قهوهزنگاندا یوال سالیبدیر. بو

 ییشدی.نیاسینی دهجی ایلده د1391ُخلفی 

مکده درین بیر مهارت صاحیبی اولموش، اونا گؤره بیز بورادا اونون سؤیله آشیق علی داستان سؤیله   

داستانالردا داستانیدیگی  خانیم  پری  و  عباس  داستان  بو  گتیریریک.  بورادا  بیرینی  زنگان  ن  نین 

 دیر. بورادا اونون مهارتلی ایفاچی لیغینی گؤرمک اولور:واریانتی

 

 دن آشیق علی خلفی – آشیق عباس داستانی 

مال       زنگین،  چوخ  بوتون   –زنگاندا  دونیانین  تاجیر  بو  ایدی.  وار  تاجیر  بیر  اوالن  صاحیب  دولته 

سانلی تاجیرلری خوجا ماییلی تانییردی.   – دوالشمیشدیر. بوتون شهرلرین آدلی    –شهرلرینی گزیب  

ریلیردی. خوجا توفارقان ماحالیندا خوجا ماییل خئیر عمللری ایله جماعت آراسیندا بارماقال گؤسته

آناسینی حئیران قویموشدو.   –یندا بیر اوغلو وار ایدی. عباسدا اوالن عقل و کمال آتا  ماییلین عباس آد

خوجا ماییل بیر گون اوغلونو چاغیریب دئدی: اوغول، من استانبول شهرینده اوالندا بیر درویشه راست  

سنین   دئدی:  منه  و  دایاندی  دوروب  حئیرتله  چوخ  دوشنده،  گؤزو  ایچینه  الیمین  منیم  گلدیم. 

نده بیر دورلو ماتاح وار. او، حق طرفیندن بیر  متیسنده چوخ آغیر بیر گون گؤرورم. اما سنین عائیلهقس

-مقاما چاتاجاق کی نئجه کی دونیا وار، او عالمه گون کیمی ایشیق ساچاجاق. اوغول، گل سنی گؤنده

 کماللی بیر عالیمیندن درس آل.  –ریم ماحالیمیزین ان عقیللی 

عباس بؤیوک عالیملردن درس آلماغا باشالدی. بیر گون خبر گتیردیلر خوجا ماییل دونیادان کؤچوب؛ 

قاردا  "بو آیریلیقدان بیر ایل سونرا عباسین کؤنلونه گولشن باغالرین سئیر ائتمک دوشدو. عباسین  

 گل بیر گولشن داغینا سئیره چبخاق.   آدیندا بیر دوستو وار ایدی. اونا دئدی کی، "قاالن 

دوالناندان سونرا اوزانیب یاتدیالر. چوخ یاتاندان   –چیچکلی باغدا چوخ گزیب  –بونالر گلیب گوللو    

سونرا قاردا قاالن یوخودان آییلدی، باخدی گؤردو کی، عباس هله یوخودان آییلماییب. چوخ دایاندی،  

اؤزو دورار گئده ریک. اما گون باتدی، عباس یئنه ده یوخودان   دئدی بلکه یورقوندو؛ بیر آز دا یاتار،
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قالخمادی. باشالدی عباسی چاغیرماغاو عباس یوخودان آییلمادی. ناچار قالیب گلدی عباسین آناسینا  

یوتون احواالتی دانیشدی. عباسین آناسی بیر نئچه یاخین آدامالرینا دا خبر وئردی  و بونالر گلدیلر  

اخدیالر گؤردولر کی عباس هله ده یوخودادیر. بیر ده چاغیردیالر. یوخودان دورمادی  گولشن یاغینا. ب

گؤزونو دیدیب   –ن آناسی اوز  کی دورمادی. عباسی گؤتوروب گتیردیلر ائولرینه. عباسی بو حالدا گؤره

دورا    داغیدیردی. نه قدر حکیم واردی گتیردیلر؛ یئنه ده عباسا بیر چاره تاپیلمادی. عباس یوخودان  –

بیلمزدی؛ چونکی عباسین روحی ارنلر سروری نین قوللوغوندا درس آلیردی. عباس رؤیادا گؤردو کی  

 بیر نورانی شخص دایاندی بونون یانیندا. جیبیندن بیر آینا چیخاتدی. توتدو عباسین اوزونه؛ دئدی:

 باخ گؤر نه گؤرورسن؟ 

آ دئدی:  مناره عباس  اونون  گؤرورم.  قصر  بیر  حیهقیزی  لریقا،  باغی،  جنت  اطرافی  بیر  لدان،  طینده 

لی؛ بوتون اطرافینا  چارحوض، ایچینده سوناالر، کناریندا بیر سرو آغاجی و او آقا دایانان بیر دونیا گؤزه

 شُعله ساچار. آقا، او گؤزه له بو دقیقه الیم چاتماسا هالک اوالرام.

دیر. اونو سنه و سنی  قیزی گولگز پریاکیمی محمد خانین  آقا دئدی: اوغول، او گؤزه ل، تبریز ح    

اونا بوتا یازدیم، کوبارک اولسون. یوخودان آییالنداکؤنلونون سسینه قوالق وئر، گؤر نه دئییر. اوندان  

 باشقا بیر سؤز دیلینه گتیرمه.

 آقا الینی چکدی عباسین باشینا، دئدی: اوغول، سنه نه الزیمدیرسا وئردیم. قالخ آیاغا.   

عباسین دا آناسی اوغلونو بو حالدا گؤروب اؤزونو هالک ائدیردی. بیر آندا گؤردولر عباس گؤزلرینی  

قدادیر.  و هامی آغالما   نین اوستونو آلیبدیسردی. گؤردو جماعات بونون باشیآچدی. اطرافا گؤز گز

 نین سسینه بیر قوالق آسدی. گؤردو بونا دئییر: عباس یوخودا نه گؤروبست آچ دئ.ییعباس اوره

 هباس دئدی: آنا نه اولوب جماعت منیم باشیمین اوستونه نیه توپالشیب؟ دئ گؤروم سنه نه اولوب؟

 ولوب؟ آناسی دئدی: آی باال، سن ایکی گوندور یوخودان آییلمیردین. دئ گؤروم سنه نه ا

 عباس دئدی: آنا، منه بیر ساز گتیرین؛ من سیزه دئییم منه نه اولوب و من ته گؤرموشم. 

 ک جماعته نه دئییر:روب بوردا گؤرهگؤندردیلر قونشودان بیر ساز گتیردیلر. عباس گؤتو

 دونن گؤردوم خواب ایچینده 

 دولدولون مینمیشدی سرور. 
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 خبر آلدیم سُراغ توتدوم 

 ر.خبر وئردی بیر غضنف 

 

 دئدیم آیا معلم سن؟ 

 دئدی: اصلن مکلم سن. 

 دئدی: شاها بس سن کیمسن؟ 

 دئدی: داماد پیغمبر.

 

 الیندن ایچرکن باده 

 سینم گلیبدی فریاده 

 عباسام، روز جزاده 

 ال منیم، دامنِ حیدر. 

  ***  

 

 

 آشیق اسد 

او      تویالرینی  ماحالین  یاشاییب،  آغاجدا  قره  آنجاق  واردیر  معلومات  آز  چوخ  حقینده  اسد  آشیق 

ده  ن دا اوغلو ساواش ایللرینده جبههدیبدیر. اونوچوعلو داستانالری آشیقالرا اؤیرهدوالندیریب و بیر  

 شهید اولموشدور. 

 

 آشیق رسول نوروزی 

 100کملی، هابئله ماهیر آشیقالریندان بیری ایدی. حدودا  آشیق رسول نوروزی ابهرین ان آدلیم و گؤر 

نوروزی دا    ارهان کندینده دونیایا گؤز آچدی. اونون آتاسی آشیق موسی  – ایل بوندان اؤنجه ائل گزیر  

ایدی کی بیرلیکده آشیق رسولون یئتیشمه  -سی آشیق عیسی گؤزل قاوالچی ایدی و عمی-باالبانچی
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اولموشدور و بیر زمان بیرگه مجلیس قوروردوالر. آشیق رسول ارهاندا  سینده بؤیوک رولو و زحمتلری 

نصراله خدره   آشیق  عالوه  آتاسیندان  اوستادی  رسولون  آشیق  آلمیشدیر.  و درس  گئتمیش  مکتبه 

 یانیندا دا ساز اؤیرنمیشدیر. 

و      ایدی کی شعر  بیر آشیق  باساواد  او،  ایدی.  نفسی معروف  و طول  آشیق رسولون گؤزل سسی 

خ گؤزل  ایدی. اؤزو ده چو-ردی و اصلینده داستانچی بیر آشیقازدان عالمه چوخلو داستانالر بیلیس

مه مراسیمی قورولدو.  ائدیردی. اونون اوچون ده عزیزله  نین نظرینی جلبایدی و فستیوالالردا هامی

 ییشدی.  ایلینده ابهرده دونیاسینی ده 1377ایل آشیقلیق ائتدی و  65آشیق رسول 

 

 

 آشیق گالبعلی داوودی 

 

 
زنگان آشیقالریندان سؤز آچاندا بوگون دده آشیق ساییالن گالبعلی داوودی آدی ایلک دفعه نظره     

نین ارهان کندینده آنادان اولور. اونون آتاسی، حتا آناسی  جو ایلده خرمدره1319گلیر. آشیق گالبعلی  

ارد اوالن اولموشالر. او دا ساز و سؤز ایله غریبه اولمامیشالر. آتاسی و باباسی دا آشیقلیق صنعتینه و

-للیگینی دویموشدور. یئنی یئتمه چاغالریندا سسی نین گؤزهآناسینین الی الالریال موسیقی و آنادیلی

اوبا طرفیندن اوخوماغا تشویق اولوردو. اوشاقلیقدان درین استعدادینا    – للیگینه خاطیر، ائل  نین گؤزه

اؤیرهگؤره یئرلی ماهنی یانیندا:    17ش.  نمیش و اوخویارمی الری  یاشینا چاتارکن اوستاد آشیقالرین 
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علی سلیمانی، آشیق محمد آقا سلیمانی و باشقاالری  ردی نژاد )نوروزی(، اوستاد میرزا سلطانعلی میر وئ

اؤیره موسیقی  و  ائدیب  شاگیرلیک  یانیندا  اوستاد  نین  مییانانین  جوادی  بولود  آشیق  نمیشدیر. 

نین یاخین دوستو دا اولموشدور. سونراالر آشیق گالبعلی اونون گالبعلیآشیقالریندان ساییالراق آشیق  

قیزین اوغلونا گلین ائتمیش و بو عالقه داها آرتمیشدیر. آشیق گالبعلی اوستادالریندان دانیشاندا آشیق  

رسول نوروزی نی اونونتماییر و اوندان چوخ بؤیوک بیر محبتله آد چکیر. او دئییر: آشیق رسول کیمی  

میردی  وّلده منه آشیقلیق اؤیرتمک ایستهتلی آشیق چتین تاپیالر. او، بؤیوک بیر اوستاددیر. آنجاق اقدر

بیر  باشقا  دئییردی گئت  نه چؤره  و  آشیقلیقدا  دالیجا.  نهایت  صنعت  وار.  بیلن  قدرینی  نه  و  وار  ک 

یق گالب باشقا و  ه راضیالشیر اونو شاگیرد کیمی قبول ائتسین. آشسینی گؤردوکدنین عالقهگالبعلی

آشیق طیّبب اوستادالریندان  من  یرینجی  آرتیریر:  و  آپاریر  آد  ده  آشیق 70دن  گئدیب  ایللرده  جی 

ایدی کی منه  -یم. اما او ائله بؤیوک بیر انسانطیبی گؤروب و اللریندن اؤپدوم. اوندان قدردانلی ائتد

ده اوالن استعدادی گؤروب، اونا آشیق  ی م. اوستادالری گالبعلدی اوندان آرتیق تشکور ائدهاجازه وئرمه

یه چالیشیرالر. آز بیر زماندا گالبعلی بیر اوستاد آشیغا چئوریلیر. نین بوتون بوجاقالرینی اؤیرتمهصنعتی

-یی ده اؤیرهمهگؤزل سسی ایله ماهنی اوخوماقدا، ساز چالماقدا ماهیر بیر آشیق اولور. داستان سؤیله

 اوخویور و ائللریمیزه شنلیک آپاریب، مجلیسلر دوالندیریر.   –یب دوگونلرده چال –رک توی نه

 
ایل تامام محرک گونلرینده    28بونو دا آرتیرمالی یام کی آشیق گالبعلی بیر دیندار آشیق اوالراق     

زنگاندا شبیه اوخومادا اشتراک ائتمیش و گؤزل سسی ایله تاماشاچیالرین رغبتینی قازانمیشدیر. هر 

 ا گیرنده، تاماشاچیالر صلوات چئویریب و اونو آلقیشالردیالر.  زمان میدان
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دن ایران تلویزیونوندا اؤز هنریله چیخیش ائدیب و تاماشاچیالرین،  آشیق گالبعلی انقالبدان اؤنجه   

دن آذربایجان  دن ائشیکده او جملهائشیدنلرین ماراغینی قازانیر. او، بیر چوخلو کنسرتلر وئریر و اؤلکه

تورکیه  اؤلکه جمهوروسوندا،  باشقا  و  گؤستهده  ادبیاتینی  و  هنر  ائلیمیزین  و  رهلرده  مدنیت  اؤز  رک، 

 نی ده قازانیر.فرهنگیندن مودافیعه ائدیر. ایش اورایا چاتیر کی دده لقبی

ییب، آشیقالر  ایل زنگان تلویزییاسیندا آشیقالری بیر یئره توپال  5آشیق گالبعلی انقالبدان سونرا     

داوام   التفات  اوغلو آشیق  ایندی  ایشینی،  اونون  اوخویور.  اؤزو ده داستانالر  و  بوال سالیر  وئرلیشینی 

 ائتدیریر. 

بیلدیگیمیز کیمی انقالبدان سونرا آشیق صنعتی غربته دوشدو. بیر نئچه ایل ساز گیزلی قالدی. او     

بؤیوک بیر مجموعه نی یازاراق،  ه مشغول اولدو و بوگون  زامانالر آشیق گالبعلی داستانالرین یازماسی ایل

 نی مکتوب ائتمیشدیر. یرلی بیر خزینهده

گون اورادا ساز   4آشیق توپالییب تبریزه یوال دوشور و    18دن  جی ایلده خرمدره58آشیق گالبعلی     

یال برابر تهراندا چالیب خرمدره نین آشیقلیق صنعتینی تمثیل ائتدیریر. اونون آردیجا تبریز آشیقالر

تانیییردیالر.  برنامه آشیقالری سیراسیندا  تبریز  آشیق گالبی  ایللر  نئچه  بونا گؤره  ائدیر.  اجرا   50لر 

ایللرینده زنگانین مستقل    65و    64ایلینده تهران تلویزیونوندا آشیق وئرلیشلری حاضیرالماغا چاغریلیر.  

-ر هر ایل تهراندا چیخیش ائدیر و زنگان موسیقیریر و سونراالآشیقالر گروهونو قورماغا همت گؤسته

 سینی تانیتدیریر.

امیرجهانی  حجه    اداره  1365االسالم  ارشاد  زنجان  آشیق  سیایللریندن  او  اولدو.  کلّی  مدیر  نین 

ائتمهگالبعلی اشتراک  فستیوالالریندا  موسیقی  و  چاغیریب  ایستهنین  چالیشماالرینی  بو یه  ییر. 

نین دؤردونجو سایی سیندا زنجان آشیقالری چیخیش  ندا ایران موسیقی فستیوالیچالیشماالر اساسی

لره روحیه وئرمک اوچون ساز چالیب اوخوماغا باشالییرالر.  لره گئدیب و رزمندهائدیرلر. او زماندان جبهه

تهراندا سی فستیوالالریندا  لرده اوخویور. نئچه ایللر ایران نواحی موسیقیهمان زماندان خیریه موسسه

 چالیب اوخویور و ماراقالر قازانیر. 

(. دونیا داستان  6/7/1281ایلینده همداندا یاریشمادا شرکت ائدیب و دیپلم افتخار قازانیر )  1381   

لریندن اشتراک جی ایلده مقام گتیریر. بو فستیواال دونیانین چوخلو اؤلکه1388مه فستیوالیندا سؤیله
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لر اوجاغی طرفیندن تهراندا آشیق یلده آذربایجان موسیقی صنعتچیجی ا1386ائتمیشدیلر. نهایت  

( باکیدان  مراسیمه  بو  قورولور.  مراسیمی  مه  عزیزله  اوچون  داوودبیگی  ایرانین   6گالبعلی  و  آشیق( 

( آشیقالر  اوستاد  شهرلریندن  و    80مختلف  اولونموشدو  دعوت  چیخیش  برنامهآشیق(  هامیسی  ده 

 (.  86/ 12/ 21یه وئریلمیشدیر لقبی آشیق گالبعلی "دده"ائتمیش و 

بونالردان عالوه بیر چوخلو فستیوالالردا اونالرجا لوح تقدیر، دیپلم افتخار آلماغا نایل اولموشدور.     

یاشینی دالدا قویاراق، هله ده گؤزل سسی و نفسی واردیر و کنسرتلر اجرا   70آشیق گالبعلی بوگون  

بیر آشیقمائدیر. داستان سؤیله اوستاد  بیر یئره توپالماغا چالیشیر. ساز  کده  یازاراق  دیر و داستانالر 

دیر. اؤز شعر دفتری بوگون چاپ اوچون حاضیرالماقدادیر. آشیق ادا داها هنرلر و ماهیر بیر آشیقچالم 

سینده  گوالبعلی اونالرجا یوخ، بلکه یوزلرجه آشیق تربیه ائدیب و بوگون بو آشیقالر زنگانین هر گوشه 

 آشیق صنعتینی یاشادیب، یارادیرالر. ساغ اولسون بئله بیر دده آشیق.

یازیبدیر.   – آشیق گوالب چوخلو داستانالر بیلیر و اونالری بیر مجموعه ده اؤز خطی ایله توپالییب    

بو داستانالری گنج آشیقالریمیز بیلمیرلر، مثال چوخ آز آشیق واردیر کی طوطی شیرین داستانینی  

داستانی  بیل بو  گالب  آشیق  شقاقیسین.  مهرعلی  اؤیرهآشیق  مهرعلی  نیب.  دن  آشیق  مرحوک 

 نین والیش کندینده یاشامیش و اوستاد آشیقالردان ساییلیردی.شقاقی سلطانیه

 نین شعرلریندن اوخویاق: ایندی آشیق گالبعلی

 ین منیم ائللریم خوشلوق ایسته

 ایندی آیاق گؤتور بیزیم بوردا گل.

 ک شادلیغی کلر سئوینجی، اورهاوره

 سن بیزیم یوردا گل. صحبت ایسته – ساز 

 

 آشیقالر توپالشیب بیزیم مکاندا 

 گوهر ساتیر هر بیر زاماندا  –لعل 

 لی باهاردا، داغدا، دومانداچیچک

 عطب ریچان آلسان بیزیم یوردا گل. 
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 هر آشیق اله آالندا سازی 

 خوش گلیر ائللره اونون آوازی

 قیزی  – قهرمان وطنین اوغولو 

 ارکان آلسان، بیزیم یوردا گل. –ادب 

 

 بیری قاوال چالیر، بیری باالبان 

 چالیب اوخویاندا گئتمه، بیر دایان

 ر، یاتما، سن اویان خوشلوق الدن گئده

 غصه داغیدان، بیزیم یوردا گل. – غم 

 

 آشیق گالب دایان ائل قاریشیندا

 باشیندا جوان آشیقالری ساخال 

 داشی آشاندا – کوراوغلو تک داغی 

 بیره جان دئیَن بیزیم یوردا گل.  –بیر 

  *** 

 گتیر یاشیل دونون گئی بیر اگنینه 

 تاریخا یازیلسین بنیادین زنجان 

 بیر زمان بیر یئرده خط شکن اولدون 

 یئتیشدی هر یانا فریادین زنجان.

 

 اله –سنین انسانالرین وئردی ال 

 دوشمانالر جانینا سالدی ولوله 

 وطنین هر یانین دؤندردی گوله 
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 تاریخه ثبت اولدو گول آدین زنجان.

 

 رلرین گؤر نه آدالنیبشاعسنین 

 بالدان شیرین اوالن سؤزو دادالنیب

 غصه ایندی سندن یادالنیب – غم 

 یئتیشیب هر یانا هئی دادین زنجان.

 

 دره، اوستانیم زنجانشهریم خرم

 یازیرام آدیوا بیر شیرین دستان 

 گوالبام اولموشان سنه مهربان 

 دیر دیللرین، ابعادین زنجان.شیرین

   *** 

 اوخوماق هر آشیقین ایشی دئییلدیر: –یارپاق آدالناراق، هاواسینی چالیب  5آشاغیداکی شعر 

 خرمدره داغالر بویانیب قارا 

 باهارا سئوینیریک هامی گلن 

 بارا  –لر آچان باغچایا  چیچک –گول 

 یه گلسین هر یاندا بلبل نغمه

 ائللرین وار، داغالرین وار، گزمه یه یایالقالرین وار. 

 

 درس اوخویور بیزیم کؤرپه اوشاقالر 

 لی باغالرسیزسیز قلبیمیزده میوه

 اوخویوب اوخویوب خلبان اوالر 

 اوخو سن درسیوی وطن باالسی 

 یه یایالقالرین وار. وار، داغالرین وار، گزمهائللرین 
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 خرمدره وارین بؤیوک بیر ائللر

 دانیشیر شهرینده هر شیرین دیللر

 تعریفین یازیالر خلقی شاد ائیلر 

 اوجالیر هر زمان میهن نعمه سی 

 یه یایالقالرین وار. ائللرین وار، داغالرین وار، گزمه

 

 گلشنه دولوبدور باغچاالر باغالر 

 قوجاالر   –ر ائیلیر جوان اویا فخ

 گؤزل بیر صحنه نی گؤره ن اوجاالر 

 گلنده هر زن=مان گوالبین سسی 

 یه یایالقالرین وار. ائللرین وار، داغالرین وار، گزمه

  *** 

 حئیف اولسون تئللی سازا   هر سینه مسکن ساال 

 گزیب صراف آختاریرام       علّاف ایستر گوهر آال.

 

 مرجاندی   –ییم دریای قاندی        یوک واریم لعل اوره

 آمان فلک نه زاماندی       حئیفدی آشیق قوجاال.

 

 گوالب دریاالرا دولدو       گؤیده بولود کیمی دولدو

 هر جایی الر آشیق اولدو   گؤر نه دوشوب بدخیاال!.

  *** 

 ر. ر گئدهین،   هر ایکی دونیادا خوار اوال ین، دوزو بیلمهیی بیلمهچؤره

 ر. یَر، جار اوالر گئدهاری ین     بوز کیمیین، سؤزو بیلمهمعنانی بیلمه
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 ینین،   یئرین تانیمایان، تایین بیلمهین، عارین بیلمه اوستادین بیلمه

 ر. ین     یئتیشمز عؤمرونده، کار اوالر گئدهین، آیین بیلمههفته نی بیلمه

 

 قارا       بیر ایش گؤرور اؤزو قالیر آواراظاهرده دوست اوالر، قلبدن  

 بیر یوک توتوب او دا چاتماز بازارا      باهار گونو ده ین قار اوالر گئده ر. 

 

 مز عاری         باش اوستده بیلمز او کردگاری مز ناموسو، گؤزلهگؤزله

 ر. یقین کی ذاتیندا بیر اشکال واری       ائل ایچینده آخر زار اوالر گئده

 

 آشیق گوالب دئ سؤزونو مردانا        اوخ کیمی یاییلسین کار ائتسین جانا 

 ر. دورانا       دونیاسی باشینا دار اوالر گئده –ین ائل ایچینه دوز گلمه

  *** 

 غزل

 گلن میخانه سمتیندن بورا مستانه، سن کیمسن؟ 

 گؤروم آباد اوال یارب، می میخانه، سن کیمسن؟ 

 ، قلب ائویندن یارالی سان هانسی داغین مارالی سان

 بویور گؤروم هارالیسان، منیم ناالنه، سن کیمسن.

 اوره ک سؤزلرین وار چوخ، قاشین کمان، کیرپیگین اوخ 

 یوسفده بو مالحت یوخ دوشوب زندانه، سن کیمسن؟ 

 مرجاندیر، بقای آب حیواندیر،  – دوداغین لعل 

 کیمسن.منی آز هجریوه یاندیر، یاپیش چک یانه سن  

 آلیبسان عقلیمی الدن، بئله ابرویه صد احسن، 

 ائدیب صحرالری مسکن اولوب دیوانه سن کیمسن؟ 
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 نشانین وئر منِ زاره، گلیب دردیمه قیل چاره 

 آخار گؤز یاشی رخساره، دؤنر عمانه سم کیمسن؟ 

 سنی گؤرجک پریشانم، قد دلجویه حئیرانم، 

 کیمسن.دوباره شیخ صنعانم، گتیر ایمانه سن 

 شهاب تیر آتیب گئتدین، یاندیریبان یاخیب گئتدین 

 منی بیر ده دچار ائتدین، غم هجرانه سن کیمسن. 

 گوالب بو چؤللری گزر، عشقین دریاسیندا اوزر، 

 اود ایچینده مگر دؤزر، اوزرریک دانه سن کیمسن؟ 

  *** 

بیر هاوادان چوخ ماراقال    ابهر موسیقی هاواالریندا دانیش؛  –دان سوروشاندا کی خرمدره  آشیق گالب 

دیر. چوخ گؤزل بیر هاوا اوالراق، اونون نظریجه ایراندان هاواسی  "داغالر گرایلیسی "دانیشیر. بو هاوا،  

سی آدالندیریر. او دئییر بو هاوادا سانکی داغال گورولدور، داغالر  یرلی تحفهنین ان دهسیزنگان موسیقی

چاالندا هامی    – غی زمان دئییر: تهراندا بو هاوانی تانیتدیریب  لریندن دانیشدیسسه گلیر. او، خاطیره

 آیاغا قالخیب یئرینده اوتوران قالمادی. بو هاوا تکجه آدامالری یوخ، بلکه داغالری دا حرکته گتیریر.

 

 

 آشیق محمد نجفی
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ایلینده طارمون وناب کندینده دونیایا گلیر، اما بوگون زنگاندا ساکیندیر.    1331آشیق محمد نجفی     

نیر. آتاسی باالن چاالن  آشیق محمد اوشاق ایکن آنا الیالسی ایله آناسیندان موسیقی و شعرلر اؤیره

بیر طرفدن آنا الیالسی    بیر صنعتکار ایدی و عاییله سینی آشیقلیق صنعتی ایله ماراقالندیرمیشدیر. او

نین گؤزل سسی بوگون آشیغیمیزدا  سینی محکم قویموشدور. آناسینین بینؤرهاونون آشیقلیق صنعتی

نیر. آشیق محمد اوشاقلیغینی بئله بیر صنعت محیطینده بؤیویور و  یرلی میراث کیمی سسلهبیر ده

گونو   اوندا  هوسی  نجفی    –آشیقلیق  محمد  آشیق  چوخالیر.  شعرلر گونئدن  داستانالر،  چوخلو  بیر 

سی ساییلیر. اوشاق ایکم گؤزل سسینه گؤره آشیقالر  سی ادبیات و موسیقی خزینهاؤیرنمیش و سینه

یاواش ساز الینه آلیر. اونون ساز اوستاسی آذربایجانین بؤیوک و   –چالیب، او اوخویارمیش و یاواش  

آشیق عزت عزیزی دن بیر چوخ داستان اؤیره   ماهیر اوستادی اوستاد ایمران حیدری اولموشدور. سونرا

 لرده چیخیش ائتمیشدیر.  دن سونرا باجاریقی بیر آشیق کیمی صحنه  1370نمیش و 

آشیقلیق      زنگاندا  بوگون  و  قازانیب  اؤدول  فستیوالالریندا  موسیقی  نئچه  بیر  نجفی  محمد  آشیق 

ذیروههنری درس  نین  گنجلرینمیزه  کیمی  آشیق  بیر  دایان  باشقا  سینده  هاواالرینی  زنگان  وئریر. 

قوروالن آشیق   زنگاندا  ایللردیر کی  نجفی  بیلیر. آشیق محمد  تکمیل  و داها  اییی  آشیقالردان داها 

آشیق هاواالرینی چوخ دقیق صورتده آییرد ائدیر.   80فستیوالالریندا بیر داور کیمی اشتراک ائدیر. او 

گؤزل بیر ایفاچی کیمی چیخیشالری اولور. جالب نکته    مکده اونون مهارتی داها آرتیق وداستان سؤیله
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نین دا کامل  رک، آشیق سازیدیر کی اونون اوغلو بوگون بیلیم یوردالریندا انگلیسی درس وئرهبوراسی

 دیر.  بیر اوستادی و اؤیرتمنی

محم صنعتیآشیق  آشیق  سایدیغیمیز  قاباقجا  ساحهئ  بوتون  هاوالری  نین  اوالراق،  واقف  لرینه 

اونون شعر دفتری چوخ حجملی اوالراق   بیر آشیقدیر.  دیریلتمکده، شعر سؤیله مکده ده یارادیجی 

 چاپ اوچون حاضیرالنماقدادیر.  

آشیق محمد نجفی اجتماعی داورانیشالرینا گؤره ده خالق آراسیندا حؤرمتله قارشیالنیر و بیر ده     

بیرگه  یرلی آغ ساققال کیمی خا  ایندی نئچه شعرینی  ایله خوش رفتار و گؤزل اخالقی واردیر.  لق 

 ییک.  جهیهاوخویوب. داستانالرینی دا گلن دفترده دینله

 اوجا داغالر قار آلتیندا،          یاتیب، اویانماز اویانماز؛ 

 گولی باغالر بار آلتیندا،         یاتیب اویانماز اویانماز. 

 

 گوله ساری،       آشیق چاالر غملی تاری، بولبول اوچار  

 دیم کی گؤرم یاری،     یاریم اویانماز اویانماز.ایسته

 

 خسته دوشت درمان ایستر،    باغبان اوالن گوللر بسلر، 

 دارا دوشن ائلین سسلر،         ائللر اویانماز اویانماز.

 

 غصه یه باتان چوخدور    گؤز یاشینی تؤکن چوخدو  – غم 

 ئیر یاتان چوخدو،        یاتان اویانماز اویانماز. محمد د

  *** 

 اوره گیم سنه باغلیدیر           سالما منی یانه گؤزل.

 اینان کی عشقیم دوغرودو      قبول ائیله جانه گؤزل. 

 

 جانیم قوربان جمالینه،          اوتالر سالدین شیرین جانه، 
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 گئدیرسن هایانه گؤزل؟ منی قویدون یانه یانه،            

 

 اله،       سال گیلن دونیایه ولوله،  –گین ال گل بیر وئره

 قاشی کمان، گؤزو آله            سوره ک بیر دؤورانی گؤزل. 

 

 ک، ک،      نامردلرین باغرین ازهچیخاق بیر داغالر گزه

 ک،       یاییالق هر یانه گؤزل. قلم آلیب داستان یازه

 

 زا، آیه،         مالال کیمی ائندی چایه، اوخشاتدیم اولدو

 محمدی چاغیر تویه،            من ده گلیم هایه گؤزل. 

  *** 

 زار اوله، گیم،       بئش گونلوک عمروموز اللهقادر اهلل بودور سندن دیله 

 لر،        آغلیان اولمویا، گولن چوخ اوله.هر کسین حققین آلیب وئره

 

 لر دوال،    چؤللر الوان اوال، باغالر گول آچا، بیردن بوالق چیخا چشمه

 نه کدر، نه ورم، نه غم یارانا،            انسانالر قلبینده محبت اوال.

 

 داغالردا قار اوال، باغالردا چیچک،     گؤزل اوال بیلمز هر روزی گؤیچک

 ایلقاری دوز اوال، سؤزلری گرچک،     سئودیگی یارینا وفادار اوال.

 

 مز یئرینی، مالینی،        آخرتده دار ائیلهکیشی اوالن یئمز اؤزگه 

 ک صداقت اوال.مز اؤزونی         کیشیده ده گرهیاالن سؤزه عادت وئر

 

 قمه لر پاسالنا، چیخمیه چؤله،         هامی حکیم اوال، دردلری بیله
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 زمان اوله؟ توپالر آچیلمیه، قان تؤکولمیه،        گؤره سن او گونلر نه 

 

 اله،    ایچیمیزده آرا ووران اولمیه،  –محمد دئیر گلین وئره ک ال 

 حقدن ایلهام اوال، فرمان بویوره         ظولمتلی دونیامیز چیراغبان اوال. 

 *** 

 سالم یئتیر یاخشی دوستان    زنگان چایی زنگان چایی 

 دؤزرت بیر یانین باغ و بوستان      زنگان چایی زنگان چایی 

 

 جوشغون سئللرین جوشار    آشیق سنه شعرلر قوشار 

 کندلریندن ائللر یاشار      زنگان چایی زنگان چایی 

 

 چای پره نین بره سینده    قیزالر گزر اوبه سینده 

 یاتماق اولماز هوسینده      زنگان چایی زنگان چایی  

 

 کنده دیللرده وار محبت    تویالردا پیالرالر خلعت 

 ت حؤرمت   زنگان چایی زنگان چایی انسانالرا سن ائ

 

 بایرامدا کندلیلر گزر  سفره یه بال کره دوزر 

 محمد تعریفین یازر   زنگان چایی زنگان چایی 

 *** 

 وطن دوشمنینی آیاقدان سالدی     یاییلدی دیللره دئینده بابک

 نامرد قارشیندا مردانا دوردو           نشان وئردی اؤزون دوشمنه بابک

 

 دی   دوشمنین کؤکسونه بیر اود قاالدی وای دئمه –کسدیلر قولونو آخ 



 

67 

 

 غیرت اوسته اؤز قانین جاالدی        یازیلدی تاریخه یادگار بابک.

 

 بابک اؤز یوردوندا قهرمان ایدی       قوشون چکدی دوشمن اوسته یئریدی، 

 بابک.شهرتی یاییلدی، دونیا دا بیلدی      ایران تورپاغینا مقدس 

 

 دی جنگی خائن لر بوینونا سالدی کمندی       قورخمادی اؤلومدن ائیله

 قایتاردی عربی، رومی، فرنگی،        ساواالن داغی کیمی اوجالدی بابک. 

 

 غیرتی یادالرا ساتماز  – محمد ده اویاقدی، هئچ زامان یاتماز    ناموس 

 یئرینه مین اولور بابک.  غیرتلی اوغالنالر بیزی اونوتماز            بیر بابک

 *** 

 بایاتیالر 

 رم رم،      بولبولم باغ گزهاووچویام داغ گزه

 رم. رم ساغ گزهلر،       اؤلمه سؤیگولومو وئرسه

 

 ائوده وار چاخماق داشی   قورومور گؤزوم یاشی 

 یین ایشی؟ دیر بو فلهغربت یئرده گون گئشدی   نه

 

 سؤزوم قاالر من اؤلسم سازیم قاالر      دیللرده 

 سن گئتمه غربت ائله       یولالردا گؤزوم قاالر. 

 

 رم، آغالمارام عزیزیم ساز چاالرام       گوله

 لره یاز اولمارام.ازلدن سنی سئودیم       اؤزگه
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 سؤزومه باخ. –عزیزیم اوزومه باخ،         سازیما 

 آلیشدیم، من ده یاندیم،   سینه مده کؤزومه باخ. 

 

 عزیزیم سازیم منیم،       شیریندیر سؤزوم منیم. 

 دیر گؤزوم منیم. میرم    سندههئچ کسی ایسته

 

 سینم اوسته تئللی سازیم     اوره ییمده وار سؤزوم 

 من سندن آیریلمارام         گؤزلرینده وار گؤزوم. 

 

 سازی گؤتور  –عزیزیم سازی گؤتور        قارمانی 

 سن منی یاره یئتیر.  خسرتم یاری گؤرم        

 *** 

 مخمس 

 قوی بیر باخیم جمالیوا       یاناقالری گول یارانیب، 

 آال گؤزلر پیاله تک            قاشالری کمان یارانیب. 

 اینجی صدف دیر دیشلری   دهانی غنچه یارانیب

 سیه زولفی شب یلدا          تئللری افشان یارانیب 

 خوان یارانیب. خوش دانیشیب شیرین گولر   طوطی خوش 

 

 ترالن کیمی گؤیه اوچار     جاهیللرین قانین ایچر 

 عشقین بره سینه قاچیر      اؤزونه بیر همدم سئچیر 

 گؤر نئجه صراف یارانیب!؟

 

 دلگیر اولوبدور دانیشمیر      عشقین شربتیندن ایچمیر 
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 اوزونده روبندین آچمیر     -دیر کی کئچمیر؟  گناهین نه

 حیالی یارانیب.گؤر نئجه 

 

 قاشالریندا کمان توخور      اوغرون دورور قییا باخیر 

 آغ سینه یه گولر تاخیر      محمدی یاندیریب یاخیر 

 ازلدن گؤزل یارانیب. 

 *** 

 گلنده اوستاد کالمی         اوستادیما جان قورباندی. 

 اوستادیم آشیق ایمراندی    اوستادیما جان قورباندی. 

 

 واردیر یوردوم،   ائل ایچینده واردیر آدیم، وناب کیمی 

 آشیق عزت سؤز اوستادیم    اوستادیما جان قورباندی. 

 

 منیم سازیم پرده وئرمز،       سینی نین اوسته دورماز 

 اوستادی کی دؤیمه گی اولماز.  اوستادیما جان قورباندی. 

 

 آشیق ایمران ساز اوستادیم،   آشیق عزت سؤز اوستادیم 

 نیم آدیم            اوستادیما جان قورباندی. محمددیر م

 *** 

 چولقاییب غمیم منی آی عزیز دوستوم   آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم. 

 آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.      سیریسین آریتسین قالماسین پاسیم 

 

 یم ساز چاالن اللره قوربانالر کس     کامانچایا واردیر هوسیم         –سازا 

 اسیم   آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.  –آی آشیق بئله چال تیتره ییم  
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 آشیق غریب کیمی شاد اولوب گولسم       جنون ایله لیلی عمار سم            

 آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.       فلکین چرخینی ووروب داغیتسام    

 

 باغیندا قیزیل گوللر درمه سم عشقین سؤزون بو سینه مه وورماسام    یار 

 آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.    سم       ییم سازی گؤرمهداریخار اوره

 

 محبت باغی نین آرخینا دولسام     لردن آخان سرین سو اولسام  چشمه

 آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.        انسانلیق هاردادی یولون بیلسم     

 

 ائللریمه خوش خبری یئتیرسم      اسن یئل اولسام   اوجا داغ باشیندا 

 آهسته بیر ساز چال قوی قوالق آسیم.     محمد دئیر نه زمان کی داریخسام  

 *** 

 

 آشیق مسلم عسگری 
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جی ایلده زنگانین بادامستان کندینده آنادان  1317آشیق مسلم عسگری زنگانین قوجامان آشیقی     

جو ایلده زنگانا گلدی. توفیق و شریعتی دبیرستانیندا  1334اولدو. ایلک تحصیلینی کندده بیتیریب و 

آنجاق   ائتدی.  الده  پیتیگینی  دیپلم  اوخویوب  آلم1347درس  درسینی  آشیقلیق  ایللردن  اغا  جی 

یه باشالییر. ایلک دؤنه تاریمدا هیندی کندینده مجلیسه  باشالییر و آتاسی آشیق سهرابدان اؤیرنمه

 شنلیک مجلیسلرینی دوالندیریر.  –چیخیر و آلقیشالنیر. او گوندن زنگان و تاریمدا بیر چوخلو توی 

شور و گؤزل ساز چالیر.  ده ایفاچیلیق ائدیر، داستانالر سؤیلور، شعرلر قوآشیق مسلم یوکسک سویه   

دئمک اوالر زنگاندا بوگون آشیق هاواالرینی و داستانالری هامی آشیقالردان یاخشی بیلن آشیق ائله  

دیر. او آشیق شیرین و بیرچک خانیم، لیلی و مجنون، بهرام و گول خندان، کلبی و سلبی،  آشیق مسلم

ورقا ایله گولشن، طاهیر میزرا، غالم حیدر، یئتیم سیدی، خسته قاسیم، واله و زرنگار، شاه اسماعیل،  

مک  ان سؤیلهسه ده، داسترک، داها بوگونلر آشیقلیق ائتمه  آشیق قوربانی و بیر چوخلو داستانالری بیله

 ریر.  و علمی چیخیشالردا اؤزونو گؤسته

 
آشیق مسلم چوخلو شاگیرلر تربیه ائتمیش و شاگیرلری بوگون تویالر و مجلیسلر دوالندیریرالر. او،  

دن آرتیق موسیقی هاواالرینی اوستادلیقال چالیر. زنگان  70کاسئت نوار دولدورموش. آذربایجانین    130

ی، خرمدره هاواالری دئییلن موسیقی هاواالرینا بیر متخصص کیمی توخونور.  هاواالری، تاریم هاواالر

 شعرلری بیر کتاب اوالراق چاپ اوچون حاضیرالنمادادیر.  

 دن بیر شعر:ایندی آشیق مسلم

 دیر.گیمدهحؤرمتلی ائلیمین آرزوالرینی       هر زامان سئویرم، اوره
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 دیر.گیمده اودلو دیله باشی یاشیل یایالقالری گزنده     حسرتیم ده 

 

 قوشالرین سسینه اویانان ائللر      بولبول نغمه سینه سئوینیر گوللر

 الله یاناقالردا دانیشان دیللر         ازیلیب بال کیمی چؤره گیمده دیر. 

 

 بو شانلی وطنیم، اؤلکم، ماحالیم،   قوتولسون محنتیم، گئتسین ماللیم 

 دیر.گیمدهجاللیم    آغریمدا دیلیم تک گرهدی شوکتیم، سنده سنده

 

 آناالر منیم مورازیم؟  –الیمده قلمیم، سینمده سازیم     آتاالر 

 دیر. گیمدهسینه دفترینده دیلیمه یازیم       قووتی ائلیمین بیله 

 

 چیخارتما یادیندان بو شن ائللری    سنه امک وئره ن یاشیل چؤللری

 دیر.گیمدهعسگری       قهرمان اوغولالر کورهیام مسلم  وطن آشیقی

 

 

 ویستان، آشیقالر اوجاغی  

نین ان بارلی یوردالریندان  کیلومترلیغیندا وبستان کندی، زنگان آشیقلیق محیطی  6نین  خرمدره   

لی، ساز و سؤز اوستادالری بورادان باش قالدیریب، و  ساییلیر. کئچن یوزایلده اونالرجا درین دوشونجه

مذهباد و  دین  آشیقلیق  کندینده  ویستان  ساخالمیشالر.  ایستی  اوجاغینی  و  بیات  گئدیر  برابر  له 

 آشیقالرین ان اوستادینا شیخ دئییرلر. ویستاندا سازا چؤیور دئییرلر. 

دیر(،  سیله فرقلی یه یاتان و اصیل دیرلر. بورادا ایاق دوبیتی )تبریز دوبیتیویستان هاواالری چوخ اوره   

کرم    4دوبیت واردیر. هابئله اوچ شکسته: گلّه شکسته، ایاق شکسته و کسمه شکسته واردیر.  باش  

 هاواسی: کسمه کرم، یورغون کرم، گنجه کرم و عثمانی کرم اوخونور. 

 اوچ شهریاری دا واردیر: اینانلی شهریاری، سوروتمه شهریاری، شهریاری.
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عب  یورقون  شاهسونی،  خطایی،  شاه  هاواالردان:  جنگی  باشقا  کوراوغلو،  فتاحی،  عباس،  کسمه  اس، 

-کوراوغلو، ایوازی کوراوغلو، سلیمانی، سولدوزو، مهترخانی، اکبری، دؤشه مه، گرایلی، گلّاهی و مرجانی

 نی آد آپارماق اوالر. 

ائتمه قید  عاییله لی بونو  بوتون  و  یاشایان  بوگون  ویستاندا  هاواسی  سلیمانی  کی  آشیقلیق  یم  لری 

 نین آدینا باغالنان بیر هاوادیر. اوالن عاییلهصنعتیله مشغول 

 

 آشیق سلطانعلی سلیمانی

ییشدی؛ آنجاق اونون اوغالنالری اونون یئری نی  جی ایلده دونیاسینی ده1352آشیق سلطانعلی     

 للیگینی هله ده اونوتماییرالر. نین گؤزهتوتدوالر. آشیق سلطانعلی نین شعرلری و چالدیغی ساز هاواالری

 

 ق میرزا علی سلیمانیآشی

نیایا گؤز  نین ائوینده دجی ایلده بیر آشیق اوجاغی اوالن آشیق سلطانعلی1306آشیق میرزا علی     

اوشاقلیقدان ساز   و  کئچمهسؤزل  – آچدی  و چوخ  اولدو  تانیش  ماهه  بیر  ابهر  دن  آشیق کیمی    –ر 

خ مهارت قازانمیش و گؤزل  خرمدره ده تانیندی. آشیق میرزا علی آتاسی سلطانعلی کیمی سازدا چو

گؤزه  بیر  باشقا  هاواالرینا  خرمدره  ایله  آشیق  سسی  وئردی.  ده 1380للیک  دونیاسینی  ایلده  -جی 

 یشمیشدیر.  ی

 

 آشیق حق وئردی 

یقالری  نین گؤرکملی آشحق وئردی بوگون ویستان و خرمدره  آشیق مبرزا علی نین اوغلو آشیق   

نین خلف اوالدی کیمی، بو صنعتین ساخالیانی و داوامچیسی  آتاسیوئردی  آراسیندا یئری واردیر. حق

 میزی ساخالماقدادیر.سینه دفتر ائتمیش و بو زنگین خزینهاولموشدور. چوخلو داستانالری  

 

 آشیق محمد سلیمانی
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بؤ یوک آشیق، آشیق محمد    آشیقالر اوجاغی ساییالن یوردون شیخی ساییالن   –بوگون ویستان     

دیر. چالمادا هامینی حئیران قویان قدر ماهرسی شعرلرله دولو و اللری ساز  اونون سینه  دیر.سلیمانی 

یی اؤزونه چکیر. یاشی چوخ اولدوغونا باخمایاراق، سسی  قالریندان قیزیل یاغیر و هر اورهاونون بارما

ر یوخ، یبکه  هله ده گؤزلدیر و ساز چالمادا گنجلردن گئری قالماییر. داستانالر بیلیر کی گنج آشیقال

 نیرلر. اونون یانینا گلیب داستان اؤإیرهاوستاد آشیقالر دا تبریزدن، آذربایجانین باشقا شهرلریندن 

ایله ویستان آشیقالری1316آشیق محمد      ایندی شیخ عنوانی  ایلده دونیایا گلیب و  نین ان  جی 

ن. اونون شعرلرینده ده مذهب،  دیر و طریقته باغلی اوالاوستادی تانینیر. شیخ محمد بیر مذهبی آشیق

یقت، معرفت و  للیکله حضرت علی )ع(نین یوکسک بیر مقامی واردیر. او بیر شعرینده شریعت، حقاؤزه

 دیر: دئرلرینی آچیقالییر. ساده دئمک ایسترسم اونالر بئلهطریقت یولالرینی و لی 

پرموسی، داوود، مصطفی دوغردان؛  شریعتد ه: جبرئیل، میکاییل، اسرافیل، عزرائیل؛ حقیقتده: بنیامین،  

 معرفتده: بوذر، نوسز، قنبر و سلمان و نهایت طریقتده: رحیم، زحمان، صبوح و ستار آدالری گلیر.

موسیقی و  ادبیاتی  آشیق  زنگان  بوگون  سلیمانی  محمد  شیخ  یا  محمد  زیروهسیآشیق  سینده  نین 

 دایانیر.

 

 آشیق عزیز خلجی

هنرینی      آتاالری  دا  اوغالنالری  اونون  کی  عزیزدیر  آشیق  آشیقالریندان  اوستاد  ان  ویستانین 

داوامالییب و آشیقلیق صنعتینه خدمتلر ائدیبلر.  آشیق عزیز خلج دن گلمیش، آنجاق هر اوچ اوغلونو 

بؤ آشیق  سلیمانی،  احمد  آشیق  ائتمیشدیر.  تربیت  آشیق  دونیاالرینی  دا  سلیمانی  آقا  -ده  یوک 

سینده چالیشمیشالر. آشیق احدین  ییشمیشلر، عمرلری نین سون وقتینه کیمی بو صنعتین گلیشمه

 چاغیریر و آتاالری نین یولونون داوام وئریر.  –چالیب  –اوغلو بوگون آشیق بهروز 

 

 آشیق منوچهر سلیمانی
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میزه یاییر. آشیق اؤلکهگلدی و بوگون ویستان آدینی  ایلینده ویستاندا دونیایا    1333آشیق منوچهر     

سؤیله شعرلر  زنجان  منوچهر  و  چالمادا  ساز  منوچهر  آشیق  ساییلیر.  آشیقالردان  یارادیجی  و  ییر 

 ده اوستاد بیر آشیقدیر.  هاواالرینی دقیق بیلمه

سی یانیندا آشیقلیق اؤیرنمیش و  عمی  – آشیق منوچهر اوستده دئدیگیمیز آشیق محمد سلیمانی     

آشیق منوچهرین قارداشالری آشیق    دیر.زنگان دا تانینمیش بیر آشیقخ، بلکه بوتون  بوگون خرمدره یو

طیّب ده گؤرکملی آشیقالردان ایمیش کی فوت ائدیب. آنجاق آشیق منوچهرین باشقا قارداشالری او  

-نین گؤرکملی نمایندهدن آشیق پرویز سلیمانی و آشیق سیفعلی ده بوگون آشیقلیق صنعتیجمله

 ییلیرالر. لریندن سا

 

 مردعلی فتحی

اونالر دا آشیق ادبیاتی  آشیقالر یاینیندا یاز دوزلدن لر ده آشیقلیق صنعتینه یاردیمچی اولموشالر.     

اونالردانو موسیقی لئتمیشلر.  بؤیوک خدمتلر  نیایا گلیب، آشیقلیق  بیری ویستان کندینده د  سینه 

نیایا  جی ایلده ویستاندا د1327یر. او،  دمردعلی فتحی صنعتینی دیری ساخالماقدا چالیشان سازبند  

دیر کی آشیقالرا ساز دوزلدیر و بو صنعتین سسینی اوجالدیر. اونون  ایلدن آرتیق  40گلمیشدیر. بوگون  

ابهرده یوخ، بلکه بوتون آذربایجاندا تانینمیدیر. بیر سیرا دونیا سیّاحالری و    –سازالر تکجه خرمدره  

ی ویستان آدینی ائشیدیب و بورانین سازینی آلیب اوروپایا آپارمیشالر. مرادعلی  لراوروپا موسیقیچی 

 فتحی بوگون ده ساز صنعتینده چالیشیر. اللرینه ساغلیق. 

 

 ای آشیق علی خرمدره

و  خرمدره    سؤزلری  اونون  ده  ایندی  اولموشدور.  علی  آشیق  بیر  آشیقالریندان  اوستاد  قدیم  نین 

آنادان اولدو. بیر چوخلو ده  جی ایلده خرمدره1242دوراندیردیغی مجلیسلری یاد اولور. آشیق علی  

ایدی  -دی. آشیق علی او جمله آشیقالردان سلرینی گؤزل ایفاالری و داستانالری ایله دوالندیرتوی مجل

فتری و دستانالر  سی شعر د ده قید اولوردو. اونون سینهنامهنون آشیقلیغی کبینکی کبین یازاندا او

 نیادان کؤچدو.ده دجی ایلده خرمدره1322سی ایدی. بیر چوخلو شاگیردلر تربیه ائتدی. نهایت  خزینه
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 آشیق عوض خوشرفتار

ی  للی آشیق تانینیردیو بیرینجی درجهخرمدره آشیقالری آراسیندا بیر باساواد  –آشیق عوض ابهر     

 یاشیندا اوالراق ده ییشدی.  90 –  85نیاسینی ایللرنده د 1380ایدی. -میکانیک

 

 آشیق خسرو حیدری 

الینده  1380سؤزلو آشیقالردان ایدی. او    –ابهر آشیقالری آزاسیندا سازلی    –آشیق خسرو خرمدره     

 نیادان کؤچدو. یاشیندا د 90 – 85

 

    آشیق علی 

 100ایللرینده    1380آشیق علی، حاج علی اوغلو خرمدره نین آدلیم آشیقالریندان ساییلیردی کی     

 نیادان کؤچدو. یاشیندا اوالرکن د

 

 آشیق نعمت 

  – 10نین اوستاد آشیقالریندان ایدی و اوستاد نعمت آدی ایله معروف ایدی. آشیق نعمت خرمدره   

 کلرده قالیر.لری اورهرهیغی خاطگئدیب، آنجاق یاراتد  –ایل بوندان اؤنجه اؤلوب  15

 

 اشیق سید حسن حسینی

 سانلی آشیقالریندان ایدی. نئچه ایل بوندان اؤنجه فوت ائتدی. –نین آدلی آشیق حسن خرمدره   

 

 آشیق یوسف گلمحمدی 

لیک ائتمیش  دیر کی بیر چوخلو آشیقالرا معلم مرحوم آشیق یوسف، بوگونکو آشیق آسالنین آتاسی   

 لرینه اؤیرتمیشدیر.در یق صنعتینی شاگو آشیقل
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 آشیق ولی موالیی

آشیقالریندان    خرمدره  ولی  کی  آشیق  د  1300دیر  اوتوراق ایللرینده  ائوده  ایندی  و  گلیب  نیایا 

 اولموشدور.  

 

 آشیق گولعلی کمالی

باال    اوالراق  آشیق گلعلی  یاشالرینی یاشاییر و    90نیایا گلمیش و بوگون  ایللرینده د  1300بانچی 

 ائوده اوتورموش آشیقالریمیزدان دیر.

 

 آشیق رضا داوودی 

نیاسینی  ایلینده د 1379یاشیندا اوالرکن  100نیایا گلمیش و شیق رضا داوودی، اَهَک کندینده دآ   

 اوغلوسو اولموش و اوستاد آشیقالردان ساییلیردی.  گوالبین عمیرضا ددهییشدی. آشیقده

 

 آشیق غالمرضا داوودی 

ن یوخاری  یاشیندا  100سانلی و اوستاد آشیقالریندان اوالراق    –نین آدلی  آشیق غالمرضا خرمدره   

ر. ایلینده خرمدره ده آنادان اولموشدو  1275ییشدی. بئله لیکله  نیاسینی دهایلینده د  1377اوالرکن  

 ایدی و اوستاد آشیقالردان ایدی. سواوغلوآشیق غالمرضا دده گوالبین عمی

 

 رکاب اکبری

سینی داستانالر و  میش و سینهی ده، آشیلیق صنعتینه ماراق بسلهرکاب اکبری آشیق اولماسئید    

میش و آشیقالرا  ولدورموشدو. او چوخ هوشلو و فراستلی بیر انسان اوالراق، داستانالری ازبرلهشعرلرله د

مختارنامهاؤیره حتا  او،  ساز  دردی.  اولسایدی  ده  مجلیسلرده  آنجاق  اوخویاردی.  چلیب  شعره  ده  نی 

 دی. سی ساییلیرنین داییچالمازدی و تکجه قوالق آساردی. عئینی حالدا آشیق گوالبین آناسی

 نیادان کؤچدو.جی ایلده اؤز شهرینده د1347دو و  ایلینده خرمدره ده آنادان اول  1244زکاب اکبری      
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 آشیق عین اله کاکاوندی 

 
دیلینده دانیشیغی و داستان  قزوین ایالتینده آنادان اولدو. گؤزل تورک    – آشیق عین اله آلکلی کندینده  

نیادان کؤچدور. اونون یاشیندا اوالرکن د  40ایلده هله    جی 1390ییشی معروف ایدی. آنجاق  سؤیله

قدیناتاسی آشیق غریب حیدری ایدی کی گؤرکملی آشیقالردان ساییلیردی. عین اله دا ماهیر بیر 

ییب، غریب کیمی دوالنیر و نهایت بیر  آشیق اوالراق، تهرانا کؤچور، آنجاق تهراندا ایشی راست گلمه

 ر.غریب کیمی ده فوت ائدی

 

 آشیق جهانگیر جعفری 
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نیایا گلدی. ابهرده ساکن اوالراق ساز  ایللرینده آغجا قیه کندینده د  1320آشیق جهانگیر مهاجری    

مکده چوخ مهارتلی و اویتاد آشیقالردان ساییلیردیو او  هچالیب اوخودو. آنجاق داستان بیلمکده و سؤیل

بیلن داستانالرین چوخونو چوخ آشیقالر بیلمه ییر. او جمله دن آشیق جهانگیر حسرت داستانینی  

بیلیردی و گؤزل ده ایفا ائدردی. تاسوفله بو داستان توپالنیب یازییا آلینمادان عمرو بیتدی و بو داستان  

اولموش یوخ  نئجه    ایندیلیکده  هر  داستانی  بو  وئردی  سؤز  دانیشیقدا،  له  گوالبعلی  آشیق  ساییلیر. 

نیادان  جی ایلده د1390ین. آشیق جهانگیر  باتماس  –اولورسا اله گتیرسین. اومود وار بو داستان ایتیب  

 کؤچدو.

 

 آشیق سیفعلی سلیمانی

 

 
 40نین اوغلودور. بوگون  آشیق سیفعلی ویستان آشیقالریندا اولموش و آشیق میرزا علی سلیمانی   

سی بیر چوخلو یاشیندا اوالراق گؤزل آشیقالردان بیری ساییلیر و ویستانلی آشیقالر کیمی سینه  45  –

 شعرلر، موسیقی هاواالری و داستانالرال دولودور. 
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 آشیق محمود آبی پور

خرمدره    محمود  سینهآشیق  و  اولموش  آۀنادان  کندینده  ویستان  آشاغی  دفتری  نین  شعر  سی 

ر آشیقالردان ساییلیردی  یاشاییردی. آنجاق صنعتده چوخ ماهساییلیردی. او قزمینه کؤچموش و اورادا  

دن آشیق  تهراندا یاریشالرا دا قاتیلمیشدیر. او جمله   –و بیر نئچه دؤنه ایران موسیقی فستیوالالریندا  

 ئدیر.ده اشتراک ااندا وحدت تاالریندا بیر دئییشمه الب ایله تهرگ

اونون گؤزل شعرلری موجوددور و کتاب شکلینده چاپ اوچون حاضیرالمیشدیر، آنجاق اجل مهلت    

لری اونون درله شاگدی و بوگون اونون شعر دفتری یاییلمامیش قالمیبدیر. بوگون اونون یوزلروئرمه

 یرلر.ؤزل داورانیشیندان تعریف ائدسی و گمهده ساز چالماسی، داستان سؤیلهیوکسک درجه 

 آشیق ستار خدائی

 

 
اوغلو آشیق ستار    –آشیق میرزا علی خدائی زنگانین آدلی       اونون  سانلی آشیقالریندان ساییلیر. 

 خدائی بوگون زنگانین ده یرلی و اوستاد آشیقالرینداندیر. 

نیایا گلدی. اونون آتاسی دا ائله آشیق ایدی.  ایلینده زنگان اطرافیندا د  1339  آشیق ستار خدایی    

اؤیرنمه    12ستار   صنعتینی  آشیقلیق  یانیندا  آتاسی  اؤز  قاوای  یاسیندان  اؤنجه  ایلک  باشالدی.  یه 

چالماغینان موسیقی دونیاسینا داخیل اولدو و آز بیر زاماندا سازی الینه آلدب. چوخ تئز داستانالری  

مکده ماهیر بیر آشیق اولدو. اونون اوستادالری آتاسیندان عالمه، اؤیرندی و بیر چوخ داستانالر سؤیله
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یه چیحیب و  ی ایلده کامل بیر آشیق کیمی صحنهج1367آشیق عوض، آشیق مسلم ده اولموشدور.  

میزده  میزده بیر چوخلو فستیوالالردا اؤدول قازانمیش و اؤلکهیی باجاریر. اؤلکهاؤز هنرینی گؤسترمه

ک بوگونه  اولموشدور.  چیخیشالری  و  اجراالری  موسیقی  ده  آذربایجان  ائشیکده  تورکیه،  یمی 

 لرده چیخیشالری اولموشدور.  گوین کیمی اؤلکهروسو، ارمنستان و بوسنی هرزه جمهو

بیلن، گؤزل چالیب      زنگانین چوخ  بوگون  و    –آشیق ستار خدایی دوغرودان دوغروسونا  اوخویان 

 نین ده آبروسودور.آشیق اوالراق، زنگان آشیق صنعتی اوستاد آشیغی ساییلیر. او باش بیلن بیر

ایراندا بیر آشیق تاپا بیلمزسن کی او آشیق  "یر:  دئی  آشیق سلجوق شهبازی آشیق ستار حقینده    

له صنعت و  ن و اونا سفره آچماسین. دئییرم بئزنگانا گلمیش اولسون، آشیق ستار اونو قوناق آپارماسی

 .  "سین صنعتکار باشین اوجالدان آشیقالر هئچ بیر زامان نه ائدیم، نئجه ائدیمه دوشمه
یندا دایاناراق، ایللر  بویو زنکاندا آشیقالرال دوزگون حرکت ائدیر و  ق قوروپونون باشیبیر آش  آشیق ستار خدایی 

بوگون اونالرا باشچیلیق ائدیر. اونون آشیق قوروپونون آدی آیدین دیر و اوچلوک بیر ارکستر ده یاراتمیش و  

 بیرگه فستیوالالردا اشتراک ائدیب و اؤدوللر قازانمیشدیر.

 

 میکاییل عسگری 

قوروپونون باالبانچی سی دیر و آشیق ستار خدایی ایله بیرگه هنرنمالیق ائدیر. او، باالبان اوستاسی  آیدین آشیق  

 دیر و گؤزل هنریله چوخالرینی مفتون ائتمیشدیر. بلکه ده اون ایللردیر بو ساحه ده چالیشیر.

 

 مالیک شیراز 

تشک قوروپونو  آشیق  آیدین  ایله  خدایی  ستار  آشیق  زنجانی  شیرازی  تویالردا، مالیک  بیرگه  و  وئرمیشلر  یل 

ییغینجاقالردا چالیب اوخویور. او هم قاوال چالیر و هم گؤزل   –فستیو.الالردا و هنری انجمنلر و قورولتاری  

 سسه مالیک اولدوغو اوزونده گؤزل ماهنیالر اوخویور.  

 

 

 آشیق زلفعلی اسدی 
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پور و آشیق رسول  آچدی. آشیق محمود آبی جی ایلده سلطانیه ده دنیایا گؤز  1336لفعلی  آشیق ز    

    مه اوستادی دا آشیق پروزی سلیمانی اولموشدور.نوروزی یانیندا ساز اؤیرندی. اونون داستان سؤیله

پور، آشیق عین  دن: آشیق رسول نوروزی، آشیق محمود آبیایل تامام بیر نئچه آشیق او جمله 15او، 

لیکله ده آشیقلیق رسم  ا قاوال چالیر و گاهدان دا اوخویور. بئلهاله کاکاوند، آشیق الماس رشیدی یانیند

اؤیره  – اوستادالری  33  نیر.رسوماتینی  دیاشیندا  خئیر  آشیق نین  اؤزو  عاسیال  ایندی  باشالییر.  لیغا 

 اوستاد بیر آشیق اولموش. گؤزل داستانالر دئییر، سسده ده آدلیم بیر آشیقدیر.  

میزین اوستاد آشیقالریندان ساییلیر و ساز چالما ایله شعر اوخوماق و  بوگون آشیق زلفعلی بؤلگه   

لرینی زنگان هاواالریندا چالیب  مکدن عالوه، اؤزو شعرلر ده قوشور و مجلیسلرده اؤز شعرداستان سؤیله

ا  – بیر آشیقوزو گولر و آچیق سفرهاوخویور.  اوستادلیقال    دیر.لی  تمام آذربایجان آشیق هاواالرینی 

 بیلیر. 

شاع    بیر  ایندی  زلفعلی  ایکی  آشیق  بورادا  حاضیرالنیر.  اوچون  چاپ  دفتری  شعر  اونون  ده.  ردیر 

 شعرینی اوخویالیم: 

 م وار اوغول سنه بیر نصیحتی 

 سؤزون نامرده دئمه، آماندیر  رّس

 کور شیطان  –آرخاندا یاتیبدیر چوغول 

 دوستالر آراسینی قاتار آماندیر.

 

 مه،ی، هر یئته نه سؤیله رّساخال س
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 مه،نامرددن اوزاق گز، حؤرمت ائیله

 کس آرانی بی ایلقارا دوست دئمه،

 رمتین باتار، آماندیر. گؤررسن حُ

 

 ائللری، آشیق زولفعلی گزیب 

 دانیشدیریب هر بیر دیللری،  –دئییب 

 امتحان ائتمیشم مین کؤنوللری،

 ایکی دیللی آرا قاتار، آماندیر.

  *** 

 داغا باخدیم چوخ داریخدیم، 

 گلنمه رم سیزه داغالر. 

 گیمده مین دردیم وار، اوره

 رم سیزه داغالر. دئیه بیلمه

 

 ل قارین وار، باشیندا گؤزه

 وار، گینده چمنین اته

 یاناغیندا بوالغین وار، 

 اوتورئیدیم سنله داغالر.

 

 لر سنه یاراشیر،چیچک

 لرین قاققیلداشیر، کهلیک 

 اووچوالر سندن دانیشیر، 

 دوالنئیدیم سنله داغالر.

 یم، بودور سؤزوم، زولفعلی
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 داغالر، سنده قالیب گؤزوم، 

 الده قلم بئله یازیم: 

 بیر گون گللم سیزه داغالر.

  *** 

 

 

 بیگلو آشیق یارمحمد عیسی 

 

 
 

قیدار شهرینده آنادان اولدو. اونون اصل ایشی    –جی ایلده خدابنده  1321یارمحمد عیسی بیگلو     

-دیر. او باغلیجا کندینده یاشاییر. عیسی بیگلو شوبههاکینچیلیک اولموش، ایکینجی ایشی ده آشیقلیق

دیر کی قیدارین  ایلدن آرتیق  50دیر. او،  چاالن بیر آشیقسی سؤزلو و گؤزل ساز  یرلی، سینهسیز ان ده

دویونلرینده اؤز سازی و سؤزو ایله شنلیک یارادیب و ائلیمیزین تویالرینی دوالندیریر. اونون   –توی  

اوستادالری آشیق فیروز، آشیق صیاداهلل و آشیق نقدعلی اولموشدور. آشیق یارمحمد ایندی ده یایالری  

ایله برابر ان گؤزل هاواالری چالمانی  له چالیاکینچیلیک  شیر و قیشدا آشیقلیق ائدیر و گؤزل سسی 
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سی بیر چوخلو داستانالر، شعرلرله دولو اوالراق، اؤزو ده شعر یازیر و  باشاریر. دئدیگیمیز کیمی سینه 

 اوخویور. مجلیسلرده هامینی اؤزونه حئیران ائدیر. –یازدیخی شعرلری سازیندا چالیب 

 
 
 

 التفات داوودی آشیق 

 

 
آذربایجان آشیقالری، ایللر بویو ائللر ایچینده یاشاییب، ائلدن اوزاق اولمامیشالر. زنگان و اونون باشقا     

 بؤیوک   ده   خرمدره   – آشیقالر محیطی اولموش و ابهر      شهرلری ده آذربایجانین بوتون شهرلری کیمی  

  آشیق   گنج   بو.  اوغلودور  نین داوودی  گالبعلی  آشیق  التفات،  آشیق.  بئجرتمیشدیر  اتگینده  اؤز   آشیقالر

ینه باشالمیشدیر. التفات، آتاسیندان  صنعتآنادان اولموش و اون یاشالریندان آشیقلیق    ایلده  جی1346

دیر. بونالردان عالوه، آشیق  کنینین شاگردی اولموش و بوگون ده اونون کورهعالوه، آشیق قلی جوادی

اد آشیقالرین کاستلرینی قوالق آسمیش و اونالردان ایلهام آلمیشدیر. اونون باشقا  التفات باشقا اوست 

اوستادالری و یا چوخ بگندیگی آشیقالر بونالر اولموشالر: آشیق گالبعلی داوودی، آشیق قلی جوادی،  
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پور، آشیق حسین ناموری، آشیق  آشیق عبدالعلی نوری، آشیق حسن اسکندری، آشیق یداله عیوض

 ریزی و باشقاالری. حسین تب

گون      ایسته  بیر  گئتمک  ائوینه  آشیق،  اونون  و  ائوی"دیم  ائل  ائوی،  منی  دییه  "دیرآشیق  رک 

ل قوناقپرورلیگی یئرینه یئتیردی. شیرین دانیشیغی،  قارشیالدی. اوروجلوق آیینا باخمایاراق، ان گؤزه

گؤرهگؤزه هر  اخالقی  التفات،  ل  آشیق  ائدیر.  واله  اؤزونه  وئرلیش 1387نی  زنگاندا  رادیو  الدن  جی 

سی و ایش دوالندیرانی نی تهیهآدیندا برنامه  "ائل سؤزو"ایلیندن تلویزیوندا    1390حاضیرالمیش و  

مختلف   قاباقدان،  بوندان  ایللر  نئچه  التفات  آشیق  کی،  الزیمدیر  آرتیرماق  دا  بونو  چالیشیر.  کیمی 

 ؤسترمیشدیر. لر قوروب و باشاریالرال اؤز هنرینی گبرنامه

آشیق التفات اؤزو ان چوخ ناغیل بیلن آشیقالردان ساییلیر. بوگون ناغیلالرین مختلف واریانتالری     

گلهاوزه یاخین  قویسا  اهلل  و  چالیشیر  ناغیلیرینده  میرزا  عباس  اوستونده جکده،  واریانتالری  نین 

ر  وال قورماغا چالیشیر؛ ایندییه قده جکدیر. آشیق التفات، فستیآپاردیغی آراشدیرماالر چاپ اوزو گؤره

خرمدره قورولتاتی  بیر  و  زنگاندا  قورولتای  او،  بیر  قورموشدور.  وحدت    1372ده  تهراندا  ایلده  جی 

 اویونونون  "کرم   –   اصلی"جی ایلده ده زنگاندا  1380تاالریندا آشیقالر فستیوالینی دوالندیرمیش و  

  زنگان   ایندی .  چیخارمیشدیر  یهصحنه  سالونوندا  سهروردی   و  ائتمیش  اشتراک  کیمی   سیراوی

  ایشلری   هنری  اونون.  سورور  لیایره  وئرلیشلری  عنوانیندا  "سؤزو  ائل"نلری  گو  جمعه  تلویزیونوندا

 . چکمیشدیر  اؤزونه  الرینیماراقلی  موسیقی   چوخلو  و  گلمیش   اوزه  –  اوز  آلقیشالرال  طرفیندن  خالقیمیز

 شعرینی بیرگه اوخویالیم: ایندی اونون بیر 

 ائلیمیزده غم اولمایا.       آرزوم بودور هر بیر زمان

 ائلیمیزده غم اولمایا.        لداش اوزو گولهیو – یار 

  
 اوجالدا نئیین ناله سین،       چوبان ساال چؤله سسین،

 . اولمایا کم قوزو –قویون         یاتیردا قوردون هوسین، 

  
 بولبوللر اوچا باغالرا،            ،جیرانالر قاچا داغالرا

 اوره ک بی همدم اولمایا.    باجی باخسین قارداشالرا،
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 ائللریندن حؤرمت آال،      ساز آشیغی سازین چاال، 

 نفسلری کم اولمایا.      سؤزلری مغزه یئر ساال، 

  
 سؤز یارادار اوره یینده،      آشیق التفات دیلینده، 

  شادلیق اوال، غم اولمایا.       آذربایجان وطنینده،

  – قدیم زمانالردان هامی   یندهستان کندیو -نن دوالنار. زنگان والیتینده  نن گزیب، ائلیآشیق، ائلی   

  انسانالر   بیلن   ناغیل   چوخ  ان   دا   خانیمالر .  اولموشالر  هوسکار  هنرینه   آشیق   دا   خانیمالر   حتا   باال،   آتا،

  آنجاق.  نرمیشلراؤیره  هنرینی  آشیق  بورادا  ییب،بسله  حؤرمت  ورایاب  آشیقالری  آذربایجان .  اولموشالر

سالمیش و آشیقالر بورادان   اوزاق   کنددن  هامینی  غمی  ک  چؤره  سونرا،  انقالبدان   کی  اولسون  تاسفلر

ده یئنه ده هامی آشیقالر بو کنده توپالنیب  13نین  یمجو ایلین بایرا1370دیر کی  کؤچموشلر. ماراقلی

-گونلری خاطیرالمیشالر. آشیق التفات دا بوگون اورادا اولموش و آشاغیداکی شعری بسلهو کئچن  

 میشدیر کی بوگون تامام آشیقالرین دیللرینده ازبر اوخونور. بو شعری ده بیرگه اوخویالیم: 

 قلبیمده عشقیله ناز الدن گئدیر.    یئنه ده اوره ییم جوشوب دوسالریم،

 آشیقالردا صحبت ساز الدن گئدیر.          ریم، باخیرام چؤللره ؛ آرتیر اشعا

  
 وهستان توپراغی گئنیش چؤلونده،                  گونونده،  13ایلینده  73

 اوبا گؤروشمور، یاز الدن گئدیر.  –ائل     ل یوز حسرت قالیب ائلینده،بو گؤزه

  
 شکایت، آغاجالر قورویوب، ائدیر       ل طبیعت،صاحب قالیبدیر گؤزهبی

 قورویوب گؤللر، غاز الدن گئدیر.     داغالر صحبت آچیر، ائیلیر حیکایت،

  
 قلبی آچماییر، ائیله یه صحبت،       شهرده ائتمه ییرلر قوجایا حؤرمت،

 کلرده شیرین راز الدن گئدیر. اوره     هرکس اؤز یوردوندا تاپار بیر قدرت،

  
 چیچکدن؛  – آچان چؤلدن، گولدن کؤنول          نئجه ال چکیرسیز بو طبیعتدن؟
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 آچماییر قونچاالر، ناز الدن گئدیر.             آبادلیق ساییلیر بیر عبادتدن،

  
 حق سؤزو دئمکده واردی چوخ لذت،       ائللردن آالجاق حؤرمت، "التفات"

 دییه رم تاریخه یاز الدن گئدیر.              سؤزلریمه اگر وئریلسه قیمت، 

 *** 

 خوش عمل لریز وار اولسون.      ن    تئزدن همت ائدهسحر 

 شیرین دیللریز وار اولسون.       ن،  خالقین آدین ذکیر ائده

 

 وارلیق ایلن ، ثروت ایلن،         ن       حمایت ائیله وطن

 هر گونوموز باهار اولسون.       جاوانالرین توت الینن،     

 

 دیر قدرتیمیز،  بیرلیکده     درک ائله ییب ملتیمیز،    

 ایرانا افتخار اولسون.     آرتاجاقدیر صنعتیمیز،      

 لتفات بیه باشاریالر دیله ییریک.گنج و چالیشقان آشیقیمیز ا

  *** 

       

 آشیق سهراب عسگری 

آشی     تانینمیش  و  کئچمیش  عسگریزنگانین  سهراب  آشیق  بیری  سیرا  قالریندان  بیر  کی    دیر 

جی ایلده زنگانین بادامستان کندینده آنادان اولدو. 1290آشیقالرین اوستادی اولموش. او  چاغداش  

اونون آتاسی بیر خرده مالیک اوالراق اؤز آیاغی اوسته دایانیب خانالرا باش اگمزدی. سهراب بئله بیر  

بویا  عاییله اوجا سسله اوخویاردی.    –ده  اولدوغونا گؤره  تازا  یا  20باشا چاتیب و گؤزل سسی  شینی 

اؤزه  اوخوماغی،  چالماغی،  ساز  یانیندا  اوستاد  نئچه  بیر  و  آلیب  الینه  ساز  کی  للیکله  دولدورموشدو 

دن اؤزو تویالر دوالندیریر. آشیق سهرابین اوستادالری آشیق نوروز، نیر و چوخ کئچمهداستانالری اؤیره

اونالردان مجلیس دوالندی و  اولموش  و آشیق حمدهلل  داستان سؤیلهآشیق زولفعای  و  مهرماغی،  یی 

رک بوتون زنگان کندلرینده اونون تویالردا اوخوماغی بیر چوخونون فخری  نهماهنیالر اوخوماغی اؤیره
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لر اوخویوب و گونلرجه یتیم سیدی، قوربانی، میرزه محمود، ورقه  ساییلیرئی. او گؤزل سسیله شن نغمه

 ون مجلیسینده اوتورانالر مجلیسدن چیخمازدیالر. و گلشن داستانالرینی ائله ایفا ائدردی کی اون

آشیق سهراب یاخشی رفتاریال و گؤزل صنعتیله اؤز وورغونالری اولموش و اونون دورونه توپالنانالر    

یه گئدیب و اوندان سونرا داها آشیقلیق ائتمیر و بیر آغ ساققال کیمی  مکه جی ایلده1347چوخ ایدی.  

 ییشیر.نیاسینی دهجی ایلده د1370آچیر. آشیق سهراب  شیقالرا میدان دوالنیر و مجلیسلرده گنج آ

 

 

 آشیق حسین ابراهیمی

 

 
جی ایلده طارومدا چوزرق آدلی کندده ساده و تمیز بیر عائله ده دونیایا  1342آشیق حسن ابراهیمی     

مدرسه آچدی.  بسله گؤز  ماراق  ده  صنعته  برابر،  آلماقال  درس  مکتبده  گئدیب  یاشینی  15دی.  یه 

وئردی.  بیتیرمه الدن  آتاسینی  کی  ائوله  17میشدی  ایله  قیز  بیر  سئودیگی  اوالراق  اؤز  یاشی  نیب، 

ای کیمی  کندیندن کؤچدو و سلطان آلددا مسکن قوردو. اوندان سونرادیر کی آشیقلیق صنعتینه حرفه

اؤیره اوندان داستانالر  اولموشدور،  آشیق رحیم سعادتی  اوستادی  اونون اصل  تبریزده باشالدی.  نیر؛ 

نیر.  آشیق ابوالفضل دن اؤیره  نیر و سازی داآشیق حسین نامور یانیندا بیر سیرا باشقا داستانالر اؤیره

دیر و چوخلو آشیق داستانالری بیلیر و روایت ر بیر آشیقمکده ده ماهآشیق حسین داستان سؤیله
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سینده  بوللو شعرلری سینه   –دیر. آشیق بوگون بیر چوخلو داستانالر، هاواالر و بوللو  ائتدیکده مهارتلی

 ییر. خزینه ائدیبدیر. اؤزو ده شعر سؤیله

 

 آشیق نجات چالیجی

-دنیاسینی دهایل بوندان اؤنجه    15ایدی کی حدودا  یرلی آشیقالریندان  آشیق نجات ابهرین ده   

 یشمیشدیر.  ی

 

 آشیق علی ابهری 

نین رحمتینه  ایلدن آرتیقدیر تانری  50یرلی و آدلیم آشیقالریندان دیر کی  آشیق علی ده ابهرین ده   

یندا شنلیک یارادیردی و ساز چالیب اوخویوردو. او زمانین آدامالری  الرقووشموشدور. او، ابهرین توی

 اونون گؤزل صنعتینی ماراقال تعریف ائدیرلر. 

 

 آشیق مردان

تاکستان آراسیندا    – ابهرله    – سینده  جی ایلده فوت ائتدی. او ابهرین قیروه قصبه1390آشیق مردان     

لی گونلری اونون سازی و سؤزو ایله یادالردان چیخماز  رهنین خاطلرین تویالریلی دونیایا گلدی. قیروه

 قالیبدیر. 

 

 

 آشیق صدقعلی

اول    قارقالو کندیندن  اؤنجه دنیاسینی دهآشیق صدقعلی  بوندان  ایللر  او موش و نئچه  ییشمیشدیر. 

دوگونون او توتموشدور.    –قارقالودان صحبت اوالندا آدی دیللرده گزیر و بیر چوعلو آدامالرین تویون  

 آدی هله ده حؤرمتله چکیلیر. 

 

 آشیق جهانبخش 
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ر بیر باالبانچی ساییلیردی. او دا دونیاسینی  هجهانبخش ده قارقالو صنعتچی لریندن اولموش و ما   

 ییشیبدیر. ده

 

 آشیق منوچهر نجفیتاد اوس

 

 
آشیق منوچهر گنج بیر صنعتکار، عئینی حالدا گوجلو بیر صنعتکاردیر و بوگون ایللر بویودور کی     

اؤیرتمهگنج  یؤنلریله  علمی  چالماغی  قوپوز  علمی  دهلریمیزه  دانشگاهین  بوگون  منوچهر  آشیق  دیر. 

یرلی  اؤزو ده دؤکتری تئزینی حاضیرالماقدادیر. بو دهسی اوالراق انگلیسی درس وئریر و  نین اؤیههیئتی

دیر و ایلده  ایلدیر قوپوز اؤیره  18ده درین مهارت صاحیبی دیر و  صنعتکار قوپوز چالمادا و اونو اؤیرتمه

میزه تحویل وئریر. مار اقلی یؤنو ده بودور کی اوندان نئچه ساز چاالن ماهیر انسانالر جامعه  –نئچه  

یوخاری تحصیله مالیک اوالن انسانالردیالر. تکجه    –میزین دانشگاهی انسانالری  ر جامعهلننساز اؤیره

فستیوالالری اوستانی  زنگانین  قدر  بوگونه  بلکه  کیفایتلنمیر،  ایله  اؤیرتمه  سینده    5نین  قوپوز  دؤنه 

لرینده  لناجرایی مودیر کیمی چالیشیب، نئچه فستیوالدا داورلیک ائتمیش، دونیا بین الخالق آشیق شؤ

 دیر. سی نین ده اؤیهنین مودیرلر هئیتییینین درنهسیاشتراک ائتمیشدیر. بوگون زنگان موسیقی

نجفی      منوچهر  دده  1355آشیق  طارومون  و  زنگان  آتاسی  اونون  اولدو.  آنادان  زنگاندا  ایلده  جی 

نجفی  بیر صنعتکار عاییله آشیقالریندان ساییالن آشیق محمد  بئله  یاشا  دیر. منوچهر  آتیب  بوی  ده 

جی ایلدن  1372دولموشدور و اوشایلیقدان قوپور و ادبیات ایله بؤیوموشدور. آنجاق آتاسیندان عالوه  

نین حضوروندان قوپوز چالماغی علمی  اؤلکه میزین بؤیوک ساز اوستادی اوالن آشیق ایمران حیدری

جو ایلده کرمان شهرینده  1379صورتده اؤیرنمیش و بوگون اؤزو قوپوز اؤیرتمنی کیمی چالیشیر. او،  
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ائتمیشد الده  مقامی  اوچونجو  فستیوالیندا  چاالنالر  مضراب  بیرینجی  زنگاندان  قوروالن  و  زنگاندا  یر. 

ده ده چالیشیر  ن و اونالرا مجوز صادر ائتمهسینه نظارت ائدهائشیکده قوروالن کونسئرتلرین علمی سویه

 ریر.سینه یاردیم گؤسته میزین گئنیشلنمهو موسیقی

 

 آشیق ذوالفقار عیسی بیگی
 

 
آتاسیندان اؤیره نه رک بوگون هم  قوجامان آشیقیمیز آشیق محمد عیسی بیگلونون اوغلودور و هنری  

شعر سؤیله مه ده و هم ساز چالمادا ماهیر بیر آشیق دیر. بوگون کرجده یاشاییر و کرجده تویالری اؤز  

بیر   و  باش چکیر  کندینه  اؤز  هفته  هر  اونوتماییب،  دا  قیداری  قازانیر.  ماراقالر  و  هنریله دوالندیریر 

 نی بیلیر.اویانین قدری – یرلی آشیق کیمی ائلین ده

البداهه شعرلر  دیر و فیسی شعر دفتری ده چوخ گوجلو اوالراق، سینهمه آشیق ذولفقار شعر سؤیله   

 ییب وئردی:ییر. آشاغیدا گلن ایکی شعرینی ائله نئچه آندا سؤیلهسؤیله

 دؤرد مین ایلدن بئس مین ایله       یازیلیبدی یاشین قیدار 

 هر زامان یولداشین قیدار.          یانیندا پیغمبر داغی            

 

 یاهار اولدو آچار گوللر،                 پاییز وقتی اسر یئللر 

 شاد یاشیر سنده ائللر                   قوی اوجالسین باشین قیدار.

 

 عیسی بیگلو ائل آشیقی              بلبل اوالر گول عاشیقی 
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 ومانلیقدیر قیشین قیدار. لرین یاراشیغی                  داؤلکه

  *** 

 دؤردمین ایلدن بئش مین ایله         واردیر تاریخ بویی یاشی قیدارین 

 قیزیلدی توپراغی، گوموشدو داشی   گؤیلره اوجالسین باشی قیدارین. 

 

 زنگان اوستانینا ایشیقلی اولدوز         برکتلی چؤزه ک، برکتلی دوز 

 اوزوکلره یاراشیر قاشی قیدارین.  پیغمبر مسکنی ساتیلماز اوجوز       

 

 عیسی بیگلو سؤزده دئییر مردانا        اورکدن یاغلیدی شاه مردانا

 وطن وصفین یازیم سالیم داستانا       قدرین نه بیلیر ناشی قیدارین؟ 

 *** 

 

 آشیق محمد حسین دشتکی

عاییله  دیرلر.  نین چوخو آشیقلیق صنعتیله شهرت صاحیبیسیدشتکی عاییله     بو  یوزایلده  کئچن 

آشیق خدابنده یاراتمیشالر.  شادلیق  ایچینده  ائل  و  دوالندیرمیش  لرینی  مراسیم  شادلیق  نین 

محمدحسین شعر، ساز، داستانالردان عالوه مجلیس دوالندیرماقدا دا چوخ مهارتلی اولموش و چوخلو 

 آشیقالر دا تربیه ائتمیشدیر.

 

 

 آشیق رضا دشتکی

نین اوستادالریندان اولموشدور. او،  سانلی آشیقالریندان اوالراق، آشیق صنعتی  – دلی  نین آ خدابنده   

رک، ماحالین تویالرینی دوالندیرارمیش و چوخلو آشیقالر اوستادی  بیر چوخلو داستانالر و شعرلر بیله

 اولموشدور. آشیق میرزا علی اونون شاگیرلریندن ساییلیر.
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 آشیق میرزا علی دشتکی حصاری 

 

 
ایلده خدابنده شهری1315علی    آشیق میرزا    عاییلهنجی  بیر صنعتکار  سینده  ین حصار کندینده 

ایدی.  یچی اوالراق کمانچا چالماقدا ماهیب ده شهرده تانینمیش بیر چالغآنادان اولدو. آتاسی مس  ر 

آدالری و حؤرمتلری  لری اوالن بؤیوک آشیقالر اولموشدور کی  نین اوستادالری اؤز عمی یرزاعلیآشیق م

ه،  دن ساز چالماقدان عالوحسین و آشیق رضا دشتکیر آراسیندا ساییلیردی. آشیق محمدبوتون آشیقال

اؤرنم  داستانالر  چوخلو  سؤیلهبیر  داستان  و  اونون یش  ساییلیر.  اوستاد  آشیقالردان  تامام  مکده 

 ن داستانالری بونالردان عبارتدیر:داستانالری کاطئتلره چکیلیب و ائولرده اوخونور و ائشیدیلیر. اونو

بابا لیسان، عباس و گولگز، ورقه و      شاه اسماعیل، خسته قاسیم، دالور قاسیم یا جنگی، حسرت، 

بیرچک، تئلیم خان و مهری خانیم، تاپدیق و مهری خانیم، طاهر   –گلشن، معصوم دل افروز، شیرین 

 میرزا، و باشقاالری.
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و ماهنی، شعرلر و ماواالری بیلیر و بیر چوخلو گنج آشیقالر اونون یانیندا  آشیق میرزا علی بیر چوخل   

 آشیقلیق مشقی ائتمیشلر.

 

 

 آشیق نوروز عبدی

 
ایللرینده قارقالو کندینده    1330نیردی. او  اق، ماهارتینه گؤره ده آشیق سسلهباالبانچی بیر آشیق اوالر

دیگی اوچون نجارلیقال  ق اونون معشتینی دوالندیرا بیلمهلیدونیایا گلدی. آشیق  -کندلریندن    ابهرین  –

 چوخ گئدیر و ائشیدنلرین ماراغینی قازانیر.  –سلره آز یشتینی دوالندیریر. ایندی ده مجلمع
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 آشیق صحبت میرزایی

 
سایین قاال یاخینلیغیندا دونیایا گلیر.    –سینده  ایللرینده ابهرین نصیرآیاد قصبه  1330آشیق صحبت  

بوگون گؤزل ساز چالماسیال تانینیر. او، گؤزل ساز چالیرسا دا، اوخوماییر، آما درین حؤرمت صاحیبی  

 و صنعتینه گؤره سئویملی بیر آشیق ساییلیر.

 

 اسدی  -آشیق قدرت اله خدره 

  15جی ایلده دونیایا گلدی.  1341آشیق قدرت اله خدره آشیق قدرت اسدی  آدی ایله تانینیر. او  

یاشیندان آشیق رسول نوروزی یانیندا چالماغا باشالدی و اونا شاگیر اولدو. ایک ایللر بیر گؤزل قاوالچی  

کیمی آشیق نوروزی یانیندا اونو مشایعت ائتدی و بوگون ساز دا چالیر، آنجاق قاوالی ترجیح ائدیر و  

 موغام دا اوخویور. 

 

 آشیق آسالن گلمحمدی 
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شیق یوسف دا  آشیق یوسوفون اوغلو اوالراق بوگون ده یرلی آشیقالردان ساییلیر. آسالنین آتاسی آ   

سه ده نفسی آشیقالری جانالندیریر. آشیق آسالن بئله بیر آتانین یانیندا ساز  داها مجلیسلره گئتمه

او،   ائتمیشدیر.  دفتری  سؤز  سینه  سینه  و  ده  1330اؤیرنمیش  خرمدره  و   ایللرینده  اولوب  آنادان 

 مجلیسلر قوراراق آشیقلیق صنعتینی دیری ساخالماقدا چالیشیر. 

 

 آشیق نیت عسگری 
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. ایندی  ایللرینده دونیایا گلدی  1340آشیق نیت ابهر کندلریندن بیری ساییالن ال گزیر کندینده     

 ی ساییلیر.ییر و بو صنعتی ابهرده دیری ساخالیان آشیقالردان بیرآشیلیق صنعتی ایله ایشله

 

 آشیق سید حمزه مقدم 

 
والندیریر. نی دادا یاشاییر و آشیق صنعتی ایله ویشتیگلمیش و اور  یانیاآشیق سید حمزه قزوین ده د   

  – ده یاشاییر و چالیب  نیایا گلمیش و عالقه ایله بو صنعتی ساخالیاراق قزوینایللرینده د  1340او،  

 اوخویور. 

 

 علی جعفری آشیق فیض

فیض    خ  علیآشیق  مالجعفری  حُرمته  بؤیوک  آراسیندا  آشیقالری  خرمدرهرمدره  او  ایدی.  ده  ک 

سلر دوالندیریبدیر. اون.ن ساز چالیب اوخویوبدور و گؤزل مجل دونیایا گلیب، آنجاق بیر چوخ شهرلرده  

عزیزله تهراندا  آشیق اوچون  چالیب،  ساز  بیر  گوالب  آشیق  مراسیمده  بو  قورولدو.  ده  مراسیمی  مه 

 جعفری یه شعر قوشدوب  اوخودو. 

 دیر:الب یئنه اونونچون بیر شعر یازدی. بو شعر بئلهفیضعلی تئز وفات ائتدی و آشیق گ  آنجاق آشیق   

 فلک بیزدن تئز آییردی 
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 فیض علی کیشی قارداشی. 

 اوره گیمیز قان آغالییر 

 گؤزلریمیز تؤکور یاشی. 

 

 هانی فیض علی نین سسی 

 سی مجلیسلرده شن نغمه

 اوباسی  – قان آغلیری ائل 

 قبری اوسته گؤرور داشی.

 

 ایندی بوردا یوخدو ایزی 

 نه اؤزو وار، نه ده سؤزو

 قیزی   –حق ساخالسین اوغول 

 سین سنه گؤز یاشی. تؤکمه

 

 حیدر کرّاردی پیرین 

 بهشت اولسون سنین یئرین 

 لرین ون توتسون عرصهاوغل

 قیشی.  – عمرون واردی یازی 

 

 اهلل ایشین اینانیرام 

 قورقوسونا قاییلم 

 ساز الیمده سیزالییرام 

 دونیانین بودور گردشی. 

  *** 
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 آشیق ساواد پاسیار 

 

 
یاشیندا حیاتینی آشیقلیقال سورور. او    55آشیق ساواد پاسیار، زنگان آشیقالریدان ساییلیر و بوگون     

سی ایله  یه یاتان هاواالری و شیوهدیر و ساز چالمانی، اوخوماغی اؤز اورهزنگانین ائالت اوشاقالریندان 

 ایفا ائدیر. 

 

 آشیق غریب 

ا     کندیندن  قارقالو  باالبانچی  آدلی  گئدن  غریب  قویوب  خاطیره  تویالریندا  کندین  و  ولموش 

 آشیقالردان تانینیر.

 

 آشیق زلفعلی جعفرزاده 
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ایللرینده خرمدره ده دونیایا گلمیش و بوگون زنگان تویالرینی دوالندیریر. او   1335آشیق جعفرزاده  

نیب و ساز چالماقدا مهارت  رسوماتی اؤیره  –باشقا آشیقالر کیمی قاوال چالیب، آشیقالر یانیندا رسم  

 چاغیریر. –تاپیر و بوگون ماهیر بیر آشیق کیمی چالیب 

 

 آشیق یاور محمدی 

نین تلحین کندینده دونیایا گلدی. آشیق فاضب  ایلینده زنگانین قره پُشتلو ماحالی  1343آشیق یاور     

یرا داستانالری دا باشقا  اله یانیندا ساز چالماغی و اوخوماغی اؤیرندی. بیر سعبدالهی و آشیق مسیح

 آشیقالردان درس آلدی و بوگون مجلیسلر دوالندیریر.  

 آشیق یاور تویالردان عالوه، مختلف فستیوالالردا دا اشتراک ائدیب تاماشاچیالر آلقیشالرینی قازانیر.    

 

 آشیق رمضان خدابنده 

 

 
رمضان      آشیق  اوغلو  اوشاق  1344ابراهیم  گلدی.  دونیایا  کندینده  ارداالن  ابهرین  ایلده  جو 

چاغالریندان آشیقالرین نویالردا اشتراک ائتدیگی زامان، باالجا رمضان دا بیر نئچه ماهنی اوخویار و  
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ائده مشقی  یاریسیآشیقلیق  تویون  گاهدان  هردی.  و  اوخویاردی  رمضان  ماهنیالرینی  اونو نین  امی 

 تشویق ائده ردی. 

للیگی هامیا خوش گلیب و اوندان ایستیرلر اؤزو  نین گؤزهآنجاق زامان کئچدیکجه رمضان سسی   

ایلینده بیر ساز آلیب و اؤزو تک جانینا تویالرا قدم قویور. اؤز چالیر و اؤزو    1366آشیقلیق ائتسین.  

 اوخویور. – دویونلری دوالندیریر؛ چالیر  –اوخویور. بوگون آشیق رمضان بوتون بو ماحالالردا توی 

 

 

 آشیق عباس ستاری
 

 
اولماز؛      اوندان دویماق  بلکه نئچه آشیق واردیر کی سسینه گؤره  چاغداش آشیقالریمیز آراسیندا 

نیا اونونال سس بیر اولوب شنلیک یاردیر.  ن ائله شنلیک یارادار کی سانکی دگاهدان سیزیلدایار، گاهدا

 دیر. آشیق عباس دا او آشیقالردان 

نیایا گلدی. بوگون یانا آراسیندا کندلرین بیرینده دجی ایلده زنگانال م 1347اس ستاری  آشیق عب   

دوگونلرینی اؤز مهارتلی آشیقلیق صنعتی    –نین توی  مییانادا چالیشیر و بو شهرین و بوتون ماحالالری

ده ماراقلی بیر نوقطه چاغداش  ل چیخیشالری اولور. اونون صنعتینایله دوالندیریر. فستیوالالردا گؤزه

ل شعرلرینی  نین گؤزهرلریدیر. زنگان و مییانا شاعیق هاواالریندا اوخوماسی رلرین شعرلرینی آششاع

 سئچیب و اویغون هاواالردا چالیر و بو گونه قدر نئچه آلبوم یایمیشدیر.  

-لرینده ده سئن اوسته چیخیب و موسیکال اویونالردا اشتراک ائدهآشیق عباس بوگون تئاتر صحنه   

گؤزَل صحنه یارادیر.  رک،  مییانانین لر  ایندی  آشیقدیر کی  بیر  ماهیر  و  ائله چالیشقان  آشیق ستار 
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اؤزه هاوا  بو  یاراتمیشدیر.  هاواسینی  قافالنتی  ساییالراق  اوالراق  فخری  هاواالریندان  موسیقی  بیر  ل 

لی سؤزلرینی شعرلرینده سؤیله  دوشونجه  – لیکلرله دولودور. آشیق عباس عئینی حالدا دویغولو  یئنی 

 اؤزو اونالرا یئنی هاواالر یارادیر.ییر و 

لره دوزگون  یه چاتان آشیق عباس، درین معنالی شعرلریله، عرفانی مسالهآشیقلیق صنعتینده زیروه   

پاک    – ریر. تمیز  آیدین آچیقالماالر یازیر. ایفاچیلیقدا دا بؤیوک هنر گؤسته  –صورتده یاناشیر و آپ  

 زانیر.  داورانیشی ایله ده خالقین محبتینی قا

ن     چکیجی  بیر  اوغالنالریباشقا  کیچیک  اونون  ده  آشیلیق  قطه  و  چالدیقالری  ساز  مهارتله  نین 

یه چیخیب، آتاالریندان اؤیرندیگی صنعتی ایفا  دیر. اونالر دا گاهدان صحنهصنعتینده درس آلماالری 

 ائدیرلر. بورادا آشیغین ایکی شعرینی اوخویالیم: 
 

 دیم باغالدی یولالری قار گولنمه         ن باغیناسیز قیش گلدی عؤمرووعده

 . دیمگیمه خار گولنمهه باتدی اور             اسدی کولک گوللریمی سارالتدی
 

 نلومو آچدیم ؤن یولچویا کهر کئچه         بیر دفعه اوتوروب مین دفعه قاچدیم

 . دیمگولنمهدی الیمه وار دوشمه        یوخسوللوق تاالدی داغیلدیم اوچدوم
 

 ده خیانت چوخ اولدو بیزیم اؤلکه            دهچوخالری توخ اولدو بیزیم اؤلکه

 دیم دوالندی یئرینده سار گولنمه                ده ترالنالر یوخ اولدو بیزیم اؤلکه
 

 گزدیم بودنیادا دردلی یارالی                 لیم رنگیم سارالی  ایتیبدی گؤزه 

 . دیمتاپمادیم مهریبان یار گولنمه                  آرالی محببتده دوشدو مندن

 

 یم من جهروشه گلهؤگونشله گ             یم منجهز یاشیمی سیلهؤدئدیم گ

 . دیمسالیندی بوینوما دار گولنمه            یم منجهقیمدی گولهدیمکی ح دئ

                                           *** 
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 یاندیریبان یاخدی گئتدی               بیر وفاسیز گؤزل منی

 .م اوسته تاخدی گئتدیسینه      نئشتر کیمین هیجران اوخون

 

 بیلمم گئدیم هاراالرا              حسرت قالدیم چاراالرا

 .اوغرون باخدی گئتدی اوغرون                 اؤز ووردوغو یاراالرا 

 

 اورکده قویدو سؤزومو              ألیمدن آلدی دؤزومو

 . گؤز اؤنوندن آخدی گئتدی           بیر آن تاپینجاق اؤزومو

 

 بد عملدن هر آن قاچار          آشیق عباس قالماز ناچار 

 .یینی چاخدی گئتدیاوره       ظولم ائوینه اولماز هاچار 

 
 

 اسالم مرادلو آشیق 

جی ایلده زنگاندا  1342سانلی بیر آشیق دیر. او،   –آشیق اسالم زنگان آشیقالری سیراسیندا آدلی      

نمیش، ماهیر بیر آشیق اولمایینجا  ر یانیندا آشیقلیق صنعتینی اؤیرهآنادان اولموش و ایللر بویو اوستادال

گئتمه آنجاق  تویا  مجلیسلره  1370میش،  ایلده  خوش جی  و  چالماسی  ساز  گؤزل  و  آچیلیر  آیاغی 

-الرینی راضی سالیر. بوگون بیر چوخلو داستانالری گؤزل ایفا ائدهنین ماراقلیصداسیال آشیق صنعتی

ایکن   زنگان آشیقالری گنج  چالیشیر.  یولدا  بو  و  ائدیب  دفتر  داستانالری دا سینه  بیر چوخلو  رک، 

چونکی تویالردا و مجلیسلرده تکجه اوخوماق شرط دئییل، بلکه  یه مجبور اولورالر،  داستانالری اؤیرنمه
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لیکله داستانالریمیز  ییرلر. بلکه بئلهسی و دوزگون روایت ائتدیگینی ده ایستهمهآشیقین داستان سؤیله

 جک اوچون وثیقه لریمیز حفظ اولونسون.ساخالنیلیب و گله

 

 یوسف سلیمانی 

-یانیندا اوالن ویستان کندیدن اولموش. ویستان آشیقالر خزینهنین  سی خرمدرهسلیمانی عاییله   

دیر و بورا بیر باالجا کند اولورسا دا، بیر چوخو آشیقلیق صنعتیله مشغول اولموشالرو حتا زمانین  سی

پیسلیگینه باخمایاراق، ویستان آشیقالری زنگانین بیر چوخلو آشیق هاواالری و داستانالرینی دیری  

سی کیمی قاالرقی اولموشدور. یوسف سلیمانی بئله بیر  و صنعت بو کندین بیر معجزهساخالمیشالر و ب

جی ایلده دویایا گلمیش و ایندیلر زنگانا  1345محبطده یاشامیش و آشیقلیق صنعتیله بؤیوموشدور. او  

باالبانچی  ماهیر  بیر  یوسف  یاشاییر.  بورادا  و  هاواالریگلمیش  زنگان  و  اوستادی دیر  یوسنین  ف  دیر. 

سینه واله اولوب  سلیمانی باالبانی ایله مجلیسده اوتورانالری ائله حاال گتیریر کی هامی آشیق موسیقی

و سسی چالیر  گؤزل  هاواالرینی چوخ  آشیق  او  آرتیر.  هوسلری  بو صنعته  گؤزه و  گؤره  نین  للیگینه 

 مجلیسلرده اوخویار دا.  

 

 آشیق حمزه سعیدی 

دیر. آتاسی مالک اژدر، حمزه کیچیک یاشالریندا اوالرکن  آشیق حمزه ده زنگان آشیقالریندان بیری   

ریب، ایللر اوستادالر یانیندا بو صنعتی  آشیقلیق ذوقونو تربیه ائتدی و حمزه بو صنعتده مهارت گؤسته 

آنجاق  تکمیل  داستان  30لشدیردی.  و چوخلو  اوخویور  دفتر  یاشیندان ساز چالیب، شعر  الری سینه 

نین ماراقلیالرینی دؤورونه توپالییر. ائتمیش و مجلیسلرده گؤزل سسلی و چیخیشی ایله آشیق صنعتی

 یین یئییر.نین چؤرهاو، بوگون آشیقلیق صنعتینده چالیشاراق اؤز مهارتی

 

 آشیق نادر نوری 

ده  عاییله  صنعتی ایله مشغول اوالنده بیر گؤرکملی آشیق  جی ایلده خرمدره1345ق نادر نوری  آشی   

آتااسی گلدی.  داییدنیایا  خرمدرهنین  نوری  مصطفی  آشیق  آشیقالریندان  سی  قوجامان  نین 
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ساییلیردی.  ایلک اوستادی دا ائله آشیق مصطفی اولدو. سونرا آشیق مسیح اله و آشیق یداله یانیندا  

 اوخوماغی تکمیللشدیردی.   –دا چالیب 

تلویزیوندا و هم مختلف فستیوالالردا گؤزل چیخیشالری اولور    –ی بوگون هم رادیو  آشیق نادر نور   

نین چوخلو تویالرینی  ک ائدیب اؤدوللر قازانیر. خرمدرهو مختلف ایران موسیقی یاریشماالریندا اشترا

 سلری دوالندیریرالر. ق سیدکاظم حسینی ایله برابر مجلیریر و آشیداو دوالن

 

 نیآشیق سید کاظم حسی

 
کاظم      ایلده خرمدره1350آشیق  تانینمیش  جی  دا  آتاسی  و  باباسی  اونون  آچدیو  دونیایا گؤز  ده 

حسن حسینی اونون ایلک  نعمت اله شریفی و آتاسی آشیق سیدآشیقالردان ساییلیرالر. باباسی آشیق  

 یینی اؤیرنمیشدیر. نهاوستادالری اولموش و گنج آشیق اونالری الی آلتیندا آشیقلیق گله

یاشیندا قادال ایله آشیقالری تویالردا مشایعت ائدیردی. باالجا آشیق، قاوالدا ائله   10آشیق کاظیم     

گؤسته دفعهمهارت  نئچه  کی  کئچمهریر  چوخ  قازانیر.  اؤدوللر  ساز  لر  تئللی  و  آلیب  الینه  ساز  دن 

اوستاد اوالراق گروهون مودیریتینی ده باجاریر.   عنوانیندا بیر گزوپ یارادیر و اؤزو ساز تک چالمادا بیر

باشا   ایرانین  چئشیدلی    –او،  ایران  او  آلقیشالنیر.  قاتیلیب  فستیوالالرا  استانالردا  مختلف  باشیندا 

باشقا استان و شهرلرده   اورمیه، تهران، لرستان، گیالن، همدان، کیش و  اردبیل،  شهرلرینده: تبریز، 

 گؤزل چیخیشالری اولموشدور.  رک آشیق صنعتینی تمثیل ائده

 

 امیرعلی داوودی 
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یاشیندان    9  –   8جو ایلده ابهرین یاخینلیغیندا دونیایا گؤز آچیب و  1343آشیق امیرعلی داوودی     

قوپوز چالماغا ماراق گؤسترمیش و نئچه ایللر آشیق مصطفی نوری، آشیق مسیح اله رضایی و آشیق  

 نیبدیر.  یینی اؤیرههنگالبعلی داوودی یانیندا آشیقلیق گله

نین یاساقداق چیخدیغی ایللردن آشیقلیق ائتمیش و بیر چوخلو فستیوالالردا اشتراک آشیق صنعتی   

ییر. بوندان عالوه  ائتمیشدیر. بوگون تویالر دوالندیریر و مجلیسلر قورور. بیر چوخلو داستانالر دا سؤیله

 تلویزیوندا دا برنامه لر اجرا ائدیر.  –رادیو 

 

 آشیق روح اله رزاقی

ایلده زنگانین تره چای کندینده  جو  1339آشیق روح اهلل زنگانین قوجامان آشیقالریندان ساییلیر. او     

  – سؤزه ماراق گؤسترمیش و بیر نئچه اوستاد یانیندا ساز    –نیایا گلمیش و گنج چاغالریندان سازا  د

آ اؤیرنمیش،  مجل  40نجاق  سؤز  ساز  الینده  قویاشیندان  روحسلر  دوالندیرمیش.  تویالر  و  اله  رموش 

و آشیق صنعتی1379 اولموش  بیر چوخ مجلیسلرین دوالندیرانی  ایللردن  اؤز  جو  نین ماراقلیالرینی 

 نین دؤورونه توپالمیشدیر. هنری

 

 

 آشیق نادر قلی زاده 

سازلی      زنگانین  نادر  تویالر   –آشیق  و  قورموش  مجلیس  آغیر  کی  آشیقالرینداندیر  سؤزلو 

نیایا گؤز آچیب و اوشاقلیق دؤورانیندا آشیقالرال توی  جی ایلده زنگاندا د1355یر. نادر  دوالندیرمیشد

آتاسی اوشاقلیقدان  نادر  باالجا  ایدی و  قاوالچی  یانیندا  آتاسی دا آشیق  نین  مجلیسلرینه قدم قویور. 

ایلینده ساز الینه آلیر و آشیق فریدون مهاجری، آشیق    1371  –هله گنج یاشالریندا    صنعتینه وورولور.

اؤیره چالماغی  ساز  یانیندا  ابراهیمی  ماراغینی  حسین  اوخوماغا  شعرلر  و  ماهنیالر  تئزلیکجه  و  نیر 

دن ماهیر بیر آشیق کیمی  نی ائشیدنلرین قوالغینا چاتدیریر و چوخ کئچمه رک، گؤزل سسیرهگؤسته

یی یاخشی بیله. نادر  ده بیر نئچه  مهتویالر دوالنیریر. زنگان او آشیقا آشیق دئیرلر کی داستان سؤیله

دن شاه اسماعیل، علسگر،  مکده مهارتلی آشیق اولور او جمله نیب و داستان سؤیلهداستانی یاخشی اؤیره
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االرییال روایت ائدیر. آشیق  غریب و شاه صنم، حسین جوان و باشقا آذربایجان داستانالرینی گؤزب ایف 

 الری چوخدور.نادر گونوموزون مهارتلی آشیقالریندان ساییلیر و تویالردا ماراقلی

 

 چیچک علی اسدی 

زیروهآشیلیق صنعتی    هنرینی  اآشیقین  دیر کی  باالنچی  اصیل  یانیندا  و صنعت  نین  یه چاتدیریر 

یه هوسلندیریر. بو گؤزل  مهداستانالری، یاخود شعرینی دینلهماراقلیالرینی ذوقا گتیریب و آشیقین  

جی ایلده زنگانین  1352دیر. او  باالنچیلیقا مالک اوالن اوستادالردان بیری چیچک علی اسدی  –صنعته  

جی 1371دی. نهایت  زوهرین کندینده دونیایا گؤز آچدی. اوشایقلیق زمانیندا بو صنعته ماراق بسله 

ا گنج  هله  چکیر.  ایللردن،  زحمتلر  چاتدیرمادا  زیروه  آشیق صنعتینی  یانیندا  آشیقالر  ائستاد  والرکا 

چیچک علی بوگون ده اوستاد آشیقالرال برابر تویالردا و مجلیسلرده موسیقی صنعتینه خدمت ائدیب 

 و بو یولدا دایانمادان چالیشیر.

 

 آشیق فرخ بیات

 
ونیایا گؤز آچدی. اوستادی زین الدین قره بوالغی  جی ایلده زنگان ماحالیندا د1320آشیق فرخ بیات     

یاشیندان تویالردا ساز چالیب اوخوماغا باشالدی.    20یانیندا ساز چالما و آشیقلیق صنعتینی اؤیرندی.  

 ائولندیریبدیر.  - ییب بوگونه قدر یوزلرجه گلینلری بخت ائوینه یولالییب، یوزلرجه اوغالنالری بَی بزه
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ییر، ان گؤزل هاواالر چالیر  یندان ساییلیر و داستانالر سؤیلهنین قوجامان آشیقالرآشیق فرج بوگون زنگا

 دیر، مجلیسلر قورور.لر تؤرهو شنلیک 

آشیق فرخ چوخلو داستانالر بیلیر. زنگان آشیقالری کیمی خسته قاسیما وورغون بیر آشیقدیر و     

 دیر. دیگی داستانالر، آذربایجانین باشقا شهرلریندن فرقلیسؤیله

 

 آشیق جالل نظری

 
 

داستانالری دا  دیر کی چوخ گؤزل ساز چالیر و اوخویور. بیر چوخلو  جالل نظری گنج آشیقالردان   

ایلینده طارم ون تازاکند آدلی بیر کندده آنادان اولدو. اورادا    1368بیلیر، اؤزو داستان دا یازیر. جالل  

یاشیندا یئنه اؤز یوردونا دؤنور.   15یه مجبور قالیر.  یاشیندا تهرانا کؤچمه  11باش آتیب، یاشا دولدو.  

اولدوغو اوچون، وطنه دؤندوکده ساز آختاریر.  آنجاق غربت دردی اوندا شاعیرلیک حیسّی یاراتمیش  

یه جان آتیر. سونرا زنگانا گلیب و بو گون زنگاندا بیر  مهیاز اله آلیب، ائل دردینی سؤیله  یاشیندان  17

ریر. جالل منوچهر یه ده عالقه گؤستهفابریکادا چالیشیر. او دیپلم آلمیش، آنجاق تحصیلینی داوام وئرمه

قوالق آساراق،  لماغی اؤیزنمیش و آراز اوستو آشیقالرین سازی و سؤزونو ماراقال  نجفی یانیندا ساز چا

اووچو احمد داستانینی یازیر و    –یه جان آتیر. جالل بوگون اؤزو یازدیغی داستان  اونالردان اؤیرنمه
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اؤز کندلری حقینده شعرلرینی ده قوش برابر  بونونال  بو  ور.  او، کندلرینده  تون کتاب یازماغا چالیشیر. 

لری ایله برابر کولتورونو ده توپالماق دادیر.  سیماالری توپالییب، کندین عنعنه  الری و تاریخیاوالی

موسیقی  و  چالیر  حالدا  دوزگون  چوخ  هاواالرینی  طارم  او،  جالل  توخونور.  حساسیتله  بیر  اؤزل  یه 

-مهلیلهنین ایرهماسیییر و همین دوروم اونون ساز چال میزین دوزگون چالماسینا اؤنم بسلهموسیقی

آشیق جالل  رینده چالیشماالر آپاریر.  سینده ائتکیسینی بوراخمادادیر. عئینی حالدا طارم هاواالری اوزه

قوروپو  موسیقی  آشیق  بیر  آدلی  پارال  و  توپالییب  قوروپدا  بیر  آشیقالرینی  گنج  زنگانین  و  طارم 

ازانیب و مستقل صورتده کنسرتلر ده اجرا یارادیبدیر کی نئچه فستیوالدا اشتراک ائده رک اؤدول ق 

 بورادا اونون ایکی شعرینی وئریریک: ائدیبدیر. 

 ک. اوباسیندان آیریالن         بیل ده یه کؤز کیمی آلیشا گره – اؤز ائلینده 

 ک.اؤزونه دانیشا گره – حواسی           دیلی اؤز  –دقیقه باشیندا هوشو 

 

 قاندیرا قانمازی، اللی، کری ده،      ک داشی موم تک اریده،   کیشی گره

 ک.عدل ایله حکم ائده، سؤزون یئریده      حق یولوندا سؤزه چالیشا گره

 

 تر دئمی،   –دانیشا دیله زهر دئمی، زر دئمی،         بو سؤز اوره ینده تزه 

 ک.خیال هر دن قاریشا گره –سین کی شر دئمی،    فکر عارف اوالن دئمه

 

 حق باغیمین تازا چیرتان گولویم،        نجیب لیکده، معرفتدن دولویام، 

 ک.بیلدیگیجه جالل دانیشا گره      الیمده ساز سؤز قانانین قولویام،    

  *** 

 قیریق اولوب دومان سوزولور.   –تامارزی دی او داغالرین قوینونا،         قیریق 

 زیروه دن بویالنیب،     سؤزوم اودور مین بیر گومان سوزولور. گئجه یاری تک

 

 لر چکم فریادا بیر یادیما،      داغالردا اؤلن –سالیرام کئچمیشی بیر 
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 گوندن یامان سوزولور.  –دیر آدا،         گلدیکده گونو چؤللر جنت کیمی باغلی

 

 حسرت باغریمی دلیر، جالل قوالغیما حزین سس گلیر،       بیر منت، بیر 

 ییمی، زمان سوزولور.ین اوستومه یاغیر،     دلیر اورهغم دومانی شئح

 

 

 آشیق میالد خدری 

 
 

یاشیندا اوالن چاغالردان    8نیایا گلدی.  ده دجی ایلده خرمدره1370اسدی    –آشیق میالد خدره     

جو ایلده آشیق 1384الینه باالبان آلیب آشیقالر یانیندا اونالر مشایعت ائتدی و آشیقلیق اؤیرندی.  

جی ایللردن  1390منوچهر نجفی نین یانیندا شاگیر اولوب و ساز چالماغی و هاواالری اؤیرندی. نهایت  

قوروبدور. آشیق میالد بیر نئچه فستیوالالردا دا اشتراک ائدیب   ساز الده تویالر دوالندیریب، مجلیسلر

 و تاماشاچیالرین آلقیشالرینی قازاناراق، اؤدوللر ده آلمیشدیر. 

ائدیر و خالق   بیر آشیق کیمی چوخلو مراسیملرده چیخیش  فعال و خلق سئور  آشیق میالد چوخ 

قورولورسا، آشیق میالد حضور تاپیر و اؤز    طرفیندن سئویلیر. بوگونلرده زنگاندا هر بیر شنلیک مراسیم

 ارکانیله ده آشیق هنرینه محبت قازانیر.   –هنریله خالقین شنلیگینده اشتراک ائدیر. او، یوکسک ادب  
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یاشی    میالد  و  آشیق  ساییلیر  آشیقالریندان  ائستاد  زنگانیمیزین  بوگون  باخمایاراق،  آزلیغینا  نین 

دیری   صنعتینی  گلهآشیقلیق  تو.پالییر.  داستانالر  یازیر،  شعرلر  چالیشیر.  گیمیزین  جهساخالماقدا 

 اومودالریندان بیری ده اودور.

 

 آشیق معرفت عبادی 

شیقلیق مشقی  جو ایلدن قوپوز اله آلیب آ1373گلدی.    ا نیای جی ایلده د1356آشیق معرفت عبادی     

یره نیب و بوگون تویالردا آشیق صنعتینی  انیندا ساز چالماغی علمی صورتده اؤگؤردو. منوچهر نجفی ی

 ییر. یر و داستانالر دا بیلیر و سؤیلهیاشادیر. او آشیق هاواالرینی بیل 

 

 آشیق فریدون مهاجری 

 
نیایا گلدی. تبریزه گئدیب و آشیقلیق صنعتینی  جو ایلده زنگاندا د1343ن مهاجری  آشیق فریدو   

اوخوماالری ایله مجلیسلری قیزدیریر و   –گؤزل چالیب    آشیق الیاس یوسفی یانیندا اؤزه نیب، بوگون

تلویزیوندا دا چیخیش    –نئچه داستان دا بیلیر و رادیو    –آشیق صنعتینی یاشادیر. او عئینی حالدا نئچه  

 ائدیر. 

 

 آشیق کمال دشتکی حصاری
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آدلیم      داستانالر سؤیله مکده  و  اوخوما  آراسیندا ساز چالما، ماهنی  قیدار آشیقالری  آشیق کمال 

جو ایلده قیدارین حصار کندینده آنادان اولدو. اونون 1342آشیقالری سیراسیندا تانینیر. آشیق کمال  

آتاسی  چاغالریندا  دیر. آشیق کمال اوشاقلیق آتاسی دا قیدارین اوستاد آشیقی اوالن آشیق میرزا علی

یرلی بیر شاگیردی اولماغا چالیشمیشدیر. آشیق کمال  نین دهنمیش و آتاسییانیندا ساز چالماغی اؤیره

نیندا مجلیسلر  نین یااله قدیمیاوالن اوستاد بابالریندان  الوه ، قیدارین ائستاد باالبانچیآتاسیندان ع

 دیر.  لیقالریندان بهره لر قازانمیشقوراراق راهنمایی

نین تکمیللشدیرمک اوچون گؤزل مجلیسلر قورموش و اؤز مهارتینی بو صنعتین  آشیق کمال صنعتی   

 مختلف ژانرالریندا گؤسترمیشدیر. او، آشاغیداکی آدالرینی چکدیگیمیز داستانالری مهارتله ایفا ائدیر:

روز، تئلیم خان، تاپدیق  بابا لیسان، توفاقانلی عباس، حسرت، جنگی قاسیم، ورقه گلشن، معصوم دل اف 

یه یاتان سسی ایله و ل هاواالرینی و ماهنیالرینی اورهنین گؤزری، و. . . عئینی حالدا بو بؤلگهو ماه پ

 سازی ایله ایفا ائدیر. 

 
 

 شیق شیرزاد ناظریآ

زنجانین دندی شهرستانینین    یندا جی آینجو ایلین ایکی نیوز اللی اوچو شیق شیرزاد ناظری مین اوچ آ  

ستاد عاشیق عزیز فرضعلیزاده ساز هاواالرینی  وا  دی.ز آچؤنین حلب کندینده دنیایا گانگوران ماحالی

مرحوم   او دا  ندی  دنین جانانلی کندین آذربایجانین قره داغ ماحالی  دیر. آشیق عزیز فرضعلیرنمیشؤیا

 .یرای تهراندا یاش ا حال حاضرد وندی دنین شاگردلریناستاد حسین اسدی
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 گیمی ازن بــلبـلهاور    سن ائول تانری کورک دورما 

 گئدبیر یاندا بزن بـلبل             ملول دوروب یارا ورمـا

 

 اینجیمیشم ساری تئلـدن      گئدملییم سیزین ائـــلدن

 حسرت ایراق گزن بـلبـل        بوداغالردا سوالن گولــدن

 

 هانسی دردین غمین یئــییم     ئییـم من دردیمی کیمه د

 سـســسیزآخیر ئوزن بلبل        چیخاردیب آل قارا گئـییم

 

 قوهوم قارداش اولوبدو یـاد            دوشگونلویوب شاعیر شیرزاد

 گــــولو گـوله دوزن بلبل          سنده گئل بیر نغمه یــــاراد

 

 ن داغالر دای گورونمور باشی          دومان آلدی هریانینی 

 آخیر گوزدن یاشین داغالر    دامجی دامجی یاقیش گلیر

 

 قاری توکر یئل بوینونا           قیشداگئیر آغ اینینه

 آالر قایان داشین داغالر          کهلیکلری ئوز قوینونا

 

 چوالرین شیکار ایزلراوو         زیرولرده بوران سیزالر 

 اشین داغالر چاتیالندا ق       دئیللنر هر ئوده سازالر

 

 گاه سئوینج گاه جافالیدیر       گوروشوگون شافالیدیر

 یاز یای پاییز قیشین داغالر        هرموسومون صافالیدیر

 

 دوماندا چیسکینده چنده        چکر آصالن نعره سنده

 وننان خوشون داغالر اگلر    والرسان شهرت شأندهاغرق 
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 آشیق بوگون کرجده یاشاییر

 

 

 محمدی آشیق علی  
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نیایا گلمیش  نین احمدآیاد کندینده دجو ایلده زنگانین قره پشتلو ماحالی 1359آشیق علی محمدی     

دیر. اونون ساز چالماسی هامینی ذوقه گتیریب و مجلیس آراسیندا  و بوگون گؤزل ایفاچی آشیقالردان

دیر. سسیله اوخومادا ماهیر بیر آشیقسی ماراقالر قازانیر. آشیق علی هم ساز چالمادا و هم گؤزل  گزمه

سی اونون اساس  هر زاددان اؤنملی اونون مجلیسی قیزدیرماسی و هر کسین اؤز قدریجه اونا یئر وئرمه

 دیر.هنری

آشیق علی نین مجلیسلرده گزمه سی، آشیق گزمه سینه گؤزل بیر اؤرنک دیر. بوگونلرده زنگان رادیو  

فینده آلقیشالرال اوز اوزه گلیر و چوخلو ملی مراسیملرده ده اشتراک و تلویزیونوندا چیخیشالر خالق طر

سینی قولالنیر؛ سیله یاناشی آشیق موسیقیائدیر. او، موغام ماهنیالری دا اوخویور و آذربایجان موسیقی

 لیکده شعر سؤیله مه یه ده اوز گتیرمیش. یرلی آشیقدیر و یئنیآنجاق بیر ده

 

 آشیق مهدی نجفی

 
ایلینده دونیایا گلدی و    1358نین ظهرین کندینده  ق مهدی نجفی زنگانین قره پشتلو ماحالیآشی    

یانیندا ساز   اؤیره نیب و بوگون ماه  –اوستادالر  زاددان  سؤز  ائدیر. هر  بیر آشیق کیمی چیخیش  ر 

ییر کی داستانی  دیر. آز زماندا بیر داستانی ائله گؤزل سؤیلهسیمهماراقلی اونون گؤزل داستان سؤیله

 سانکی باشدان آیاغا ائشیتمیش اولورسا.  

رک آلقیشالنمیشدیر. اونون گؤزل  نئچه آشیقالر فستیوالالریندا اشتراک ائده  – آشیق مهدی نئچه     

 سسی وار و گؤزل دورانیشی ائشیدنلری اؤزونه چکیر. 
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 آشیق حسین عمویی
 

 
 

زنگانین یاخینلیغیندا بیر    – وندا قیزیلجا کندی  10نین  جی ایلین شهریور آیی1365حسین عمویی     

سینی  مذهبی و درین ایناملی بیر عائیله ده دونیایا گلدی. حسین هله ایکی یاشیندا ایکن آتاسی عائیله 

لرده  زنگانا گتیردی و ایندی زنگاندا ساکیندی. حسین مکتبده قرآن اوخوماقالن درس آلمیش و هیئت

نین    "اوستاد ایمران حیدری "جی ایلده بیر ساز آلیب  1390لیگی بللی اولور.  نین گؤزلاوخوماقال سسی

دن آلمیش  "منوچهر نجفی "نی  یه باشالدی. آنجاق اساس موسیقیسینی اؤیرنمهیانیندا آشیق موسیقی

ییب، اؤزو شعرلر یازیر و چیخیش  یرلی آشیق کیمی چالیب اوخویور. بونا کیفایتلنمهو بوگون بیر ده

زنگاندا بو کالسالر قوروالن گوندن چوخ منتظم شکیلده بیر آشیق کیمی اشتراک ائدیر. الحق ائدیر.  

جکده آشیق حسین  مک و گؤزل ایفاچیلیق الیندن گلیر. شوبهه یوخدور یاخین گلهگؤزل داستان سؤیله

دئیه دهعمویی  بیر  اوز  رک  آشیقال  اوستاد  و  گله   –یرلی  نئ جهاوزه  بیر  اوندان  ایندی  شعر  ییک.  چه 

 اوخوماغا دعوت ائدیرم: 

 شاختا بابا، دونیا بیزه دار گلیر، 

 قدیم مودالر ایندی بیزه عار گلیر،
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 گول خانادان میوه گلیر، بار گلیر

 اوالردی  یورددا  بیزیم  دن هر میوه       

 .سوالر گلیب کتده آرخا دوالردی       

 

 شاختا بابا سوالر سدده شاققیلدیر

 اؤزگه یئرده قاققیلدیر،کهلیک لرین 

 دیش تؤکولوب مصنوعوالر تاققیلدیر

 ایشلر اولوب بو زماندا الَکی        

 .کلَکی  بیرینه  –انسان وورور بیر        

 

 شاختا بابا، بیر سؤز منه درد اولوب،

 ایستی قانلی اینسانالرین سرد اولوب،

 اولوب،  مرد ینلریمهباش بدنه ده

 یئرین آلیبدی  آغ ساققالین پوللو       

 .بئله ایشه فلک حئیران قالیبدی       

 

 شاختا بابا بنده لرین آج قالیب، 

 دولتدیلر اؤزلرینه کاخ سالیب، 

 آلیب  درد گینی  اوره  کاسیبین –کار 

 ساتیلالر   باها –  باها گازی   –نفتی        

 .گوهلل آلیب داغا داشا آتیلالر        

 

 دوالردیشاختا بابا، چایالر گؤله 

 دن اوالردی،کندیمیزده هر میوه

 آنام گئدیب توکلوجه نی یوالردی
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 قدیم زامان هیسلی دامدا قاالردیق         

 .یاالردیق تاملی –قازان دیبین تاملی         

 

 شاختا بابا ، سحر تئزدن آزاندا 

 داوار سوتون قایناداردیق قازاندا، 

 یازاندا،  کئچمیشیندن  بابا –آتا 

 ایبدی داماغیمدا دادی دا، قالم        

 .فیکریمیزدن سیلینیبدی آدی دا        

 

 شاختا بابا، آنام سوتو سوزَردی، 

 اوزردی، اوزرلیگی یاماجدان – یال 

 سین اونو ساپا دوزردی،گؤز دَیمه

 اعتیقادالر ایندی کینن چوخویدو        

 .او زاماندا بیر بئله مود یوخویدو       

 

 آد قالیب، شاختا بابا، قدیم لردن

 هامی گئدیب شهرلرده دام سالیب،

 وطن یوردون ایندی گلیب یاد آلیب، 

 نسلیمیزی بیز االندان دانیریق       

 .ریدن آلووالنیب یانیریقایچه        

 

 چوخ،  – چوخدو قیریق – شاختا بابا، اوغرو 

 کئچمیش گونو یادا ساالن یوخدو، یوخ، 

 توخ، –انسانالرین آز فاییزی توخدو 

 ایچردیک،  سویون بوالق سرین – سرین        
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 .پاییز یئری بوغدا اکیب بیچردیک        

 

 شاختا بابا، شورو چیخیب شهرین،

 ایالنالرین چیخاردیرالر زهرین،

 – دادی قالیب داماغیمدا سحرین

 ساتیلالر  میلیون – بوالق سویون میلیون        

 .ر سووا ایند اهک قاتیلالرآخا       

 

 شاختا بابا، دولت کؤرپو سالیبدی،

 آلیبدی،  ماشین یئرین قاتیرین  –آت 

 کئچن گونون فقط ایزی قالیبدی،

 یوخویدو شئی  دوزدو کتده بیر بئله        

 .امّا خوشلوق بو زاماندان چوخویدو       

 

 شاختا بابا، کتده حیا وار ایدی، 

 عار ایدی، قادینالرا باخما کتده 

 ایدی، یار بیر وفالی گلینلر  –قیز 

 امما ایندی قیزالر چیخیر ائشیگه،       

 .ر کئشیگهالتوکانالردا دایانیل      

 

 اویولالر، اویوم – شاختا بابا، اویوم 

 قویورالر، یه زیزی تئرهگا –سویو 

 بیر فیش ایلن جیبیمیزی سویورالر، 

 یر، دولت االن پولون وئریر تانک آل         

 .ییغدیغیمیز پولالری دا بانک آلیر       
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 توتوب، پاس  لری کشاختا بابا، اوره

 توتوب، یاس  میلّتیمیز دنبیلمم نه

 چوبوق چئکن سیگار چکمیر ناس توتوب،

 میلّت االن یاندیرانمیر بوخاری        

 .چونکو قیمت گونده گئدیر یوخاری       

 

 چؤنوبدو،شاختا بابا، زامان ایندی 

 المپاالرین ایشیق وئرمیر، سؤنوبدو،

 دؤنوبدو   یئری دا  بیر اوغالنین –قیز 

 ائویمیزده تلگیرام یئر سالیبدی        

 .دلخوشلوغو بو میللتدن آلیبدی        

 

 یارادی،  گیمیز¬شاختا بابا، اوره

 قارادی،  بیریندن –گونلریمیز بیر 

 - دای بیلمیریک اؤز یوردوموز هارادی؟

 زامان گلسین کئچن گونه قاییداق،         

 .یازاق شئعری بو ملتی آییداق       

 

 شاختا بابا، گؤز گؤزه دی میلتین،

 بیز چکیریک بو دونیانین ذیلتین،

 - کیمدن گره ک سوراق بونون عیلتین؟

 تانری یازیب بو یازی نین سیررینی،        

 .یائیرین –اؤزو بیلیر یاخشی سینی         

 

 ییمی داغالتما، شاختا بابا، اوره
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 سؤزوم چوخدو، درده سالیب آغالتما، 

 کرم ائیله آچیق یولو باغالتما، 

 کاش قاییدام بیر ده شنلیک چاغیما،         

 .داغیما چیچکلی –آیاق قویوم گول        

 

 شاختا بابا، شنلیک گئدیب ائلیمدن، 

 ندی جاوان دیلیمدن،ایراد توتور ای

 الیمدن،  –گیمدن توتان یوخدو بیله

 آغالییر، "آشیق حسین "بو نیسگیله 

 .داغالییر  حزین – گینی حزین اوره        

*** 

 لندی یغدیغجا بسته      لندیگول دردیم دسته

 لندی گیم خستهاورَ         وئردیم یاریم آلمادی

 

 خانیم سایاق اول هجر     تورک دیلینه دایاق اول، 

 .یاتماگیلن اویاق اول       قاچاق نبی دئییب کی

 

 الیقلی اول بیر آدا              نیاداتمیز دوالن د

 .بیر گون دوشرسن یادا     یاخشی اولسان بونو بیل

 

 سورمه چکدیم قاش اوسته،    داشی قویدوم داش اوسته،

 دیم باش اوسته؟ من دئمه    دین سن ناواقت گؤز ائیله

 

 منی اودا یارقاالر،             عزیزینم یار قاالر،

 .رم، یار قاالرمن اؤله      سه،یاریم منی سئومه

 



 

123 

 

 ساچالرینی تئل باغال،       قورشاغینان بئل باغال

 .نه نامرده بئل باغال       نه سیررین دئ اغیارا

 

 یم ال وورما گؤینکچه     گم باغچامیزدا چیچه 

 .یمیچهؤاؤز یاریما گ    م عالمه چیرکین اولسا

 

 اغیار کسه قاتمارام      من دوستومو آتمارام

 .یاتمارام گوندوز  –گئجه       بیلسم دوستون دردی وار

 

 ایکی یئره یار منی         عزیزینم یار منی 

 .اونوتسا دا یار منی     اونوتمارام من یاری

 

 چایدان گلن سئل گوجو     داغ باشیندا یئل گوجو

 سئل گوجودو ائل گوجو    ائلدن کانار گئزمه یین 

 

 بندین چیگنیمه سالدیم      اوستادیمدان ساز آلدیم

 .شنلیک ماهنیسی چالدیم          آذربایجان یوردوما 

 

 کس آلمانی یاری یار             عزیزینم یاری یار 

 .بو دونیادا یاری یار       زل اوالن کسؤیاری گ

 

 بختیم گیریب یاتسا دا            فلک منی آتسا دا 

 .عؤمروم باشا چاتسا دا      دوز ایلقاری سئوه جم 

 

 اوزه  –قیزیل گول اوزه سوزه          –گئلیردیم سوزه 

 .دوزه  –تئللرین دوزه دی     ائیله گؤز  –یاریم قاش 
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 دی اوزو گونه ساری      دی گونه باخان ساری

 .لحم ساریدییاریم م          یارا اوالن کؤنلومه

 

 .یامبابکین قاالسی       یام داغالرین الالسی

 .یامقورقودون باالسی     تومروس منیم آنامدی

 

 .ملحم قوی، یارا ساری        عزیزیم یارا ساری

 .رین یارا ساریچؤنده        من اؤلنده اوزومو
 

 بوز قوردوموزدونیا بیلیر نیشانی           آذربایجان بیزیم آنا یوردوموز

 ائلیم دیلیم تاریخ بویو قاالجاق      دن بئله سوردوموزهکوم بللی نؤک

 .جک بیزیمدی بیزیم اوالجاقگله

 

 زدن شیرین دستان واردی دیلیمده ؤس   من آششیقام بیر ساز واردی الیمده

 نعره چکیب بیر ولوله ساالجاق     آصالن کیمی کور اوغلو وار ائلیمده

 .یزیم اوالجاقجک بیزیمدی بگله

 

 مندن قاالن یاشایشدا ایزیمدی       من دئمیرم دونیا تکجه بیزیمدی 

 زو یول تاپسا اورکلره دوالجاق ؤس    بو یولالرین یوکون چئکن دیزیمدی

 .جک بیزیم دی بیزیم اوالجاقگله

 

 الینده ساز دوشمانالردان باج آالر     آشیق حوسین اوز ائلینده اوجاالر 

 قوجا یاشدا شن هاوانی چاالجاق     دا بیر گون قوجاالر او جاوان قالماز، 

 .جک بیزیم دی بیزیم اوالجاقگله

 *** 
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 ؟ بو نه سئودا ؟بو نه ایستک        داهی منه باخماییرسان 

 ؟ بو نه سئودا :بونه ایستک        من یا نا نا یانماییرسان

 

 قالما دا  یا آرخا دور؛ یا       درده سالما، نازین آزات

 ؟ بو نه ایستک؛ بو نه سئودا         بئله درین فیکره دالما

 

 سون نفسی مندن آلیر     سن گئدیسن ایزین قالیر 

 نه سودا  بو نه ایستک؛ بو       بو درد منی درده سالیر

 

 وئرن عشقی؛ داهی آلماز        یار یارینی؛ درده سالماز

 ؟ تک ؛ بو نه سئودابو نه ایس           دونیا ائله؛ بئله قالماز

 

 دی آلیب  دان پای؛ جان تانری     ده قالیب ددر" آشیق حسین"

 ؟ بونه ایستک؛ بو نه سئودا        قلبینه بیر اوددو سالیب

 *** 

 مینللر قوزو قوربان یارین جانینا      ساچین هوروب هردن آتیر دالینا

 ,,,نیمدا جان وارسئوه جییم تا کی جا             آند ایچیرم بابکیمین قانینا

 

 زده دنیز قاشالریندا یای وئریبؤگ     للیگی پای وئریب هزؤتانری سنه گ

 ,,,,سئوه جییم تا کی جانیمدا جان وار   گوندوز گونش گئجه یانان آی وئریب

 

 گلیب گئدن حئیران قالیب اوزونه      گوزل نینیر سورمه چئکسین گوزونه

 ,,,,سئوجییم تا کی جانیمدا جان وار        آشیق حوسین داستان یازار سوزونه

 *** 

 باش ساری تئل چاالن اولسا         دیلسیزلری دیللندیرر  

 . باش ساری تئل چاالن اولسا       تئللی سازی گوللندیرر
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 قان آغلیار صنم خانالر         جوشا گلر قیزیل قانالر

 . باش ساری تئل چاالن اولسا     سئوینجیله دوالر جانالر

 

 صه کوچر غملر قاچار غ       کلرین پاسین آچاراورَ

 باش ساری تئل چاالن اولسا     دیل دوداغالر عطیر ساچار 

 

 غم اولماز ساز اوالن یئرده        پرده- میضراب گزر پرده

 . باش ساری تئل چاالن اولسا     قویماز کونول دوشه درده

 

 ون تمیز ساخالر ائلده گؤز     اؤیمز اؤزون  "آشیق حسین"

 . باش ساری تئل چاالن اولسا      اوجا سس ده سویلر سؤزون

  *** 

 
 

 کرمعلی باقری )زنگانلی کرم( 

 
گوندن خالقیمیزین اوره یینده یئر سالیر و اؤزو اوچون    – آشیق ادبیاتی، آشیق شعری و موسیقی سی گونو  

چالیب   آلیب  اله  ساز  گنجلریمیز  تویالردا  و  ییغینجاقالردا  گؤروروک  چوخلو  بوگونلرده  یارادیر.   –زمینه 

او   دیر.  بیری  گنجلردن  بو  باقری  کرمعلی  یاشایان  زنگاندا  قوشورالر.  ده  سعرلر  گؤزل  گنجلر  بو  اوخویورالر. 

کیلومترلیگینده بیجار یولوندا یئرله شن دیزج باال )خارابا دیزه( ده آنادان اولموش   9ه زنگانین  جی ایلد1358



 

127 

 

 ایل بوندان اؤنجه زنگانا کؤچموشدور. آنجاق هله ده اؤز آنایوردوندا اکینچی لیک له مشغولدور.  8 – 7و 

ایله شعرلر قوشوب، اوره ک سؤزلرینی کاغاذ اوسته گتیریر و       او، گؤزل بیر کرم تخلصو  سازیندا اوخویور. 

بوللو گلن رحمتلی آشیق عرب دن اؤیرنمیش و ادبیات ال    –سسه ده مالیک دیر. ساز و سؤزه کندلرینه بوللو  

موسیقی یه ماراق بسله میشدیر. بوندان عالوه دای اوغلوسو حسین اسکندری ده اونون ساز چالماسینا سوق  

ه ایللر بوندان اوّل بیر ساز آلیر؛ آنجاق بارماقالری نین کسیلمه سینه  وئرمکده بؤیوک رولو اولموشدور. او نئچ

گؤره ساز چالماق چتین اولموشدور. بو دورومدان ناراحات اوالن کرم، بیر گون یوخودا آشیق عربی گؤرور و 

یر  و  ساز چاال بیلمه دیگینی اونا شکایتله نیر. آشیق عرب یوخودا اونون سول الی ایله ساز چالماغی تاپشیر

 نهایتده سول الی ایله چالماغا مجبور قالیب و بوگون سول الی ایله نه گؤزل ساز چالیر.  

دوگونلرده ساز چالیر، اوخویور و شعر ده قوشور.   –کرم خصوصی ییغینجاقالردا، فامیل آراسیندا اوالن توی     

اؤیر اوخویور. آشیقلیق صنعتی نی دوزگون  ایله  اؤز شعرلرینی گؤزل سسی  زامانالر او،  بیر  نمه یه چالیشیر. 

منوچهر نجفی یانیندا ساز اؤیره نیر، آنجاق شعر و هاواالری کاسئتلردن آلیر. بوگون بیر ماهیر آشیق کیمی  

اوخویور. بونون یانیندا شعرلرینی ده آخساقسیز اوالراق سؤیله ییر. بورادا کرمین نئچه شعرینی بیرگه   –چالیب  

 اوخویالیم:

 

  " داریخدم "

 آشیق جالل هاردا قالدین داریخدم 

 ک  ه رؤ ده آل گ نلومو سنؤگل پوزقون ک

 سونرا باس باغرینا تللی سازینی  

 . که رؤده چال گ سئودیگیم هاوانی بیر

 

 یازدی یاز ، باهار گلدی ، قیش سووشدو

 نلوم سازدی ساز ؤلرسن منیم کسن گ

 یوباندیرما واقتی زامان آزدی آز 

 ک  ه ر ؤهمان اولوب قال گگل بیر بیزه م

 

 ی  غ سایا  "کرم   "یله گئتدین ؤنه دن ب

 ی  غ دی الده واراتز یاشیم ایسالؤگ
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 ی غقلبیمین گل اول دایا قبو سنی

 ک  ه  رؤیولونو بیر بیزه ساری سال گ

*** 

   زلیمخان دونیاسی

  " اینجیمه مندن "

 وفالی دیلبریم اینجیمه مندن 

 سنین آرزین منیم دیله ییمده دیر 

 زل جمالینی دوتماقا نه وار  ؤگ

 .چکمیشم نقشینی اورییمده دیر

 

 قیمت یوخو  بیر پاک عشقین دونیادا 

 منیم نه واریمدیر سنیندیر چوخو  

 ایلک باخیشدا ووردون قلبیمدن اوخو 

 . هله ده وار ایزی کوره ییمده دیر

 

 م عشقیندن اولمارام غنی  "کرم "

 جم سنی  ه سون عمرومه قدر سئو

 یگار یاقوت یمنی  ن یادگیوئردی

   .سالمیشام نیشانا بیله ییمده دیر

*** 

  " آی آنا"

 ذتی  سنسیز یوخدور بو دونیانین ل 

 سن آی آنا زومون قاراسی سنؤگ

 جانیندان آیریلیب یاری جانیمسان 

 . قلبیمین پاراسی سنسن آی آنا

 

 سنی من ایسترم جانیمدان عزیز
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 عشقینین اوستونه یوخ عشقی تمیز 

 دا دنیز  ماز جوشسایشغحوسنونه س

   .ت دریاسی سنسن آی آنامحب

 

 نتی لر سنسیز قورو جئین "کرم  "

 ده سننتی  ئدا امور بویو اؤع 

 نتی جهنمده یانار چکمز می

   .اسی سنسن آی آنامعنبهشتین 

*** 

 " ققوجالی "

 ایگیت چوخ گوونمه قولون گوجونه 

  قگون گئچر سنه ده چاتار قوجالی

 دئمه کی دلی یم گوجلویم ایندی  

 ق. رینه باتار قوجالیسندن بتَ

 

 زل جمالین آالر اوزوندن ؤاو گ

 طاقت آالر دیزیندن   ،بوکر بئلین

 هاردا اولسان گلر تاپار ایزیندن  

   ق.قاپیزین دالیندا یاتار قوجالی

 

 زون ؤین آچیلماز گغ شیتمز قوالئا

 زونؤسن سیه توتماز دیلین داها دئ

 زون ؤه رن اهوشون باشدان آزار بیلم 

  ق.عقلینی باشیندان آتار قوجالی

 

 شاد یاشا   ،انسان یاشا ، گون یاشادوز

 کسن آشا  ؤجک قاشیقان نه ته گل
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 جک باشا ه نه ادیبسن گل "کرم  "

 ق. ر قاتار قوجالیهَز نبد عمال

*** 

  " سئویرم سنی "

 له دین  ئمنی انسان خلق ا

 آلالهیم سئویرم سنی  

 له دین  ئرف مخلوق ااش

   .آلالهیم سئویرم سنی

 

 وئردین منه شیرین جانی  

 قلبیمده جوشدوردون قانی  

 نعمت لرین یوخدو سانی  

   .آلالهیم سئویرم سنی

 

 زوم آچدین یورد یئرینده  ؤگ

 ر ائلینده  ذشرفلی آ

 ده رم تورک دیلینده  ئذکر ا

   .آلالهیم سئویرم سنی

 

 دئیر یوخدو کمیم   "کرم  "

 دیر غمیم  ه سن کی وارسان ن

 دمیم  ون همآخیر س - اول

 .آلالهیم سئویرم سنی

*** 

 " یتبیر وص "

 آ یولداشالر مندن سیزه وصییت 

 ر سیزه عااولماسین هیچ زامان بو ایش  
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 بیریلن کوسنده    - نول بیرؤایکی ک

  .باریشدیرماق اولسون بیر ایجبار سیزه

 

 قویمویون ائللرده کینه چوخالسین 

 قارداش قارداشیندان کوسولو قالسین 

 ولره سالسین  ئآیریلیق چترینی ا

 .زار سیزه - سین گونلریز آهیه گئچم

 

 ک  ه  ربیریلن یاشاسین گ - انسان بیر

 ک ه باجارسا الینه گئتیرسین اور

 ک  ه قویمویون کینه دن قورولسون دیر 

 . دار سیزهاولماسین دونیادا حیات 

 

 یان اولمادی  ع م مطلبیم  "کرم"

 زومو ائللره یایان اولمادی  ؤس

 من چوخ دئدیم حاییف سایان اولمادی  

   .یله قالیب جار سیزهؤایندی بوننان ب

*** 

  " نه گلدی "

 سویوق باخیشالرین آلیر جانیمی 

 زه نه گلدی  ؤآهو باخیشالرا گ

 بوزالدیرسان دامارالردا قانیمی  

   ؟زه نه گلدیؤردا کالاقایستی دود

 

 زلرینی یانا سوزورسن  ؤخومار گ

 گی جانی اوزورسن ه سیخارسان اور

 دانیشاندا دوداغینی بوزورسن 



 

132 

 

  ؟زه نه گلدیؤآغزی بالدان شیرین س

 

 زوندن ؤدیر او صحبتیندن س للیب

 یاالن دئیب دانیشمیرسان دوزوندن 

 زوندن ؤجاوانلیق چاغیمدا سالدین گ

   ؟یوزه نه گلدی - آتمیشا – اللییه

 

 زل عشقین یولوندا  ؤر گدئیی "کرم  "

 سن دایان گیالن قولوندا سوز وئریب

 ولوندا  س و دن دوروب ساقه شیطان ن

   ؟ دوزه نه گلدی ، یریدییری کی اَاَ

*** 

  " بئزار اول بئزار"

 نلوم اویما هر بیر یئته نه ؤدلی ک

   .نانجیب یولداشدان بئزار اول بئزار

 ده نه  ئمالین قوربان ادیلده جانین 

   .نانجیب یولداشدان بئزار اول بئزار

 

 ولده دوست اولوب گوله للر اوزه ن ا

 زه ن ؤدانیشاندا شکر چیله للر س

 زه ن ؤسونرا تیکان اولوب باتالالر گ

   .نانجیب یولداشدان بئزار اول بئزار

 

 سن قدرینی قوهومون ائلین سن بیل

 الر الین  لسان هر زامان دوتاخیلیی

 الما بئلین  غنه باه هر یولدان گئچ

   .نانجیب یولداشدان بئزار اول بئزار
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 یالر د لوق دونون گئیب باشین قات تدوس

 یالر  ددار گونونده قارا پوال سات

 یالر دتک اوغالنی دای آغالت  "کرم "

 . انجیب یولداشدان بئزار اول بئزارن

  *** 

 آغالدیم 

 اوخودون اورکدن پوزدون حالیمی 

 لی هاوا چالدین آغالدیم  قیانیبیر 

 زومدن ؤیم ادبیر آندا مست اولدوم گئت

   . الدن قراریمی آلدین آغالدیم

 

 زه عاشیقین باغری ؤتاب ائتمز هر س

 یمه نه یامان آغری  ه یسالدین اور

 چتیندی دوغرو   ق سئوگیسیز یاشاما 

   .بیر کورک خیاال دالدین آغالدیم

 

 ما سن ناشی تی تو"کرم"سن آلاله

 باخما قامتینه دولمویوب یاشی  

 ز یاشی  ؤکوب گؤیار یولداش یولوندا ت

  . سئوگیمی یادیما سالدین آغالدیم

 

 

 

 آشیق عمران 
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ایلینده زنگانین دغاخالر خیاوانیندا دونیایا گلدی و اؤز هنریله قاوال چالمادا    1300عمران عسگری  

عمران  آشیق  تاپدی.  شهرت  آدییال  عمران  اورادا    آشیق  و  گئدیب  تبریزه  لرله  دفعه  دالیجا  صنعت 

صنعتکار   سئویملی  بو  اؤیرنمیشدیر.  موسیقی  و  ائدیب  گؤروش  زنگاندا  1363آشیقالرال  ایلده  جو 

 ییشدی. دونیاسینی ده

 

 استاد حسن عقیقی
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جو ایلده ابهر شهرینده آنادان اولدو. او  1329ازینی دوزلدن اوستاد حسن عقیلی س آشیقالر 

جی ایلده برق اداره سینده استخدام اولدو.  1352جی ایلده طبیعی بؤلومونده دیپلوم آلیب و 1348

اونون آتاسی نجار ایدی و حسن کیچیک چاغالریندان آتاسی یانیندا نجارلیغی اؤیره نیب و تحصیل 

تا برق اداره سینده مشغول اولدوغو چاغالردا دا، آتاسی نین یانیندا نجارلیق ایشینده زمانی و ح

آستا ظریف ابزارالر دولتمکله کئچیر. موسیقی آلت لری دوزلتمه اونون  –مشغول و اولور و آستا 

ق  اساس ذوقونو اؤزونه چکیر و بیر ساز دوزلتمه ده مهارت تاپیر. آنجاق برق اداره سینده قورتوالرا 

 تامام واختینی موسیقی سازالاری تعمیری و دوزلتمه سینه مشغول اولور.  
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تخته نی دلمک اوچون ایکی جور قدیمی   – ایلک باشدا گؤزل ابزارالر دوزلدیردی مثال  سنتی مته 

کمان ایلن ده له بیلن بیر ابزار یارادیر کی بوگون دریل کیمی دلمکده ایشله نیلیر. آنجاق ساز ، تار،  

و سه تار، سورنا و باالبان دوزلتمه ده او قدر مهارت تاپیر کی باشقا شهرلردن اونا سفارش وئرنلر   دوتار

جی ایلده اونون 1396جو ایلده دوزلتدیگی ساز نشان ملی ال ایشینده آلیر و 1394اولور و نهایت 

 دوزلتدیگی سورنا ملی نشانا الیق گؤرولور.  

 
ائدیر و بو شاگیردلر بوگون هر بیری بیر اوستاد اولموشالر او   اوستاد حسن عقیلی شاگیردلر ده تربیه

جمله دن داوودی، عظیمی، لشکری، قربانی، شاهمحمدی، حسینی، حسینخانی، و باشقاالرینی 

 سالماق اوالر.  
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جی ایلین مداد  1396ایل بو صنعتده عؤمور سورموش و نهایت  50اوستادین اؤز دئدیگینه گؤره 

 ه ییشدی.  آییندا دونیاسینی د

 

 

  

 آشیقالر   گنج

زنگان بو ایللرده یوزلرجه گنج آشیقالری قوینوندا بسله ییر. یئنی بیر حرکت اوالراق چوخلو گنجلر ساز چالماغا،  

ساز   گؤزل  ائله  آراسیندا  بونالرین  اوخویورالر.  محفللرده  آلیب  ساز  اله  گنجلر  و  نیب  هوسله  شعرینه  آشیق 

آشیق موسیقیسینه ماراقالندیریرالر. کئچن    چاالنالر و سس صاحیبلری واردیر کی اوخوجوالری هوسلندیریب و 

دن آرتیق بئله گنجلرله اوز اوزه گلیریک. 100اون ایللرده بو گنجلرین ساییسی داها آرتمیش و بوگون بلکه ده  

 بونالرین نئچه سینی تانیتدیرماق، بؤیوک و گوجلو بیر حرکتدن خبر وئرمک کیمی دیر.  

  

 محمد قاسمی 
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آشیق گؤزل بیر سسه مالیک اوالراق، اییجه سینه ده ساز چالیر و قوناقلیقالردا، محفللرده و  بو یئنی یئتمه      

جی ایلده دونیایا گلیب و بوگون هنرستاندا  1382تویالردا اؤز سازی و سؤزویله میدان آچیر. محمد قاسمی  

چالماغا ماراقالنیب و    موسیقی اوخویور. محمد اوشاقلیق چاغالریندان اؤز داییسی و یاخین فامیللریندن ساز

ایکی ایلدیر کی آشیق جالل نظری نین یانیندا علمی صورتده ساز چالماغی اؤیره نیر. محمد آز بیر زاماندا  

دان آرتیق آشیق هاواالرینی چالیب و بیر  چوخلو شعرلر ازبردیر. محمد  30دقتلری اؤزونه چکمیش و بوگون  

شعرلرینی ازبردن اوخویور و سازدا دیللندیریر. بوگونه قدر    چاغداش اوتای و بوتای آشیقالرین و شاعیرلرین

موسیقی  پارال  بوگون  تانینمیشدیر.  و  ائتمیش  جلب  اؤزونه  دقتلری  و  ائتمیش  دا چیخیش  فستیوالدا  نئچه 

 قوروپونون اویه لریندن دیر.

ارکانال   –راق ادب  هله گنج اوالراق الینه ساز آلمیش و مجلیسلرده چالیب اوخویور. گؤزل بیر سسه مالیک اوال

مجلیسلرده دوالنیر. چوخلو هاواالری بیلیر و چوخلو شعرلری ده سینه دفتر ائتمیشدیر. عئینی حالدا قوجامانالر  

گؤرکملی   ییمیزین  جه  گله  چالیشیر.  یه  نمه  اؤیره  هله  اوالراق  دوالنیشیقی  حؤرمتله  و  احترام  آشیقالرال 

 آشیقالریندان بیری اولدوغو حتمی دیر. 

 

 ق راسیمآشی
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راسیم تخلوصو ایله گنج آشیقالر ایچینده تانینمیش و اوستاد آشیقالرین یانیندا حؤرمت صاحیبی   ،علی صادقی 

دیر. اونون گؤزل و علمی صورتده ساز چالماسی، آشیق موسیقی سینین اینجه لیک لرینی دوزگون ایفا ائده  

مضمونلو شعرلر سئچیب اوخوماسی و هامیدان   رک، نزاکتله مجلیس دوالندیریب و محفلللرده گزمه سی، درین

علی صادقی   ماراقالندیریر.  و  ائشیدنلری ذوقا گتیریب  تام  ایلده  1372افضل گؤزل شعرلر قوشماسشی  جی 

زنگانچایی بؤلگه سی نین پرالنقوش کندینده آنادان اولوب، ابتدایی مدرسه نی قورتاراندان سونرا اورتا مکتبی  

بیتیگینی مانیشاندا آلدی. ایکی ایلدن سونرا یئنه مانیشانا دؤنوب بیلیم یوردوندا   نیک پی ده بیتیردی. دیپلم 

ائدیر و بوگون هله بیر اؤیرنجی کیمی درس اوخویور؛ عئینی حالدا دوغما یوردوندا دهداری  اوخوماغا داوام 

 وظزفه سینده چالیشیر. 

ادبیاتا ماراقالنیب و شعر سؤیله مه یه اوز یاشیندان شعر و    12راسیم بوگون ده یرلی بیر شاعیردیر ده. او،  

اوالراق درین    17گتیردی.   بیر آشیق  قابیل  بوگون  آلیب آشیقلیق مشقی گؤردو.  اله  یاشینا گیردیکده ساز 

دوشونجه لی شعرلر ازبردیر و سازیندا اوخویور؛ عئینی حالدا اوخودوقالری شعرلری ده اؤزو قوشور. شعرلرینی 

اوخوی اؤزل ظرافتله  ادب  بیر  آرامجاسینا دوالنیشیغی و  اوخوماسی    – ور،  نزاکتله گزمه سی و گؤزل سسیله 

گوندن آرتیر. راسیم بوگون آنایوردوندان    – چوخالری نین اوره یینه یاتیر و اونو آلقیشالیانالرین ساییسی گونو  

اوخویور. شعرلرینه نظر سالدیقدا    –دویونلرده، ادبی محفللرده و تویالردا چالیب    –عالوه زنگاندا قوروالن توی  

گؤزه للیکلر و اینجه لیک لرله برابر دوشونجه و شاعیرانه باخیشالر دا چکیجی دیر. اونون نئچه شعرینی بیرگه 

 اوخویالیم:

 آشیق  آی

 هاردا یوبانیبسان گل یاندیر منی 



 

140 

 

 کوله دؤنمک ایسته ییرم آی آشیق

 سیغمیرام قایایا، سیغمیرام داغا 

 سئله دؤنمک ایسته ییرم آی آشیق.

 

 اومودالر آیریلیب گئنه گئن دوشوب

 بیلمیرم قلبیمه غم نه دن دوشوب

 کؤنلومه یانیقلی بیر نغمه دوشوب

 تئله دؤنم ایسته ییرم آی آشیق.

 

 شالرا چالیرام چاخیشالریمی دا

 سیلن یوخدور گؤزدن یاشالریمی

 دویان یوخدور ساکیت باخیشالریمی

 دیله دؤنمک ایسته ییرم آی آشیق.

 

 راسیمی یاندیران بیر شیرین دیلدیر

 چال منیم دردیمی عالمه بیلدیر 

 یار منی آتدیغی گؤر نئچه ایلدیر 

 هله دؤنمک ایسته ییرم آی آشیق. 

  *** 

 سنسیز 

 فراغیندان بو داغالردا

 اوجالیبدیر هاییم سنسیز 

 سن آیریلیب گئده ن گوندن

 نئجه داریخماییم سنسیز؟  - ناله لی دیر هاییم سنسیز    

 

 آی منیم ایتگین نگاریم 
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 تاالنوقدور منیم واریم 

 پوزولو باریم باهاریم 

 نئجه داریخماییم سنسیز؟   -قیشا دؤندو باهاریم سنسیز 

 

 دن عطرین آالندا نرگیز

 الله لر اوتانار بیزدن

 بال سوزولن سئوگیمیزدن 

 نئجه داریخماییم سنسیز؟   -زهر اولدو پاییم سنسیز   

 

 راسیم حسرتم هله

 آال گؤزه، شیرین دیله 

 سانیرام کی بوندان بئله

 نئجه داریخماییم سنسیز؟  -قاالر اولدوم دایم سنسیز  

  *** 

 نسلیمی –خبر آلساز اجدادیمی 

 اوغلویان، پند اوشاغی یام نصیحت 

 روحومو ساز اوخشار، کؤنلومو قلم

 شعر صنعتی نین قند اوشاغی یام. 

 

 آبیر مسکنی یم، عار دنه سی یم 

 یانان کؤنوللره قار دنه سی یم 

 ساده اورکلرین بند اوشاغی یام. 

 

 مرد غمین یئیه رم آرتار محنتیم

 نامردین یانیندا اولماز عزّتیم 

 محبتیمآنانا، آتاما وار 
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 او جوت قوجاالرا قند اوشاغییام 

 

 تازا یارادیبدی غمه توش منی 

 خیال گؤیلرینده قارانقوش منی

 بسله ییب قوینوندا چئرانقوش منی

 راسیمم کنداوغلونون کند اوشاغییام 

  *** 

 
 

 آشیق رسول اوجاقلو

 
 

 

ب  نینیاشاماقیدا    اتیشاعر رسولون ح  و  قیآش اوجاقلو    قیآش  قالما یآچ  ریدان  ا  1371رسول  ده  نیلی گونش 

 ات یو ح  بیریتیب  ندهیدگاهدا کند  ینیمکتب  یو بئشمج  بیگوز آچ  اتایحدگاه کندنده    نونونیتهم را  نیزنگان

ا  نایاولماق  نیچئت زنگان  شهر  نینیالت یگوره  ب   شیگلم  نهیزنگان  چالش  رما یقا  ل یآفتاماب  ریو  و   ریزاوودندا 

چالش  هی تیاونوورس زاودا  هم  مکتب  ریقئدر  وئر  هیو  دی ساواد  ریادامه  بو  نیصنعت  قی(.آشپلمی)فوق   وکیبو 

  اریاسفند  قیآش  کیاوف و رحمت  نیحس  مران یا  قیاکبر جعفراوف وآش  قیآش  کی:رحمتنانیاستادالر  جانیاآذرب

جواد   قیآش  یاونون استاد  دهیندیا  بیبو گوزل صنعته اوز گئتر  بیپناه اوف قوالق آس  ادیص  قیرستم اوف،آش

و    یدیریب  ننیشاعرلر  و  یقیآش  یان گوزل سسل  نیالتنیرسول زنگان ا  قیآش  سهیندیا  اولوب.  یزلیتبر  یمحرم

 دیر.وار یزیق ریقوروپ ب اتیح سهیندیا
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 ی نیساز 

 ینیقارداش چال ساز قیآش

 نیدولوب گوز آغالس اورک

 ی نیکرم   خیانی    باشال

 ن یکوز آغالس نیرسیو الوو

 

 اله   نانیآل   گ یسیمجل

 تئله نیدئس یمضراب چال

 لهید نیچوشوب گلس شاعر

 ن یسوز  آغالس  بیازی  قلم

 

 بئل   بیلییا   شامیقوجالم

 ائل      ریتان     "رسول میآد

 باش سارتئل نیگئلس اوخو

 ن یاورگ تئز آغالس جوشسون

 

 

 ن ی(داغالر14) 

 

 دوشدو والی ش یق ی فصل زییپا یخدیچ

 نیداغالر  ی باش     بینئجه آغار گور

 دوشونده   قارا   بولودالر   یبدیاتی

 نی داغالر  یداش   ندای آلت بیزلنیگ

 

 ی توتوبدو دوز اولوبدو دئرس قار

 ی سئرس یبدیاوجال بیوئر شئپه
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 یتئرس کیئملی ئسنیی باهاردا

 نیداغالر یآش ینئجه د گورسن

 

 دره  یچا بیبوز باقل بیوئر وخیسو

 وار نه فره کینه  کهل    ی ک   رورمؤگ

 لرهؤلچ نانیباخ گ ریب"رسول قیآش

 ن یآرانا    قوشو   داغالر  کوچبدو

 

 

 نیناسیاو 

 ینیقارداش چال ساز قیآش

 ن یناسیتئل او سنیدئ ضرابیم

  یگوزل لر      ریگئت        ذوقا 

 نیناسیبئل  او  نجهیا   نجهیا

 

 ندایاشی جاوان      نیبهار

 ندا یاوخور هر داش کیکهل

 ندایداغ باش  ینیساز  چال

 ن یناسیائل او ی هام گورسون

 

 نه یدولوب  س "رسول قیآش

 دومان  چنه  بیبات داغالر

 گئنه نیاقسی  بیگل ش یاقی

 نیناسیسئل او الریچا دولوب

 

 م یگوزل زنگان 
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    م یآنا   وطن  یگئزمه ل   نیئری  هر

 م یاوجا اولسون گوزل زنگان نیباش

 نیزالریق نیاوغلوالر رید یل رتیغ 

 م یاوجا اولسون گوزل زنگان نیباش

 

 سنده چوخ بیگئد بیگل پهلوانالر

 راوخیگوزونه چاالرسان ب نیطانیش

  وخی اردایاوالن هئچ د فیحئر سنه

 م یاوجا اولسون گوزل زنگان نیباش

 

 گوزه ریهئچ گلم یاوجاد نیداغالر

 دوردون اوز اوزه ندایسیقارش  نامرد

 زه ید بسانیسال ی گئج باخان سنه

 م یاوجا اولسون گوزل زنگان نیباش

 

 یاخدی هرآن   او    نیائلر بیاتمی

 یاخدیسنه  آ"رسول"نسانانیا سن

 یاخد یوارسان دالم سنه دا یک سن

 م یاوجا اولسون گوزل زنگان نیباش

 

 داغالر  

 نونا یآل قو شمیگلم من

 سنه داغالر میشدی دارخم

   مییگله ج  میوئرد  وعده 

 داغالر ئنهی م یگلد گوردن
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 م یقاالنماد  یریآ سندن

 م یقوجاقا جاالنماد  ریب

   میکونلومو  آالنماد هئچ

 منه داغالر  لهیسو نیدرد 

 

 ی چاتد یگلد"رسول قیآش

 ی آتد   ولوبی   یکئدر  غم

 ی قاتد  یباش  اری د  قربت

 چئنه داغالر امانی  دوشدوم

 

 

 اوستا عوض خوشرفتار

بو صنعتکار، خرمدره نین گؤرکملی ساز اوستادی دیر کی شعر ده سؤیله ییر. بوگون ماشین تعمیرینه باخاراق  

بیر میکانیک کیمی چالیشیر تا عاییله سینه چؤرک تاپسین چونکی آشقلیقال چؤرک قازانماق اولمور. او الینین  

دویونلرده اؤز هنریله   –یر. او بوگون تویالردا  زحمتیله عاییله سین دوالندیر یر آما هنریله ده خلقینی سئویندیر

چیخیش ائدیر و خال ایچینده حؤرمتله ده قارشیالنیر. اونون آدی اؤزونه یاراشیر چونکی خوش رفتاریال خالق  

 آراسیندا معروف اولموشدور. بو ایکی اونون قوشدوغو شعرلردن دور: 

 باشالندی جنگ، بیر بیرینه ووردو عالمی 

 باغالندی یول، قاریشدی کدورت کدورته

 آلدی اوجوز، ساتدی باها، اولدو مایه دار 

 لعنت ائده ن همیشه بئله اهل فرصته. . .  

  *** 

 معفت خاتم گویا 

نین قدیمکی باالبان چاالنالریندان بیری دیر . معرفت همیشه اوستاد عوض ایله برابر بیر قوروب یارادیب خرمدره

نین اسکی آشیقالریال تانیش و شهرده و کندلرده تانینمیش بیر  لیب اوخویاردی. خرمدرهو بیرگه تویالردان چا

 صنعتکاردیر.
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  *** 

 یوسف گولمحمدی 

یوسف بی ده ساز چالمادا بیر اوستاد تانینیر. او سازی ایله تویالری بزه ییب شادلیق گتیرردی. بوگون اؤزو داها  

او گولمحمدی  آسالن  اوغلو  یئرینده  و  یئرینی قوجالمیش  نین  آتاسی  محمدی  گوپول  آسالن  تورموشدور. 

دولدورموش و تویالری بایرامالری گؤزل ساز چالماسی و گور سسیله اوخوماسیال دولدورور. اونون خالق ایچینده 

 صنعتکار بیر آشیق کیمی سایغی و حؤرمتی واردیر.

  *** 

 نعمت اهلل یوسفی 

امام تویالریندا و شادلیق مجلیسلرینده چالیب اوخویور و اوستاد نعمت آدی ایله شهرت تاپان خرمدره نین ت

اله آالندا سازین   اونون خاص بیر سازی دا وار آدی چیغیرقان دیر. چیغیرقانی  خالقین آلقیشالرینی قازانیر. 

اوستاددیر.   بیر  بؤیوک  یاراتمادا  و هیجان  ال چالیب  او سازین کاساسینا دا  ر.  اویناماغا گتیره  دا  کاساسینی 

یا چالماق ایله سازین تئللرینی برابر تیترتمک سبب اولور گؤزل سسلر یارانسین و ائشیدنلرده یئنی بیر  کاسا

 هیجان یارانسین. 

چاال یول   –اوستا نهمت تویالر زامانی و گلین چیخما گونو دسته قاباغینا دوشوب توی آدامالرینی طبل چاال  

 تویا سسلردی. او، بئله هنریله هامیدا ذوق و شوق یاراداردی.  اوزونو اوخویوب و جار چکردی و یول اوزونو هامینی

  *** 

 آشیق خسرو حیدری

آشیق خسرو ساز صنعتکاری دیر. او ویستانلی دیر و ویستانلیالر ساز چالمادا هامیدان اوستاد ساییلیرالر. آشیق  

گؤیچک دو اونون  دیر.  آشیغی  و گؤرکملی  ان گؤزل ساز چاالنی  و خوش خسرو هله ده ویستانین  النیشی 

 شهرده و بوتون تانیشالر آراسیندا درین بیر حؤرمتله قارشیالنماسیندا سبب اولموشدور. – رفتاری کندده 

ویستان رسمی اوالراق، اوغولالر آتاالری نین سازینی اله آلدیغی کیمی، آشیق خسروون اوغلو علی محمد     

اسی نین یولون داوام ائتدیره رک گؤرکملی بیر   ده بوگون آتاسی نین سازینی قویماییب یئرده قالسین و آت

 آشسیق کیمی چالیشیر. اونا باشاریالر دیله ییریک.

  *** 

 آشیق حسن حسینی 
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آشیق حسنین ساز چالماسی و گؤزل سسی هامینی حیران قویموشدور. آشیق حسن حسینی گؤزل سسه 

الق اونون سسینده الهام آلیب ذوق  مالیک اولدوغو اوچون محرم گونلرینده ده نوحه اوخوماغی بگه نیر و خ

ائدیر. بونا گؤره گؤزل لیریک ماهنیالر، ائل ترانه لری  ایله برابر سینه سینده چوخلو امام حسین نوحه لرینی  

 ده ازبردیر.  

 آشیق حسن تکجه ساز یوخ، بلکه تار، نئی، باالبان، قاوال و قارمان چالمادا دا بؤیوک هنر صاحیبی دیر.   

  *** 

  دژآهنگذکراهلل

ذکراهلل باالن چالمادا رقیب سیز بیر صنعتکاردیر. او باالبانی ائله چالیر کی هر اوخویانی یئرینده دپره دیر. اونون  

بو موسیقی آلتیله بؤیوک مهارتی هامی یانیندا حؤرمت صاحیبی اولدوغونا سبب اولموشدور. اللری وار اولسون  

 ن.و ایللر بویو خالقیمیز هنریندن یارارالنسی

  *** 

 آشیق علی عزیزی 

آشیق علی ده ویستانلی دیر. ویستاندا بؤیوین هر بیر کیمسه آشیقلیق هنریندن بهره سیز اوال بیلمز. آشیق  

علی بو آشیقالر ایچینده بوی آتیب یاشا دولوب و ساز چالمدا مهارت قازانیبدیر. آشیق علی نی بوگون تکجه  

 چالماسیال تانییر. ویستان یوخ، بلکه خرمدره اهلی ده ساز 

  *** 

 گولعلی کمالی

جی ایلده دونیایا گؤز آچیب و آشیقلیق هنریله تانینیبدیر. او گنج ایکن تامام خرمدره  1311گولعلی خرمدره ده  

تویالرینی دوالندیریب ساز چالیب اوخویاردی. آنجاق انقالبدان سونرا خرمدره ده بی ر باققالیق توکانی آچیب  

 ندارلی ایقه قازانیردی، آما سازی و سؤزو ده داوام ائتدیریب تویالری دوالندیراردی.چؤرک قازانماغی توکا

  *** 

 سلطانعلی سلیمانی  قآشی

آراسیندا  آشیقالری  زنگان  بوتون  بلکه  یوخ،  ایچینده  آشیقالری  ویستان  یا  خرمدره  تکجه  سلطانعلی  آشیق 

یانی   دئییرلر. شیخ سسلنمک  اونا شیخ  دیر.  آشیق  بیر  یوکسک مقامینا  تانینمیش  ان  نین  آشیقلیق هنری 

چاتماسی معنا وئریر. اونون بؤیوک بیر عاییله سی وار و ویستانین ان بؤیوک عاییله سی کیمی آشیقلیق هنری 
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نین دیری ساخالیانی تانینیر. ایکی اوغلو وار: میرزا علی و محمد. هر ایکی قارداش دا ده یرلی و گؤزل آشیق  

 دیرالر.

و جمله دن منوچهر، طیب، حق وئردی، علیمحمد، نورمحمد، رسول و باشقاالری ساز چالمادا،  باشقا فامیللری ا

 سؤز سؤیله مه ده و داستان دئمکده بؤیوک هنر صاحیبی دیرلر.

   *** 

زنگاندا گنج آشیقالر میدان آچیر و مختلف قوروپالر یاراداراق فستیوالالردا چیخیش ائدیرلر؛ حتا کنسرتلر ده  

آشیق صنعتیله ماراقالنان گنج    11قوروپالرین باشیندا پارال قوروپو قئیده الزیمدیر چونکی بورادا    قورورالر. بو

دان چوخ دئییلدیر. مسلم دیر کی یاخشی گله    16  –  15آشیقالر توپالنمیش و بیر سیراسی نین یاشی هله  

بورا نوکته  جالب  و  دیر  نظری  قوروپون سرپرستس جالل  بو  ییر.  گؤزله  اونالری  گنج  جک  بو  دیر کی  سی 

آشیقالرین اکثریتی دوکتور منوچهر نجفی نین یانیندا بو هنری علنی صورتده اؤیرنمیشلر و بوگونلرده مختلف 

 فستیوانل و کنسرتلر قورماقال اؤز هنرلرینی جامعه میزده نمایشه قویورالر. بو قوروپون اصلی اویه لری بونالردیر: 

ری، محمدرضا اوجاقلو، حمزه علی خدره، سیاب بهره بر، محسن محمد قاسمی، مظاهر کرمی، کرمعلی مهاج

 محمدی، بابک اژدری، کرم باقری، یاسین موسوی.

 
 محمدرضا اوجاقلو 

زنگانین گنج آشیقالر قوروپوندا چالیشان و گؤزل سسه مالیک اوالن بیر مغنی دیر. او ایندی پارال قوروپونون  

دیر و گؤزل سسیله ائشیدنلری اؤزونه چکیر. چوخلو شعرلر بیلیر اوخویانی دیر و محتلف کنسرتلرده اشتراک ائ

 و مجلیسه اویغون ماهنی الر سسلندیریر و ماراقالر قازانیر.
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 فرامرز گلزار فرد 

فرامرز ماهیر بیر باالبان چاالن  اوالراق آشیقالر یانیندا اؤز هنرینی گؤسته ریر و ائشیدنلری، حتا آشیغی دا  

هنری نین قدرینی بیلیر و یاخین گله جکده آشیقالری مشایعت ائتمکده باجاریغینی گؤسته  ذوقا گتیریر. او  

ره جکدیر. بوگونه قدر نئچه آشیق قوروپو ایله ایش بیرلیک ائدیب و فستیوالالردا دا اشتراک ائدیب و هنرسئورلر 

 اونون هنریندن بهره لنمیشلر. 

 

 
 یاسین موسوی 

ز مدتده اؤزونه یئر آچدی و بوگون الینه ساز آالراق مجلیسلرین قورولماسیندا آشیلیق هوسیله ساز اله آلیب و آ

و دوالندیرماسیندا باجاریقال اشتراک ائدیر. یاسین گؤزل ساز چالیر و اوستادی نین زحمتلرینی عیان ائدیر و  

بیر سسی ده    گؤسته ریر کی بو زحمتلردن بهره آلمیش و گلن نسیللره بو هنری پای وئره جکدیر. اونون گؤزل

 وار و چالیب اوخویور. سینه سینده چوخلو شعرلر واردیر.
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 مظاهر کرمی

و ساز   یاشا دولوب  آتیب  بوی  ده  عائیله  بیر  علمی    –اوشاقلیقدان هنرمند  بوگون  و  ماراقالنیب  ایله  صنعت 

چالیر و اوخویور کالسالر کئچیره رک ساز الینه آلیب و جمعیت قارشیندا هنرینی گؤسته ریر. مظاهر گؤزل ساز  

عئینی حالدا چوخلو شعرلر سینه دفترینده ساخالییب و گونو گوندن میدانی گئنیشلندیریر. مسلم دیر یاخین 

 گله جکده بؤیوک باشاریالر الده ائدیب و هنریندن فایدا آپارانالر اونو آلقیشالیاجاقالر. 

 
 حمزه علی خدره

گؤزل قاوالی ایله مجلیسلره شنلیک باغیشالیان حمزه علی خدره ایللردیر کی اؤز هنریله آشیقالر قوروپو یانیندا  

چالیب اوخویور. قاوالی علمی صورتده اؤیره نیب و گؤزل سس ایله ده اوخویور. مجلیسلری قیزدیریب و شنلیکلر 

 یارادیر.  
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 بابک اژدری 

صاحیبی دیر و آشیقالر جرگه سینده گؤزل چیخیشالری اولور. او هم گؤزل   گنج بابک قیزغین بیر اورکله، هنر

سسه مالیکدیر و هم یاخشی ساز چالیب اوخویور. بللی دیر یاخین گله جکده اونون یئتگین بیر آشیق هنریندن 

 بهره آپاراجاغیق. 

 
 سیاب بهره بر 

چالماق ایله آشیقالر یانیندا بو هنرین گؤزه چوخدان آشیقالر قوروپو ایله ایش بیرلیک ائدیر و اؤز هنری قاوال 

للیک لرینی گؤسته ریر. او سنتی اؤیرنسه ده ایللر بویو آشیقالر جرگه سینده چالیشیر و بوگون پارال آشیقالر 

قوروپونون اصیل اویه لریندن دیر و محتلف فستیوالالر، مجلیسلر و کنسرتلرده اشتراک ائدیب هنرینی نمایشه 

 قویور.
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 حمدی محسن م 

محسن محمدی گؤزل باالبان چالما هنرینه مالیک اوالن بیر گنج آشیقدیر. او ادب ارکانی ایله برابر اؤز هنریله 

مجلیسلری ایشیقالندیریر و مجلیسده اگکشنلری ذوقا گتیریر. بو هنر آشیقالر قوروپونون مکملی، حتا اساس  

رک بو لرینی بیلهمحسن محمدی ده بو هنرین ظرفیتدیر.  آهنگلرینی تانیتدیران و ائشیدنلری ذوقا گتیرن

 لرینی گؤزه قاماشدیران بیر حالدا عرضه ائدیر و کنسرتلرده آلقیشالر قازانیر.لیکساحه ده هنرین اینجه

 

 باشقا آشیقالریمیز بونالردیر: 
  

اولدو    موفق  گؤروشلرینده  آنجاق  آرتیقدیر.  داها  بوندان  آشیقالریمیز  والیتینده  معلومات  زنگان  و  غوموز 

آلدیغیمیز بونالردیر. گؤرمه دیگیمیز آشیقالردان یازمامیشیق. اولسون کی اونودوالن آشیقالر دا واردیر. اونالرین 

 ییک: لیآدالرینی چکمکله گلن دفترلرده اونالرا یئر وئرمه

 

   آشیقالر:

باهارعلی احمدی، بهمن    علی اوسط اسدی، علی خوشگون خلفی، علی کالنتری، عرب ترَنلی، عسگر ترنلی،

ابوالفضل  داودبیگی،  داود  اوغلو،  بوزالی خان محمدی، جمشید زرین  بولود جواری،  بهروز سلیمانی،  نعمتی، 

ایواز،   اسد قاسمی،  اسدی،  امراهلل  امیر فرودی،  امیر داودی،  اکبر زنجانی،  اکبر طالبی،  ابوالفضل،  شاهسونی، 

یوسفی، حسین اسدی، عزت، مقصود سلیمانی، مهرعلی    عیوض مردانی، افشار، حسن نکویی، حسن، حجت

نقی، نجات موالیی،   نادر محبی،  اسدی، میرزا علی خدایی، محمد حسنی، مسلم محمدی،  احمدی، محمد 
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پوریا، رسول اسدی، رضا بهر امی، سیف اله عنایت، سلمان بابایی، سید حمزه حسینی، صحبت نیازی، سهراب  

یی، یاور محمدی، طبفعلی اسدی، محمدعلی محمدی، مرسل اسکندری، احمدی، سلطانعلی هدایت، ولی مال

 گل مراد صفری، گل میرزا صفری، نادر قلیزاده، رضا بیگدلی، بهروز احمدی، مسلم محمدلو،  

 

 باالبانچیالر: 

احمد منچو، امیر جعفرزاده، جعفر اسدی، گلعلی کمالی، خلیل جعفرزاده، حامد اسدپور، ناصر کالنتری، سیف 

اله رسولی، طاهر محمدی، مکاییل عسگری، یوسف سلیمانی، رحیم حیدری، علیار یزدانی، حمید عسگری، 

جواد محمدی، خالل پاسیار، اسماعیل نجفی، علی دویران، قربانعلی مهری، حسین عسگری، جمال پاسیار، 

 علی اصالنی، فخرالدین نصیری و. . . 

 

 قاوالچیالر: 

باقر نجفی، بهروز   اله حیدرپور، غالمرضا حامدی،  عباس خدری،  فتح  اکبر رضایی،  افضل حیدری،  ناصرپور، 

اسماعیل فیوجین، مکاییل فیوجین، نورمحمد سلیمانی، رضا مجیدپور، سجاد ابهری، شوکور حیدری، عیسی  

احمد خیرالهی، سهراب محمدی،   احمد حیدری،  قلیزاده،  محمدی، قاسم خیرالهی، مالک شیرازی، علیرضا 

 ه، حمید خدره و. . . ی، محمد پاسیار، ولی قلیزاداسماعیل نجف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشقا آشیقالریمیز بونالردیر:
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زنگان والیتینده آشیقالریمیز بوندان داها آرتیقدیر. آنجاق گؤروشلرینده موفق اولدوغوموز و معلومات      

آلدیغیمیز بونالردیر. گؤرمه دیگیمیز آشیقالردان یازمامیشیق. اولسون کی اونودوالن آشیقالر دا واردیر. 

 :ییک لیاونالرین آدالرینی چکمکله گلن دفترلرده اونالرا یئر وئرمه

   آشیقالر:

علی اوسط اسدی، علی خوشگون خلفی، علی کالنتری، عرب ترَنلی، عسگر ترنلی، باهارعلی احمدی،  

محمدی، جمشید زرین اوغلو، داود داودبیگی،  لیمانی، بولود جواری، بوزالی خانبهمن نعمتی، بهروز س

ر فرودی، امراهلل اسدی، اسد  ابوالفضل شاهسونی، ابوالفضل، اکبر طالبی، اکبر زنجانی، امیر داودی، امی

قاسمی، ایواز، عیوض مردانی، افشار، حسن نکویی، حسن، حجت یوسفی، حسین اسدی، عزت، مقصود  

نادر   محمدی،  مسلم  حسنی،  محمد  خدایی،  علی  میرزا  اسدی،  محمد  احمدی،  مهرعلی  سلیمانی، 

اله عنایت بهرامی، سیف  پوریا، رسول اسدی، رضا  بابایی، سید  محبی، نقی، نجات موالیی،  ، سلمان 

حمزه حسینی، صحبت نیازی، سهراب احمدی، سلطانعلی هدایت، ولی مالیی، یاور محمدی، طبفعلی  

اسکندری، گلاسدی،   قلیزاده، رضا  محمدعلی محمدی، مرسل  نادر  مراد صفری، گل میرزا صفری، 

 بیگدلی، بهروز احمدی، مسلم محمدلو،  

 باالبانچیالر: 

حامد اسدپور، ناصر کالنتری،    ده، جعفر اسدی، گلعلی کمالی، خلیل جعفرزاده، احمد منچو، امیر جعفرزا

اله رسولی، طاهر محمدی، مکاییل عسگری، یوسف سلیمانی، رحیم حیدری، علیار یزدانی، حمید  سیف

عسگری، جواد محمدی، خالل پاسیار، اسماعیل نجفی، علی دویران، قربانعلی مهری، حسین عسگری، 

 ی اصالنی، فخرالدین نصیری و. . . جمال پاسیار، عل 

 قاوالچیالر: 

غالمرضا   حیدرپور،  اله  فتح  رضایی،  اکبر  افضل حیدری،  ناصرپور،  بهروز  نجفی،  باقر  عباس خدری، 

حامدی، اسماعیل فیوجین، مکاییل فیوجین، نورمحمد سلیمانی، رضا مجیدپور، سجاد ابهری، شوکور  

ش  مالک  خیرالهی،  قاسم  محمدی،  عیسی  احمد  حیدری،  حیدری،  احمد  قلیزاده،  علیرضا  یرازی، 

  خیرالهی، سهراب محمدی، اسماعیل نجفی، محمد پاسیار، ولی قلیزاده، حمید خدره و. . .
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گان    آشیق  داستانالری    زن

 

(     بیرینجی بؤلوم   )قهرمانلیق داستانالری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اؤن سؤز
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دیر.  سیادبیاتی و موسیقی   قن آشینین گؤرولمز زنگینلیگینه داللت ائدهآذربایجان شفاهی ادبیاتی   

آشیقالرین   اوالن  شاعیرلری  خالق  و  آلینمامیش  یازییا  و  یارانمیش  شفاهی  بویو  یوزایللر  ادبیات  بو 

ی یوزایلده یازییا  دوالشیب، تکجه حاضیرک  –سینده قالیب و یوزایللر یوبو دیلدن دیسله گزیب  سینه

اؤنجهکؤچمه بوندان  یوزایل  یوخسا  قورولوب؛  همت  و  سینه  داستانالری  آشیقالریمیزین  قدر،  یه 

 لری ده علمی صورتده یازییا آلینمامیش و دیللرده ساخالنیلیردی.   شعرلری، هابئله موسیقی 

یندان، بو کولتورون بؤیوک نی آراشدیرماق اوچون هئچ بیر امکانات اولمادیغتاسفله بو زنگین خزینه   

گئتمه اورتادان  بؤلومو  قدر  دهبیر  بوگونه  کتاب    – دیر.  یوزلر  سونرا  انقالبیمیزدان  اسالمی  اؤزللیکله 

لرده فولکلوروموزا یئر آچیلدیغی حالدا، هله ده بو زنگین ادبیاتین یوزدن  یازیلمیشسا دا، بوتون درگی 

سی اوزره قلم اله آلیب، امکانانالرینا باخاراق  بیر یازار، اؤز عالقهبیری یازیلمامیشدیر. انقالبدان سونرا هر  

یه چالیشمیشدیر. آنجاق بونالرین آراسیندا  اؤز بیلدیکلری و توپالدیقالرینی بیر یئرده چاپ ائتدیرمه

نون دیر. اما بونا قانع اولماق مومکون دئییلدیر. هر بیر درگینی آچدیقدا، اودرین تحقیقلر ده گؤز اؤنونده

بیر نئچه ستونونون فولکولورا باغالندیغینی گؤروروک. بو ستونالردا آتاالر سؤزو، ناغیلالر، داستانالر و  

ایشلر داها   بو آرادا گؤرولن  ادبیاتینا گلدیکده  آلیر، یئنه ده آشیقالر  یئر  فولکلوریک ماتریالالر  باشقا 

دیر. آشیق داستانالری  اشدیرماالری یوخ کیمی آزدیر. بلکه شعرلری یازیلیبسا دا، داستانالر و اونالرین آر

یاخشی دقتلری اؤزونه چکمیش و بیر چوخ داستانالر یازیا آلینمیشدیر. آنجاق بونالرین هامیسی، بو  

 زنگین خزینه قارشیندا بیر دامجیدیر دنیزدن.  

کیر. گره  یازییا آلماق   – آنجاق شوبهه یوخدور کی بو زنگین کولتورو و گئنیش ادبیاتی توپالییب     

رک یازماماق  بونون اوچون ده آکادئمیک امکانالر الزیمدیر. هر حالدا بو امکانالرین اولمادیغینی گؤره

دا یازارالرین مسئولیتلرینی بویونالریندا گؤتورمور. بیز، هله یولون ایلک بوروقالریندا قالمیشیق؛ بونونال  

خزینه دبئله  اولورسا  آخساقلیقال  اوچون  قوروماق  چالیشمالیمیزی  دورمادان  ا،  ده  بیز  ییق. 

چالیشاجاییق. آخساقلیقالری دا دوستالری تنقیدلری اساسیندا آرادان گؤرتورمک اوالر. بس گؤزومور 

اؤزه و  آشیقالرین  اوخوجوالرین،  ادیبعزیز  دهللیکله  تنقیدلرینه لریمیزین  کی  یرلی  اولسون  دیر. 

 ملتیمیزه الییق بیر ایش گؤرموش اوالق.
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دیکلری داستانالر، عئینی صورتده آذربایجانین  نین سؤیلهبونو دا آرتیرماق الزیمدیر زنگان آشیقالری   

بؤلگه و  شهرلری  کیمیباشقا  دهلری  سیرا  بیر  نهایت  هر لیک ییشیک دیر؛  مومکوندو.  اولدوغو  لرین 

داستانین بیر واریانتی ساییال  نن هر بیر داستان، او داستانین واریانتالری اولدوغو کیمی، زنگاندا سؤیله

سینه عاییددیر و آذربایجانین او بیری بؤلگه  بیلر. بوندان عالوه، بیر سیرا داستانالر، تکجه زنگان بؤلگه

بیرچک   و  یاخود آشیق شیرین  عایید ساییلیر،  زنگانا  و گولشن  ورقه  دئییلدیر؛ مثال  یایغین  لریندن 

ییبدیر. هابئله یوسف جمال داستانی، بهرام و ه ائشیدیلمهیه عایید( ائشیکدخانیم زنگاندان )خرمدره

 گولی خندان، کلبی و سلبی، و باشقاالری. 

نین  سیبیز بورادا هر داستانی تانیتدیردیقدا سونرا بیر اؤرنک کیمی همان داستاندان زنگان بؤلگه   

ییر؛ اهلل قویسا  انات ایستهییک. آنجاق تامام داستانالری توپالماق داها چوخ امکجهآشیقالریندان وئره

مومکون   علمی صورتده  داها  قویولدوقدا  اینجه صنعتی  و  ادبیاتی  آشیق  یورالریمیزدا  بیلیم  ایش  بو 

 اوالجاقدیر. 

نین گونئی باتیسینداکی ان قدیم تورک یوردالری اوالن باشدا  زنگان آشیق محیطی، خزر دنیزی    

خرمدره، ابهر، قیدار، هیدج، تیکاب، بیجار، تاریم علیا، مانیشان، ایجرود،  ره  زنگان، سلطانیه اولماق اوزه

زنگان آشیق محیطی  دیر.  لرینی احتوا ائتمکده شهرلری و شهرجیک  1پی تاکستان، قزوین، لوشان، نیک 

ایله  ابهر  کندلری،  چایی  زنگان  و  زنگان  توتوروق:  نظرده  کندلرینی  اونون  و  شهری  بئش  دئدیکده 

سی، قیدار و اونا باغلی یوردالر، مانیشان و توابعی. ونالرا باغلی کندلر، طاریم و اونون حومهخرمدره و ا

و رودبارا چاتان شهرلر و کندلر هامیسی زنگان    ن بؤلگهآنجاق هله تاکستاندان توتوب قزوینه قدر گئده

دیکلری داستانالر  ؤیلهدیک. بونالرین آشیقالری و سدیر، آنجاق بیر اؤرنک وئرمهآشیق محیطینه باغلی

 جکدیر.سی اوستونده اوالراق وئریلهدا سونرا زنگان بؤلگه

 م. کریمی                                                                          
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آذربایجان خالقی چوخ زنگین و گئنیش شفاهی ادبیاتا مالکدیر. بو آرادا آشیقالر شعر، موسیقی،     

داستان و باشقا هنرلری یاراتماقال اؤنملی بیر دورومدادیرالر. آشیقالر نئچه مین ایللیک بیر تاریخلری  

ریر. بو  اوزانی گؤسته  لر داش اوستونده یونولموش بیرواردیر. سومرلردن ایلک اؤنجه تاپیالن مجسمه 

ریر. بو زمان آشیقالر هر آددا اولورساالر دا، ایسترسه  نی گؤستهمین ایل اؤنجه  4مجسمه میالددان  

قام و یا آشیق؛ آدلیم بیر هنر صاحبی، ائلین آغ ساققالی، چوخ بیله نی و اوردونون اوزان، ایسترسه 

س قورولماییب، قوروالندا دا باش صفده اوتوران لیدئری کیمی بیر رول اویناییردی. اونسوز هئچ بیر مجل

ر یوز ایللر بویو اوزانالریمیز اؤز  و دوران اوزان یاخود همان قام اولموشدور. همان زماندان بو گونه قده

جی  1389لرده اؤز آغیر رولالرینی ایفا ائتمکده قالمیشالر.  نکلرینی ساخالییب، تاریخی گلهموقعیت

ایراندا   چؤمچهخداآف   –ایلده  اونون  کی  تاپیلدی  ساز  بیر  یانیندا  کؤرپوسو  توسباغا  رین  بیر  سی 

لینمه  رینده تئستلر اوز وئردی و نهایت گاما رئی ایله اونون دوزه کاساسیندان دوزلمیشدی. بو ساز اوزه

  – سینده  ایل بوندان اؤنجه یه عاید اولدوغو اعالن اولدو. بو ساز بوگون آذربایجان موزه  4200تاریخی  

تبریزده ساخالنیلیر. بو اؤزو چوخ اؤنملی و زنگین بیر سند کیمی، آشیقالرین آذربایجاندا تاریخلرینه  

مین ایل بوندان اؤنجه بوراالردا ساز چالیب، شعر    5ریر کی اوزانالر  آغیر بیر سنددیر. بو سند گؤسته

-و موسیقی یارادیجیلیغی   ریجی اولموشالر و مین ایللر بویو خالقین شعر اوخویوب و خالقا یول گؤسته

ارکستر دوزلده بیر  نفرلیک  اوچ  اولموشالر. آشیقالر  اوخشایان  نین صنتکاری  اورَک  و  ان گؤزل  رک 

قوشوب   دیری    –ماهنی  تاریخینی  خالقیمیزین  یارادیب،  داستانالر  شیرین  ان  اوخوموشالر؛ 

بونا گؤره ده بوگون درین    ساخالمیشالر. ان درین حکمتلی سؤزلرله خالقا شور و شعور بخش ائتمیشلر.

و زنگین آشیقالر ادبیاتی بیزه یادگار قالمیش و ائلیمیزین، وطنیمیزین هر بیر بوجاغیندان اونالرجا  

اوره حؤرمتی  ائل  و  دوداقالریندا  شعرلری  اللرینده،  سازالری  ده  آشیق  هله  قالدیریب،  باش  کلرینده 

یارادیرالر. بو ادبیات اؤزلویوندا چوخ درین، تاریخ باخیمیندان اوزون بیر   –ائلیمیزی اوخشاییب، یازیب  

-باشقا ادبیات ساحه  – تاریخا مالیک، ادبیات یؤنوندن آغیر و زنگین بیر ادبیات ساییلیر کی تک باشینا  

 اشقا خالقالرین ادبیاتالریندان گئری قالمایان بیر هنر ساییلیر.  اؤزو اؤزلوغوندا ب –لرینی قوی قیراغا 

ده یعنی شئعر( کی الینده سازی ایله ائل به ائل، کند  تورکجه   "ییر "یا    "ایر"دیر ) اوزان بیر ایرچی   

اوره گزیب،  اؤلکه  به  اؤلکه  حتا  شهر،  به  شهر  کند،  محبتینی  به  ائل  سؤزو،  ائل  دردی،  ائل  یینده 
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کی ساز ایله اؤز صنعتینی یاییر و خالق آراسیندا شنلیک  ییر و الینده و ائللر ایچینده سؤیله دوالندیریر

یول   اونالرین  بیلنی،  آغ ساققالی، چوخ  ائلین  آراسیندا  ائللری  تورک  اوزانالر  بویو  ایللر  یارادیر. مین 

انالر اولموشالر. اونالر ن اوزلرینی یئرینه یئتیرهاجتماعی عنعنه  –نی، حتا مذهبی و سیاسی  رهگؤسته

رک، ائلین قهرمانالرینی دیلدن دیله، ائلدن ائله، میش، بلکه تاریخی داستان ائدهتکجه داستان دئمه

فرهنگینی، کئچه وارلیغینی،  ائللرین  و  داشییب  قرنلره  تاریخ  جهقرنلردن  یینی دیری ساخالمیشالر. 

 بیزه چاتیبدیر. اونالرین دیلی ایله یوزاللری آرخادا قویوب و بوگون 

اوزان تصویریدیر کی میالددان       بیر  اوسته یونولموش  الیمیزه چاتان داش  ایل    3000اوزانالردان 

اؤنجه قازیلمیش و او تصویرده اوالن قوپوز عینا بیزیم بوگونکو سازیمیز و دوغرودان دوغروسونا اوزانبن 

آراسیندا سینه اوسته چالینان ساز، تکجه تورکلر ایچینده،  نیا خالقالری  سی اوسته چالینمادادیر. دُسینه

آنجاق  اؤزه اولموشالر.  اوزانالری  آذربایجان  یانیندا  1389للیکله  کؤرپوسونون  خودآفرین  ایلده  جو 

لینمه  قیله دوزهیگاما رئی طر  –یینده ساخالنیلیر  بوگون بو ساز تبریزده آذربایجان موزه  – تاپیالن ساز  

بوندان قاباق اولدوغو اعالن اولدو. بو ساز توسباغا قابیندان اوالراق بو اوزون سوره    ایل  4200تاریخی  

لری آراسیندا قام،  ده سالم قالمیش و بوگون بیزیم آشیقالریمیزین الینده چالینیز. اوزانالر تورک ملت

دئییله باکسی  ایرهشامان،  تاریخ  ی رک  آدالرییال  آشیق  بخشی،  اوزان،  آد  بو  گلدیکجه  ده  لی  ئرینی 

لوحه سومر  کلمهییشمیشدیر.  آشیق  قسمتدن:    Ashuxسینی  لرینده    Ash     ،Ashmaxایکی 

اوالراق ماهنی دوزلدن و ساز  تورکجه اک  uxمصدریندن چالغیچی لیق  معناسیندا و   سؤز   –لردن 

بیر آداما دئیر کی سؤز دوزگوسو ایله شنلیک و سئوگی یارادیر. آنجاق   Ashuxقوشان کیمی و نهایت  

عربجه  الفباسینا چئوریله رک  ایغور  و  تورک  الفباسی گؤگ  و سومر  زمان سوردوکجه  همین کلمه 

ائده قبول  دا  و  سی عشق کلمهرک آشیق کلمهالفباسینی  یازیلمیش  عاشیق  اوالراق  بیر  سیله سس 

دیگی  نیلیر و عشقدن سؤیله ق یازیلیر و معنا جهتیله ده همان معنا ایشهبوگون هم آشیق و هم علشی

 آنالنیلیر. 

  Xopmax  سی ده اؤنجه قوپوز آدالنیردی. بو سؤزجوک ده قوپ مصدریندن اوالراق آنجاق ساز کلمه     

 اوغوز کلمه سیندن آلینما بیلیرلر. Uzاوخوماق و نظم معناسیندا و 
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بیر مقوله دن اوالراق اوزون سوره ده حیاتال ایلگیده اوالراق تورک خالی    اوزان و قوپور هر ایکیسی ده 

 1ایله یاشامیشالر. اوزان قوپورسور اولمامیش و قوپور دا آشیقسیز معناسیزدیر. 

یاخین یئرلرینده آشیق صنعتی خالق آراسیندا بیر مقدس صنعت    –بوگون آذربایجانین تامام اوزاق     

خالقین   و  قولالنیر  اوغالن    –توی  کیمی  واردیر کی  آشیقالریمیز  ائله  قورولور.  اونونال   –بایرامالری 

سینه آدی یازیلیر.  اوخومالی اولدوغوندا کبین نامه  –لریندن هانسی آشیق چالیب  قیزین توی عنعنه

دیر و ائل قهرمانالری آلپ ارتونقا، مئته  تاریخه بیاخدیقدا دا آشیق صنعتی چوخ اوزون بیر تاریخه مالک

ساز   آشیقالرین  سیماالری  بابک  جوانشیر  خاقان،  بومین  و    –خان،  دیریلیب  زمان  هر  سؤزلرینده 

    2بوگونوموزده ده یاشاییرالر، حتا میالددان اؤنجه موالن تورکوسو بوگونوموزه گلیب چاتیبدیر.

آشیقالر تاریخ بویو خالق ایچینده حؤرمت قازانیب، همیشه مجلسلرین باشیندا اوتوروب، حؤرمت    

کوتلهگؤرموشلر خالق  شعرلرینده  اونالرین  مظلومیتلری.  محرومیتلری،  یاشاییشی،  آغیر  نین  لری، 

توی  کئچینه شادلیقالری،  ظفرلری،  و  فتح  حالدا  عینی  آش  –جکلری،  اولور.  ترنم  یقالر  دویونلری 

یی و تاریخی اوچون بیر سند تاپماق اولماز.  جهادبیاتیندان صمیمی و دوزگون بیر سند خالقین کئچینه

و   آرزی  اونالرین  اولموش،  قهرمانالری  ایستکلی  ان  خالقین  سیماسی،  قهرمان  داستانیندا  آشیقالر 

یفاده ائده بیلیر. آشیقالر  آرمانالرینی گؤسترمیشدیر. بو قهرمانالر سیماسی خالقین بوتون ایستکلرینی ا

دا همیشه خالق ایچینده یاشامیش، برج عاجدا یوخ، بلکه خالق ایله دیز به دیز اوتوروب، اونالرال بیرگه  

نین تاریخینی،  نین درینلیکلریندن خبرداردیالر. بئله لیکله، آذربایجان خالقینفس چکمیش و اورکلری

ی و قورخوالرینی ائله بو داستانالر و شعرلردن آلماق  خالقین یاشاییش و معیشت طرزینی، اومودالرین 

گؤردوکلری   اؤز  داستانالرینی  و  شعرلرینی  اولموش،  هنرمندلر  یارادان  اؤزلری  آشیقالر  بو  اوالر. 

آلمیشالر. آدامالردان  و  شعر  3اوالیالردان  گلمیش،  اوزانالر  و  آشیقالر  بئله  یوزلرجه  بویو  تاریخ 

 
 .  34ـ   35، ص  1999آقايار شوكوراف، دده قورقود ميتولوژيسي، باكي،  1
داستان اين دختر قهرمان هون از طرف شركت... آمريكايي به صورت كارتون ساخته شده و به اكثر زبانهاي دنيا نيز دوبله گشته است   2

 ماهيت معكوس ساخته شده و عليه هونها شخصيت پردازي شده است!؟ آن، موالن كه خود از هونهاست داراي  كه در
 . 1355ح. صديق، عاشيقالر، تهران،  3
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لر چالمیشالر. بوگون بونالرین هامیسی بیزیم آشیقالر  میشلر و موسیقییاراتمیشالر، داستانالر سؤیله

 ادبیاتینی تشکیل ائدیر.  

یه قالخان اولموشالر. او نین تحصیل آلمیش انسانالری اولموش و ان عالی مرتبهآشیقالر اؤز زمانی   

اوالراق شعرلری ده عرفان دونجمله فقیه و دین عالیمی  بیر  اؤز  قاسیم  اؤنملی  یاسیدن خسته  نین 

 لرینی اؤزونده ساخالییر. دوشونجه

سلجوقی زمانیندا اوغوزالر حکومتی ساخالماقدا اؤنملی رول اوینامیشالر. هونالر ساراییندا اوزانالر    

توی   دونیاسی  – سارای  تورک  بوتون  آشیقالر  ائتمیشدیلر.  اشتراک  موتیوی دویونلریندا  اورتاق  نین 

ملت  تورک  تمام  اوزانان  لاوالراق،  قدر  آسیایا  کیچیک  توتوب  آسیادان  اورتا  واردیالر.   آراسیندا  ری 

دیر.  لری عئینینین باشقا آدی اولورسا دا، رسالتلر آراسیندا اوزانالر موجوددوالر، آنجاق هر بیریتورک

اوال بیلر دیر، آنجاق  اونالر قام، شامان، بخشی، آشیق و اوزان آدالنیرالر. اللرینده اوالن ساز دا عئینی 

دیر کی حتا آراالریندا اوالن داستانالر  کی سازالریندا دا باالجا فرقلر اولسون. اما چکیجی نوکته بوراسی 

عئینی تورک دا  بوتون  داستانالر  باشقا  بیر سیرا  و  داستانی  و کرم  اصلی  داستانالری،  دیر. کوراوغلو 

رک موجودوالر. بو داستانالری آشیقالر،  دئیه خالقالری آراسیندا بیر باالجا فرقلرله مختلف واریانتالری  

 لریله روایت ائدیرلر.لر، اوزانالر و قامالر اؤز شیوهبخشی

  

 داستانالر 

 

صنعتی      آشیقلیق  بوجاغی داستانالر  بیر  مهم  ان  منظومهنین  بو  سؤیلهدیر.  ایله  نثر  و  نظم  نن لر 

خاناالردا بو لر و آیالر تویالردا، قهوهگونلر، گاهدان هفتهداستانالر و رومانالر اولموش و آشیقالر نئچه  

میشلر. بو داستانالردا اؤزه ل دانیشیق صنعتی، موسیقی هاواالری  داستانالری ساز و سؤز هنریله سؤیله

ل شعرلر اوخونور و تاماشاچیالرین ذوقونو اؤزونه چکیر. آذربایجان داستانالر ایکی بؤلومه بؤلونور:  و گؤزه

 سئوگی داستانالری.   – 2ائپیک داستانالر  – 1

-ائپیک داستانالر ایگیدلیک، قهرمانلیق، اوسطوره وی و تاریخی اوالیالر اوالراق ظلمه قارشی مبارزه    

لری تمثیل ائدر و سئوگی داستانالری ایکی گنج اوغالن. قیز آراسیندا محبت اوالیالرینی آچیقالماغا  
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اوچونجو نوع داستانالردا واردیر و اورادا ائپیک حالالرال سئوگی حالالری بیرگه  چالیشیر. آۀنجاق بو آرادا  

 لی اولور. اولور و قهرمان سئوگیلیسینه چاتماق اوچون قیلینج اله آلیب قهرمانلیق گؤسترمه

ستارخان      و  کرم  قاچاق  نبی،  قاچاق  کوراوغلو،  قورقود،  دده  آچاندا  سؤز  داستانالردان  ائپیک 

قریب، شاه  داستانالرین  ایله کرم، آشیق  اصلی  آراسیندا  داستانالریمیز  و سئوگی  اولور  ی آد چکمک 

نی  عرب زنگی  –گلزار و باشقاالرینی سایماق اوالر. اوچونجو نوع داستانالردان شاه اسماعیل    –اسماعیل  

 دئمک اوالر. 

لر و اصطالحالر دئییم مکده مهارت تاپمیش و گؤزل دانیشیقالرال، گؤزل آشیقالر داستانالری سؤیله   

لرله اؤز دؤورونه توپالییب داستانین  ایشه آپارماقال تاماشاچیالرین ذوقونو اله گتیریب و اونالری هفته

 یه هیجانلی ساخالیا بیلرلر.        مهآردینی دینله

  
 لری مه عنعنهداستان سؤیله    
ایللر اوستاد آشیقالر    – مکدیر. گنج بیر آشیقالر آیالر  آشیقالرین اساسلی صنعتلریندن داستان سؤیله    

ائده شاگیرلیک  اؤیرنمهیانیندا  داستانی  و  سؤزلری  دنایشیق  رک  و  ساز  سس،  صنعت  بو  اولور.  لی 

لری وار. ایللر زمان آپاریر تا بیر آشیق مجلیس قورا  باجاریقیندان عالوه اؤز گئدیشی و خاص عنعنه

گؤسترمه هنرینی  و  ختایی  یه  بیلیب  باشالنیب،  هاواسیله  دیوانی  باش  معموال  داستان  اولور.  موفق 

شوروندا آهنگ ایله اوخونار و بیر نئچه اوستادنامه اوخونماقال باشالر. آشیقالر بیر مجلیسده اولدوغو  

 نین حؤرمتینی ساخالییب و اوستاد آشیقدان اذین آالرالر. بیری –حالدا بیر 

نی و سسین گوجونو ایکینجی تجنیسی اوخویار. تحنیس آشیقین سسیدان سونرا  آشیق باش دیوانی   

اولور. رَر و اوچونجو مرحلهگؤسته یاراتمالی  ایله میدانا گلیب مجلیسده شوق و ذوق  ائل هاواسی  ده 

گره گؤرمک  حاضیرلیغینی  تاماشاچیالرین  و  یاراتماق  زمینه  اوچون  داستان  داستانین  دئدیگی  کیر. 

گونلر زمان آپاریرسا دا، داستان بیر دوواق قاپما ایله سونا چاتار. بورادا شاد هاواالر  متنی و گؤزل ایفاسی  

کرم داستانیندا مساله فرقلی اولور و شنلیک هاواالردان خبر یوخ.   –کیر. آما اصلی  چالینماسی گره

 ا اوخونار.و شعر ائپیک داستانالرین سونوندوقدا بیر جهان نامه ده اوخونار. بآنجاق داستان قورتولد
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سؤیله      داستان  گزمهآشیقالر  هنرلرینی،  دئییم مکده  مختلف  لرله،  زمانی،  دیللندیرمه  سازی  لرله، 

دیرلر. بیلیریک داستان شعر، موسیقی  لیهنرلرینی گؤسترمکله تاماشاچیالرین آلقیشالرینی اله گتیرمه

ایر برابر  ائتمکلرله  برابر دانیشیقالر و روایت  بو دورومو گؤزل  هو اوخوماقالرال  لی گئدر. آشیق هنری 

 نیر.    آپارماقدا اؤز هنرینی گؤستریر و باشقا آشیقالردان فرقله

 

 سیآشیق گزمه

زمانی   اجرا  تامام  اوتورماز،  آشیق  دوالندیرارالر.  مجلیسی  قوراندا،  مجلیس  چالیب    – آشیقالر  ساز 

سؤیله داستان  یا  یئرده  اوخویاندا  بیر  اوچون  دوالندیرماق  مجلیسی  آنجاق  دایانار.  اوسته  آیاق  ینده 

فتاری هئچ کیمین  دایانماز؛ جماعتین آراسیندا دوالنار. آشیغین دوروشو، یئریشی و  جالق ایچینده ر 

دیر. او، تکجه  گؤزوندن گیزلی قالماز؛ اونا گؤره آشیق تمیز پالتار اگنینده، پالتاری مرتب و تمیز اولمالی

مجلیسده یوخ، بلکه همیشه تمیز و مرتب اولماسی الزیمدیر. او دوزگون، صداقتلی و پاکلیقدا تانینمیش  

یی ایله تانینار. خالقین  الی، پاک گؤزو و صاف اوره دیر. خطا ایشلردن عاری اوالراق، آشیق دوز اولمالی

کیمسه او  اوالر.  محرم  خالقا  آشیق  قازانان  مالیندا  اعتمادینی  خالقین    – نین  اولماز،  گؤزو  جانیندا 

میشدن  ناموسونو اؤز ناموسو بیلیب، اوندان موغایات اوالرالر. گؤرونوبدور کی بیر آشیق مجلیسه گیرمه

ناموسوندا قاباق، مجلیسی پیس آد باشقاالرین  امالردان تمیزلر؛ رباخوار، رشوه آالن، گؤزو دار، گؤزو 

ساز   گلیب  سونرا  و  چیخاردار  مجلیسدن  کیمسه  –اوالنالری  هر  آشیقالر  باشالر.  نین صحبته 

اوخوماغی قبول ائتمزلر. آشیق قشم جعفری بونالردان بیر نمونه ایدی. او، هئچ    –مجلیسیندن چالیب  

 دی.  لیسینده چالیب اوخوماغی قبول ائتمهبیر خانین مج

نده و شعر اوخویاندا ی. اونون دوروشوغو، داستان سؤیلهدوالنار  –اجرا زمانی آشیق مجلیس گزیب     

دانیشدیغی سؤزلرله حالت توتار. داستانین حماسی چاغالریندا بیر قهرمان سیماسینی اؤز دوروشوغو 

بیر نمایش اویونچوسودور. گاهدان کوراوغلو اولور، گاهدان یانیق  ر. آشیق سانکی  ایله نمایش ائتدیره

کرم اولور، بعضا عباس توفارقانلی کیمی مبارز، خسته قاسیم کیمی فیلسوف و گاهدان کوراوغلو کیمی  

 سی دئییلیر.بیر قهرمان اولور. بونا آشیق گزمه
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، آنجاق آذربایجان رقصینده بیر سیرا ردیر. او، گاهدان رقص ده ائده لیآشیق حرکتلرینده دقت ائتمه    

ده اوالن حرکتلر اوالماز. آشیق اؤز دوالنماسیال خالقا  حرکتلر یوخدور مثال بورجوتما، و آشاغی سویه

 دیر.  بیر اولگو اولور، اونالرا اخالق، ادب، پاکلیق درسی اؤیره

ییر و بیر زامان  داستان سؤیلهآشیق مختلف وئرلیشلری اولور. بیر زامان ماهنی اوخویور، بیر زامان     

دئییشمه آشیقالرال  باشقا  بیر  دا  آشسیقالر  زامانی،  دئییشمه  اولور.  حؤرمتینی  بیری  – لری  نین 

ساز چالمادا، سؤز قوشمادا    –بیرینه توخونوب، آنجاق هنرلرینی    –سیندیرمازالر. تامام سایغی ایله بیر  

نسی یاریشدا باش اولدوغونو تاماشاچیالر سئچیر. بئله دیرلر. اونالرین هالیو یاخشیلیقالردا گؤسترمه

 دیرالر. لرینه حؤرمت قویمالی لیکله خالقین ایستک

 

 داستانالری  1آشیق  

          

یئز    2منظومه     بیر  گؤرکملی  اؤزونه  ادبیاتیندا  شفاهی  آذربایجان  دئدیگیمیز  داستانالری  آشیق  یا 

قازانمیشدیر. بو داستانالری آشیقالر بوگون تویالردا، جشنلرده و قهوه خاناالردا ساط و سؤزلریله ایفا  

اوالراق، هر آشیق نئچه   بو داستانالرین ساییسی و حجمی چوخ گئنیش و یایغین  نئچه    –ائدیرلر. 

ده  مک تاریخی آذربایجان خالقی تاریخی ایله سیخ عالقهداستان سؤیله  3یی الزیمدیر.داستانی بیلمه

ائللری اؤز  اوزانالر  اوز وئرهاولموش و  تاریخینی، قهرمانالرینی و توپلومدا  لری داستانالر  ن حادثهنین 

ائلدن   فورموندا دیری ساخالمیش،  و  دیلدن    –ایچینده  و زدیل  –ائله،  و  مان سؤیله ز  –مان  ه  میش 

اونالر، قهرمانالرین روح و دیلک اونا  بوگونه چاتدیرمیشالر.  لرینی ده داستانالردا دیری ساخالمیش، 

روح وئرمیش و ایگیدلیک، بهادرلیق و حماسی کیمی یاراتمیشالر. تاریخ بویو یارانان بو داستانالردان  

دیر. دده قورقود داستانالری، کوراوغلو، اصلی  سؤیلنمکده خالقین یاداشیندا قاالن داستانالر بوگون ده  

کرم، عباس و گولگز داستان اولدوغو حالدا تاریخیمیزله ده سیغ باغلیلیغی واردیر. بو داستانالردا   –

 
 . 1373م.كريمي، منظومه هاي آذربايجان، اميد زنجان،  1

 . 1354هاي آذري، تهران، (، منظومهمحمدرضا آذرلو )م . كريمي 2
 همان. پاشا، آذربايجان شفاهي خلق ادبياتي،افنديف، 3
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تعریفله ایگیدلیک  فداکارلیق،  وئرمک،  جان  اوغروندا  محبت،  وطن  دا  داستانالریندا  سئوگی  نیر؛ 

گؤزه و  عدالت  سئوگیلییکلل دوستلوق،  ایکی  اولونور.  تعریف  تصویره لر  محبت  اوالن  آراالریندا  نین 

بیرینه چاتماق اوچون قیلینج اله آلمادان    – لر بیر  آلینیر. آنجاق اوچونجو نوع داستانالردا، سئوگیلی

 لی گئدیر.  باشقا بیر یول قالماییر و ناهیت سئوگی ایله قهرمانلیق بیرگه ایره

 

 داستانالری قهرمانلیق 

ائپیک داستانالردا وطن اوغرودان مبارزه، انسانالرین سعادتی یولوندا قیلینج وورماق، ساواشماق و     

لریمیزی  لری ائشیگه سالماق بو داستانالرین قونوسو اولور. بو داستانالر بوگون ده گنج اجنبی دوشمن

مبارزه اوغروندا  ایگیدلیک  وطن  اونالردا  ائل،  روحیهیه چاغیریر،  مقدس  نهایت  و  گوجلندیریر  سینی 

وطن اوغروندا چالیشماغا یول آچیر. دده قورقود، کوراوغلو، قاچان نبی بو سیرا داستانالردان ساییلیرالر.  

داستانالری   قورقود  گؤسته  12دده  ایگیدلرینی سیماسینی  دؤیوشن  اوغروندا  ائل  و  ریر. بویدا خالق 

مقد  و  وطن  ائل،  عاییله،  اسیرگهاونالر  ده  وئرمکدن  جان  یولوندا  آرزیالر  خارقهس  گاهدان  لر  میرلر. 

لرده دیریلیر. بیلیریک بو داستانالردا ایگید ائل اوغروندا یارادیرالر. آنجاق بو داستانالردا گاهدان اوسطوره

انالری لرله چیرپیشیر. مثال دلی دومرول انسغربتلره قاتالنیر، بشرین سعادتی یولوندا دوغال اوستو قوه

اؤلومدن قورتارماق اوچون غزرائیل ایله ساواشا گدیر. بیرک وطن اوغروندا و خالقیندان مودافیعه اوچون 

قیلینجا وورور. اوروز، باسات، بوغاچ و باشقاالری دا    –ایل غربتلرده گزَر اولور و یادالرال قیلینج    16

ائتمک اوچون جانالریندان کئچیرلر  نی حفط ائتمک، وطندن موغایات اولماق، ناموسدان دفاع  عاییله

گؤستردیکدن   قهرمانلیقالری  بو  نهایتده  ریرلر.  گؤسته  هنر  و  گوج  باجاریق،  اؤزلریندن  یولدا  بو  و 

-سونرادیر کی دده قورقود گلیب اونالرا آد وئریر و داستان سؤیلور. دده قورقود بو داتستانالری سؤیله

سی  و بلکه ده بو داستانالرین تاریخیمیزله سیخ عالقه  مکله قهرمانالری بوگونه کیمی دیری ساخالمیش

ییمیز اوچون ده قهرمانالر جهمکله یئنی قهرمانالر دا بئجردیر و گلهوار. دده قورقود داستانالر سؤیله

دلیسی ایله چنلی    7777حاضیرالییر. کوراوغلو ائپیک داستانالری دا بئله بیر ماهیت داشیماقدادیر. او،  

نین دوشمنلری اوالن شاهالر، سلطانالر، خانالر ایله ساواشا  ائلی  –نین  ییر و وطنیرد بسلهبئل آدیندا یو

چیخیر و هر یاندا ایگید ار یا قادین تاپاراق چنلی بئله گتیریر و عدالت قوروراق، خالق ایچینده اومود  
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بئله یئتیریب و اونون مقدس  سئور انسانالر اؤزلرینی چنلیالتیارادیر. ائله بیر اؤلکه یارادیر کی تامام عد

-قیز و اوغالنالر عدالت سئور، وطن  –آرمانالری یولوندا ساواشا حاضیرالنیرالر. اورایا توپالنان ایگیدلر  

یه حاضیردیرالر. عدالت قورماق اوچون سئور اوالراق، گؤزل آرزیالر اوغرودان جان وئرمهسئور و انسان

بسله بشریته حؤرمت  تؤکولوب،  بوتون  باشا  تاپدیقدا  زورلو و خیانتکار  بیر  بیر ظالیم،  یاندا  ییرلر. هر 

ایران   پاشاالری، سلطانالری،  آزالدیرالر. کوراوغلونون دوشمنلری عثمان  باشیندان  شرلرینی خالقین 

شاهالری و خانالری ساییلیرالر. آنجاق بونو دا آرتیرماق گره کیر چنلی بئلده تکجه ساواش یوخ، بلکه  

وگی ده موجوددور. اورادا یاشایان ایگیدلر آراسیندا درین سئوگی واردیر و قادینالر دا ایگیدلر کیمی  سئ

چیگین   و  برابر  قارداشالریال  آتاالری،  ارلری،  اؤز  اونالر  مالیکدیرلر.  حقلره  یادالرال    -برابر  چیگینه 

اهدان سلطانالرین و پاشاالرین دا  دیر. گریرلر. بورادا دوشونجه حاکمساواشیرالر و قهرمانلییقالر گؤسته

  –یه داخیل اولورالر. برابرلیک آختاران، آزادلیق آختاران اوغالن و قیزالر بورادا بیر  قیزالری بو جرگه

عقیللی   نگارین  اوچون  چاتماق  آرمانالرا  یوکسک  کوراوغلو  یاشاییرالر.  بیرگه  و  گلیر  توش  بیرینه 

بورادا جانلی صورتده تصویر اولونور. پاکلیق، دوزگونلوک،    تدبیرلرینه احتیاج دویور؛ عشق و یاشاییش 

اوغالن   ایگیدلیک  فداکارلیق،  اورادا کوراوغلو   –نجابت، صمیمیت،  وارسا  یاندا ظلم  هر  تانیمیر.  قیز 

گلیر  دسته میدانا  ظلم    -سی  شاهالر  و  سلطانالر  استانبول.  یا  اولسون  قافقاز  اولسون،  تبریز  ایستر 

لر بو عدالته عاشق اوالراق کؤنوللو چنلی  دیر و گنجلونون قیلینجی باشالری اوستوندهلر، کوراوغائدیرسه

سینه قاتیلیرالر. قاچاق نبی حرکتی ده کوراوغلو آیاقالنماسی کیمی  بئلی توشالییب کوراوغلو دسته 

لری اونون روس تزارینا قارشی و خانالرین ظولمو قارشیندا مبارزه یه قالخیر و بوتون ایران و روی ایگید

چیگین   کیشیلرله  قادینالر  دا  بورادا  آپاریرالر.  مبارزه  قارشی  ظلمه  توپالنیب،  چیگینه    - باشینا 

یاشاییرالر، ساواشدا و تارالدا ارلرینی، آتاالرینی و قارداشالرینی یالقیز بوراخمیرالر. اونالر دا تفنگ اله  

 آلیب تزار و شاهالرال ساواشیرالر.

نین قلمی ایله یازیلی ادبیاتیمیزا  یر سیرا داستانالر آذربایجان شاعرلریردیم کی ب بونو آرتیرماق ایست   

و   سهیل  داستانی،  گلشا  و  ورقا  مثال  کؤچموشدور.  داستانالریدا  آشیق  داستانی،  نین  نوبهار 

شیرینلیگینی ساخالییرالر. بو اثرلر یوسف مداح، مسیحی و خواجه مسعود کیمی بؤیوک شاعیرلرین 

کالسیک ادبیاتیمیزدا جانالنیب و دیری قالیبالر. یازیلی ادبیاتال شفاهی ادبیاتیمیزین ایکی    قلمی ایله
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آل   ملت  –طرفلی  باشقا  ادبیاتیندا  آذربایجان  سئوگی  وئری  قونودور.  بیر  فرقلی  ایله  ادبیاتی  لرین 

ز دا بو قونویو داستانالریمیزدا دا عدالت قونوسو همیشه خلق طرفینده مودافیعه اولونور و آشیقالریمی

 نی دیری ساخالماقدا اؤز رسالتلرینی ایفا ائتمیشلر.ییب و بو روحیهسئوه سؤیله –سئوه 

للیکلر  لر، عاییله آراسیندا صمیمیت و گؤزهسئوگی داستانالریندا ائل ایچینده پاک و صمیمی رابطه

بت، اوزاقلیقالر ائل دردی و  ن آیریلیق، حسرت، غرتصویره آلینیر؛ آنجاق سئوگیلیلر آراسیندا اوز وئره

محنتی کیمی تصویره آلینیر. آنجاق انسانالرین هامیسی یاخشی، دوزگون و عدالت سئور دئییلدیلر. 

اگری   طمعکار،  آراسیندا  ساده    –اونالرین  کی  واردیر  دا  رفتارالر  نیلمز  بگه  باشقا  و  ریاکار،  اوعرو، 

عاشیق و معشوقالر    –روما سالیرالر. قهرمانالر  یاشاییشی سئوگیلیلره چتین و گاهدان دؤزولمز بیر دو

لیغی، دوزلویو عیان ائتمه  یه قالخیب و صداقتی، یاخشیلرله مبارزهلره دؤزوب، پیسلیک بو چتینلیک 

بیر   سئوگیلیلرین  اوالر  دینده  ایکی  داستانیندا  کرم  اصلی  اوالن    –لیدیرلر.  مانع  چاتماسینا  بیرینه 

سینه  دن اؤترو گلمهریلیر کی دین سئوگی ایله دوشمن یوخ، بلکه سئوگینیر و گؤستهتعصبلر پیسله

جاتماسینا   بیرینه  بیر  عاشقین  ایکی  خادمی  کلیسا  متعصب  و  قالین  قافاسی  آنجاق  دورور.  طرفدار 

ید اسماعیل سئوگیسینه چاتماق اوچون قیلینج  لر یارادیر. شاه اسماعیل و گلزار داستانیندا ایگانگل

چالمادان باشقا بیر یول تاپمیر. عباس و گولگز داستانیندا شاهین گؤزو دارلیق و ظولمو سئویگیلیلری  

 اوزاق سالیرسا دا، اونالری بیر بیریندن آیرا بیلمیز.  

 

 
 محبت داستانالری 

 فرقلی اوالراق، ائپیک داستانالر وطن، آزادلیق  محبت یا سئوگی داستانالری، ائپیک داستانالریال          

و خالقدان مودافیعه ائده رک، سئوگی داستانالریندا وفا، محبت، عدالت و یئنه ده خالق قونوسو اساس  

راحیاتلیق   داستانالری  محبت  یاریدیلیرسا،  یامانالری  مبارزه  و  ساواش  داستانالر  ائپیک  قونودور. 

ریاکار اما  یارانیر،  خالق  زامانالری  ده  بلکه  و  موجوددور  هله  دوشمنلری  خالق  و  طمعکارالر  الر، 

 آراسینداندیرالر. 

 همیـشـه الیـنده اخـتـیار اولماز فـرصت الده ایکن یـاخشـیـلیق ائیله    
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 مـاال ـ مولکه، عمره اعتبار اولماز. نمـه دولـتیـنه ـ مــالـیـنـا  گل گووه  

 المثل استفاده شده است :  ز چهار ضربدر یک بند از شعر زیر یا چهار مصرع، ا

 سـؤیود بار گتیرسه، باغچا ـ باغ اولـماز.  اولغون جوشا گلسه کؤپوک یاغ اولماز، 

 ر. یــئل اسـنـده آلـچاقــالرا ائـنـدیــره زیبیل تپه اولـسا، کولـلـوک داغ اولماز، 

 
 آشیقالر یارادیجیلیغیندا قادین سیماسی  

آشیق          سیماسی  تاپمیشدیر.قادین  معناسینی  حقیقی  اؤز  سؤزوندا  و  سازیندا  بو    الرین 

لری دیله گلمیش و خالق سئودیگی کیمی هر شئی اؤز یئرین آلمیشدیر.  یاردیجیلیقالردا خالق ایستک 

بانو هر بیر ائپیک، سئوگی داستانالریندا قادین سیماسی خالق ایسته دیگی کیمی تصویر اولونموش:  

للیکلریله برابر ایگیدلیک، ساواشجیل و انسانی روحیه  گار، هاجر و... اؤز گؤزهچیچک، سالجان خاتون، ن

سئوگی داستانالریندا اوالن    – لرله میسدانا گلیرلر و ائل اوغروندا، وطن یولوندا مبارزه آپاریرالر. ائپیک  

دیر. نهایت سئوگی  ل اولدوقالرینا حالدا، قهرمانلیقالری دا وارعرب زنگی، رعنا خانیم و... محبتلی و گؤزه

وفا،   گئدیشلری:  انسانلیق  اوچون  چاتماق  سئوگییه  و...  سارا  پری،  گولگز،  اصلی،  داستانالرینداکی 

لرینی تمثیل ائدیرلر. دده قور داستانهای اسکی  صداقت، فداکارلیق، نجابت و باشقا انسانلیق خصوصیت

اوالراق، کوراوغلو حماسه باغلی  اورتا  دورانا  عصرلرین داستانالری و قاچاق نبی کئچن یورایلین  لری 

 داستانالری اوالراق، هامیسیندا قادین سیماسی فخر ائدیجی بیر سیماالردیر. 

و     ائدیر  ایفاده  لرینی  ایستک  زمانین  همان  یاراناراق،  شرایطده  تاریخی  و  اجتماعی  سیماالر  بو 

دیر و بو  دهالرین قادینا باخیشینی گؤسترمهیگؤردویوموز کیمی هر زماندا اولورسا اولسون، آذربایجانل 

سئوگی   ده  ایسترسه  داستانالریندا،  ائپیک  ایستر  سیماالردیر.  ائدیجی  فخر  ده  بوگونوموزده  سیما 

داستانالریندا اوالن قادینالرین سیماسی بوگونکو انتظارالردان اوزاق دئییلدیر و گونوموزون ایسته دیگی  

ردا آذربایجانین ان اوزاق کندلرده یاشایان ساده انسانالرین و ان بؤیوک سیماالر اولموشالر. بو سیماال

 دیگی و آرزو ائتدیکی قادینالردیرالر.شهرلرده یاشایان انسانالرین دیله
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 دده قورقود  داستانالری
ادییاتیندا بشریت خزینه دونیا  بلکه  یوخ،  آذربایجاندا  قورقود داستانالری تکجه  .  لریندن ساییلیردده 

 سیز کتاب دده قورقود دونیانین شکفتی لریندن و آذربایجانین فخرلریندن تانینیر.شوبهه

تانینیرمیش. سندلر گؤسته    بیر کتاب یازیلمیش و ساسانیالرین زمانیندا  بئله  اؤنجه  ریر اسالمدان 

-الر هارونانوشیروانین وزیری اوالن بوذرجمهر کتابخاناسیندا ساخالنیالن دده قورقود کتابی، سونرا

 سینه دستور وئریلمیشدیر.  یه چئویلمهدن عربجهالرشید زمانیندا تورکجه 

گونوموزه بیلدیگیز کیمی اسالمدان قاباق بیر سیرا تورکجه کتابالر و داستانالر یازیلمیشدیر کی بو   

ق دئمک اوالر  ن آلتون یاروق بونالرین آراسیندا بوگونه قدر قالماقدادیر. آنجادگلیب چاتیبدیر. او جمله 

کی آذربایجاندا یازیالن و آذربایجانین هر یانیندان قوخوسو گلن اثر و ان اسکی اثر همین دده قورقودون 

 دیر.دیر.  بو داستانالر مختلف فورماالردا، حتا ناغیلالریمیزدا دا گؤرولمکدهداستانالری 12

 



 

171 

 

 
 

الیمیزدهدده قورقود داستانالری تمام اصالتی و ساده           ایله  لیگیله بوگون  بورادا اوسطوره  دیر. 

 بیرینه قاریشیبدیر. بورادا اوالن قهرمانالر هله ده بیزیمله یاشاییرالر.   –تاریخ بیر 

رولالرینی اویناییرالر. تاریخ  لریمیزده و بوتون تاریخی کتابالردا یازیالن قهرمانالر بورادا اؤز  اوغوزنامه    

نین سیخ باغلیلیغینی گؤرمک چتین دئییلدیر. اوغوزون آلتی اوغلو: گونش، آی اولدوز،  ایله اوسطوره

دن تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و باشقا کتابالردا  لرین و تاریخی کتابالرین اوجملهداغ، دنیز و اوغوزنامه

قهرمانالر اوجم بورادا اوالن  بامسی بیرک، ثپهلهگلمیشدیر.  باسا دن  قانگؤز،  قازان تؤره ت،  خان و  لی، 

 دیر.لیالری دوشونجه. اونالرین حیاتی معنالی و اوالیباییندیر هله دونیا ادبیاتیندا ایزلری واردیر
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ادیر.  دیر و حیات قاتی بیر ابهام آلتیندا گیزلی قالمادطبیعتین ان بؤیوک سیرری همان حیات        

دیر. حقیقت حیات اولدوقدا معناسینی الدن وئریر و حیات  آنجاق حیات و طبیعتین شاه اثری ده انسان

 دیر کی کائناتا ایشیق ساچیر و بو ایشیغی ساخالیان یئنه انساندیر.دا انسانال معنا تاپیر. انسان بیر شعله

نیر و قادین انسانین آناسی کیمی قثوتلو ساییلیر.  کتاب دده قورقودون اؤن سؤزونده انسان تعریفله    

داستاندا قادین سیماسی گؤز قاماشدیریجی قدر گؤزَلدیر. هر بیر    12بو داستانالردا اصل آنادیر. هر  

ول بیر گوجلو و قهرمان اردیر.  داستاندا بیر قادین واردیر و اساس سیما تانینیر. دومرول داستانیندا دومر

بو   دومرول  آغالشمادادیرالر.  آنجاق  اوتورموش،  کاروان  بیر  یانیندا  کؤرپو  بیر  کی  شاهیددیر  او 

نی سوردوقدا، بیر گنجین ناغافیل اؤلوموندن خبر وئریرلر. قاتیلین کیم اولدوغونو آغالییشالرین سببی

یر عزرائیل هارادا اولورسا تاپسین و او گنجین انتقامینی  سوردوقدا، عزرائیلی آد آپاریرالر. او دا سؤز وئر
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نین نه اولدوغو  لریلره گئدیب چاتیر. هله اؤلومون سببآلسین. گؤروروک لو داستان تاریخدن اؤنجه

 انسانالر اوچون تانینماییر.  

سیرا اوالیالردان   هر حالدا دومرول تانریدان ایسته ییر عزرائیلی اونونال اوز به اوز ائتسین. نهایت بیر   

سونرا عزرائیل دومرولون جانینی آلماغا مجبور اولور. آنجاق دومرول تانری یا معقتد اوالراق، تانری اونا  

سین کی اونون ییر اؤزونون اؤلومو عوضینه باشقاسیندان ایستهفرصت وئریر و عزرائیل اوندان ایسته

ییرسه وئریر اما جانینی  مکنت نه ایسته  –مال    یئرینه جانین فدا ائتسین. آتاسی بونا راضی اولموز و 

یه حاضیر اولور. نهایت دومرول گئدیر  یینی فدا ائتمهمیر. آناسی دا جاندان باشقا هر نهوئرمک ایسته

یه حاضیر اولور، ولی دومرول اونا  اؤز قادینیندان وداعالشسین. بورادا اونون قادینی جانینی فدا ائتمه

نین  لیکله تانریی بئله گؤردوکده اونالرا نئچه یوز ایللیک عؤمور باغیشالییر و بئلهراضیالشا بیلمیر. تانر

 ل گؤرونور؟! قراری عشق و سئوگی اوچون پوزولور. بورادا قادین رولو نه گؤزه

 دیر. سئوگی و اونون مقامی تانری یانیندا و انسانالر آراسیندا.بو داستان داها ناغیل یوخ، بیر اوسطوره   

باشقا بیر داستاندا قانتورالی اؤزونه اش )همسر( آختارماق اوچون اؤلکه لری گزیر. او ائله بیر قادین     

آختاریر کی اوندان اؤنجه یوخودان آییال، اوندان قاباق دوشمنه هجوم گتیره و اوندان اؤنجه و اوندان 

 ره. داها آرتیق ایگیدلیک گؤسته

-دیر و اونو بیر ایگیده وئرمک ایستهک قیزدیر. او بیر سلطان قیزیلره مالی للیک سالجان بئله بیر اؤزه    

میداندا   بو  قهرمانالر  چوخلو  بیر  بیلسین.  اؤلدوره  حیوانی  اوچ  و  گیرمیش  میدانینا  مبارزه  کی  ییر 

جانالری قویموشالر. قانتورالی بئله بیر میدانا گیریر و سالجانی الده ائدیر، آنجاق اؤز آنایوردونا دؤندوکده  

ورقون اولدوغو اوچون بیر آغاجین آلتیندا یوخویا گئدیر. ائله بو زامان سالجان ساواش پالتارینی گئییر  ی

ایسته اولماق  موغایات  ایگیدیندن  اؤز  دوشمنله  و  باشینا  تک  سالجان  و  چاتیر  اونالرا  دوشمنلر  ییر. 

یه گیریب و شوکر سجدهساواشا گیریر. قانتورالی یوخودان آیینیر و سالجانی بو دورومدا گؤردوکده  

 ائدیر. 

هم      ایگید؛  هم  گؤزلدیر،  هم  او  آلینمیشدیر،  تصویره  گؤزل  چوخ  سیماسی  قادین  دا  داستاندا  بو 

گلهعاغیللی هم  گؤرهجهدیر  دوزگون  آراسیندا  یی  قادینالری  آذربایجان  تکجه  سیماالر  بیر  بئله  ن. 
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ه دونیا ادبیاتیندا بیرینجی  دسیماالری گؤسترمهنین داستانالری بئله  گؤرمک اولور. دده قورقود کتابی

 یئری توتور.

دیر. داستانالردا گؤردویوموز بئله سیماالر، آذربایجان  قادین انسانالرین آناسی و یاشاییشین یاریسی     

خالقی نین قادینا باخیشینی، شرف و عزت آرتیران بیر موجود بیلدیگی همین دده قورقود کتابیندا  

دیر. بو کتاب مین ایللر بوندان اؤنجه یازیلیبسا دا، سانکی بوگونون انسانالری آیدین گؤز اؤنونده  –آچیق  

نین دورومونو و قادینالرین عاییله ده، ائل ایچینده  رینی آچیقالییر. او زامان عاییلهنین دوزگون فیکیرل

رک بیزده داها سایغی و داها حؤرمت دویغوسونو اویادیر. بورادا قادین هر رهو اؤلکه دورومونو گؤسته

لور؛ تدبیرلر تؤکور  لر وئریر، ارینه، آتاسینا و قارداشینا دایاق اولر اوچون ان گؤزل مشورتدورومدا کیشی 

 و انسانالر اوچون سعادت گتیرمه یی گؤسته ریر.  

شیر و اوشاق  خان بیر اوغول صاحیبی اولور. او اؤز آروادی ایله مشورتلهبوغاچ داستانیندا، دیرسه    

لری تیمارالییر، آجالری دویورور، چیلپاقالری گئییندیریر. نهایت اوشاق  صاحیبی اولماق اوچون یتیم 

یاشینا چاتارکن بیر وحشی حیوانی اؤلدورور و بوغاچ لقبینی آلیر. آنجاق    15ی اولور. اوشاق  صاحیب 

دوشمنلر ساکیت دایانمیر و آتاسی یانیندا اونو چوغوللورالر. آتاسینا بئله دئییرلر کی سنین اوغلون 

باشقاالری ائدیر،  ظولوم  اینجیدیر،  مال  مظلومالری  گؤزو  - نین  و  اوزادیر  ال  نین  باشقاالری  دولتینه 

خان بونالری ائشیتدیکده ناراحات اولور و اوغلونون اؤلومونه راضیالشیر. اونا گؤره  ناموسونا تیکیر. دیرسه

رک اوغلونو تیمارالییر. یاراالرینا مرهم قویور  شکارا گئدن اوغلونو چؤلده یارالیر. اما آناسی بونو ائشیده

دیر. یئنه دوشمن بوش یئره اوتومور. دیرسه خانی توتوب نین گؤزوندن ایراق باالسینی توخداو آتاسی

 اؤزلریله اسیر آپاریرالر. 

بورادا     ائدیر.  تشویق  قورتارماغا  آتاسینی  اونو  و  بوغاجی ساهالدیر  بئله گؤردوکده  آناسی  بوغاجین 

ور. او  خان قادینی یا بوغاچ آناسی، بیر مهربان آنا کیمی و بیر وفالی قادین کیمی تصویر اولوندیرسه

رک سینه آلدانسین. او آنا اوره یینه موراجیعه ائدهبوغاچین آتاسی کیمی دئییلدیر کی دوشمنین حیله

لی قادین کیمی اونا مشاور اولور، اونا یاردیمچی  نین ده یانلیشینی دویور، آنجاق بیر دوشونجهاؤز اشی

 اوغلونو و ارینی نجات وئریر. – اولور و هر ایکسینی 
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زان داستانیندا، قازان خان چؤله چیخیر اوو توتماق اوچون. دوشمنلر خبردار اولوب، اونون سالور قا    

رک اونون حرمینه هجوم گتیریر و قادینالری، قاراواشالری اسیر توتورالر. بورال  غفلتیندن استفاده ائده 

خاتوندان   بورال  و  قورور  مجلیس  دؤنوب  یوردونا  اؤز  دوشمن  آنجاق  توتولور.  دا  ییرلر  ایستهخاتون 

مجلیسده بیر ساقی کیمی شراب دوالندیرسین. اونالرا اویناسین. آنجاق بورال خاتون قادینالر آراسیندا  

هانسی اولدوغو گیزلی قالیر. بوتون قاراواشالر هر بیری اؤزونو بورال خاتون تانیتدیریرو دوشمن بورال 

اشکنجه اوروزو  اوغلو  نهایت  قالیر.  عاجیز  تانیماقدا  ایسته  خاتونو  تانیماق  آناسینی  اما وئرمکله  ییرلر. 

بوتون اشکنجه آنا حؤرمتی داها واجیب ساییلیر.  ناموس و  لره دؤزوب سسی چیخمیر.  اوروز اوچون 

آنجاق بو زامان قازان خان خبردار اولوب حمله گتیریب و هامیسینی نجات وئریر. بو داستاندا بورال  

آنا اولدوغو حالدا، وفالی و فداکار بیر قادین اولدوغونو دا اثبات  یی یانان مهربان و تدبیرلی  خاتون اوره

 ائتدیریر.

یاشینا چاتیب،    15اوزه گلیریک. بورادا اوروز    –اوروز داستانیندا باشقا بیر قادین سیماسی ایله اوز     

-ایستهدده قورقوددان آد قازانماق اوچون چالیشیر. آتاسی اونو اوو اوچون چؤله چیخارماق و سیناماق  

ییر. اونا اوخ آتماق، آت سورمک و قیلینج وورماغی اؤیره دیر. بو زامان دوشمن حمله ائدیر و ساواشدان  

سونرا اوروزو توتور و اسیر آپاریر. آتاسی بئله دوشونور کی اوغلو ساواش میدانیندان قاچیب و اسیر  

انمیر. بورال خاتون ساواش پالتاری  دوشوب. پس یوردونو قاییدیر. اما اونون آناسی بورال خاتون بئله این

گئییر و قیرخ قاراواشی ایله اوغلونون آردیجا گئدیر. اوروزو و قازان خانی قورتاریب اؤز ائللرینه گلیرلر. 

 توی توتوب دوگون ائدیرلر.

بو داستانین اصلی قهرمانی بورال خاتون دور. اصلینده بورال خاتون دده قورقود کتابی نین قهرمانالری     

یی یانان و مهربان بیر آنا و هم وفالی و تدبیرلی بیر آرواددیر.  دیر، او هم اورهن بیر شخصیت ؤنونده گئدها

-نیب جشنالزیم اولدوغو زمان ساواش پالتاری گئییب، الینه قیلینج آلیر، الزیم اوالن زامان گؤزل بزه

دیرلر. اونالری سیماسیندا ان گؤزل آنا  نین هامیسی بئلهلرده سوزور. اصلینده دده قورقود قادینالری

لیق سیماسینی گؤرمک اولور. اونالر آت سورمکده، قیلینج وورمادا  سیماسی، قادین سیماسی و باجی

لیک تانینمیر، آنجاق محبت  دیشی  -چیگینه اولوب، یاشاییش میدانالریندا ارکک    –ارلریله چیگین  

اوبا، وطن و ملت یولوندا جانالرینی   –انا قویورالر. ائل زامانی بوتون وارلیقالرینی یاشاییش لوچون مید
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لره مالیک اوالراق، چؤلده بیر آسالن للیک ییب، انسانالر اوغروندا چالیشیرالر. اونالر تامام گؤزه مهاسیرگه

دورومو   - اولوب   قادینالر  کتابیندا  قورقود  دده  چئوریلیرلر.  کهلیگه  بیر  ماراال،  بیر  ائوده  باغیریرالر، 

شیلردن اوزجا اولماسا دا، آلچاق دئییلدیر. قادین انسان دوغان، ایگیدلر بؤیودن، عاقیللر بئجردن و  کی

بؤیوک و سایغیلی موجودو ساییلیر. کیشی ائده ن خلقتین ان  بیر  تربیه  اولدوغو زامان  لرین لیاقتی 

ونالری عاییله قورماغا  ده بئله بیر لیاقت اولمور. آنالیق محبتی اقادین صاحیبی اوال بیلیر. هر کیشی 

 یؤنلدیر. آنانین حؤرمتی، اخالقی عزتی، انسانلیق شهامتی قادینالردا گؤرونور.

نین ان گؤزل دورمونو دده قورقود داستانالری آراسیندا بامسی بیرک داستانینی  قادین سیماسی    

اؤز عم قیزیسی بانو  چیچک    دیر. او نین بهادیر و قهرمان بیر ایگیدیریر. بیرک اوغوز ائلیاؤزونو گؤسته

ریر کی اونا لقب  دیر. آنجاق گنج چاغالریندا وطن و ائل اوغروندا ائله قهرمانلیقالر گؤستهایله نیشانلی 

وئریلیر و بوزآت آدیندا آتی دا اونا هدیه وئریلیر. بانو چیچک ده اوندان اسگیک دئییلدیر، آت سورمکده،  

شیر، اوخ لرله گولهریر؛، الزیم اوالن زامان ارککایگیدلیکلر گؤستهقیلینج وورمادا، وطن و ائل اوغروندا  

ایل بیرک غربتده    16آتیر، آت سورور و ساواشا چیخیر. دوشمن دینج اوتورماییب، بئیرَکی اسیر توتور.  

اسیر قالیر؛ آنجاق اونو اؤلوم خبری ائله چاتیر. بونونال بئله، بانو چیچک وفالی قاالراق توی توتماییب  

ال بانو ییر. تا یالتاجوق آدلی بیریله گلین آپارما زامانینا چاتیر. بیرک یالتاجوقمهلین اولماق ایستهگ

چیچک تویونون خبرینی آلدیقدا قاالدان قاچیر؛ توی گونو ائلینه چاتیر؛ بیر اوزان پالتاری گئییب، ساز  

بوت تانییر.  اونو  بانو چیچک  اؤنجه  ایلک  گیریر.  مجلیسه  آلیب  ائل  الینه  تانیاراق،    –ون  بئیرَکی  اوبا 

 اونالرین تویالرینی توتورالر. 

قیزالری    ائل  چیچک  گؤسترمهبانو  شکیلده  قاباریق  سیماسینی  پاک  دهنین  اونالرین  تمیز    –دیر. 

-ریر. او قیلینج وورما کیمی وفادا، گؤزللیکده و محبت ساخالماقدا بیر گؤزل اؤرنک دویغوالرینی گؤسته

قود کتابی نین باشقا داستانالریندا دا: یگنگ، باس آت، ایمران، سیگرگ، قازان، ایچ اوغوز دیر. دده قور

یوروشو و. . . داستانالریندا دا قادین سیماسی چوخ گؤزل و فخر ائدیجی سیماالردیر. بو کتاب تکجه  

دین دورومو بورادا لر کتابی یوخ، یبکه قادینالر کتابی دا واردیر. آنا موقعیتی، باجی و قاکیشیلر و ارکک 

 دیر.لی و سایغیلیفخر ائدیجی، گوونمه
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 دده قورقود 

 ین دیلیندن "آشیق بشیر"ین: آشیق بیات، اوستادی سؤیله

 

ایل اؤنجه دونیادان کؤچوبدور، اونون شاگیردی آشیق بیات، بوگون ساغالم بیر جان و    50آشیق بشیر  

 ییر.اوستادیندان اؤیرَنمیش و سؤیلهذوقا مالیک اوالراق بو داستانی 

 

دده قورقود بیر نبی ایدی. او تورکلر آراسیندا بیر درویش ایدی. خالق اونا اینانیب هر سوآلی اوندان 

هلل دان سونرا هئچ کیمه باش  دی. اسوروشاردیالر. هر نه دئسه ایدی همان اوالردی. یاالن دیلینه گلمه

ینه ایلهام ائدردی. پیغمبر اسالم ئعوتینه باشلی ینده دده قورقود ایلک  یدی. اهلل تعالی اونون اورهاگمه

تورک ایدی کی اونا ایمان گتیردی. آذربایجاندان یوال دوشوب مکه ده پیغمبرین حضورونا چاتدی.  

 نی اؤرگشدی و آذربایجانا قئییدیب اسالمی تبلیغ ائتدی.نین اوصولالریاسالم دینی

ا     رحلت  جنابالری  علیپیغمبر  امامت حضرت  سونرا  و  ئدندن  اولدوغو  قوجا  ابوبکر  اما  چاتدی.  یه 

دا حضرت هامیدان بؤیوک اولماسینا گؤره پیغمبرین نایبی سئچیلدی. بیر حالداکی پیغمبر غدیری خم

وحدتی   آراسیندا  مسلمانالری  علی  حضرت  بئله  بوننان  تانیتدیرمیشدی.  امام  یئرینه  اؤز  نی  علی 

-ایل طول چکدی. بو زمان دده قورقود اما علی علیه   25ائله دی. بو سکوت  پوزماسین دییه سکوت  

ماق اوچون قوپوز الینه آلدی. او، بیر تخته کاسا گؤتوروب اوستونه نئچه سیم  لسالمین حقینی ادا ائلها

 دی.سؤیله "دیننحق علی"چکدی. ائللری دوالنیب، شهرلری گزدی و هر یاندا 

 زی اؤمبر بو حدیثی بویوروب حضرت پیغ 

 سؤزی  حجتدی  پیغمبرین  حضرت  عالمه                  

 اولسا قلبینده کیمین ذره اگر عشق علی 

 بلی  اشخاصه   او  واجبدی  آللهین جنتی                  

دی. شعرلر، مدح لر اوخودی. امام یئرینی خالفت ایله  نین حقیندن دفاع ائلهبو سؤزلرینن حضرت علی

 نن ایدی.  دی. اونون نظرینده خالفتی قوی قیراغا، غصب اولونسا دا، امامت علیتعریف ائله
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 کوراوغلو 

ده آراسیندا  داستانالری  آشیق  ادبیاتیندا  شفاهی  کوراوغلو آذربایجان  همین  قازانان  یئر  بیر  یرلی 

آراسیندا دا معروفدور.  لر  دیر. بو داستان قهرمانلیق داستانی اوالراق بوتون تورک دیللی ملتداستانی 

ملت  دیللی  تورک  تامام  اما  دیر،  قهرمانی  آذربایجان  بیر  کوراوغلو  کی  و  دوزدور  تانیرالر  اونو  ده  لر 

 ییرلر. داستانالرینی رغبتله ایزله

کوراوغلو بیر تاریخی سیمادیر، شاه عباس صفوی زامانیندا خالق عسیانالری آراسیندا باش قالدیران      

دیر. آدی و حرکتلری تاریخی  الر، خانالر و پاشاالرا قارشیب چیخان خالق قهرمانیو شاهالر، سلطان

یولوندا  آلما  حقلرینی  انسانالری  گؤرموش  ظلم  لرین،  طبقه  آشاغی  و  یئرلشمیش  دا  کتابالردا 

ریب، خالقی اؤز دؤورونه توپالییب و خالق آراسیندا بؤیوک محبوبیت قازانیبدیر. او  فداکارلیقالر گؤسته

نین قارشیسیندا دایانیب، عدالت قورماق و برابرلیک یاراماق  ران شاهی شاه عباس و عثمان سلطانیای

دا   موضوعالری  محبت  و  سئوگی  برابر  قهرمانلیقالرال  داستانالریندا  کوراوغلو  چالیشیبدیر.  اوچون 

دن خبر یوخ، اورادا  سی ساییالراق، اورادا ظلم دیر. چنلی بئل ایگیدلر یوردو، قهرمانالر اؤلکهسؤیلنمکده 

 لر بیرگه حقوقا مالیک دیرلر. آزادلیق و برابرلیک یاشاماقدادیر و انسانالر هامیسی، حتا قادینالرال ارکک

سازالردا       اوخونور،  رغبتله  آراسیندا  لر  ملت  دیللی  تورک  داستانالری  کوراوغلو  کیمی  دئدیگیمیز 

واریانتالرال؛ مثال زنگان واریانتالری بوتون آذربایجان  چالینیر و داستانالری سؤیله نیلیر. البتده مختلف  

دیر. آنجاق بونو واریانتالریال بیر اولورسا دا، تورکمنلر، اوزبکلر، آناتولوالریدا اوالن کوراوغلو ایله فرقلی

دئمک الزیمدیر کی تورکمنلر، اوزبکلر، گورجولر، حتا بالکان تورکلری آراسیندا کوراوغلو داستانالری  

دور و هر بیرینده مختلف واریانتالر واردیر و داستانالر دا بیر باالجا فرقلی دیر. حتا قهرمانالرین  موجود

 7777کیشی دن   40لرین ساییسی دا دا آدی بیر باالجا فرقلرله گئدیر. کوراوغلو باشینا توپالنان دلی

چنلی بئل دئییشیک    کیشی قدر سؤیلنمکده دیر. اما هامیسیندا قیرآت و دورآت واردیر. هامیسیندا

دیر کی بوتون خالقی  فرقلری نظرده توتاراق موجوددور. چنلی بئلده اوالن برابرلیک، عدالت و آزادلیق 

گه و عدالتین  جهکوراوغلو داستانالرینا چکیر و بئله داستانالری سؤیله مکله و ائشیتمکله اورکلرینده گله
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ینالرین دا رولو قاباریق شکیلده طرح اولونور. داستانالردا قورولماغینا اومودالر آرتیر. بو داستانالردا قاد

قهرمانلیقالرال برابر سئوگی و محبت ده دالغاالنیر. اساس موضوع ظالیملرله ساواش، یوخسولالردان  

 مودافیعه و عدالت دیر.  

ییلیر.  بوگون کوراوغلو آشیقالر دیلینده ان چوخ سؤیله نن و خالق ایچینده سئویلن داستانالردان سا   

داغی  جهجو ایلده عندلیب قره1804جی ایلده یازییا آلینمیش و سونرا  1721بو داستانالر ایلک دفعه  

 آدیندا کتابدا یازمیشدیر.   "لرنغمه "کوراوغلویا باغالنان شعرلری خالق دیلینده تو.پالییب و 

بیر مهتردیر. آت   باشالییر کی علی کیشی سلطان ساراییندا  بئله  بیر کیشی دیر.  داستان  بسله ین 

دیکده علی کیشینی چاغیریر  سلطانا بیر خان قوناق گایر و سلطان قوناغینا بیر آت هدیه وئرمک ایسته

یی تکلیف ائدیر. علی کیشی دوزگون آت تانییان  و قوناغا الییق اوالن ایکی مادیان سئچیب گتیرمه

ه گلدیکلرینی سؤیلور. اما سلطان و اونون اولدوغو اوچون ایکی قوالن گتیریر و دریا آتالریندان عمل

یی اوچون اؤزلرینه توهین ساییب، اونو قوناغی آت تانیمادیقالری اوچون بو ایکی آریق قوالن سئچمه

رک علی کیشی بو ایکی  جزاالندیریر و دستور وئریر ایکی گؤزونو چیخارسینالر. ایکی گؤزونو الدن وئره

ائله ده اولور. آنجاق علی کیشی بو ایکی آریق قوالن و اوغلو روشن ایله ییر.  قوالنی اونا وئردیگینی دیله

داغا کؤچور. اوغلونو و ایکی قوالنی بئجردیر و او آنالر همان قیرآت و دورآت اولورالر و اوغلو روشن  

سونراالر همان قهرمان کوراوغلو یا چئوریلیر و آتاسی نین انتقامینی تکجه سلطاندان یوخ، بلکه بوتون  

لردن آلماغا آیاغا قالخیر و مظلوم  انالر، پاشاالر، شاهالر و سلطانالردان، داها دوغروسو بوتون ظالیمخ

 انسلنالردان حمایت ائدیر. بئله لیکله داستانالر یارانیر. 

رک  آنجاق کوراوغلو فردی انتقامدان، بیر اجتماعی قهرمانا چئوریلیر و بوتون خالقالردان حمایت ائده   

 انی اولور. او، شاهالرا، خانالرا قارشی اولدوغونو بئله اوخویور: خالق قهرم

 قـیررام قـایـاالری، یـیـخارام داغـی    

 خـانالر زهر ایـچـر، سـلطانالر آغـی    

 چنلی بئلدی قوچ کوراوغلو اویالغی      

 شاه دا گـلسه چنلی بئله قـویمارام!      
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یاتاغی   کوراوغلو داغالردا یاشاییر و یولو بوتون اشغالگرلره باغالییر و داغالر اونون دیلینده قهرمانالر 

 ساییلیر:  

 مــــنــی بـــــیـــنـادان بـسـله دی     

 داغــــالر قــویـنـوندا ـ قـــویـنـوندا.     

 تــــولــک تــــرالنـــالر سسلـه دی     

 ـوندا ـ قـــویـنـوندا.  داغـــالر قـــویـن   

 

 دوالنـــدا ایـــگــیــد یــاشـــیـــمـا    

 یــــاغــی چــیـخـدی سـاواشــیــمـا    

 دلــــیــلـر گــــلــدی بـــاشـــیمــا    

 داغــــالر قـــویـنـوندا ـ قـــویـنـوندا.     

     

 ســــفـر ائـــیــلـه دیـــم هــریــانــا

 الری گــتـــیــردیـم جـانــا  شــاهــــ   

 قـــــیــرآتــیـم گــلـدی جـــووالنــا    

 داغــــالر قــویـنـوندا ـ قــــویـنـوندا.     

کوراوغلو اؤزونو چنلی بئلین قهرمانالریندان بیری کیمی ساییر و اونالردان آیری گؤرمور. او، بوتون 

 خالقالردان دفاع ائدیر و هامی دا اونو سئویر: 

 قیرخ مین گورجو، لزگی، روستم اووالدی                                     

 چـکـر قیـلـیـنج، کـسردمـیـر پـوالدی     

 سـاالر جـانـا قــورخـو کـوراوغـلو آدی     

 کوراوغـلـو اوسـتـونـه شـیـرلـرله گلیب       

یی اؤزو دوزگون بیر یول سئچیر. او هاو، غالب گلمک اوچون هامییا باغالنیر و بوتون انسانالری سئوم

 دن اوالراق جانینی فقیر خلق یولوندا قویماغا گووه نیر: یوخسول عاییله
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   قـول دیـیه رلر، قـولون بـوینون بورارالر             

 1قـولالر قـتاباغینـدا گـئـدن تیـرم مـن.           

     

-قوشونونون یولونو کسیر تا بدبخت ملته زوراکیلیق ائده بیلمهکوراوغلو یول کسیر، اما کیمه؟ شاهالر 

بینوا  و  کسیر  قاباغینی  خانالرین  آلسین.  خرجینی  فقیرلرین  تا  کسیر  یولون  تاجیرلرین  سین؛ 

  – سین. آلدیغی مالالری، قیزیل  اکینچیلرین اللریندن آالن باج و خراجی شاهالرا، سلطانالرا گؤندرمه

لرینی خانالر، پاشاالر قارشینا گوجلندیریر  لر آراسیندا بؤلور. او اؤز دلیلهگوموشلری ده یوخسول عایی

 و ساواش زامانی اؤز هامیدان قاباقدا بو ساواشارا گیریشیر:

 هـــویـــدو دلـــی لــــریـم، هــــویــدو     

 یــئــری یــیــن دوشــمــن اوســتــونـه     

 ـــیـــن  مـــن اؤزوم اصــــالن پــــاشــان   

         2هـــره نــیــز بــیــر خــان اوســتـــونـه    

دیر ده.  کوراوغلو قیلینج ووران بیر ایگید اولدوغو زامان، گؤزرل ساز چاالن و شعر اوخویان بیر آشیق 

ن و ائپیک شعرلردیر؛ خالقی اؤز حققینی آلماغا چاغیران و خالقدان  شعرلری خالقدان حمایت ائده 

 ن شعرلردیر.ائده مودافیعه

کوتله    خالق  ساده  انسانالر  ییغیالن  باشینا  کوراوغلو  بئلده  دمیرچیسیچنلی  چئبانالر،  لر،  دیر: 

بندلر و ساده انسانالردیرالر کی خانالرین، پاشاالرین، شاهالرین ظولموندن جانا گلیب  لر، نالاکینچی

دیر. کوراوغلو هر زمان بیر کوراوغلو بو انسانالرین رهبریو ایندی حقلرینی دوشونوب، ال بیر اولورالر. 

 شیر:مشورتله –ایش الزیم گلدیکده اونالرال اوتوروب 

  لـریم، خــبــردار اولــون  ایـــگـیــد دلی          

       3بــوگــون بیر تدبیره گلمک گرکدیر                                      

 
 . 217افنديف، آذربايجان شفاهي خلق ادبياتي، ص  1
 .  218همان، ص  2
 .  54، ص 1382م. كريمي، كوراوغلو حماسه سي، تهران، انتشارات انديشه نو،   3
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رگه اوتوروب عاغیلالرینی بیر یئره توپالییب قرار آلدیقدادیر کی سؤزلری بیر اولور  او بیلیر کی بی       

دوزگون. کوراوغلو تکجه بیر یئرده خطا ائدیر و تک باشینا تصمیم توتور و اونا گؤره    –و یولالری دوغرو  

ی اوغروالییر. ده کئچل حمزه کیمی خائینه دوچار اولور. آتین ساخالماغینی اونا تاپشیریر و او دا قیرآت

بئله   و  ائدیر  انتقاد  اونو  دا  خانیم  نگار  زامان حتا  بو  اولور.  توتماغین سونوجو  تصمیم  باشینا  تک  بو 

 دانالییر:

 کـــال قـــوشـوب، کــوتـان اکــمـه یـن     

 نـانـــیـن ســـفـره یــه تــؤکــمــه یـن    

 آری نــیــن قـهـریــنــی چــکـمـه یـن     

 ـــیـن قــــدریــــن نـــه بـــیـــلـر؟  بــال   

 

 اوتــان قــــوچ کــوراوغـــلــو، اوتــان!    

 داغـــالیـــن دامـــنـیـن تــــوتــــان    

 ســنــیــن کـیـمی بـــاشــا چـــاتـان    

 ائـلـیـن قــــدریـــن نــــه بــــیــــلــر؟    

یولونو     خطا  اؤز  کوراوغلو  دوشور. بورادا  یوال  تکلیکده  اوچون  ائتمک  جبران  خطاسینی  و  بیلیر 

سین. او کوراوغلونون بو خطاسی و اونون جبرانی سبب اولور هئچ بیر زمان تک باشینا بیر ایش گؤرمه

دیر، وطن اوغروندا جان قویمالی، خالقا دایانمالی و اونالرین یولوندا لیایمان گتیریر کی خالقینی سئومه

 دیر:  تمک فداکارلیق ائ

 دیــر دئــمــه کـی کـوراوغـــلـو تــک    

 سی وار  ـئـــددی دلــییـئـتــمیـش یــ   

 ی اوغــلـو، بــلـلـی احــمـد  دمــیــرچـ   

 سی وار.  ـواز، عـــیـــسـی بـــــالــیایـ                         

 

 ک وشـــســم ائــــیــلــر کــؤمــدارا د   



 

183 

 

 ک  ــوا گـــونــو، دوســـتـا گــرهداعــــ   

 ـار ســـفــره، وئـــره ر یـــئـمــک آچــ   

 ـیـــرتـی وار، نــــامـــوســتی وار.  غـــ   

 

 ونـــون اوجـــــا بـــویـــو کـوراوغـــلـ   

 رده تــوتــولــور هــویــو هــــر یـــئــ    

 ویــو قــچــنـلـی بـئـلـده گـــؤتــور ـ    

 ی وار.  ـیـــر اوبـــــا ـ اولــــوســآغــــ   

دیر. او کوراوغلونو خانیمی و عثمان  کوراوغلو داستانالریندا ان گؤزل سیماالردان بیری نگار خانیم        

    دیر. او بیر مکتوبدا کوراوغلویا بئله یازیر: نین قیزیسلطانی

 قـیـزییام، نگاردیر آدیم،   1خـونـکارمــن                                   

 شــاهـالرا، خـانـالرا مـحـل قـویـمادیم،     

 بـیـرسـنـسن دونــیـادا منـیم مـورادیم،     

 رم اؤزونــه ائــلـه یــار مـنی.  ایــســتـه   

نیر و کوراوغلو کیمی خالق یولونا  او، کوراوغلونو یاردیمی ایله چنلی بئله گلیر، کوراوغلو ایله ائوله       

ییر. نگار سیماسیندا بیر  لره بیر آنا کیمی محبت بسلهقاتیلیر و خالق یولوندا چالیشماغا باشالییب، دلی

بوتون ایگیدلره سالیر و هامیسینی اؤزونه مهربان آنا گؤروروک. آنجاق اونون اوشاغی اولمور، محبتینی  

 اوغول ائدیر:

 نـئــجـه بـــاخـیــم ائـــو ـ ائـشـیـگـه،    

 یـــــارالــی کـــؤنـــلــوم اوشــــویــه،     

 تــــوز ـ بــورومـوش بــوش بـئـشـیـگه،    

 شـــیـریـن الیـــال چـــاالن یــوخـــدور.    

 

 
 "خودکار" دا یازیلیر. گاهدان  1
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 ر، ـلی گـــولـلــر بـــزهچــــنــلـی بـــئـ   

 ر؟  گـــولــلـر ســـارالــسـا، کــــیــم اوزه   

 ر، هـــــر قــــوش بـــاالســـیــلــه گـزه   

 نــــیــیـه ســـنـیـن بـــاالن یـــوخدور؟    

 آنا اولور. آشلغی قاتالردان اوالراق، ک.راوغلو اؤزونو اوغول سئچیر و نگار دا اونا  – اما ایواز        

خالقالری       دونیا  بوگون  قازانیبدیر.  یئر  بیر  گؤرکملی  اؤزونه  ادبیاتیندا  دونیا  داستانالری  کوراوغلو 

دیر کوراوغلو داستانی.  اونون اساسیندا گؤزل داستانالر، رومانالر،  آراسیندا ان تانینمیش بیر داستان

نیا شهرتی  نین کوراوغلو اوپراسی دُئییر حاجی بیگلیدن اوزفیلملر، اوپراالر یازیلیب و یارانیبدیر. او جمله

  1قازانمیشدیر. 

دیر. او خالقی چاغیریر بلکه  یه چاغیریشی بو داستانالرین اؤنملی یئرلریندنکوراوغلونون مبارزه        

 شاهالرین و سلطانالرین تختینی چئویرسینلر:  

 لـریم  دولـون آت بئـلـیـنـه قـوچ دلی   

 خـودکاری تـختیندن ائندیراق، هویدو.    

 تــاالیــاق مـولـکـونـو، آالق جانـینی     

 شـاهـین چـیراغینی سوندوراق، هـویدو.    

         

حسین تماسیب و باشقاالری  یان« ، ح. علیزاده، پروفسور محمد»تبریزلی آراکل«، »الیاس موشق      

-، آراشدیرما و تانیتدیرماق اوچون زحمتلرینی قید ائتمهآذربایجاندا کوراوغلو داستانالرینی توپالییب

 ییک. لی

دن الکساندر  لر چکمیشلر او جمله مستشرقلری ده کوراوغلو داستانالرینی دونیایا تانیتدیرمادا زحمت   

کی   ساییلیر  مححق  ایک  ملتلرینه    150خودزکو  اوروپا  داستانالرینی  کوراوغلو  اؤنجه  بوندان  ایل 

 
 م. كريمي، كوراغلو حماسه سي، كوراوغلو اوپراسي.  1
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بوگ اما  100ون  تانیتدیردی.  کوجوددور.  داستانالری  کوراوغلو  آرتیق  پروفسور    18دن  داستانینی 

 1تهماسیب بیر گؤزل کتاب فورموندا توپالییب و ان دوزگون بیر رومان کیمی هدیه ائتمیشدیر.

 کوزاوغلونون واریانتالرینی بئله لیست ائتمک الالر:     

 ( کوراوغلو یارانیشی 2( کوراوغلو نون ظهورو،  1 

 سی  مصطفی بیگین چنلی بئله گلمهگیزیر اوغلو( آ4کوراوغلو بنون حسن پاشا ایله ساواشی  ( 3

 سی  (زرشال خانمین چنلی بئله گلمه6  سی  ( مرجان خانمین چنلی بئله گلمه5

 ( نگار خانمین قاچیرماسی  8   ( کوراوغلوی معروف روم 7

 شیر و پلنگی   نین( منم بو اؤلکه10  سی  ( ایوازین چنلی بئله گلمه9

 ( تورکمن سفری 12  ( ایوازی شاما گؤندرمه  11

 ( کوراوغلونون دیولرله گؤروشو14             سفری  ( روم  13

 ( کوراوغلونون تهرانا سفری  16   ( قهرمان  15

 ( سفر کوراوغلو به ارز روم 18   ( سفر کوراوغلو به توقات  17

 ( قیرآتین اوغروالنماسی  20 (کوراوغلونون قیلینجی نین اوغروالنماسی 19

 سی  بئله گلمه(بنفشه خانمین چنلی22 ( سفر کوراوغلو به استانبول  21

 ( کوراوغلو و آشیق جنون   24(کوراوغلونون نگارخانمی گتیرمک اوچون سفری      23

 ( کوراوغلو و بولوبیگی  26  ( کوراوغلو و دمیرچی اوغلو 25

 ( دربند سفری  28   (روم سفری  27

 ( کوراوغلو و کچل حمزه   30             ( دورنا تئللی   29

 یدده ز( کوراوغلو بای 32 ( آمدن محبوب خانم به چنلی بئل  31

یوروشو     ( حسن 34  سی  ( دورآتین ایتمه33 بئله  بغداد سفری   35پاشانین چنلی    )

 ( کوراوغلونون باللی جایا سفری 36                         

 ( کوراوغلونون قوجالیغی  38 سی دا ایتمهونون قارص( کوراوغل 37
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 1آناتولو واریانتی  

بورادا     گئیینمیشدیر.  پالتاری  آناتولی  آنجاق  دیر،  یاخین  داستانالرینا  آذربایجانا  واریانتی  آناتولی 

کوراوغلو داستانین سونوندا فرقلی اوالراق، قیرخالرا یاپیشیر و صوفی پالتاری گئییر و گؤزلردن ایتیر.  

آنا قاییتمیر.  داها  چؤله چیخیب،  داستانیندا  آذربایجان  حالداکی  اوغلونون  بیر  کور  فرهنگینده  تولی 

 شاعیرلیگی قاباریق شکیلده اورتایا قویولور و بوگون ده اونون شعرلری توپالنیب یاییلیر.

    

 تورکمن واریانتی  

اونون       اؤلور،  خانیمیسی  بیگین  آدی  آتاسی  قهرمان،  آدالنان  اوغلو  گور  واریانتیندا  تورکمن 

بیرده دونیایا گلیر. اوشاقلیغینی داییسی جیغالی بیگ و اونون قویالییرالر و گوراوغلو اوندان سونرا ق 

بویا   یانینا  اندام  گول  طرفیندن    –خانیمیسی  پهلوان  بیر  آدلی  ریحان  عرب  اندام  گول  چاتیر.  باشا 

شیرلر تا ائلدن، ناموسدان موغایات اوالراق  ایگیدله سؤز وئریب بیرله  40اوغروالنیر و بو زامان گوراوغلو  

 لردیر.لری ده آذربایجان داستانیندا اوالن دلی رشی مبارزه ائتسینلر. گوراوغلونون دلی خانالرا قا 

 

 نین واریانتیعراق تورکلری 

کوراوغلو         آراسیندا  تورکلری  اوغلو"عراق  تانینیر،    "کوله  آدییال  دئمکدیر(  برده  فارسیجا  )کوله: 

دقوقی  تورکلری   2ابراهیم  بیلهنین  عراق  گلمه  آذربایجاندان  توکلرینی  عراق  رک،  آراشدیریجیسی 

دور کی  کوراوغلو داستانینی دا آذربایجاندان گلمه بیلیر. بورادا کوراوغلو اسپارتاکوس کیمی بیر قول 

 قولالر قاباغیندا حرکت ائدیر و شاهالر، سلطانالرال ساواشا گیریر. بو شعری ده اؤرنک گتیریر:

 ـیـیرلر، قولون بوینون بــورارالرقـول دئ              

 قــولالر قــابـاغـیـنـدا گـئـدن تـیرم من.    

 

 
 . 1358.كريمي، ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، ايشيق، م 1

 .  1984كركوک باياتيالري، ابراهيم دقوقي،   2
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 ارمنی واریانتی  

ییرلر. ائیرمنی خالقی دا کوراوغلو داستانینی آذربایجاندان آالراق، بوگون ائرمنی آشیقالری سؤیله    

ی نین آدی بورادا خواجه قنبردیر. آنجاق اؤز ذوق و هنرلرینی ده اونا باغالییبالر. مثال نگارخانیم آتاس

سلطان پولیس همان بولوبیگی دیر. کوراوغلو داستانی نین مختلف قولالری ایللر بویو ائرمنی دیلینه  

 چئوریلیب و اونالرین آراسیندا حؤرمت قازانیبدیر.

 

 تاجیک واریانتی 

دیر و  دا اونون آدی قورقولی تاجیک خالقی آراسیندا دا کوراوغلو اؤنملی خصلتلرده مالیکدیر. بورا      

یوردو دا جامبول آدالنیر. او بیر قصاب اوغلو اوالراق، چوخ زحمتلره قاتالنیب و زحمتکشلرین قاباغیندا  

اونالرین حقلریندن مودافیعه ائدیر. خانالر و سلطانالرال ساواشیر. بورادا چنلی بئل، شملی بئل و کئچل  

هر حالدا  تانینیر.  ایله  قیزیل آدی  تاجیک    حمزه  اوالراق  فرقلی  آز  ایله چوخ  آذربایجان داستانالری 

 نیلیر.سئویله سؤیله –خالقی آراسیندا دا سئویله 

  

 اوزبک واریانتی 

اونالرین       ایچیجی سلطانی، تورکلرین یوردونا حمله گتیریب و  اوزبک واریانتیندا، اصفهانین قان 

ر آراسیندا روشن، جیغالی بیگ و بی بی هالل دا  شهرلرین ویران قویور و چوخلو اسیر توتور. اسیرل

نیر و حامله اولدوغو زمان اؤلور و گوراوغلو قبیرده دونیایا گلیر.   واردیر. روشن ایله بی بی هالل ائوله

دیر. او حیوانالرین دیلینی بیلیر و دئولرله اژدهاالرال ساواشیر  گوراوغلو بو داستانالردا کرامت صاحیبی

لتاریندا اوچور. آنجاق زحمتکش انسانالرا دایاق دورور و بیر قهرمان کیمی اونالردان  و گاهدان قوش پا 

 مودافیعه ائدیر. 
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 بلغار واریانتی   

ای. کونوشون مجار و رضا موللوف بلغار بیلگینی کوراوغلو داستانالرینی   "لری مجار و بلغار بیلگین     

ایگیدی    7777دن  77اؤز خالقالری آراسیندان توپالییب، آراشدیرماالری آپارمیشالر. بورادا دا کوراوغلو  

 باشینا توپالییب خانالر و سلطانالرال مبارزه یه چیخیر. 

 

  1دیر:بئله آدالری لرین کوراوغلونون باشینا توپالنان دلی    

 ایواز      دمیرچی اوغلو گیزیر اوغلو مصطفی بیگ

 آشیق جنون         جاللی بیگ      داغیدان      اوغلو توپعجم   دلی خویلو    

زنجیر   تانیماز     توخماق ووران    مهتر یعقوب  تانری دیزالر   قبره سیغماز     هاالی پوزان     

 احمد  خوجا عزیز     

  بللی احمد   قاجار الی   کوسا صنعان    باشماقچی احمد 

 باللی              عیسا عرب                      قوجا بیگ   دلی حسن  قوجا

 بیگ ولی    اوروشان آلی    بیگی پوسف 

 موسا ایروانی           گورجواوغلو محمد      پوالداوغلو

 قاراسعید کوردحیدر                محمد قلندر اوغلو  دلی ذوالفقار 

 عبدالحلیم قارایازیچی               بابا کنعان    گودومن  

 اینچه عرب    اوستاد آرزومان   قارا حسین 

 و..........        عرب ریحان    دلی بالتا 

 

 ضرب المثللرده کوراوغلو: 

 ـ کوراوغلو کیمی جانیمدان کئچمیشم.            

 ـ کوراوغلو دئمیش، هئچ ایگیدی یوخسول اولماسین.  

 ک.ـ کوراوغلونو توتماغا بیر کچل حمزه گره 
 

 . 1367ي كوراوغلو، برلن،  بهروز حقي، جهان بيني حماسه 1



 

189 

 

 ـ کوراوغلو کیمی سسی داغالردان گلیر.   

 یی یئمیش.ـ کوراوغلو دئمیش قورد اوره 

 . "رقورددان  قورد تؤره "ـ کوراوغلو دئمیش 

 کورون اوغلونا کوراوغلو دئمزلر ـ هر 

دده  کور کیشیسیـ چوخالری  آما  آدالنسین،  کوراوغلو  گؤزون چیخارتدی  اوغلو  نین  نین 

 دئدیلر. 

 

 کوراوغلو تاریخده 

ریر. او تاریخی قایناقالردان آلدیغیمیز معلومات، کوراوغلونون بیر تاریخی سیماسینی دا گؤسته      

آذربای زامانیندا  عباس  باش  شاه  ایچیندن  خالق  اوچون  پوزماق  زوراکیلیقالری  اوالن  خالقینا  جان 

جی ایلده آذربایجان  1938سینده  قالدیریر و دولت آدامالری ایله ساواشیر. آنجاق بو آراشدیرماالر سایه

لر، کوراوغلونو آذربایجان قهرمانی کیمی  جمهوروسوندا بیر قورولتای قورولوب و کوراوغلو تانییان عالیم 

ل ائدیرلر. آنجاق بو آراشدیرماالردا کوراوغلو همان مئته خان، بومین خاقان، جوانشیر و بابک کیمی  قبو

 ییر کی اوسطوره پالتاری اگنینه گئیمیشدیر.قهرمانالرین یاشاییشینا بنزه

 

 ده کوراوغلو اوسطوره 

کوراوغلو داستانالرینا باخاندا، اونون اوسطوره پالتاری اگنینده گؤرونور. آنجاق بو خلق سئوگیسیندن      

یارانان بیر حالدیر. خالق اونو سئویر و اونون سیناغینی گؤرمک ایسته میر. خالقین ائله قهرمانا نیازی  

اوتوردوب، خانالر    –واردیر کی شاهالری   یئرینده  تیتره  پاشاال  –سلطانالری  قورخوسوندان  اونون  ر 

گؤره بونا  اوسطورهسینلر.  بیر   کوراوغلو  آراسیندا  خالق  کی  گؤودهدیر  اونون  چئوریلیر.  سی  یه 

نین سسی گؤیلردن گلیر، او هر  دیر، سازیدیر، سسی داغالری تیترهباتیشمازدیر، سسی اهلل وئرگیسی

نین قانادالری وار و الزیم گلدیکده اوچور، چنلی  دیر، قیلینجیندان قاچان یوخدور، آتیبیر هنره مالیک 

 دیشی فرقی یوخ، عدالت کامیل صورتده حاکیمدیر.  –دیر، اورادا ارکک "مدینه فاضله"بئل بیر 
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بو دورومو چوخلو عالیملر آراشدیریب و کوراوغلونون اوسطوره حالتینی آراشدیرمیشالر. کوراوغلو    

دن  اؤلمز بیر قهرماندیر و داستانین سونوندا دا کوراوغلو اؤلمور، بلکه گؤزلردن ایتیر. آیا بیر گون یئنی

 جک؟! ظهور ائده

  

  1کوراوغلو داستانالریندا قادین سیماسی   
         

-کوراوغلو داستانالریندا قادینالر دا اشتراک ائدیرلر. اونالری سیماسی چوخ گؤزل و دقتی چکیجی    

للیگه  دیرلر. ایلک اؤنجه نگار خانیم بیر وفالی اش و مهربان آنا کیمی تصدیر اولور. او، تکجه ظاهری گؤزه

بئلده کوراوغلودان سونرا مالیک دییل؛ بلکه معنوی گؤزه للیکلرین هامیسی اوندا موجوددور. چنلی  

نگار دایانیر. او گاهدان کوراوغلونون خطاالرینی دا اصالح ائدیر. بوتون قهرمانالرا بیر آنا کیمی توخونور.  

سینده نگار خانیمین  مهریر. کوراوغلونون سئویلهکوراوغلو خطا ائدنده اونا مشورت وئریر، یول گؤسته

 رولونو اونوتماق مومکون دئییلدیر. 

تمیز  تکج و  دؤیوشکن  وفالی،  پاک،  خانیمالر  تامام  اوالن  بئلده  چنلی  بلکه  یوخ،  خانیم  نگار  ه 

چیگینه دوشمن قارشیندا دایانیرالر،   – قادینالردیالر. اونالر قارداشالری، ارلری و آتاالری ایله چیگین 

ر. وطن سئوگیسی،  چنلی بئلدن مودافیعه ائدیرلر، عدالتین قورولماسیندا و قورونماسینا اشتراک ائدیرل

 انسان سئورلیک، عاییله محبتینی قادینالر دیری ساخالییرالر.  

لرین فرقی یوخ. اورادا هامی چالشیر راحت،  چنلی بئل بیر اوتوپیا کیمی تصویر اولونور. قادینال کیشی    

ه برابردیر. لرلامنیتلی و عدالتلی بیر توپلوم اولسون. هامی توپلوم قارشیندا مسئولدور. قادینالر ارکک 

 چنلی بئل قادینالریندا بو آدالری چکمک اولور:  

 نین باجیسی و دمیرچی اوغلونون اشی تئللی خانیم، ارزروم پاشاسی

 او آشیق جنونو اسیرلیکدن قورتارماق اوچون دؤیوش پالتاری گئییب، دوشمنین ساواشینا گئدیر. 

 حوری خانیم قارص پاشاسینین قیزی، ایوازین اشی اولور.     

 نیر. محبوبه خانیم روم پاشاسی نین قیزی بللی احمد ایله ائوله    

 
 . 1382م. كريمي، سيماي زن در فرهنگ و ادب آذربايجان، تهران،  1
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 نیر.ه ائولهرقیه خانیم علی قلی خان قیزی، ممد گرجی اوغلو ایل    

 نیر. لیلی خانیم، روم پاشاسی نین قارداشی قیزی، دلی حسن ایله ائوله    

دنیا خانیم و بلغار خانیم، حسن پاشانین قیزالردیرالر کی اوّلینجی عیسی باللی نین، و ایکینجی      

 ین اشی اولورالر.  دلی حسین

لیقدا، گؤزه للیکده معروف اوالراق، انسان  آنجاق چنلی بئلده اوالن قیزالر و قادینالر هامیسی پاک    

ره باخیب، ارلرینی سئویرلر، ده ده آدلین خانیمالردیالر. اونالر یاشاییشا عشق اوزهسوئرلیک و ایگیدلیک 

ییب، وطنلریندن دفاع ائدیرلر. پیس اخالقالردان اوزاق اوالراق، سئوگی نی دیری  انسانالرا حؤرمت بسله

عدالت قورماق، ظولمو آرادان قالدیرماق اساس وظیفه لری اولور. تجمل یئرینه  ساخالماغا چالیشیرالر و  

 لیک، تزویر یئرینه دوزگونلومک، نفرت یئرینه سئوگینی قویورالر.ساده

قادین مجسمه      بیر  کولتورونده  آذربایجان  اورهسینگار  اونون  دؤیونور. سئوگی  دیر.  ایله  یی خالق 

ین بیر قادیندیر. گؤزل اولدوغو حالدا، ان یوکسک  شاییش قورماق ایستهسیمبولودور. شرافتمندانه یا

لی و سئویملی بیر قادین  لی بیر انساندیر. فداکار، مهربان، دوشونجهدراکه  –ده عاغیللی و هوشلو  سویه

 دیر.سینمونه

 

آرتیق هوسله سؤیله ائشیدیلیر. مخصوصا گنجزنگاندا کوراوغلو داستانالری داها  و  لر کوراوغلو   نیلیر 

نئچه    – ریرلر؛ گاهدان تویالردا و مجلیسلرده کوراوغلونون داستانی نئچه  داستانینا چوخلو ماراق گؤسته

یایغین لرده سؤیلهگئجه بورادا  بیر سیرا واریانتالر  بو واریانتالر داها آرتیق سئویلیر: نیلیر. آنجاق  دیر. 

نقدی  ادیب محمدعلی  توپالدیغی  جنابالری  1بورادا چنج  اساسیندا  آراشدیرماسی  کوراوغلونون "نین 

 شیر:آدیندا داستانی اوخویوروق. ایمیر کندی زنگانین انگوران ماحالیندا یئرله "ایمیر سفری

 
 دن:دیر؛ او جملهو مصحیحی دیر محمدعلی نقدی بو گونه قدر نئچه کتابین یازاری 1

 . ،کرج1387انتشارات پینار ، داستان،  20، "کیچیک چیلله"  -1

 . زنجان ،1391، نشر دانش فرهنگ مردم انگوران -2

 . ، زنجان1394انتشارات قلم مهر، ن، تصحیح ائده لری،افقرین نوحه  -3

 .،تبریز1395نشر اختر، تصحیح، موالناهمتی انگورانی تورکجه دیوانی،   -4
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 سفـری    ایمیـر کوراوغلونون    
 

 توپالییب یازان: محمدعلی نقدی 

 

 

 

 سؤز  باش

یرلی داستانالرینداندیر کی دئمک اوالر چین  نین ان گؤرکملی و دهکوراوغلو داستانی تورک دونیاسی    

قده توپراقالرینا  روم  تا  آدالرتوپراقیندان  بعضاً مختلف  واریانتالردا،  بو ر مختلف  دئییلیر.  دیللرده  یله 

ر و پاشاالرین قاباغینا چیخیب و  قهرمان تاریخ بویو الینده میصری قیلینج، قیرآتین اوستونده ظالیمل

 دیر.دهزحمتکش خالقالردان دفاع ائتمک 

افسانه     ایسترسه  اؤزَللیکله  کوراوغلو  اولسون، تورک دونیاسیندا  تاریخی بیر شخصیت  ایسترسه  وی 

-وی بیر کاراکتر کیمی هر زامان دیللرده دئییلیب و چتینآذربایجان خالقالرینین آراسیندا اسطوره

لرده دیلَک اولوب. آذربایجان قهرمانالری بعضاً اؤزلرین کوراوغلو سانیب  و ظالیملر الیندن جانا  لیک

اونالری ظالیم و  آتیبالر  او گلمیش خالقالرین دادینا چاتمادا جان  قورتارماغا چالیشیبالر.  الیندن  لر 

نبی قوچاق  اوچون  اؤرنک  کرمقهرمانالردان  قاچاق  باشقاالری،  و  ستارخان  اولور کی  ،  آپارماق  آد  نی 

 و اوالری کوراوغلونون باالالری ساییرالر. سی تانینیب مهخالقین باورینده بونالر کوراوغلونون تؤره

سی تورکمن، گورجو، ارمنی، کورد، ازبک، تاجیک، قزاق، چین تورکلری، آذربایجان،  کوراوغلو حماسه

-گئنیش بیر حالدا و بعضاً آزجا تفاوتال دئییلمه  تورکیه، قشقایی، کرکوک، حلب و... خالقالری آراسیندا

ده اوالن توبول دیر. کوراوغلونون تکجه اورتا آسیادا یوخ بلکه آوروپادا بولغار و قبرس و ... سیبریده

 سینین سسی گلیر که ظالیملر باشینا هایغیرمادادیر. تاتارالری آراسیندان نعره

الر گؤزه دئییر او  راوغلو داستانینا مربوط اوالن یئرلر و قوشمالرین بیر سیراسیندا کوده اؤلکهایندی    

 بئل آدیندا یئرلر وار.  ده چملیدا، تورکیهدا، خویدن نخجواندا، کرکوکجمله
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اوزان     و  اونو دؤیوشچو  باغالنان شعرلر  بیر صنعتکار شاعیر کیمی  کوراوغلونون دیلینه  بری  لیقدان 

لره اؤیود وئریر و  شعرلری حماسی ژانردا و بعضاً اجتماعی ژانرالردا ملتتانیتدیرمادادیر. کوراوغلونون  

 اونالری آزاد یاشاماغا چاغیریر. 

 قیررام قایاالری، ییخارام داغی 

 خانالر زهر ایچر، سولطانالر آغی 

 دی قوچ کوراوغلو اویالغی بئلچنلی

 دا گلسه چنلی بئله قویمارام. شاه

 و یا : 

 دوزه قوچ کوراوغلو چیخار 

 یه، یوزه باخمارام اللی

 دن اؤیود سیزه لیمن ده

 ک حددیندن آشماماق گره

و   یاغمادادیر  حماسه  اوالردان  اوالرکن،  منسوب  کوراوغلونا  شعرلر  بیر  بئله  کیمی  گؤردوگونوز 

 ییر. اینسانالرین قانین قایناغا گتیریب، ظالیملر اوستونه یوگورمک ایسته

وی بئله یازیر: کوراوغلو ایستر یاشامیش بیر بهادر، ایستر افسانه  "کوراوغلو داستانیندا  "»پرتو نائیلی 

 1دیر.«لری اؤزونده توپالیان قهرمان نین زامان و مکانی ایچینده بوتون مزیتبیر شخصیت اولسون، ملتی

اسطورهشوبهه دونیاسیندا  تورک  قهرمان  بو  کی  آذربایجانسیز  اوالراق  قهرمان  بیر  صفویوی  لر  دا 

سینا چیخیب. نیه  دؤورونده تاریخی بیر گئییم گئییب و عثمانلی، گاهدان ایران قوشونالرینین قارشی

دیر و قیرآتی دریا آتالریندان  لمیش بیر قیلینجکی کوراوغلونون میصری قیلینجی ایلدیریمدن دوزه

دئمک مدینة فاضله تانینمیش، اوردا  بئل بیر گؤزل و اَل چاتماز بیر قاالدیر.  دیر. چنلینن بیر آتتؤره

هیچ کسین هیچ کسه اوستونلوگو یوخ و هامی بیر هدف اوسته چالیشیر و بیر هدف هامییا دیلَک  

دیر. نیگار بیر گؤزَل و یاراشیقلی خانیم اوالراق عینی حالدا بیر مبارز اَر  اولموش، او دا آزاد یاشاماق  

سی  قی اوسته قیلینج وورمادادیر. و سونوندا یئددی کلمهکیمی کوراوغلونون یانیندا مظلومالرین حاق
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بئلین یئددی یوز یئتمیش  لر آراسیندا بیر مقدس عدد ساییالرکن چنلیدونیادا  و اؤزللیکجه تورک

لرده گؤروب و کوراوغلونون سینا عایددیر. بیز بونالرین هامیسینی اسطورهلرینین ساییلییئددی ده

اواسطوره قهرمان  بیر  نعرهوی  کوراوغلونون  کی  اودور  اینانیریق.  دریندن  قیرآتین لدوغونو  سی، 

لریندن ائشیدیلیر و بوتون تورک سی بوتون تورک اؤلکهآیاقالرینین ایزی و میصری قیلینجین پاریلتی

 نیرلر. خالقالری بو قهرمانی اؤز قهرمانی سانیب و اونا گؤوه

دیر. ایمیر کندی  کندی  "ایمیر"شن  نگوران ماحالیندا یئرلهاو خالقالرین و یئرلرین بیری ده زنگانین، ا 

ر کوراوغلودان اورادا داستانالر دئییلیر. شیب و بو گونه قده نین باتی طرفینده یئرلهن چاییقیزیل اؤزه

دیر کی بیر اوجا  کوراوغلو سالالناندن  دیر. او جملهده بیر سیرا یئرلر کوراوغلونون آدینا باغلی هله

قایانین آدی کند اهلی اَنیب  نین دیلیندهسیلدیریم  قایادان  دیر و دئییرلر کی کوراوغلو بیر گئجه بو 

 ن چایینا. قیزیل اؤزه

نین قیراغیندا خارابا قالمیش بیر کندین  ن چاییاؤزه  –نین دوغو طرفینده  : ایمیر کندیلی بکتشده 

 دیر.ا و اونال بیرکؤوشن اوالن بیر کندین آدیایمیر کندینین یاخینلیقیند  کندی خاندیر.  آدی بکتش

ده  الر و قوشماالر کی ایندیدیر. ها بئله بیر سیرا ماهنینین داغالریبکتش کندی   دمیرلی داغالر  

 نیلیر.انگوران ماحالیندا اوزانالر دیلینده سؤیله

قیشالق آراسیندا واقع اولوب، خالق  دیر که ایمیر ایله قیزیل  بیر گئنیش دربندین آدی  سیاژدها دره

 دیر.  ده اژدها بیر ایگیدی یئییبآراسیندا بئله بیر اینام داشییر کی بو دره 

 آجیخاندا آج قورد کیمی تاالرام 

 سوسوزاندا قانلی کؤپوک یاالرام 

 گون چیخمامیش خان کندینی آالرام 

 لی بکتش.اؤلدوررم من سنی آی ده

 و یا : 

 اوغلویام سن جالل تانیتیم ایسته

 سن کوراوغلو اولسان من الل اوغلویام 

 من اوغوز بابامین آبدال اوغلویام 
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 سم اوغول دئییلم قانیوی تؤکمه

 و یا : 

 اوتایدا گؤرونن دمیرلی داغالر 

 سنین بو حالیوه یاس توتوب آغالر

 باشین پارچاالنسا کیم اونو باغالر

 سم اوغول دئییلم قانیوی تؤکمه

نین بیر بوداغی  ده یازدیغینا گؤره اوغوز ائللریالتّرکمحمود کاشغری دیوان لغاتنهایت ایمور سؤزو  

 لیم داستانا:ایندی کئچه1اولموش کی اونون تاریخ بویو ایمیر اولماسی آرتیق تدقیقه الزیمدیر.  

 

 

 

 داستان؛ 

لر  لیگونلرین بیر گونو باهار فصلینده، چنلی بئلین اتگینده، کوراوغلو میصری قیلینجا دایانیب، ده    

شیردی کی: نئجه گؤر قوجا دونیا  باشیندا، نیگار خانیم یانیندا اوتورموش دونیانین کئچمیشینه فیکیرله

وال سالدی. نئجه نامردلری جزاسینا  پهلوانالرین بویون اوخشویوب بیر گؤز ووروم آیامیندا توپراق آلتینا ی

 چاتدیرمامیش مرد اوغولالرین عؤمرون داشا وورور! 

 نین سسی کوراوغلونو اؤزونه گتیریب کی: بیر زامان آشیق جونونون سازی 

 ییم آی آقاالر گلین سیزه سؤیله

 ن چاییندابیر سونا گؤرموشم اؤزه

 یئریشی عاقلیمی باشیمدان آلیب

 ن چایینداهبیر سونا گؤرموشم اؤز

 

 گؤیلرده اوچوشان دورناالر سایی 
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 گؤردوگوم گؤزَلین یوخودور تایی 

 ین الیندن سالدیریر یایی آرش                       

 ن چاییندابیر سونا گؤرموشم اؤزه 

 

 آخشام چاغی قیزالر گئدیر قاالیا

 اینسان باخیر عقلی گئدیر  فنایا 

 ک دوشور بالیاگؤزدو گؤرور، اوره

 ن چاییندابیر سونا گؤرموشم اؤزه

 

 ک دایانماق عاقیل گئتمک ایستیر، اوره     

 دیر بو اودا یانماقیاشاماقدان یئی

 قالمیشام هانسی بیر سؤزه اینانماق 

 ن چاییندابیر سونا گؤرموشم اؤزه

سؤیله نه  آشیق  آی  سوروشدو:  گولوب  کوراوغلو  دئینده،  سؤزلری  بو  جونون  اؤزهآشیق  ن  ییرسن؟ 

 دیر؟ هارادیر؟ گؤزَل کیم 

 دی: سینه بئله سؤیلهآشیق جونون بیرده سازی باسیب سینه

 دیر آخیرن دئدیگیم بیر چایمن اؤزه

 دیر دیلی گؤزلری باخیرباغالنیب

 اوردا قیزالر یاشیر کهلیک یئریشلی 

 یئریشی اینسانی یاندیریب یاخیر

 

 زور ده اونگؤردوگوم گؤزَللر اؤزه                    

 لبیندن سؤزلری بال کیمین سوزور

 افعی تک ساچالرین چگنینه دوزور
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 باخانین قلبینه مین سؤنگو تاخیر

 

 ل پریقیز نه قیز هر بیری بیر گؤزه 

 دن بریآینا تک اوزلری عیب                                       

 للریگؤزهسولئیمان دا گؤرسه بو                                        

 یقیاً حشمتین اَلدن بوراخیر                                        

ییب آشیق جونون سؤزلرینین آردینی دئسین. های  کوراوغلو بو سؤزلری ائشیدجَگین فرصت وئرمه    

لر باشینا ییغیلیب، میصری قیلینجی اَلینه آلیب، قیرآتین بئلینه مینیب، ال آتیب آشیق  لیووردو ده

 دی. ونونو دا ترکینه چکیب یوال دوشمک ایسته ج

تک       بولودو  نیسان  یاشی  گؤزونون  باخیر،  حسرتله  بئله  خانیم  نیگار  گؤردو  ووراندا  مهمیز  قیرآتا 

 سوزولور یایلیغینا. 

 – له گؤرمز  ییب، باشا دوشدو ایش زای اولوب! نیگار اوالن یئرده باشقا بیر گؤزهدوداغین دیشله       

 دیر.ک باغالماق کوراوغلو تک ایگیده عیببیلمز اوره

 تئز آتیندان اَنیب، آشیق جونونون سازین آلیب باسدی باغرینا، بئله دئدی: 

 باشینا دوالنیم آی نازلی نیگار 

 سی کیمدیر منه یار نیگاردان اؤزگه

 مئهتر مورتوض چوخدان کئچیب یاخاما 

 لیکدن قوتار بیر آرواد آل منی تک

 

 منیم خان مئهتریمدی مئهتر مورتوض 

 دؤیوش گونو گلسه قورخماز اریمدی 

 من سوموک اولورسام او دا دریمدی 

 چوخدان بئی اولماغا چکیر انتظار 
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 سن نیگاریم مندنآماندی کوسمه

 ده کوسرمیش مگر چمندن! بولبول

 دن سنه گول دوتموشام آغ یاسمن 

 او حسرت باخیشین قلبیمی یارار

 

 یادا سن ایکی دونسن منیم عشقیم

 کی قادا گلسین بو جانیما سنده

 سن واران نیازیم یوخدو هیچ زادا

 سن ایله واریمدی ابدی قرار 

نیگار بو سؤزلری ائشیدنده باشین سالیب آشاغا، دوداغی آلتیندا دئییردی کی منی باغیشال، من سهو  

 دیم.ائله

لیندا َقدَر قودرَتلی ایگیدلر اولور،  ایجازه وئرسن من ده بو سفرده سیز ایله گلیم. دئیرلر انگوران ماحا   

 گه چیخارالر من ده اوندا کؤمک اولالم.قضادی سنله دؤیوشمه – ایشدی 

 بیرده  منه  دئ گؤروم سیز نئجه قیز آلماغا گئدیرسیز کی بئی اوغالنی آپارمیرسیز؟ 

 کوراوغلو گؤردو نیگار دوز دئییر، بئی یاددان چیخیب قالیب. 

 آتالندی. سس آتدی مورتوض 

 آشیق جونون قیرآتین بئلیندن اَنیب اؤز آتینی میندی. 

نین کنارینا یوال دوشدولر. آز گئدیب،  ن چایینیگار خانیم دا دورآتا مینیب انگوران ماحالینا، اؤزه   

الردا  ناغیل  –لردن سئل کیمی  لردن یئل کیمی، درهچوخ گئدیب، بیر مدید مدّت یول گئدیب، تپه 

اؤزهمنزل،   یئتیشدیلر  باتار چاغی  اولماز، گونون  قیراغینا، گوللو چیچک ن چاییمکان  یئرده  نین  لی 

ده بیر  ده یاییلدیالر. اؤزلری لیک نین آتیبالر باشالرینا چای قیراغیندا چمناوتراق ائتدیلر. آتالرین یویه

 بوالغین باشیندا چادیر قوردوالر.
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باشینا دؤندوگوم      او آشیق جونون دئدی:  بو بوالغین آدینا گول بوالغی دئیرلر،  آی قوچ کوراوغلو 

دور من گؤردوگوم گؤزل بو کندین جئیرانالرینداندی.  دی. ائله کی معلوم "ایمیر "گؤرولن کندین آدی  

 دیر بورا دوشوبدور.کند اهلی دئیرلر مغان سوناسی 

رتوضون گؤزونه، مهتر مورتوض  نیگار خانیم باخدی کوراوغلونون گؤزونه، کوراوغلو باخدی مئهتر مو   

 آتین مینیب چاپدی داغالرا. 

گیمه اوچ  ییمی سیخیر. مایل اولسان اورهنین هاواسی منیم اورهکوراوغلو دئدی: نیگار خانیم بو اؤلکه    

 ییم. اَل آتیب  سازینی گؤتوروب:بند سؤز گلیب، سنه سؤیله

 ییم توتولوب چیخمیر آوازیم اوره

 منه بیر قلم وئر دردیمی یازیم                                         

 ییم عازیم چنلی بئل سمتینه ائیله

 هارای چنلی بئلیم، هارای ائیوازیم 

 

 دوالندیم دونیانین هر بیر بوجاغین

 ، قایماغینیئدیم یایالقالرین کره                                       

 تاغین سین، باغالرین قوپاردیم میوه

 هارای چنلی بئلیم، هارای ائیوازیم 

 

 بوشالمیر یاخامی غم، غصه منیم 

 من نئجه بو سییریق داغالردان اَنیم

 نیم لردن سووای کیمه گؤوهلی ده

 هارای چنلی بئلیم، هارای ائیوازیم 

سین کوراوغلو بو سؤزلری اوخویاندا، نیگارین گؤزلری دولوب یاشیال. آلدی سازی اونون جاوابین وئر    

کی گؤردولر مئهتر مورتوض؛ آالکمر بیر قوچو آوولویوب آتیب آتین بئلینه گتیریر. تئز آشیق جونون  
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دوروب بیر اود یاندیریب، تونقال قاالدی. مئهتر مورتوض چکیب آوون دریسین بوغازیندان چیخارتدی،  

 اَتین سوموکدن آییریب توتدو اودا، یاری پیشمیش یاری چیی یئییب یاتدیالر.  

بیرینه گؤز ائدیر.   -نین یاریسی کوراوغلو یوخودان آیینیب گؤیه باخدی؛ گؤردو اولدوزالر بیر  گئجه    

اوز، گؤزون سارماالییب کنده طرف یوال دوشدو. قارنلیقدا کندین ایتلری هوروب پوسقوچوالری باشا  

ایله  ن واردی، تؤکولدولر کوراوغلونون باشینا، کوراوغلو گؤردو  سالدی کی کنده گیره قارانلیقدا بوالر 

مئشه آتدی  اؤزون  قایادان  سیلدیریم  بیر  دوالندیریب  نوختاسین  آتین  بیلمز.  قوشون ساواشا  لیگه. 

یوخولو دایاندیالر قایانین    - دیلر. یورقون  یئتیشینجه کوراوغلو بیر آووج سو اولوب باتدی یئره، تاپا بیلمه

 اوستونده، سحرین ایشقالنماسینا گؤز تیکدیلر.

تزه       یئری سؤکولوب  دره   -دان  گؤردولر  ایشیقالنیردی کی  هاوا  نگهبانالر  تزه  گلیر.  آتلی  بیر  دن 

 دی. نین اوستونه گؤردولر بوغو بورما بیر آشیقیویوروب آتلی

 سوروشدوالر: کیمسن؟ آالتوردا هاردان گلیب هارا گئدیرسن؟ 

لیکده  نی مئشه رم. یول آزدیرمیشام. گئجهآتلی دئدی: بختی یاتمیش بیر اوزانام، کوردوستانا تویا گئدی

 ایاغیم اسیر. -سویوق ووروب ال  

 ییرسیز؟سیز؟ بورا هارادیر؟ بو قایانین اوستونده نئیلهسیز کیم -

 دین؟ نگهبانالر اؤزلرین تانیتدیریب سوروشدوالر بو آرادا بیر آتچی گؤرمه

آشیق گولوب دئدی: آتچی! نیه بیر اوزو ساریقلی منه قاباق گئدیردی، اؤزون ووردو چایا گئچدی     

 اوتایا. او کیم اولموش اوال؟ سیزین اونال نه ایشیز وار؟ 

دئمک  دئدی:  قورخوب  نگهبانالر  توتاق،  ایستیردیک  گیرمیشدی،  کنده  گئجه  یاری  اوغرودور،  دن 

 قاچدی. 

 دئدی: آی آشیق بیزلری بیر غوربتی هاواسینا قوناق ائله. نگهبانالرین بیری 

آشیق گولوب دئدی: سفئی اوغلو سفئح، آج قارینا نَمَه سازی، نمه هاواسی! غوربتی ایله گون باشالیان  

 آخشاماجاق احوالی پوزقون اوالر. قوی سنه بیر شن هاوا چالیم. 

 دان یئری آتمادان شفق سؤکنده

 وراوغلویوردالری آووالییب گَلن ک
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 دوشمنی اوستونه قوشون چکنده

 سیلدیریم قایادان اَنن کوراوغلو 

 

 ییر حرامیوخونو گؤزونه ائیله

 دیر مدامشاهالری قورخویا سالیب

 ییب مقام مظلومالر قلبینده ائیله

 سولطانالر باغرینی دلن کوراوغلو

 

 سی گلنده جینگیللیر قایا نعره

 اوچورومدان اؤزون تونلویور چایا 

 ندی حسرتدیر بیر لیوان چایا چوخدا

 یئرینده دوشمنه گولن کوراوغلو 

نگهبان دئدی: آی آشیق بئله کی گؤرونو کوراوغلونو چوخ سئویرسن! نئجه بیر آدامدی؟ دئیرلر یول 

 کسیر، باج آلیر؟

کوراوغلو دئدی: ائله کی سیز دئییرسیز دئییل. کوراوغلو مظلومالرین حاققینی ظالیملردن آالن بیر  

ده ایگیدد یئددی  یئتمیش  یوز  یئددی  اونون  ایستهلییر.  برابردیر.  قوشونا  بیر  بیری  هر  وار.  سز  سی 

 کوردوستاندان قاییدیب گلنده سیزی آپاررام چنلی بئله.

 ک یئییم؟ لیک تاپیالر اوتوروب بیر تیکه چؤرهکوراوغلو اوالردان سوروشدو بوراالردا بیر کؤلگه    

لیگه طرف یوال دوشدولر بلکه اوغرودان دیب، اؤزلری مئشه باشین گؤرسهنین  نگهبانالر گول بوالغی   

 لر. خبر بیلسین

 کوراوغلودا آتین سوروب یولداشالری اوالن یئره.   

 هاوا تکمیل ایشیقالنمیشدی گیردی چادیرا، گؤردو نیگار خانیم اوتوروب گؤزونون یاشین اَلیر.

 دی. سالم وئریب  نیگاردان علیکم گلمه

 نه اولوب؟ نیه کوسموسن؟ سوروشدو
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 دیر سن هارداسان!؟ نیه خبرسیز گئتدین؟ نیگار دئدی: هیچ بللی

 نم. اؤیره م یؤنده -باغیشال  منی آی خانیم، گئتمیشدیم یول   -

 ندین!؟اؤیره  -

اونو درمان   - یاراالندی؛  دیزی  قیرآتین  اوچورومدان دوشدوم  بیر  آزدیم،  یولو  قارانلیقدا  یوخ، 

 گه وقت اولمادی. هانی بس آشیق جونون؟ هانی مورتوض؟ ائدیردیم کنده گیرمه 

 ن چایینا. نیگار دئدی: اوالر سنین قاباغینجا اَندیلر قیزیل اؤزه

 دان آلیم.دن، چایککوراوغلو دئدی:  اوالر قاییدیب گلینجه من گئدیم اوبادان بیر آز چوره

کنده طرف یوال دوشدو، کند اهلی هر کس کوراوغلونون   نین توتوب سازین آلدی الینه آتین یویه   

 نیردی.  هیبتین، بورما بوغالرین گؤروب قاچیب گیزله

ک ایی گلیردی. کوراوغلو آتین سوروب او قاپییا، یوزون توتوب ائو صاحیبینه  چؤرهدان تزه بیر قاپی    

چؤرهسسله او  اولورسا  باجی!  خانیم  آی  باجی،  خانیم  آی  وئرهلریندکدی:  منه  یولچویام،  ن  سن. 

 یولداشالریم داغدا قالیب آجدیالر.

 قاپی دالیندان باشی چالقیلی، یوزو یاشماقلی بیر خانیم چیخیب سوروشدو: کیمسن؟ 

کوراوغلو دئدی: آجام ، آج آدامین نه دینی اوالر، نه ایمانی، نه آدی. سن نه سئویرسن چاغیر، فقط بیر  

 ک وئر.آز منه چؤره

لری کک گتیریب کوراوغلونا وئرسین. کوراوغلو چؤرهر چؤرهنی اؤرتوب قاییدیب بیر قدهخانیم قاپی

 ده هامیسین آغزینا باسدی.  آلیب بیر تیکه

دئدی: آی باجی چوخ آجام اولورسا آرتیق گتیر پولون وئررم. اَل آتیب قیرآتین خورجونوندان  -

 بیر آووج قره پول تؤکدو خانیمین اَتَگینه.  

ر بالدان، قیماقدان،  گین هامیسین ییغیب بیر چرشابین آراسینا، بیر قدهییدیب یاپدیقی چؤرهخانیم قا

 دن گتیریب وئردی کوراوغلونا، یوال سالدی. شیره

 لری آلیب گول بوالغینا طرف یوال دوشدو. ککوراوغلو چؤره

اؤزه ایله آشیق جونون  قاالن گؤردو مئهتر مورتوض  بوالغا  آز  آشیق ن  بیر  یویونوب گلیرلر.  چاییندا 

 جونون سؤزون قاباغا سالیب دئدی: کوراوغلو ساغ اولسون  بئی اوغالنی آپارمیشدیم حاماما.
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 نیب کی نیه بیر خانیمی تک قویموشوز! کوراوغلو اوالرین اوستونه غیضله

 نیگار چادیردان ائشیدیب سازی گؤتوروب بئله دئدی: 

 ماز سیز قالکوراوغلو بو سؤزون جاواب

 قاف باشیندا قوزقون آشیان سالماز 

 سی اولماز آسالنین کی ارکک، دیشی

 پلنگ ده باجارماز منه ترس باخا

 

 کیم منه کج باخسا گؤزون اویارام

 سین چکیب سویارام باشیندان دری

 سین آغالر قویارام اؤلدوروب ننه

 پلنگ ده باجارماز منه ترس باخا

 

 امیئری گلسه من ده مرد جنگی

 ام قارا دنیزین آغ نهنگیمن 

 ام من ده چنلی بئلین بیر پلنگی

 پلنگ ده باجارماز منه ترس باخا

 

 سن کوراوغلو اولسان، من ده شاهبازام 

 ام ، نازام بزمینده سئوگیلی پری

 ده گلسه قورخمازام  رزمیمه رستم

 پلنگ ده باجارماز منه ترس باخا

مو کوراوغلو،  دانیشاندا  سؤزلری  بو  خانیم  حئیران  نیگار  جونون  آشیق  دوروب    - رتوض،  حئیران 

 باخیردیالر.

 ییب بوالری چادیرا چاغیردی. نیگار گولومسه 
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نیگار خانیم اوالن یئره، چؤره ایچدیلر. کنده طرف یوال  کلرین یئییب، چایبیرلیکده گئتدیلر  الرین 

 دوشدولر.

 اوزه گلدیلر. -ده بیر قوجا آرواد ایله  اوز  گینجهکندین گیره

 لینین دالیجا گلمیشم، ائولری هارادیر؟ وراوغلو سوروشدو آی ننه بو یئرده بیر مغان گؤزهک

 قری دئدی:  

 لینی آختاران اوغالن مغان گؤزه

 گیلن گلدیگین یولدانقاییت گئت

 ریک قیزییه وئرمهبیز اؤزگه کیشی

 شرسن بوردا دایانسان. قانه بله

 کوراوغلو دئدی: 

 تویوموز اوالچوخ سئوردیم بوردا 

 قوال  -بو یئرده اوغالنالر وئره قول  

 دیر قانا هورورسوز بئله کی بللی

 بو کندده قان چایین ساالرام یوال

 دی:قری دونیا گؤرموش قوجایدی، سؤزونون ایکینجی بندین بئله سؤیله

 الف ائتمه آی جاوان، یولوندان چاشما 

 یولویون آردین توت، منه دوالشما 

 نی آشما اوستوندن پردهچوخ سؤزون 

 شرسن بوردا دایانسان قانه بله

 کوراوغلو دئدی: 

 گؤرورَم آی قری سؤزده اوستادان

 یوخوندو قورخو هیچ جنگ و دعوادان

 سؤزومون جاوابین وئر آلیم قادان

 بو کندده قان چایین ساالرام یوال  
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 قری دئدی:  

 لی پهلوان بوردا دایانما آی ده

 له یانما عشق اودوندا قیزیش، گؤزت

 لی بکتش گلر، یوبانما ایندی ده

 شرسن بوردا دایانسان قانه بله

 کوراوغلو دئدی:  

 دن لی بکتشدیله گل بیر دانیش ده

 دناو دمیر گئییملی، گُرزی آتش

 دن ساالرام مئیداندا اونو اَبرش 

 بو کندده قان چایین ساالرام یوال

لی بکتشه، که: خان  دانیشان زامان، فضول خبر آپاریب دهبیرینه    -قری ایله کوراوغلو بو سؤزلری بیر  

میشم  ساغ اولسون کنده بیر غریبه، بوغو بورما جاوان گلیب. دئییر کی مغان گؤزَللرینین بیرینی ایزله

 بوردا تاپمیشام. گلمیشم اونو گلین آپارام.

دی، ایلدیریم آتین مینیب  قالخان بئلینه باغال  -لی بکتش قورجاناق کیمی یئریندن قالخیب، قیلینج  ده

 کوراوغلو اوالن یئره سوردو. 

یه آلالهیندان دؤنه  لی بکتش! بو کیشی ایستهکدن آلیندی کی: آی ده گین اورهکوراوغلونو گؤرجه    

اؤزه قیزیل  تؤکر  اؤلدوروب  اهلینی  کند  ایستهبوتون  آمّا  چایینا.  قورخماغین  مهن  یانیندا  رعیّت  دی 

 یوزونه گتیرسین. 

 اوزون توتوب کوراوغلونا دئدی : 

 آی غریبه ایگید، گل بیر قاباغا 

 کند اهلی کسمزلر یولو قوناغا 

 کندین اوغالنالری اؤلوبدور مگر 

 سن گلمیشن بوردان قیز آپارماغا!
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 ساتمازالر سورونو بو کتده قوردا 

 یه بوردا وئرمزلر قیزالرین اؤزگه

 گئتمزلر بو قیزالر آیری بیر یوردا

 بوردان قیز آپارماغا!سن گلمیشن 

 

 ن کنده من مگر اؤلموشم سن گیره

 سن بندهکندین جئیرانالرین چکه

 نده بوینویون آپاریب وورام اؤزه                     

 سن گلمیشن بوردان قیز آپارماغا!

 

 انگوران یوردوندا آزاده منم 

 کوراوغلو دئییلن دعواده منم 

 ن صحراده منم لر اؤلدورهرستم    

 سن گلمیشن بوردان قیز آپارماغا!       

ده  بو  بهادردور. کند  کوراوغلو گؤردو  بیر  اودلو، غیرتلی  آغزی  بیر خان دئییل.  بوش  اَلی  بکتش  لی 

بیلسین   نه  اؤزونو کوراوغلو سانیر.  اتَگینه،  قوروماغا جانین آلیب  بیلیر. اوالری  ناموس  اؤزونه  اهلینی 

 کوراوغلو اؤزودور قاباغیندا دایانان ایگید، قوچ 

 لی بکتشین غیرتی کوراوغلونا خوش گلیب، اونا دئدی ده

 آغزیندا دئدیگین کوراوغلو منم 

 الر جمعینی پوزوب، پیچنم یاغی 

 تویالرین آشیقی، شیرین سخنم 

 لی بکتشاؤلدوررم من سنی آی ده

 

 بو کند اورتاسیندا آتش قاالرام 
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 دوشمنلر قلبینه قورخو ساالرام 

 کیمی سئوسه آالرام لر هر لی ده

 لی بکتش اؤلدوررم من سنی آی ده    

 

 قیرآتین نالیندان داغالر تیتیرر 

 نعره چکسم ائیواز اؤزون یئتیرر 

 چنلی بئلدن بورا کؤمک گتیرر

 لی بکتش اؤلدوررم من سنی آی ده   

 

 لی مئهترساغیمدا دایانیب دیر ده 

 سولومدا بیر آشیق، آرخامدا دلبر

 یمده شئشپر اویناغا گلیبدیر ال

 لی بکتشاؤلدوررم من سنی آی ده

دؤنمهده سؤزدن  دئدیگی  بکتش  باشینا  لی  وورمادا  کیپریک  بیر  پهلوانالری  ایمیر  هایغیردی  ییب، 

لردن آری شانی تک ایگیدلر  ییغیشدیالر. دام اوستن دوشن کیم، آغاج دالیندان چیخان کیم، کوچه

ایمیر پهلوانالری آراسیندا محاصره اولوب. هر بیری    پؤهره چیخدیالر. کوراوغلو گؤزون آووب گؤردو 

 لی بکتشین آغزینا نه زامان امر ائده. لر دهدیر. گؤز تیکیببیر رستم زال کیمی پهلوانا حریف

 اؤزونه دئدی:  -کوراوغلو اؤز  

 ای کاش!                         

 بو گونکو حالیمی ائیواز گؤریدی 

 لر باشیندا کنده دوالیدی لی ده

 من نعره چکئیدیم او هایغیرایدی

 گؤروم اوندا کیمدیر دورا میداندا
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 یامان یئرده اجل کسدین یانیمی 

 ده آلدین جانیمی غریبه اؤلکه

 مورتوضا ائتدیگیم توی پیمانیمی 

 قویمادین قوتاریب دورام بیر یاندا

 

 سؤزلرین تاپشیریب کوراوغلو یئله

 یوبانما ای صبا گئت چنلی بئله 

 کوراوغلو دوشوب مشکلهگیلن دئ

 ییر قالیب آماندا یولوزو گؤزله

 سی کوراوغلونو اؤزونه گتیریب کی دئییردی: لی بکتشین نعرهده

 سن جالل اوغلویامتانیتیم ایسته

 سن کوراوغلو اولسان من الل اوغلویام 

 من اوغوز بابامین آبدال اوغلویام 

 سم اوغول دئییلم قانیوی تؤکمه

 

 میرلی داغالر تایدا گؤرولَن د او

 سنین بو حالیوه یاس توتوب آغالر

 باشین پارچاالنسا کیم اونو باغالر!

 سم اوغول دئییلم قانیوی تؤکمه

 

 حاضیرالش اؤلومه باغال بئلیوی

 گیلن چنلی بئلیوی خبردار ائت

 ائلیوی - گیالن اوبا باشینا ییغ 

 سم اوغول دئییلم. قانیوی تؤکمه



 

210 

 

-لریندن کی: نئچه گون یول گؤزلهلیبئل دهونالر ائشیت داستانی چنلیبوالر بوردا دانیشماقدا اولس   

ده که  حاضیرالشیردی  ائیواز  اولمادی.  خبر  نیگاردان  کوراوغلودان،  یئتیرسین  لیییب  اؤزون  ایله  لر 

ایمیره. عیسی باللی قاباغینا چیخیب دئدی: کوراوغلو بوردان یوال دوشنده چنلی بئلی سنه تاپشیریب. 

گئدهسن   دهبوردان  قاالر،  باشیز  بئل  چنلی  گئدهلیسن  بیز  وئر  ایجازه  داغیالر.  آز لر  بیر  ائیواز  ک. 

سین ایمیره طرف یوال سالسین. اؤزو ده قالیب  لردن نئچهلیشیب سونرا قبول ائدیب که دهفیکیرله

 چنلی بئلدن هادیر اولسون. 

ماز، گورجی اوغلو ممد، ایمیر مولکونه طرف یوال  سحر تئزدن عیسی باللی، دونیا خانیم، تانری تانی   

سوروشا بیر مدید مدتدن سورا یئتیشدیلر    - بو کنددن او کنده، سوروشا    –دوشدولر. بو یئردن او یئره  

ایمیره. گؤردولر کوراغلو، نیگار، مئهترمورتوض، آشیق جونون بیر عده ایمیرلی ایگیدین آراسیندا گرفتار  

 اولوبالر. 

دن سئوینیب دئدی: آی قارداشالر یامان یئرده یئتیشیبسیز.  کگین اورهاوالری گؤرجه  نیگارخانیم   

 الری.  سولدان قیرین بو یاغی  - تؤکولون ساغدان 

 دردیز آلیم قوچ قارداشالر 

 بیر اومودوم سیزه گلیر 

 چوخ چتین اولوب دور ایشلر 

 بیر اومودوم سیزه گلیر 

 

 دؤرد بیر یانی دوشمن آلیب 

 یامان درده سالیب بیزی 

 کوراوغلو اورتادا قالیب 

 بیر اومودوم سیزه گلیر 

 

 قیلیج قالخان آلین اله 

 سالین بو کنده ولوله 
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 قانی دوالندیرین سئله 

 بیر اومودوم سیزه گلیر 

اوره    کوراوغلونون  دانیشاندا  بئله  ق نیگارخانیم  گؤزلری  آلیشیب،  قانی  یی  وورسان  پیچاق  یزاریب 

 ایدی.-چیخماز

لی بکتشین اوستونه، میصری بیر نعره چکیب قیرآتین اوستوندن قیرغی کیمی قالخیب قوندو ده   

 قیلینجی قویدو بوغازینا، دئدی:  

 آجیخاندا آج قورد کیمی تاالرام 

 سوسوزاندا قانلی کؤپوک یاالرام 

 گون چیخمامیش خان کندینی آالرام 

 قویمارام قورتاران ساغ بو مئیداندان

 

 ر ده قوشونون اوالیوز بونا بنزَ

 بیر به بیر اؤلدوروب ساالرام یوال 

 قیالرام بو کندی آتالرال هوال

 قویمارام قورتاران ساغ بو مئیداندان

 

 مئیدانی چئویررم قان چاناغینا  

 بو کندی بویارام قان بویاغینا 

 گین آتارام آت آیاغینا جمده

 قویمارام قورتاران ساغ بو مئیداندان         

لی بکتش آت اوسته چوخدان اؤلوب. کوراوغلونا ایشاره ائدیب میصری نیگار خانیم باخیب گؤردو ده   

یه  دی، آتیندان اَنیب میندی قیرآتا. ایمیر پهلوانالری هامیسی بیر گوشهقیلینجی بوغازیندان کنار ائله

 سیندن اؤپوپ دئدی :دیالر. قوجا قاری گلیب قاباقا کوراوغلونون اوزنگیییغیشیب کوراوغلونا یول آچ

 باشینا دوالنیم آی قوچ کوراوغلو
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 لی بکتشی منه باغیشال گل ده 

 جاوان اوغلوم اؤلوب قلبیم سینیخدی 

 لی بکتشی منه باغیشال گل ده 

 

 واقفسن جاوانین بئینی قان اوالر

 باجارماز دانیشا دیلی یان اوالر 

 اؤزونه گاه دوشمان اوالر اؤزو ده 

 لی بکتشی منه باغیشال گل ده 

 

 تویچونون النیده قیلینج اوالر می؟ 

 تویچو دا یاغی تک کنده دوالر می؟ 

 ایگید ده سئودیگین بئله آالر می؟ 

 لی بکتشی منه باغیشال گل ده 

 وقتی  موخول اولما! مین یوخ  نیب دئدی: آی قری، یولوم اوستوندن کنار اول. حووصلهکوراوغلو هیرسله

گلدین  سینه بئله خوشبکتش نئجه قاباغا چیخیر. هاردا گؤروبسن قیز ائلچی لی گؤرمورسن مگر ده     

 لر. بیر قیلینج وورام جانین چیخار هاا!ائده

بونو دئیَنده نیگار خانیم گؤز آلتی باخدی کوراوغلونا: ایشیمیز گؤر هارا چاتیب بیر قوجا، کؤمکسیز     

 سسیمیزی اوجالدیریق. چنلی بئلین قورالی بو دئییل!  خانیما 

گؤرمه     ایش  بیر  یاخشی  دوشدو  باشا  دا  یویهکوراوغلو  قیرآتین  مئیداندان ییب.  دوالندیریب  نین 

 چیخدی. 

نی پوزدون؟  لر ییغیشدی باشینا گورجو اوغلو ممد دئدی: بو نه ایشدی گؤرورسن؟ نیه معرکهلیده      

 ؟  اولمویا قورخورسان

قری     آمّا  یوخ.  دئدی:  اوره کوراوغلو  یاغیردی،  محبت  گؤزلریندن  بلکه نین  یاندی.  دهگیم  لی  ده 

 بکتشین آناسی اولموش اوال!؟ 
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نئیله     ایندی  دئدی:  ممد  اوغلو  گئدهمهگورجو  بیز  وئر  ایجازه  قیزی  لییک؟  قورتاراق.  جنگی  ک 

 ک.گؤتوروب گتیره

الینه دئدی: کوراوغلو ایجازه وئرسن من تک باشیما گئدیم بو کندین  تانری تانیماز بالتاسین آلیب    

 نه. قیزی گؤتوروب گتیریم بورا؟لی تؤکوم اؤزهکیشی  - نی، آروادلی  اهلی

ایشی خانیمین  دونیا  نیگارخانیمال  ایش  بو  یوخ،  دئدی:  بیزیمکوراوغلو  گونو  رزم  گونو دیر.  بزم  دیر. 

 خانیمالرین. 

 نین ائوینه. خانیم ایله دونیا خانیم گئتدیلر قریآخشام چاغی نیگار 

 قری ننه گَل کؤمک ائت بو توی قانا بویانماسین.  -

گؤزوم اوسته منیم آلالهیمداندی بو توی باش توتا. بو کند ده قیلینج قالخان یئرینه توی    -

 تیرینگه سسی دوشه. 

اوغلومده     منیم  بکتش  اهلیلی  کند  بو  اصالً  قیزیم.  منیم  دا  خانیم  سونا  منیم  دور  چوخو  نین 

 باالالریمدی، بوالرین چوخونو من توتوموشام.

ا گولوب  دونیا  ایله  گؤرهنیگار  بیز  گتیر  اؤزونله  خانیمی  سونا  گئت  وئردیلر کی:  باشی  یدامه  هر  ک. 

بئلین گلینی اولسون. چنلی بئلین ایستر  ایگیدلری ایسترسه خانیمالری  یه یاراشماز چنلیلیلچک

 دیر.لی ل قایداالری رعایت ائتمهاؤزه

 نین ائوینده. الدیالر قریقری الین قویوب گؤزو اوسته یوال دوشدو. نیگار ایله دونیا دا ق      

 ییب دئدی: قری ننه خئیر اوال سن ده بیزلره گلرمیشن!گین گولومسهنی گؤرجهسونا خانیم قری

 قری دئدی: هه باال گل بیر اوتور سن ایله سؤزوم وار: 

 گؤزووه -دور ال گزدیر اوز 

 گه لر گلین گؤرومهگلیب

 هوش باشیوی ییغ بیر یئره 

 گه لر گلین گؤرومهگلیب

 

 ایکی خانیم بویو بسته 
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 یول یورقونو جانی خسته 

 اوتوروبالر یولون اوسته

 گه لر گلین گؤرومهگلیب

 

 بئلی تانیرسان می؟ چنلی

 مئهتر مورتوض آنیرسان می؟ 

 اونا گلین اولورسان می؟ 

 گه لر گلین گؤرومهگلیب

 سونا گولوب دئدی:

 سالم اولسون سنه قری 

 کوراوغلودان تازه خبر؟ 

 لیگه گلیب ائلچی کیمدیر 

 کیمده واردیر بئیله هونر

 

 کلردن کینه یوالن اوره

 آز باشیمین اوسته دوالن 

 سن بیلیرسن عاشیق اوالن 

 مز کدر قلبینده بسله

 

 مورتوض کیمی خوستگاری 

 اولورسا هر کیمین یاری 

 ده زاری نه غم چکر، نه  

 دونیادان ال اؤزوب گئدر 

 



 

215 

 

 مورتوض اگر منی سئور 

 ائدر  مندن اؤترو ساواش

 سن گل آپار اونا خبر 

 دئنن سونا سنی سئور 

 

 دیر گول اویالغی چنلی بئل 

 ساغی  -دیر سولو  یاشیل  – یام 

 هر کیم اولسا اورا یاغی 

 لر گلر!؟گؤر باشینا نه

 لر گلر!؟گؤر باشینا نه

بی قیزالردا  قدیم  قالیبسان!  ائوده  باال سن چادراسیزلیقدان  ائشیدنده دئدی: آی  بو سؤزلری   ر  قری 

 اوتانما وار ایدی. آمّا سن آبیری یئییب حیانی بئلیوه چالیبسان!  

 ییر. ک بیزه. چنلی بئلین آناسی سنی گؤرمک ایستهایله گئده ایندی کی بئله اولدو دور من  

 سونا خانیم اؤزونه نئچه قلم مشّاطه گلیب قری ائوینه یوال دوشدولر. 

 نیگار ایله دونیا خانیم گؤردولر قری گلیر یانیندا بیر آی پاراسی!

 سی دؤنوب قیزا باخیب یوال دوشدولر.نیگار، دونیایا باخیب، دونیا نیگارا، سونرا هر ایکی   

بئلین گلینی  سان چنلیندین؟ راضییزی گؤردون؟ بَیهکوراوغلو چیخیب دئدی: ها! نیگار خانیم ق    

 اوال؟

 نیگار دئدی:   

 ری اؤزودور سونا زَنین بنآدی

 للیک یئتیشیب سونادا سوناگؤزه

 بئل فخر ائدر بو اونا قونا چنلی

 مبارکلر اولسون بو توی کوراوغلو. 
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 ییب دونیالی گؤرمهبئله بیر گؤزه

 سی مرمردی بوخاقی مینا سینه

 نیب دونیا باخیشدا اونو بَیهبیر 

 مبارکلر اولسون بو توی کوراوغلو. 

ایله بو دانیشیقدا ایدی که عیسی باللی، گورجو اوغلو ممد، مئهتر مورتوض بیر         -کوراوغلو نیگار 

لی بکتش اوالن قاالیا. هاوا تکمیل قارانلیقالشمیشدی،  ییب آرادان چیخیب گئتدیلر دهبیرینه گؤز ائله

چیخدیالر قاالنین دامی اوسته. عیسی باللی کمندین بیر اوجون باغالییب بئلینه بیر اوجون   کمند آتیب

لی بکتش یورقون اوزانیب ری. گؤردو دهسیندن اَندی ایچهدا وئردی گورجو اوغلو ممده، قاالنین باجا

 تخت اوسته.

دی های سالسین عیسی باللی  ایستهبکتش  لیلی بکتشی اؤزونه گتیریب دهقیلینجینین اوجو ایله ده    

 گؤزون یوموب، اَللریندن باغالییب کمنده، گورجو اوغلو دام اوستوندن کمندی چکدی. ،اونون آغیز

دی. بورا لری گؤرمهلیاو طرف ده کوراوغلو نیگار خانیمال دانیشاندان سونرا گؤزون دوالندیریب ده    

 لر بئیی مورتوض! ده بئیولوب. نه ممد! نه عیسی باللی! نهلر غیب الیمورتوض، اورا مورتوض! گؤردو ده

 خبرسیز یانیمدان گئدن ایگیدلر

 ر، قاییدین سیزلیک باغریمی دله تک    

 غریبه دیاردا حیاسیز فلک                      

 لر، قاییدین؟ باشیما گتیرر نه                      

 

 بو یئرده بیزلری تانییان یوخدو

 یگیدین دوشمنی چوخدودوشونن ا

 دوشونمز آدامین دعاسی اوخدو 

 ر، قاییدینقلبیزدن سئوینجی سیله

 

 دونیانین جفاسی حددیندن آشیر
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 ییر دوالشیر دوشونن اینسانا ده

 ایله یاشیر لر غمعاقیللی کیشی 

 ر، قاییدین باشیزا کوللری اَله

 

 اویمایین دونیایا، حالی ناسازدی 

 چوخالرین اویدوروب یولوندان آزدی  

 چوخالرین اؤلدوروب قبرینی قازدی 

 ر، قاییدین آپاریب قانیزا بله

 

 بیرینی آرازدا چکر کامینه 

 ده ساالر دامینه ن بیرینی اؤزه

 ایگیدلر قانیندان تؤکر جامینه 

 عؤمروزون چیراغین پولَر، قاییدین 

اشین سئل کیمی آخیدیردی. او گونه کیمی هیچ  دئیه گؤزلرینین ی  -کوراوغلو بو سؤزلری دئیه      

 میشدی.  کس کوراوغلونون آغالماغین گؤرمه

خانیم چکیلیب قاباغا دئدی: کوراوغلو ساغ اولسون فیکیرلی قالما، سن نیگار خانیمال دانیشاندا  دُنیا    

 لر گلدی. لی ده  من گؤردوم اوالر اوچونه گئتدیلر کنده طرف  ایندی تاپیالرالر. بو دانیشیقدا گؤردولر 

 لی بکتشی اَلی باغلی آتدیالر کوراوغلونون قاباغینا. باللی، گورجو اوغلو ممد، مئهتر مورتوض، دهعیسی

سم بودا اؤلدورردیم آمّا دور ایاغا گئت کنده. بیز ده سنین دالین  لی بکتش ایستهکوراوغلو دئدی: ده     

لرین  بئل ایگیتین؟ دئنن گئتمیشدیم چنلیده سوروشسا هارا گئتمیشدسؤره گلیریک کنده. هر کس 

 قوناقلیغا چاغیرام.  

 لی بکتشین اللرین آچین بیر آت وئرین قاییتسین کنده.  کوراوغلو دستور وئریب ده    
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لی بکتش یئریندن دوروب، اوستونون توزون چیرپیب دئدی: کوراوغلو ساغ اولسون ایندی کی  ده    

دا  لی بیل. سونانیده چنلی بئله بیر دهغیشالدین بو ساحاتدان منیدن کئچدین، جانیمی بامنیم اؤلوموم

 لیک ائله بو کند اهلینی اژدهانین الیندن قوتار. گه سؤزوم یوخ. آمّا بیر کیشیسیزه گلین وئرمه

 کوراوغلو سوروشدو نئجه یانی؟  

گ - سالیب.  قورخویا  خالقی  ائدیر.  هجوم  داوارینا  مال،  کندین  بو  اژدها  بیر  بیزی  مدّتدی  ل 

 اژدهادان قورتار. 

 هاردادیر؟  -

کندین ائشیگینده درین دربند وار، اوردادیر. هر صوبح گون دوغان وقت کؤهولوندن چیخیر   -

داواری چکیر کامینا. کند اهلی    - ده سو ایچیب قاییدیر. یولو اوسته اوالن مالنگئدیر اؤزه

 قورخوشور.

 بکتشی یوال سالدی.  لی کوراوغلو قبول ائدیب، ده

 لر باشیندا گئتدی دربندده اژدهانی گؤرسون. لیسحر تئزدن دوروب ده

نین نین اوستونه. باخاندا گؤردو درهدان تئز آتین چاپیب چیخدی سرهگورجو اوغلو ممد هامی 

 تکینده بیر بؤیوک چای آخیر. یوزون توتوب دوسالرینا دئدی: 

 ن دره لی بکتش دئیهده

 دیر بو درهدیر بو دره

 دن بیر سئل آخیر بو دره

 دیرسویونون رنگی قره

 کوراوغلو گولوب دئدی: 

 نه دئییرسن گورجو اوغلو  

 بو گون اؤزوندن اول هادیر 

 داش قوم اوسته آخیب گئدن 

 سو دئییل، او اژدهادیر
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 نفسیندن اَالو چیخار 

 داشی دلیب داغی ییخار 

 هر شئیی یاندیریب یاخار 

 ! نئجه یانی سو قارادیر

نیب. تک اؤزو اژدهایا طرف یوال  لره ایشاره ائدیب هامیسی بیر قایانین دالیندا گیزلهلی کوراوغلو ده    

سین سالیب اونو چکسین کامینا؛ آمّا قیرآت دیرناقالرین وئردی یئره  گین نفهدوشدو. اژدها بونو گؤرجه

دی. کوراوغلو میصری قیلینجی قینیندان چیخاریب قیرآتین اوستونده اژدهانین  دوردوقو یئردن ترپنمه

 جنگینه حاضیر اولدو.

 ک سؤزونو قیراتا دانیشدی:  اوره

 ال اوزموشم بو دونیادان 

 قیرآت منه گلسین قادان 

 قالیبدیر بوگون سنه جار  

 قورتار منی اژدهادان 

 

 ام اقبالیندان تعجب

 گتیر قوی اؤپوم یالیندان  

 داشالر جینگینلر نالیندان 

 قورتار منی اژدهادان 

 

 بیر پارچا اوددور اژدها 

 یه وئرمیر باها هیچ کیمسه

 ها یالوارگیالن بیر اهلل

 قورتار منی اژدهادان  
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سین پوسکوروب آغزیندان اود چیخاریب  اولوب، بو دفعه نفه  یاخین  چکیب قیرآتا  اژدها اؤزون یئرده   

رنتی واریدی یانیب کول اولدو. آمّا قیرآت بیر قیها چکیب، سان کی قاناد آچیب او اطرافدا نمه گؤیه

دی بیر سی اونو حاقالماییب. اژدها باشین قویوب بیرداشین اوستونه، ایستهاوچدو گؤیلره. اژدهانین نفه

سین پوسکورسون کی قیرآت گؤیدن ایلدیریم کیمی دوشوب اژدهانین باشینا. کوراوغلو ودلو نفهداها ا

سینی یاریب گئچدی آلت  بیر نعره چکیب دورمادان میصری قیلینجی سوخدو اژدهانین اوست چَنه

یر  نین رنگی قیزاردی. بن چایینین دولوسو قان آخدی اؤزهده داغیتدی، قان فیشقیردی، درهسینچنه

دی. قان  داها قیلینجی چکیب باسدی اژدهانین گؤزونه، اژدها چوخ چیرپیندی بیر یئری گؤره بیلمه

 سدن دوشدو، جانی چیخدی. گئدیب نفه

 آت دئمه سانکی بیر ترالندی قیرآت

 قاناد آچیب گؤیه بویالندی قیرآت

 کوراوغلون قورتاریب اودلو مئیداندان

 گؤر نئجه دوشونن حیواندی قیرآت

 

 ادان آلچاغی آوولویوب، باخیباوج

 ییب ائله بیل ایلدیریم شاخیبکیشنه

 دوز گلیب دیرناغین باشینا تاخیب

 اژدها اوستونه قیالندی قیرآت  

ک داغدان اَنیب گلدیلر کوراوغلونون یانینا. اونون یوزوندن، الیندن اؤپوپ آلقیشالدیالر.  لر سئوینهلیده 

 اژدهانین قانیندان گؤتوروب آتالرینین یالینا یاخدیالر.  

لی بکتشین  ن چاییندا یویونوب کنده طرف یوال دوشدولر. دوز گئتدیلر دهسونرا قاییدیب گلیب اؤزه

فیرا    -ش قولالرین چیرماالییب توی بساطی دوشور. نؤکرلر ده باشینا فیر  بکت لی قاالسینا، گؤردولر ده 

 کیمی دوالنیرالر. 

دن،  لیدی، آپاردی اؤز اوتاغینا. یئمهبکتش قاباق چیخیب خوش گلدین ائلهلیایچری گیرجَگین ده   

اهلی ییغیشدی.  لی بکتش دستور وئریب کند  دن میل ائدیب، چیخدالر قاالنین حایاتینا. دهلیایچمه
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عاقید چاغیریب سونا خانیمال  مئهتر مورتوضون عقدین اوخویوب. یئددی گون یئددی گئجه اوالرا  

 لری هاالی توتوب اوینادیالر.لیالر چالیب، ایمیر جاوانالری ایله چنلی بئلین دهتوی توتوب، آشیق

 نه دوروبسان آشیق جونون! 

 بیر هاوا چال بئی اویناسین 

 ئشه مهی دئیین گلسین م

 چالسین قاوال بئی اویناسین. 

 

 سین هاالی ایگیدلر یاپیش

 بوتای - لیک ائتسین اوتای شن

 توی دوتوبدور گون ایله آی

 بیر شاباش آل بئی اویناسین. 

 

 بئلین قوناقالری چنلی

 گولش اولسون دوداقالری 

 یانسین اهلل چیراغالری 

 اهل کمال بئی اویناسین 

 

 یاللی لر دوتسون  لی دئ ده 

 چؤپو چکسین عیسی باللی 

 گورجو اوغلو قیل و قاللی 

 روستم زال بئی اویناسین 

 بیرهاوا چال بئی اویناسین! 

 

 *** 
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 1نون قیرخالرا اقتیلماسیکوراوغلو

 
  حاققیندا   ایشلر  گؤردویو  لرنه  یاشادیغی،  نئجه  هارادا  –  دوغولوب  هارادا  اولدوغو،  کیم  کوراوغلونون    

  قهرمانی  خالق .  دؤنموشدور  داستانالرا  یاشامی   اونون  کی  دیرییشیک ده  ائله  باشا  –  باشدان  لرننسؤیله

سی حالینا گلمیشدیر. بیر خالق اوزانی، خالق  ن کوراوغلو، سازی و سؤزویله ده ایگیدلیگین سیمگهاوال

یینده یئر ائتمیش  کئچیب، بوکیملیکلریله خالق اورهجیندن  نین سوزگهاداستان قهرمانی اوالراق زم

 دیر. بیر قهرمان

 ایگید اوالن گومبور گومبور گورالسین 

 -ایگیدی دوغوران آنا مین یاشا . . .

دیار  - اونون  دولو،  داستانالردا    ظولمه  انسانالرین  ساده  یاشامی،  نگزدیره  دیار  –دئین کوراوغلونون 

 :دیرآنالتیمی نمیشداستانال  نیننیشلریدیره  قارشی

 مرد دایانیر، نامرد قاچار، 

 میدان گومبورور، گومبورور . . . 

گؤزه ایگیدلیک  ماهنیدا  گرچک مههللبو  تاریخی  سسلیکسی،  قارشیندا  دیرهلرین  بیر  نیشه سیز 

 دؤنمکده و اونون:

 - توفنگ ایجاد اولدی مردلیک پوزولدی 

 سینه یول آچماقدادیر.دئمه

  سازالریندا   الری، گرایلی  قوشماالری،   شعرلری،  مینلرجه  قاالن  بیزه  ایله  سسی   گور  آشیقالرین   بوگون    

قوالغیمیزدا  دیکلسؤیله  اونالرجا  هاواالر،  یوزلرجه  چالدیقالری وار  ده  هله  داستانالری  کوراوغلو  ری 

 
 بو داستانی م. کریمی توپالمیش و بورادا تقدیم اولونور. 1
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اؤلکهسسله اورپا  و  سینیرالرینا  توتوب چین  آسیادان  اورتا  و  قدهنیر  اوزانلرینه  اؤلکهر  خالق  ان  لرده 

یرلی اوالن  ر ده یوزلرجه کتاب، کاسئت، هامیدان دهدیلینده و قوالغیندا و کولتورونده گزیر. بوگونه قده

لرینده اوینانیب، اوپئرا دزگاهالریندا  ریلیر، تئاتر صحنهلرینده گؤستهالیازماالر توپالنمیش، سینما پرده

هله   دا  اولموشسا  بونالر  آنجاق  اورهچالینیب،  گزیب  خالقین  دیلینده  و    بورادا.  دوالنیر  – یینده 

 جکدیر. یه بیلمه  ره گؤسته  ده   بیرینی  یوزدن  هله   ایشلر،   قویدوغوموز  قیپ  آراشدیرماغینا  و   توپالدیغیمیز 

  و  ایگید بیر یاشایان یوزایللرده جی17  و 16 عالیملر سیرا بیر قارشیندا سورغو بو کیمدیر؟ کوراوغلو   

 او،.  کوراوغلو  بو  دگیلدیر   ایگید   بیر  ساده  یا   اوزان،   بیر  شهرتلی   یالنیرجا  آنجاق.  توتورالر  نظرده  اوزانی

ک   تاریخلرده  گلن،  آشیب  قارانلیقالریندان  تاریخین دلیب  سینیرالری  قویان،  ایز  بیر ئ اؤزوندن  چن، 

نین ملی قهرمانی اولورسا  دیر. ال چاتمایان بیر اووسانادیر؛ آذربایجان خالقیبؤیوک اوسطوره قهرمانی

دیر؛ هله دیر؛ تاریخی سیمادیر؛ خالقالرین قهرمانی سینین ایگیدلیک سیمگهدا، بوتون تورک دونیاسی

دیر.  لریندن قوپان، ظالیملرله ووروشان خالقالرین بهادر بیر قهرمانیایستک  بشریت  –بونالر قیراقدا  

لری قیراقدا قالسین،  رقیزالر، قزاقالر و باشقا تورک ملت لر، قیتکجه تورکلرین یوخ، هله تورکمنلر، اوزبک 

ارمنی باشقا  گورجولرین،  و  فینلرین  مجارالرین،  بولغارالرین،  مانلیق  قهر  ده  ملتلرین  باشقا  – لرین، 

 دیر.سی سیمگه

 یه،بؤلگه  –دن  بؤلگه  لرینسؤیلنجه.  چاتیبدیر  بیزه  بوگون  و   گزیشیب  دیللرده  بویو  تاریخ   آدی  اونون     

  داغیالن   جغرافیایا  بیر  یایغین.  دیرریاؤنده  خالق  بیر  آختاردیغی  مهدؤنه  –دؤنمدن    یه،اؤلکه  –دن  اؤلکه

یوزایللرجه بیر داستان قهرمانی اوالراق یاشامیشدیر و    اونو  ایچینده   نینداستانالری  شعرلری،   و   شهرتی

یاشاماقدادیر. زامان ایچینده دوزگون و گرچک کیشیلیگی اونودوالن کوراوغلو، بوگون خالقین دوزگون  

دیر. خالقدان اونو آلماق اولماز؛ آلینیرسا، اونون وارلیغی آلینیر، آرزیالری و  ییندن قوپان قهرمانیاوره

 نیر.آرمانالری آلی 

  باشقا   و  یئرلرده   باشقا  –  باشقا  کی  یارادیلمیشدیر  لرسؤیلنجه   داستانالر،  چوخلو  حاققیندا  کوراوغلو    

  "قولالری  کوراوغلو"  داستانالر   آیری   بیریندن  –   بیر  بو، .  سورولموشدور  اؤنه   یاشادیغی   زامانالردا  باشقا   –

یاشامی سوره  زامان  نه  و  هاراالردا  اولدوغو،  کیم   کوراوغلونون.  آدالنمیشدیر و  نهیاشادیغی  لر سینجه 

بیله تاپا  داستانالردا  بو  دا  یانیتالرینا  دوغرو  ان  سوروالرین  کیمی  چوخ  لئتدیگی  بیر  ریک. 
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آغیزا آختاریالن بیر بؤلومونو توپالییرساق کوراوغلونون بوگونه یئتیشن    -   آراشدیرماچیالرین و آغیزدان 

 ریک: بیله کیملیگی حاققیندا بو سونوجالری دئیه

  ایستر   او ":  دئمیشدیر  آدیال  "داستانی   کوراوغلو "  نائلی  پرتو  آراشدیرمانی  بیلیمسل   و  علمی   ایلک    

 مزیت  بوتون ایچینده  مکان و زمان ملتین اولسون، شخصیت بیر ویافسانه ایستر بهادر، بیر یاشامیش 

 1 ."قهرماندیر  توپالیان اؤزونده  قصورالرینی و

و مرد بیر قهرمان تیپی . . .  سی. . . ایگید  اونلو بیر خالق حیکایه":  ویه گؤره، کوراوغلجاهید اؤز تئللی

 2."دیربیر قانون قاچاغی، دولته قارشی گلمیش بیر داغ آدامی

  یانلیش   نینائتمه  قبول  و  اولدوغونو"  سیحیکایه  خالق  بیر  یایغین  چوخ"  کوراوغلونون  تئللی  اؤز  یئنه    

 3.بیلدیریر "اولمایاجاغینی 

 کوراوغلونو  لر کیمی"  چالیشماسیندا   آدلی  داستانالری  خالق  – اومود قافتانچی اوغلو کوراوغلو قولالری  

  خالقین،   یوخسولون،  کوراوغلو.  تانیمالر  بؤیله  یانلیشدیر  کؤکدن.  تانیدیر  دئیه  سویقونچو  ایچیجی،  قان

 4 دئییر. "رین یاراتدیغی آنیتدیر، سایغی، سئوگی، ایگیدلیکم و مردلیک آنیتیلازیلن

  چلبی   بیر  قالدیران   باش   ظولمه  ایله  یاریسی  ایکینجی  یوزایلین   جی16  کوراوغلو "  گؤره  یهاوجی  حیدر    

 5 ."دیر سیعصیانچی

نزیه اطرا"ی  هاشم  آدی  کیمی  اوغالن  قاراجا  کیمی،  یونس  کوراوغلونون  دا  افسانهاوخای  لر  فیندا 

  سؤیلر. 6"یارادیلمیش، حیاتی مثللشدیریلمیش بؤیوک بیر قهرمانلیق شاعیریمیز اولدوغونو

  ساز   بیر  یاشامیش  یوزایلده  جی16"  کوراوغلونو  ندا"انسیکلپودیاسی   ادبیاتی  تورک" اؤزکریملی  آتیال    

عیری و اونون آدینا باغالنان داستان، اوالراق تانیمالییب بونالری سؤیلور: اصیل اوستونده دورولماسی  شا

یارا گره نوکته، خالقین  ایلک  یجی دوشگونجوندکن  قهرمان کوراوغلونون،  داستانچی  اوالن  اورونو  ون 

-لرله تانیتالنمیش بولونمهنین بلگهلریندن بیری اولماسی، بو آددا بیر اشقیانین یاشادیغیچلبی بیگ

 7 . "دیرسی

بیر خالق ایگیدی کوراوغلو، بیر اوزان، الینده سازی، دیلینده سؤزو، چاغالرا  ": یازیر  سئچمن   حسین     

اوچون چوخلو کز الینده  نلردن اوج آلماق  میش. خالقا زوربالیق اودهسس ایله تن قوچاقالماالر سؤیله

قالخانیال، یئل ائدهقیلینج و  قوشالرا یاریش  نین اوستونده، ساواش آالنالریندا آمانسیز  ن قیرآتیلرله 
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سی اوچون بویروقالر  دؤیوشلر وئرمیش. دولت اوغرو سایمیش اونو، خالق ایسه قورتاریجی. اؤلدورمه

-ده  یازیسینی  آلین   اونون  لر کوتله.  آغزیندان  ینخانالر  –یارقیچالرا، پادشاهالرین    ، لرهیازمیش بیگ 

بیرلشمیش؛ دویغوالر    لرله گرچک   لر،سؤیلنجه.  گؤرموشلر  اوالراق  سیسیمگه  گوجون  بیر  جک ییشدیره

لری اؤرتموش و کوراوغلونون کیشیلیگینه باغلی بیره شیم چیخمیش اورتایا. کوراوغلو اؤیکولری  گرچک 

 8 ."جهدوغموش بؤیله

قولالرا جی یوزایلین ایکینجی یاریسیندا یاشادیغی تخمین ائدیلن و چئشیدلی  16  "عاصم بزیرچی:      

منیمس  خالقی  اوالراق  شاعیر  بیر  ده  هم  قهرمانی،  حیکایه  بیر  هم  کوراوغلو،  سئویلدی.  نگؤره  دی؛ 

نه ایگیدجه باش قالدیردی؛، خالقین  نین او چاغدا سوردودویو باسقیچی، عدالتسیز دوزهعثمانلی دولتی

 9 ."نمه گوجونو تمثیل ائتدی ظولم و حقسیزلیغا قارشی دیره

 10 دیور. "دیرریسنده غوغانین، اؤزگؤرلویون سمبلیخالق شاعیریمیز ایچه "سید کمال قاراعلی اوغلو: 

  "نین اؤیکولرده داستانالشدیغینی غوغانین، ساواشیمین، بو ایگید خالق اوزانی"ن ده:  عبداله رضا ارگؤره

 11 سؤیلور.

  بیر  ده،  بیری   انالرداناوز  –  لیدر   قهرمانی  خالق   قالدیران  باش  دایاناماییب   حقسیزلیگه"محمد بایراق  

اؤته  ده  هم  شاعیری،   ساز بیری گرچک،  . کوراوغلونون   . کوراوغلودور.  اوالن  قهرمانی  کی  بیر خالق 

 12 ."وی اوالن ایکی کیشیلیگی واردیر افسانه

باش اشقیا.  "گؤز  ایلحان  بیر  کوراوغلوسو  زنگین 1585تاریخین  اولوب،  جاللی  تورپاغیندا  بولو  لرده 

ردا، تورکولرده،  جوجوقالرینی داغا قالدیرمیش. . . بیر ده خالقین یاراتدیغی کوراوغلو وار. بونو داستانال

 13 "لرده بولویوروز. آدی قوچ کوراوغلو. . .حیکایه 

کوراوغلونو  یئنه   اثرینده  آنتلوژیسی  ادبیاتی  خالق  تورک  ایضاحلی  یازیچی  رئیسی "همان    "جاللی 

 14 سؤیلور.

آی:   موتلو  دیلک"رئوف  احتیاجالرینی،  اؤزلملرینی  توپلومون  دا  کیشیلیگینده  کوراوغلو  لرینی، 

 15 ."دیر ن بیر یروونین قهرمانیبیرلشدیریب تمثیل ائده

  
  ایندی داستانی اوخویالیم: 
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 کوراوغلونون قیرخالرا قاریشماسی 

  داستانالردا،   تامام   ائتمیشدیر؟  نه  سونوندا  عمرونون  اولموشدور؟  هارایا  سفری  سون  کوراوغلونون    

راوغلو گؤزلردن ایتیر، بیر سیرا واریانتالردا کوراوغلو باش قویوب چؤللره گئدیر و داها اوندان خبر  کو

بورادا   بیز  قاریشیر!  قیرخالرا  کوراوغلو  داستانالردا،  سیرا  بیر  آما  سؤیلهاولمور،  داستانی  مک  بو 

 دیر: ایستیردیک. بو دا کوراوغلونون سون سفری

رلر کی چنلی بئلده، چارداقلی گؤلده قوچ کوراوغلو خروشان  یثار روایت ائدآ  ناقالن   و   اخبار   راویان     

دی. هر یعلی آدیندا بیر جهانگیر اوتوروردو. اوچ یوز آتمیش آلتی بیگی، یئددی یوز دلی آتلیسی وار 

دیر( بونون دا کمالی زواله ایرمک  زامانین بیر زوالی اولماق مفهومونجا )بو کوراوغلونون آخر داستانی

رینجه بیر آی اوّل کوراوغلونون مینمیش اولدوغو قیرآتی غیب اولدو. کوراوغلو، سی باش گؤستهنشانه

دن نهان اوالجاغینی قلب  روایته گؤره قیرخالرا قاریشمیش. . کوراوغلو قیرخالرا قاریشاجاغینی و گؤز 

 ک نه دئدی:لرین یانینا گلدی. آلدی گؤرهدویغوسیله دویوب، بیر گون اوچ تئللی قوپوزونو آلیب بیگ

 ر اولدوم حلبه، خویا، گئده

 تویا، –موالم یئتیشسین دوگونه 

 بوزدورون آلتونی بیاض آقچایا، 

 لر، ها من گلینجه.صرف ائدین بیگ 

                                  
 نی، لی بیگیچاغیرین گلسین تکه 

 ایچینیزده یوخدور اوندان یئگینی، 

 یینی، آییرین سورودن مین ارکه

 قصبه، ها من گلینجه.  نقیردیری

  
 م سازانا، قیرآتیم یوخ مینم گئده

 ایگید اودور اؤز مالینی قازانا، 

 یوز باتمان برنجی کیچیک قازانا 

 لره، ها من گلینجه.ین بیگدیئدیر
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 کوراوغلویام دئیر دؤران دؤندو آخره،

 آلتون معدنلری دؤندو باخیرا، 

 ساتین چنلی بئلی وئرین چاخیرا،

 - لره، ها من گلینجه. ین بیگ دایچیر

دیگینی آنالماییب، کوسا کنعان سوردو: لر بوندان نه دئمک ایستهدئییب کسدی. بئله دئیینجه بیگ 

 کوراوغلو، سن نه دئمک ایستیرسن؟

بو، کوراوغ کی  ائدیر  تعریف  بئله  بورادا  )آشیقالر  سؤیلورم.  اوالراق  سؤز  سون  ایندی  کی:  دئدی  لو 

 دیگی یوخ(. سؤیله شعرکوراوغلونون سون سؤزودور. بوندان سونرا داها کوراوغلونون 

 مندن سالم اولسون بولو بیگینه، 

 ک. چیخیب بو داغالرا یاسالنماق گره

 قانیندان اوخ قیجیرتیسیندان ، دوشمان  

 ک.داغالر گومبول گومبول سسلنمک گره

  
 دوشمان گلدی تابور تابور دیزیلدی، 

 آغ آلنیما قارا یازی یازیلدی، 

 دلیک دمیر چیخدی مردلیک پوزولدی، 

 ک. أگری قیلیج قیندا پاسالنماق گره

 . "ریک، . . .نه اوالجاقمیش دلیک دمیر چیخماقال! بیز ده ایجاد ائده"کوسا دئدی کی:  

 لدی کوراوغلو:آ 

 کوراوغلویام دوشرمی یئنه شانیندان؟

 چوخونو آییریر ار میدانیندان، 

 قیرآت کؤپوگوندن دوشمان قانیندان، 

 ک.چیزما دولوب چرکس ایسالنماق گره

 یئنه بو آرادا کوراوغلو اوخویور و سازیندا سؤزلرینه داوام ائدیر:
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 مرد گلنده نامرد قاچار، 

 ر.ا میدان گومبولدر گومبولد

 شاهالر شاهی میدان آچار، 

 ر.ا ر گومبولدامیدان گومبولد

  
 سؤزونن منزل دؤینده 

 نده ایَنامرد بویون 

 نده یَقیلیج قالخانا دَ

 ر.ا ر گومبولدامیدان گومبولد

  
  

 توپ آتیلیر قاالسیندان، 

 حق ساخالسین بالسیندان، 

 سیندن، کوراوغلونون نعره

 ر.ا ر گومبولدامیدان گومبولد

ناپدید  سؤز      کوراوغلو  آنجاق  گؤردولر؛  گئتدیگینی  چیخیب  اوتاقدان  کوراوغلونون  چاتدی.  تماما 

نین ایچینده  لریاولدی. قیرخ گون بوندان هئچ بیر خبر اولمادی، نه اؤلو، نه ساغ، . . . کوراوغلونون بیگ 

حاض اوچون  آراماق  کوراوغلونو  بو،  واردی.  بیگی  بیر  آدیندا  یوسف  بییق  گلمه،  یرالنیب مصردن 

ن  نین بیریندهکوراوغلونو آراماغا چیخدی. قیرخ گون ده بو گزدی. قیرخ بیرینجی گون توقات داغالری

.  اته  . اوتورموش یئمک یئییرلر.  اوچ کیشی  بغایت سوسامیشدی. باخدی کی  برکتلی  "گینه گلدی. 

یئین   "اولسون یئمک  بییقل دئیینجه  قارداش!  بویورون  آمین!  دئدی:  بیریسی  دئدی:  لردن  یوسف  ی 

پیشدیم.  وئرین، سوسوزدان  بارداق سو  بیر  واردیسا منه  اگر  آنجاق  اولسون،  یئین  "عافیت  لر  یئمک 

دئدیلر: باغیشال قوناق قارداش، بیزیم سویوموز یوخدور، بیزدن بیش دقیقه یوخاری داغا ساری، بئش  

 کیشی یئمک یئییرلر؛ بلکی اونالرین اولور.
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خدی. اونالری دا یئمک حالیندا گؤروب عینی سؤزو اونالرا دا دئدی. یئنه  بییقلی یوسف یوخاری قال   

بونو ائشیتدی کی: باغیشال قارداش، بیزدن یوخاری یئددی کیشی لر یئمکده دیرلر، بلکی اونالرین 

 اولسون.

یینجه ائشیتدی: قارداش بیزدن  بییقلی یوسف یئددی کیشی لر یانینا گئتدی. اونالردان دا سو ایسته   

 لری ده.اون دقیقه یوخاری قیرخ کیشی یئمک یئییرلر. اونالرین سویو دا چوخدور؛ یئمک 

نین یانینا وارینجا باخدی کی حقیقتا قیرخی بیر سفره آچمیش، یئمک  بییقلی یوسف قیرخ کیشی   

رکتلی  نین قالپاغیندان و گئییندیگی آرخالیقدان تانیدی. وارد اولوب دئدی: بیئییرلر. کوراوغلونو باشی

یینیز عافیت اولسون!  اولسون! جواب ائشیتدی: آمین! بویور مسافر قارداش. بییقلی یوسف دئدی: یئمه

 .والکین بیر آز سو وئرین

دی. بیریسی طاس  لرینی سؤیلهدن ال ایله اشارت ائدیب آرخاداشالرینا سو وئرمهمه سؤیله  ،کوراوغلو    

 یبیندن!دولدوروب سویو بییقلی یوسوفا وئردی: آل نص

ایچمه تمامیله  یوسف  وئرینجه:  بییقلی  گئریه  قالدی. طاسی  قسمی  بیر  ایچدی،  یاریسینی  بیر  ییب 

ایچمه" تمامیله  نئچون  بونو  تؤکدولر.    "دین؟ های سن  باشیندان  بییقلی یوسوفون  قاالن سویو  دئیه 

سه یوخ. . . بییقلی  بییقلی یوسف گؤزلرینی آچدی کی نه کوراوغلو وار، نه ده قیرخ آدام وار، هئچ کیم

ر وصف ائتدی . . . و کوراوغلونون قیرخالرا نی دیبدن باشا قدهیوسف دؤنوب چنلی بئله گلیب بو مساله

 رلر.قاریشمیش اولدوغونو آشکارا بورادان روایت ائده

  بئش   ییرمی  یوخاری  بئلدن .  یاشادی  داها  ایل  اللی  یوز  ایکی   سونرا  گلدیکدن  اورادان  یوسف  بییقلی     

  ایچیلمیش   تمامیله  سو  کی  اگر.  اولدو  جانسیز  قورویوب   آشاغی   بئلدن  کیمی،  قانلی   دلی   شیندایا

اولسایدی  تمامیله بوسبوتون گؤوده  سو  یاخود .  قاالجاقدی  برابر  اونالرا  دا   بو  اولسایدی سینه آلمیش 

ایندی کوراوغلونون آثارینی دا  ر گنج قاالجاق ایدی. آما اونا مقدر اهلل بئیله ایمیش . . .  یه قدهاؤلونجه

 دیر.بییقلی یوسف آنالتیرمیش، او گون بوگون دوام ائتمکده 

سی. ایکینجیسی: فقرایا  کوراوغلونون قیرخالرا قاریشماسی سببی، بیرینجیسی: اوچ کؤپوکدن ایچمه    

نه بیر شئی  هرنین زکاتینی ایستردی؛ اؤزونه گؤندهریردی، پاراسیلره خبر گؤندهتوخونمازدی. زنگین
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سینی زنگینه بوراخیردی. سونرا آتش سینی آلیر، ایکی بوچوک لیرهدی، مثال یوز لیرهرمهیوخ،. . گؤنده

 ردی. ایچینده قالساالر نامازینی بوراخمازدی. اؤزونه بیر فقرا گلسه باشدان آشاغا گئییندیره

دیگینده، آتاالردان  اها گئری گلمهلیم داستانیمیزا: کوراوغلو بوسبوتون گؤزدن غیب اولوب بیر دگله

  نین بیری  –   بیر  دا   آدامالری   کوراوغلونون مفهومونجا،  ، "اولماز  پایدار   آیاق  گئدینجه   باش "المثل: ضرب

یاواش  ییچکمه  سؤزونو   قاچان،   آناسیندان  زمانی،  آواناق  دونیانین.  باشالدیالر  داغیلماغا  یاواش  –ب 

  یئنه   گلمیشدیلر،  استانبولدان  کوسا  ایوازال .  توپالنمیشدیالر  باشینا  کوراوغلونون  کوسن  باباسیندان

دی. گیزیر  گئت   شهرینه  وورهلل  یئنه   دا  او  گلمیشدی،  شهریندن  وورهلل  اوغلو  دمیرچی.  گئتدیلر  استانبوال

موغان    نین گیزیر اوغلو کندیندن گلمه ایدی، او دا اورایا گئتدی. قوجا عرباوغلو مصطفی بیگ گؤله

چؤلوندن گلمه ایدی، اورایا گئتدی. بییقلی یوسف مصردن. . . قوجا بیگ، عارف بیگ، مصطفی بیگ  

لرینه دؤندولر. عیسی باللی سیایستراندان گلمه ایدی،  ایراندان گلمه ایدیلر، اونالردا یئنه اؤز مملکت

ر، بونالر دا گلدی آیدیندا  سیلیسترانا گئتدی. جاللی بیگ ایله اوغلو محمد بیگ آیدیندان گلمه ایدیل

 اوتوردو . . .

 *** 
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 قاچاق نبی 
ائپیک یا قهرمانلیق داستانالریمیز آراسیندا آشیقالر طرفیندن ان چوخ اوخونان داستانالرین بیری     

دیر. قوچاق نبی بیر تاریخی سیمادیر کی  ده قاچاق نبی و یا داها دوزگون دئسک قوچاق نبی داستانی

خانالرال ساواشیب و    رک، لردن حمایت ائدهلری قارشیندا دایانیب و فقیر، یوخسول طبقه زمانین ظالیم

ایسته ده چوخ  وئریبدیر. خالق طرفیندن  قوربان  یولدا  بو  افسانهنهایت جانینی  اونا  و  دوزه  نیلیب  لر 

نوه کوراوغلو  و  دئیهلینیب  افسانهسی  اونو  قهرمانالرینا گؤستردیگی  رک  اؤز  خالقین  بو،  قاتیبالر.  لره 

 1. ریرمحبت و سئوگیسینی گؤسته

ش    رئال  بیر  اؤزهنبی  قهرمان  العاده  خارق  بیر  اونا  طرفیندن  خالق  اوالراق،  ده  خصیت  للیکلری 

ایسته اونون سیناغینی  قهرماندیر. خالق  بیر  قورخماز  و  یئنیلمز  قهرمان سینماز،  میر،  وئریلمیشدیر. 

چؤکمه دیزه  قارشیندا  اونون  داها  لی دوشمنلر  آنجاق  قازانیر،  ماهیت  بیر  بئله  ده  نبی  قاچان  دیرلر. 

لر رئال بیر ماهیتده  لر دؤورانی کئچمیشده اولدوغو اوچون، بیر قهرمان کیمی قالیر و افسانهاوسطوره

 لی سورولور. باشقا سؤزله دئسک، نبی بیر قهرمان قالیر کی هله اوسطوره پالتاری داها گئیینمیر.  ایره

-داستانالرینی آشیقالریمیز ساط و سؤزله تویالردا، مجلیسلرده و قهوه خاناالردا سؤیله  قاچان نبی     

لرین ماراغینی الده ائدیرلر. بوگون بو ماهنیالری توپالیاندا بیر کتاب ائپیک ماهنی اولور.  ییب، ائشیدن 

ساسیندا قاچاق نبی  یی الرینی دیله گلیر. خالق ایستهاونالردا، قهرمانلیقالردان عالوه خالقین ایستک

لی انسانا چئوریلمیش، ائله کی بوتون خانالر، دسکتاتورالر  تاریخی سیماسیندا اوزاقالشاراق، بیر افسانه

اونون الینده زارا گلیب، وار گوجلریله اونون آرادان آپارماغا چالیشیرالر. آنجاق خالق قهرمانی اونالرا 

سینلر؛ اومودالر بوغولماسینالر؛  ر هئچ بیر زمان یئنیلمهدیر کی قوچاقالیییئنیلمیر؛ بو، خالقین ایسته

 آرزوالر بوداقالنسین و انسانالر آزاد یاشاسینالر.  

ایل بوندان اؤنجه یاشاییب و یاشاییشیندا خالقینا طرفدار اولماغی اوچون تاریخ بویو دیری    100نبی     

اضیرالییرالر. ظلم قالدیقدا، ساواش دا  قالیر. آشیقالر اونو هر گون دیریلدیب، ظالیملرین ساواشینا ح 

-نین عاییله جی ایلده نخجوانین قوبادلی کندینده علی کیشی آدلی بیر اکینچی1223دیر. نبی  قالمالی

لیک ائدیر. یوخسول اولدوغو  نیایا گؤز آچیر. علی کیشی بیر خانین تورپاغی اوستونده اکینچی ینده دُس
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یه مجبور قالیرالر،  مهنده ایشچی کیمی، بلکه نوکر کیمی ایشلهلرین ائویاوچون اوشاقالری دا دولتلی

ک تاپیب، قارینالرینی دویورسونالر. اؤلکه ده فئودال دؤورانی اولدوغوندان بوتون بلکه بیر تیکه چؤره

ین نبی، او قدر چالیشیب ایشله ییر آنجاق  دیر. کربالیی جعفر ائوینده ایشلهاکینچی لرین دورومو بئله

قدر   ظولمو  چؤرهاو  آنجاق  قاتالنیر،  زحمتلره  بو  خیردالیقدان  نبی  دولسون.  قارنی  کی  وئرمیر  ک 

بسله نفرت  نسبت  ائدیر. ظلمه  آرادان  یاخیندان حیس  و شلمونه  دایانیر  اوزونه  خانین  نهایت  و  ییر 

 قالدیرماغا آیاغا قالخیر. 

کین صفتینی بوتون خانالردا گؤرور.  اوزه دایانمیر، بلکه ظلمون چیر  –نبی تکجه کربالیی جعفرله اوز     

اوزه دایانماغی بیر یول کیمی سئچیر. داها او، اؤزو اوچون و تکجه بیر    – اونا گؤره ده تامام خانالرال اوز  

خان ایله ساواشا یوخ، بلکه بوتون خالق طرفیندن بوتون خانالرا قارشی آیاغا دورور. زامانین حکومتی  

تزار  – و روسیادا  قاجار  نبی  ایراندا  اوچون  ائتدیکلری  نبیخانالری حیمایه  دایانیر.  قارشیندا  نی  نین 

مبارزه قارشی  ده حکومته  نبی  وئریر.  دستورالر  اوچون حکومت  الینه  توتکاق  سینی گرگینلشدیریر. 

لر ده اونون یوخسول و اکینچی   – لر  توفنگ آلیب داغالرا چیخیر. ائلده زوراکیلیقدان بئزار اوالن گنج

یوال  دسته مبارزه  قارشی سالحلی  حکومته  و  خانالر  و  یارانیر  قوشون  بیر  داغالردا  قاتیلیرالر.  سینه 

سینده پیشیریر. نبی داها سینماز و یئنیلمز بیر  نی بیر پوالد کیمی مبارزه کورهدوشور. بو مبارزه نبی

  – دیم ائدیر. دسته  دؤیوشچو اولور. خالق طرفیندن حیمایه اولونور و هر کس باجاردیغی قدر اونا یار

اونون دستهدسته گنج  قورخویا دوشور. چوخ کئچمهلر  داها حکومت  قاتیلیرالر.  آدی  سینه  نبی  دن 

   1دیللره دوشور.

سیندن گوجلو اولدوغونو یازیرالر. لرین مبارزهده دکابریستسینی روسیهنین مبارزهلر نبیتاریخچی   

سینده اوالن  نین دستهمبارزه میدانینا گیرمیشلر، بیر حالداکی نبیاونالر بیر سیاسی ایدئولوژی ایله  

ایشچیاکینچی و  ائتمک  لر ظلمو سوموکلریلر  اؤزلریندن مودافیعه  ائدیب،  قدر حیس  ایلیگینه  نین 

دسته نبی  ده  اونا گؤره  میدانا گیرمیشلر.  بو  بو اوچون  دالغاالنیردی.  ایمان  و  اینام  درین  بیر  سینده 

او   گوجلهمبارززه  نین  قدر  آخینی  ایرانا طرف  نین  دسته سی  اونون  چالیشیر  دولتی  قاجار  نیر کی 

قورخوسوندان گئجه   اونون  دا  تزاری  آلسین. روس  نبی  –قارشینی  قانمیر.  اولدوغونو  نه  نین  گونوزو 
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گنجه مبارزه خائنسی  اما  اوزانیر.  قدر  تبریزه  توتوب  نوکردن  ظالیملرین  اوتورماییب،  بئکار  ده  ی لر 

مبارزه بو  چیخیرالر.  قارشی  خالقا  سونوندا  اوالراق  تزاری  1275نین  روس  آییندا  اسفند  ایلین  جی 

 طرفیندن اجیر اوالن بیر نامرد الیله اورمودا ترور اولور.  

نبی بوگون  و  ساخالییرالر  دیری  اونو  آشیقالریمیز  سؤزله  باشقا  اؤلمور،  نبی  قهرمانلیق اما  نین 

نین آدی اونودولسون. اونا داستانالر قوشور، ماهنیالر اوخویور و ظالیملر هله ده  قویمور نبیداستانالری  

 اونون آدیندان قورخورالر.

بوگونه همین داستانالر و ماهنیالر بوگون آذربایجان خالقی    بیلیمی و فولکولورو ساییلیر.  ائل  نین 

لیب و هله ده شاعیرلریمیز آشیقالرال برابر نبی لر چکیکیمی چوخلو رومانالر، داستانالر یازلیب، فیلم 

نین  اوچون شعر قوشورالر. سلیمان رستم، جالل برگشاد، احمد آقا موقانلی، ف، قاسم زاده و باشقاالری

 نی دیری ساخالییر و ساخالیاجاقدیر دا. یارادیجیلیقالر نبی

خانالرین جانینی آلیر. دئییرلر نبی بیر    نبی ایگید بیر قهرمان اوالراق، قاالالر تیکیر، کندلره گئدیر و   

خانین ظولمونو ائشیدیکده او کنده گئدیب، اونو بیغالری نین بیر طرفینی کسرمیش و دئیرمیش: او 

نین بیر طرفینی کسه بیلیر، قوالغیوی دا کسه بیلر. اگر یئنه او خاندان شکایت  آدام کی سنین بیغی

ه اونون قوالغینی کسردی و دئیردی: سنین قوالغینی کسن  اولونسایدی، یئنه نبی تاپیالردی. بو دؤن

 له جوابالردی.بیر آدام، باشینی دا کسه بیلر. آنجاق اوچونجو رفعه داها اونو تفنگ 

نبی دولتین و خانالرین انبارالرینی بوشالدیب، تاجیرلرین کروانالرینی سویاردی، فقیر و یوخسول     

لره توخونسون. اگر بیر خانا دا اجازه وئرمزدی یوخسول عاییله   لر آراسیندا بؤلوشدورردی. هئچعاییله

 خالفینی ائشیتسئیدی، کندده حاضیر اولوب،؛ جوابینی وئرردی.

نبی یالقیز قالماییب، خانیمیسی هاجر خانیم دا اونونال برابر داغالردا یاشاییب و ایگیدی نین           

سونرا هاجر خانیم اونون یولونو داوام ائتدیریر. بو یولدا  یولونو داوام ائدیردی. آنجاق نبی اؤلدورولندن  

ده  لرله دوستاق اولور. اما نبی و یولداشالری اونو زنداندان نجات وئریرلر. آشیقالرین بو ساحههاجر دفعه 

 چوخلو ماهنیالری واردیر کی بوگون ده اوخونورالر.

ماهنیالر چوخ    و  شعرلر  اوخونان  تعریفینده  و  حققینده  جملهنبی  او  ماهنیالرال  دور.  بو  هامی  دن 

 تانیشدیر: 
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  دی نین بیغالری ائشمـه ـ ائـشمهنبی        

 دی دن دئمشه ـ دئـمشمه پاپاغی گوهلل        

  دی    نین آتینی هئچ آت کئـچـمـهنبی        

   هاجری اؤزونـدن آی قـوچـاق نـبـی        

 دئییلدیر:هاجرین دیلیندن اوخونان ماهنیالر دا آز 

 گؤرولمیوب هئچ مذهبده، هئچ دینـده    

 قولومدا  قانداالق،  بویـنومدا کــونـده    

 هئچ کافیر گؤرمه سین مـنی بوگـونده    

 منیم بـو گـونومـده گــلـه سن، نـبی!     

 1ات دالـیـنـی دلـه سـن نـبی! ـقـازامـ                             

لر قورور. قوشون، قوشون دالیجا گؤنده ریر. اؤز  باسماق اوچون چوخلو حیلهسینی  تزار نبی مبارزه

سینی  لر چکیر. نهایت اونون ترور نقشه نی ساتین آلماق اوچون نقشهریر. نبیلرینی قافقازا گؤندهنماینده

نین  نبیانقالبالری    1917و    1905نین یئرینی توتور.  یئرینه یئتیریر. اونون تروروندان سونرا هاجر نبی

 نی اودا چکیر.سیز اولمامیشدیر. هاجر گنجهحرکتلریندن ایلهام

لرینی اجرا ائدیرلر و ناکاشیدزه، سالو چینسکی و روس ژنرالالری آذربایجانا گلیب تزارین نقشه  

لرله  نین تاریخ اوخوماسینی، تاریخدن عبرت آلماسی و دلیلر نبینی اؤلدورورلر. تاریخچینهایتده نبی

 حققینده دانیشماالریندان یازیرالر.   تاریخ 
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 قاچاق کرم  

 

دیر. بو داستان آذربایجانین تامام شهرلری  آذربایجان قهرمانلیق داستانالریندان بیری ده قاچان کرم    

تورکیه  نیلیر. قاچاق کرم گئچن یوز ایلده تامام ایران، روسیه و  کیمی زنگاندا  دا آشیقالر دیلینده سؤیله

اؤلکه لریندن بیر مبارزه آپاراراق قهرمانلیقالر، جسارت و ایگیدلیک گؤستردیگی اوچون خالق طرفیندن  

ده و ایراندا خالقین آجیغینا گلن بیر رژیم  لری روسیه سئویلمیشدیر. استبداد و دیکتاتورلوق حکومت

لقیشالییردی. بو دورومدا قاچاق  اولموش و اونون قارشیندا دایان هر کیم اولوردو، حالق اونو سئویب، آ

قاباغینا دایانیر، اؤزوندن جسارت گؤسته ریر و اونا گؤره ده خالق اونو کرم ایران و روس حکومتلری 

دیگینی و خالق دیله گینی دیله گتیریرلر. قاچان کرم ده دیللره دوشور. سئویر. آشیقالر دا خالق ایسته 

گوجل بیر  حرکتلرینده  قارشی  حکومته  گوج  خالقین  مامورالری  دولت  داها  چئوریلیر.  قایناغینا  نمه 

دئییب، خالقی باشدیقالری زامان قاچاق کرم اونالرا بیر اؤرنک ساییلیر و اونالر دا حکومت قارشیندا  

 دایانماغی گوناه بیلمیرلر.

دن جلب  قاچاق کرم عینی حالدا ایراندا داها تانینیر و عمرونون سونالریندا قاجار حکومتی طرفین        

ریر، آنجاق  اولور و قاجار سارایی ایله رابطه قورور و اونالری قورویور. بو ایشده ده چوخ مهارت گؤسته

 روش قارشیندا دایاندیغی اوچون معروف اولور.  

  400مین تیراژدا چاپ اوالن    80ایراندا قاچاق کرم حققینده هئچ بیر کتاب یازیلمامیش، اما باکیدا  

کدیر کی قافقاز یازیچیالری  آلتی تاپیلماز اولور. بونو دا آرتیرماق گره  6رومانی،    "قاچاق کرم "لی  صفحه 

جمله و.  او  کوزلوفسکی،  دنیش  ارمنی،  ماکاشیان  آکوپ  گرجی،  مچدلیشویلی  ب.  پورتسالدزه،  دن 

ایره آراشدیرماالر  تاریخی  درین  اوالراق  یازار  آذربایجانلی  وزیراف  بیگ  نجف  روس،  لی  کازاکوفسکی 
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ایلینده دئدیگینیز رومان کتابینی یاییر. اساس قاچاق کرمین    1987میشالر. نهایت فرمان عیوضلی  آپار

بیزیم اوچون ماراقلی فولکلور ساییالن داستانالر  باکیدا  آشیقالر دیلینده  ، 1926،  1912دیر. یوخسا 

 ایللرینده بو قمرمان حققینده کتابالر یبازیلیبدیر.  1933و  1928

دیر کی قاچاق کرم ماجراالری روس تزاری نین ایرانا استیال تاپدیغی  تدن بیزه ماراقلیقاچاق کرم او جه

ایللرده باش قالدیریر و بو داستان روس حکومتینه قارشی بیر حرکت کیمی آذربایجان خلقی اوچون 

ایراندا  یرلهده حرکتی  قاچاقالر  کی  زاماندیر  بو  شهرلریاؤزه  – نیر.  مختلف  آذربایجانین  ندن  للیکله 

 نیر. گوجله

یه  سی ایله گنجهده دونیایا گؤز آچیر و عاییله1276قاچاق کرم آذربایجانین قره ضیاءالدین کندینده      

سیله ایراندان نین گوجو و حیلهسی روس حکومتیکؤچور. اما بیلیریک آذربایجانین بیر بؤیوک حیصه

بو زامانالرا داها آرتیق اولموش و تزارا    آیریلمیش و بیر ملتی ایکییه بؤلموشدور. روس حکومتینه نفرت 

 قارشی ساواشالر و حتا فردی ساواشالر آز بیر زاماندا جمعی ساواشا چئویلیردی. 

ایلینده اوروجلوق   1306قاچاق کرم ایللر روس تزاریله ساواشاندان سونرا، ایران حکومتینه سیغینیر و      

ناصرالدین شاه 14نین  آیی نا   1ونده  اونا  ایله گؤروشور.  اونا میدان وئریر و سارایدا ایش  صرالدین شاه 

وئرمه قوربان  اوچون جانینی  ایران  و  اوچون چالیشیر  بوندان سونرا وطنی  کرم  قاچاق  گه  تاپشیریر. 

دن ایرانا  لرله یاراالنیر. روسیه  ریر کی کرم روسالرال ساواشدا دفع حاضیر اولور. تاریخی قایناقالر گؤسته

 یرکن، کرمی قایتارمیر و اونالرا وئرمیر. حاکیمینه سیغینیر و روس حاکیمی اونو ایستهقاچیب خوی 

دن ایراوان و تفلیس حکومتلریله ده ساواشیر و اونالر کرمی  کرم تزارین قوندارما حاکیملریله او جمله

نیر و کرم اونالری هلر سؤیلتوتماق اوچون زحمتلره قاتالنیرالر، آنجاق باشارمیرالر. داستانالردا بو حادثه

نین  سی گنجه حاکیمی اوالن ناکاشیدزهنئجه اؤلدوردوکلری ده روایت اولور. تاریخی قایناقالریدان نئچه

روس امپراتورونا یازدیغی گزارشلردیر. بو راپورتالردا کرمین ظاهری دوروشو و معنوی روحیه سی ده  

    2آچیقالنیر.

 
   .  116ص  1369در سفر سوم فرنگستان، تهران، سازمان اسناد ملي ايران،  ي خاطرات ناصرالدين شاه جروزنامه 1
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رجال      سیاسی  اوالن  ساراییندا  جمله  قاجار  شاهینا  او  ایران  کرمین  قاچاق  اعتمادالسلطنه  دن 

    1سیغینمادان راضیلیق ائدیرلر. 

ریر. ناصرالدین  کرم ایرانا گلدیکدن سونرا سارای تنگدارالری سیراسینا گیریر و ایگیدلیکلر گؤسته        

ده   لقبینی  خان  اولور.  خدمتینده  شاه  مظفرالدین  دا  سونرا  وئریر. اؤلندن  اونا  شاه   2مظفرالدین 

-اعتمادالسلطنه ده اونو کرم بیگ سسلرمیش. کرمین قارداشالری دا سونراالر اعتمادالسلطنه واسیطه

ایل سارایدا خدمت ائدیر، اما قاجار شاهالری دا همیشه اوندان قورخورالر    12سیله ایرانا دؤنورلر. کرم  

رک ساکیتلشدیریر. نهایت قاچاق  متی ده اونو معتاد ائدهو یازیالرا آرخاالناراق بیلیریک کی قاجار حکو

 جو ایلده سکته ائدیب اؤلور. 1319یاشیندا  43کرم 

کیمی بؤیوک و شخصیتلی     4و اسماعیل امیرخیزی   3ایراندا قاچاق کرم حققینده رحیم رئیس نیا     

یشالر. امیرخزیزی دئییر کرم  لر و کتابالر یازمیش و اونون شخصیتینی آچیقالمیازارالریمیز گؤزل مقاله

او قدر الی آچیق ایدی و هر نه یینی یوخسولالر آراسیندا پیالییب، اؤزونه بیر زاد ساخالمیردی. اونا  

ائدیر. تکرار  سؤزو  همین  دا  بامداد  مهدی  سئویلیر.  و  اولور  المثل  ضرب  بیر  ایچینده  خالق   5  گؤره 

ی تانیر و اونون قهرمانلیقالرینی دا تعریفله ییر.  دیر کی روس یازاری ماکسیم گؤرگی قاچاق کرمجالب

 مزدی.لرینه الیندن گلنی اسیرگهییر کی دوستالرینا و خلق کوتلهقاچاق کرمی بیر انسان سوئر تعریفله

دن استپان رازین قاچاق کرمی روس قهرمانی پوگاچف و ایتالیا  سی او جملهروس یازارالریندا بیر نئچه6

 7  دیلولوی، ایتالیا قهرمانی کارل مور و رابین هود ایله مقایسه ائدیرلر.یازاری فرا 

 
   .  78ي خاطرات ناصرالدين شاه، كتاب سوم، ص  روزنامه 1
 .  3، جلد   166مهدي بامداد، تاريخ رجال، تهران، انتشارات زوار ) بدون تاريخ ( ، ص   2
 .  24، ص  1380قاچاق كرم، انتشارات شيرازه، تهران،   3
 . 3، ص   1356اسماعيل اميرخيزي، قيام آذربايجان و ستار خان، تبريز،  4
 .  165، ص  3مهدي بامداد، همان، جلد  5
   .   70، ص  1980آذربايجان قهرمانليق داستانالري، باكي،  6
   .  27قاچاق كرم، تهران، ص   7
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ییب و شعرلر، ماهنیالر  لی ایشلرینی سازالریندا سؤیلهآشیق داستانالریندا دا قاچاق کرمین افسانه   

زالردا  لری شعر و سا نیر، آنجاق آشیقالرین تعریفقوشورالر. بو داستانالردا همین تاریخی اوالیالر سؤیله

 نیر. هله ایراندا قاچاق کرمین آشیقالر دیلیندن داستانالری بوگونه قدر توپالنماییبدیر.دیلله
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 قوچاق ستار 

 

دیر. او، مشروطه انقالبیندان  ستارخان ایرانین ملی سرداری، آذربایجانین قهرمانالریندان گؤرکملیسی   

ه ائتدی و جانینی دا بو یولدا قویدو. ستارخان روال بیر تاریخی سیما اوالراق،  ایران وارلیغیندان مودافیع

افسانه یازیلدی،  داستانالر  اونا  طرفیندن  تعریفلهخالق  اونو  آشیقالر  و  شاعیرلر  دوزلدی،  رک یهلر 

تبریز   آلتیندا  رهبرلیگی  اونون  یاراتدیالر.  ماهنیالر  و  محاصره  11داستانالری  تسلآی  قاالراق  یم  ده 

اولمادی و نهایت استبدادی دیزه چؤکدوردو. ایران ملتی اونا بورجلودور و ملی سرداری لقبی ان آز بیر  

 دیر کی اونا وئرلیبدیر.لقب

مشروطه انقالبیندا سنگرلرده شعر اوخویوب گوج آالن ملت، ستارخانین تعریفینده افتخارال ماهنیالر     

ییردیلر. همان زماندان توتوب بوگونه قدر آذربایجان  ریفلهاوخویوب، ائل قهرمانی اوالن ستارخانی تع

دن: صابر، سهراب طاهر، باالش  شاعیرلری و آشیقالری ستارخان شانینده شعرلر یازمیشالر او جمله

آذر اوغلو، حکیمه بلوری و آشیقالر: آشیق حسین تبریزی و باشقاالری ملی سرداریمیز حققینده نه  

لرینی داستانالردا یئر وئریبلر. بو شعرلرین چوخو عامیانه شعرلر ایگیدلیک گؤزل شعرلر یازیب و اونون 

 آراسیندا آز دئییلدیر. مثال: 

 ســـــتـارخـان گـــئـیـیـب قـــره نــی،

 بـــا غــــالیـیـب بــنـدی ـ بـــره نــی،   

 قــــویـــمور کـــنـاردان گــــلــه نــی،    

 ـالج اوغــــالن، بـــارک اهلل قــــــــالـ   

 مـــشروطـه یــــه فـــــراج اوغـــالن.    

 و بو شعرده باقرخان ایله ستارخان بیرگه تعریفله نیر: 

 تـبریز اهلی اوچ ایل چکدی مـشـقـت،   

 پــامـال اولـدو آیــاق آلـتـدا رعـیـت،   

 مـشروطه نی آلدی آخـیـر دا مـیلـلت،   



 

242 

 

 میللت یاشاسین، یـا شاسین ستارخان ،    

 بـاقر خان آتلیـسـی جـمـلـه یاشاسین.    

لری تعریفله نیر و ستارخان بیر گنج قوچاق کیمی  ستارخان داستانالریندا مظروطیت دؤورونون حادثه

دیر. عینی حالدا ستارخانین قارداشی اسماعیل بو داستانالردا دیللرده ازبردیر. بو داستانالرین قهرمانی 

تبریز    –فرهاد   حاکیمی  باغ  قره  و  گتیریر  پناه  ائوینه  اسماعیلین  ایگیدلریندن  قوچاق  زمانین 

ییر. نهایت اسماعیل توتوقالنیر و باشی  حاکیمیندن اسماعیلین توتولوب اونا تحویل وئردیگینی ایسته 

 نین دا قانینین انتقامینی آلیر. سینده قارداشیآیریلیر. ستارخان اؤز مبارزه بدندن

هر حالدا ستارخانین یاشاییشی و قهرمانلیقالری آشیقالرین دیلینده داستانالر آراسیندا نقل اولور و  

 اونا قوشونان شعرلر سازدا اوخونور.
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گان    داستانالری آشیق    زن

 

یکینجی  
(    بؤلوم    ا  )محبت داستانالری

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 اؤن سؤز

دیر. سی ادبیاتی و موسیقی  قن آشیزنگینلیگینه داللت ائدهنین گؤرولمز  آذربایجان شفاهی ادبیاتی   

یارانمی بویو شفاهی  یوزایللر  ادبیات  و خالق شاعبو  آلینمامیش  یازییا  و  آشیقالرین  ش  اوالن  رلری 

دوالشیب، تکجه حاضیرکی یوزایلده یازییا    –سینده قالیب و یوزایللر یوبو دیلدن دیسله گزیب  سینه

اؤنجهکؤچمه بوندان  یوزایل  یوخسا  قورولوب؛  همت  و  سینه  داستانالری  آشیقالریمیزین  قدر،  یه 

 لری ده علمی صورتده یازییا آلینمامیش و دیللرده ساخالنیلیردی.   شعرلری، هابئله موسیقی 

بیر امکانات اولمادیغیندان، بو کولتورون بؤیوک   نی آراشدیرماق اوچون هئچتاسفله بو زنگین خزینه   

اورتادان گئتمه بؤلومو  قدر  ده بیر  بوگونه  یوزلر کتاب    –دیر.  انقالبیمیزدان سونرا  اسالمی  اؤزللیکله 

لرده فولکلوروموزا یئر آچیلدیغی حالدا، هله ده بو زنگین ادبیاتین یوزدن  یازیلمیشسا دا، بوتون درگی

یازیلمامیشدیر.   عالقه بیری  اؤز  یازار،  بیر  هر  سونرا  امکانانالرینا  انقالبدان  آلیب،  اله  قلم  اوزره  سی 

یه چالیشمیشدیر. آنجاق بونالرین  باخاراق اؤز بیلدیکلری و توپالدیقالرینی بیر یئرده چاپ ائتدیرمه

اؤنونده بیرآراسیندا درین تحقیقلر ده گؤز  اولماق مومکون دئییلدیر. هر  قانع  بونا  اما  درگینی    دیر. 

سؤزو،  آتاالر  ستونالردا  بو  گؤروروک.  باغالندیغینی  فولکولورا  ستونونون  نئچه  بیر  اونون  آچدیقدا، 

ناغیلالر، داستانالر و باشقا فولکلوریک ماتریالالر یئر آلیر، یئنه ده آشیقالر ادبیاتینا گلدیکده بو آرادا  

-انالر و اونالرین آراشدیرماالری یوخ کیمی گؤرولن ایشلر داها آزدیر. بلکه شعرلری یازیلیبسا دا، داست 

دیر. آشیق داستانالری یاخشی دقتلری اؤزونه چکمیش و بیر چوخ داستانالر یازیا آلینمیشدیر. آنجاق  

 بونالرین هامیسی، بو زنگین خزینه قارشیندا بیر دامجیدیر دنیزدن.  

کیر.  یازییا آلماق گره   –ییب  آنجاق شوبهه یوخدور کی بو زنگین کولتورو و گئنیش ادبیاتی توپال   

رک یازماماق  بونون اوچون ده آکادئمیک امکانالر الزیمدیر. هر حالدا بو امکانالرین اولمادیغینی گؤره

قالمیشیق؛   بوروقالریندا  ایلک  یولون  هله  بیز،  گؤتورمور.  بویونالریندا  مسئولیتلرینی  یازارالرین  دا 

بئله خزینه آبونونال  اوچون  قوروماق  دا، چالیشمالیمیزی  اولورسا  دورمادان  خساقلیقال  ده  بیز  ییق. 

چالیشاجاییق. آخساقلیقالری دا دوستالری تنقیدلری اساسیندا آرادان گؤرتورمک اوالر. بس گؤزومور 

اؤزه و  آشیقالرین  اوخوجوالرین،  ادیب عزیز  دهللیکله  تنقیدلرینهلریمیزین  کی  یرلی  اولسون  دیر. 

 گؤرموش اوالق.ملتیمیزه الییق بیر ایش  
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آشیقالری    زنگان  الزیمدیر  آرتیرماق  دا  سؤیله بونو  صورتده نین  عئینی  داستانالر،  دیکلری 

بؤلگه و  شهرلری  باشقا  کیمی آذربایجانین  دهلری  سیرا  بیر  نهایت  اولدوغو  لیکییشیک دیر؛  لرین 

بیر داستان، او داستانین بیر  نن هر  مومکوندو. هر داستانین واریانتالری اولدوغو کیمی، زنگاندا سؤیله

سینه عاییددیر و آذربایجانین  واریانتی ساییال بیلر. بوندان عالوه، بیر سیرا داستانالر، تکجه زنگان بؤلگه

او بیری بؤلگه لریندن یایغین دئییلدیر؛ مثال ورقه و گولشن زنگانا عایید ساییلیر، یاخود آشیق شیرین 

ییبدیر. هابئله یوسف جمال داستانی،  ه عایید( ائشیکده ائشیدیلمهیو بیرچک خانیم زنگاندان )خرمدره

 بهرام و گولی خندان، کلبی و سلبی، و باشقاالری.

نین  سیبیز بورادا هر داستانی تانیتدیردیقدا سونرا بیر اؤرنک کیمی همان داستاندان زنگان بؤلگه   

ییر؛ اهلل قویسا  اق داها چوخ امکانات ایستهییک. آنجاق تامام داستانالری توپالم جهآشیقالریندان وئره

بو ایش بیلیم یورالریمیزدا آشیق ادبیاتی و اینجه صنعتی قویولدوقدا داها علمی صورتده مومکون  

 اوالجاقدیر. 

نین گونئی باتیسینداکی ان قدیم تورک یوردالری اوالن باشدا  زنگان آشیق محیطی، خزر دنیزی    

ره خرمدره، ابهر، قیدار، هیدج، تیکاب، بیجار، تاریم علیا، مانیشان، ایجرود،  زنگان، سلطانیه اولماق اوزه

زنگان آشیق محیطی  دیر.  لرینی احتوا ائتمکدهشهرلری و شهرجیک   1پی تاکستان، قزوین، لوشان، نیک 

ایله   ابهر  اونون کندلرینی نظرده توتوروق: زنگان و زنگان چایی کندلری،  دئدیکده بئش شهری و 

سی، قیدار و اونا باغلی یوردالر، مانیشان و توابعی.  خرمدره و اونالرا باغلی کندلر، طاریم و اونون حومه

قدر گئده قزوینه  توتوب  تاکستاندان  هله  بؤلگهآنجاق  و کندلر هامیسی    ن  و رودبارا چاتان شهرلر 

دیکلری  یقالری و سؤیله دیک. بونالرین آشدیر، آنجاق بیر اؤرنک وئرمهزنگان آشیق محیطینه باغلی 

 جکدیر. سی اوستونده اوالراق وئریلهداستانالر دا سونرا زنگان بؤلگه

 م. کریمی                                                                          
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 زنگان آشیق داستانالری 

دیر. باشقا سؤزله: هر شهرین آشیق  دئدیگیمیز کیمی زنگانین اؤزونه مخصوص داستانالری دا وار     

سازالریندا اؤزونه مخصوص موسیقی هاواالری اولدوغو کیمی، اؤزونه مخصوص داستانالری دا واردیر.  

یئنه آیری بیر سؤزله، آذربایجان آشیق داستانالری هر شهرده آشیقالرین دیلینده مجلیسلرینه اویغون 

باجاریقالری اوزوندن مختلیف واریانتالر یارانیر. بوندان عالمه بیر نین  نین آشیقالریاوالراق او بؤلگه

بؤلگه و  شهر  همان  اوالراق،  باغلی  اوالیالرینا  نین  بؤلگه  او  اساسیندا  داستانالر  داستانی  سیرا  نین 

 ساییلیر.  

اسیم  لر یاراناراق، تبریز ده اوالن خسته قییشیکلیک مثال خسته قاسیم داستانالریندا بیر سیرا ده   

دن آشیق شیرین و بیرچک خانیم، اسالسیندا  داستانالریال فرقله نیر. آنجاق بیر سیرا داستانالر او جمله

نین داستانی اولور و آذربایجانین باشقا شهرلرینده تانینمیر. آنجاق  لی اولدوغو اوچون بو بؤلگهخرمدره

ؤرمک مومکوندور. همین آشیق شیرین دریندن توتوشدوراندا بونالر باشقا واریانتینی آیری شهرلرده گ

لی و آشیق  دیر. آشسق شیرین خرمدرهو بیرچک خانیم، عینی صورتده آشیق واله و زرنگار داستانی

بؤلگه اؤز  بیری  اولدوغوندان، هر  قوشاچایلی آشیقالر  داستانالردا  سیواله  اما  نین داستانی ساییلیر. 

 دیر.اما داستانین گئدیشی عئینی  بیریندن فرقلی اولورالر. –اوخونان شعرلر بیر 

نین سینده داستانالر، زنگان آشیقالری طرفیندن یارانمیش و بو بؤلگهلره گؤره زنگان بؤلگهبو دلیل   

 لرینی ایفاده ائدیر. بو داستانالر عبارتدیرلر بونالردان:خصوصیت

 اصلی و کرم 

 بهرام و گولی خندان 

 آشیق شیرین و بیرچک خانیم 

 یوسف جمال 

 رقا و گلشن و

 کلبی و سلبی 
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 و. . . .
 

 

 محبت داستانالری
 

کرم داستانی چوخ معروف و دونیا سئوگی داستانالری    – آذربایجان محبت داستانالری آراسیندا، اصلی  
ژولیت، لیلی و    –کرم دونیا سئوگی داستانالری: رومئو    –آراسیندا تانینمیش بیر داستاندیر. اصلی  

 مجنون، شیرین و فرهاد و باشقاالری آراسیندا یئر توتور. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 اصلی و کرم   
 

دیر. اوغالن  لر آراسیندا دین فرقلری اوالراق، بیر سئوگی داستانیمسلمانالرال ائرمنیبو گؤزل داستان  

ریر کی سئوگی هئچ بیر دین  یحی قیزیدیر. آنجاق داستان گؤستهکرم مسلماندیر و اصلی بیر مس –

 1و مذهبده گناه دئییل.

کی گنجه حاکیمی زیاد خانین بیر اوغلو وار محمود آدیندا.    2کرم داستانی بئله باشالنیر  –اصلی      

قیز بیر   –ین بیر قیزی وار مریم آدیندا. بو ایکی گنج اوغالن  چیسی قارا کشیشاونون وزیری و خزانه

لری اونالرین  نین قارا قووهبیرینه سئوگی عالیمنده اسیر اولورالر. آنجاق دین فرقی اساسیندا جامعه  –

 اولور.  وصالینا مانع

داستانالری    یاخین  آذربایجان  ایکی  چوخوندا  وزیر،   –نین  ایله  شاه  بورادا  و  قارداش  گاهدان 

لری نوازش ائدیب، آجالری دویوروب، چیلپاقالری  اوشاقالری اولمادیغی اوچون احسان وئریب، یتیم 

  – ا مکتبخانادا بیر  یاشالریند  16  –  15گئییندیریب و نهایت اوشاق صاحیبی اولورالر. بو ایکی اوشاق  

بیرلریله تانیش اولوب، عشق عالمینه گیریرلر. محمود بیر باغا گیریب و اوندان اؤز قوشونون او باغا  

 ییر و بئله اوخویور: گیردیگینی دئییر و قوشونو ایسته

 ل قــیـز، صد آفــرین اصلینه  ای گـوزه

 آال گؤزلوم تـــرالنـیـمی گــتیر وئــر!    

 ـرالنین اووچـــو ـ صــیـادی  مـنم او ت   

 آال گـــؤزلوم، تــرالنیـمی گــتیر وئر!    

 و مریم اونون جوابیندا دئییر:  

 مـن بـیـلیـرم بــو تـرالنـیـن ایـشـینی     

 کَـرَم ائـیـله، تــرالنــیـنی گــل آپــار!     

 تـرالن گـره ک یـئسین اوون دؤشـونـو    
 

 . 1354محمد رضا آذرلو، منظومه های آذری، تهران،  1
 اصلی و کرم، تبریز، کتابخانة فردوسی، سیروس قمری، بدون تاریخ.  2

 .1380اصلی و کرم، تبریز، انتشارات زرقلم،   -
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 کــرم ائـیـلـه تــرالنـینی گــل آپــار!      

بیرینه اورَک باغالییر. بیر زامان گئچیر و    – قیز بیر    –بو قیسا دانیشیقدان سونرا ایکی اوغالن      

کشیشین قیزی  سی بو سئودانین سیررینی آچیر و دئییر کی محمود قارا  محمودون دایه  – صوفی  

سین گؤتوروب شهردن قاچیر. اونون مریمه وورولوبدور. قارا کشیش بو خبری بیلندن سونرا عاییله

بیریله ائوله نه بیلمزلر. آنجاق بیلیریک    –باخیشیال مریم خریستیان دیر و محمود مسلمان. بونالر بیر  

بیرینه  –ل. دین انسانالری بیر  بیریندن آیریلماغا راضی دئیی  –هئچ بیر دین و مذهب انسانالری بیر  

چاتدیرماق و اونالری سعادتمند ائتک اوچون اهلل تعاال طرفیندن گلکیشدیر. اما قارا کشیش قیزینی  

 مک اوچون نه بالالر کی باشالرینا گتیرمیر.        مسلمانا وئرمه

آنجاق هارا گئدیرلر    دن چیخیر. کرم ده صوفی ایله اونالرین دالیسیجا گئدیرلر.قاراکشیش گنجه         

قاچیر. گورجستان، ارزروم و باشقا شهرلر و اؤلکه    –قارا کشیش خبری ائشیتجک اورادان دا چیخیب  

دن  بیریله گؤروشه بیلیرلر. آنجاق اوزون سورمه  –کرم بیر    – ایکی دفعه اصلی    –لری دوالشیر. بیر  

نا مین بیر بال گلیر. صوفی یولدا اؤلور. لریله آیری دوشورلر. یولدا کرمین باشییئنه قارا کشیشین حیله

قاراکشیش هامیه کرمی بیر اوغرو و قاچاق تانیتدیریر بلکه یاخاسینی اونون الیندن قورتارسین. نهایت  

بیرلرینه چاتیرالر. نهایت قارا کشیش اونالری    – مین بیر اوالیدان سونرا ایکی عاشق و معشوق بیر  

لمیر. کرم اود توتوب یانیر. اصلی ده اونون اودو ایله یانیر و لری آچیطلیسم ائدیر. اصلینین دوگمه

 1کول اولور...

کار انسانالرین سیماسی آچیقالنیر. گؤسته ریر کی  بو داستاندا مذهب و قارا کشیش کیمی حیله    

بیریندن آییرماییر، اما قارا دوشونجه لی و خرافاتا باغالنان انسانالر   –دین و مذهب انسانالری بیر  

سئوگیلی بئله  ایکی  کشیشی  قارا  سونوندا  داستانین  کرم  اوغرادیرالر.  بالیا  پوزوب،  سعادتینی  نین 

   تانیتدیریر:

 آتان کشیش، کیلساالری، کـنـدی وار  

 حیله گردی، بیلمک اولمور، فندی وار     

 نین هشتاد سگگیز بندی وار  بیر دویمه   

 
 سيروس قمري، تبريز، بدون تاريخ. اصلي و كرم، به همت  1
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   1اؤلدوم.دن دویمه، من آچیلسین اصلی    

خرافه    و  قویوب  سیررلر  داستاندا  بو  اؤزودور.  خالق  یارادانالر  داستانین  بو  ائدیرلر. اما  افشا  لری 

بیرینه چاتیر و خالق بو   –ریب بیر  داستانین سونوندا ایکی گنجین قبریندن ایکی قیزیل گول گؤوه

لری ابدی  له قارا قلبلی قارا کشیش نین ابدی اولدوغونو تثبیت ائدیرلر و بئنی یاراداراق سئوگیصحنه

   2بیر لعنت ایله یاد ائدیرلر.

 ییر و قارا کشیشی قارالیر:ک دؤیونتولرینی سازی و سؤزو ایله سؤیلهدیر . اورهکرم بیر عاشق    

         

 اوجا داغالر باشـین قار آلدی گئتدی     

 ترالنـین مسکنینی سار آلدی گئتدی     

 یار آلدی گئتدی   هرکیم کی یارسئودی   

 بـیـزیمکی ده قارا گـلدی بـئـله بـاخ!    

 دن باشقا بیر سیالچی یوخ:  اونون آغالماقدان باشقا و سئوگیلی دالیجا گئتمه        

 دیر یازیـم  ازل بــاشدان قــارا یـازی   

 بـیـر آه چـکسم  یـارا  یئتر آوازیم ...     

 توتور. شکایتدن باشقا بیر ایش الیندن گلمیر:کرم تکلیکده یانیر و آیریلیقدان اود 

 گیمدن آلیشدی  بـیر اود قـالخدی اوره

 اودتـوتوبان جـسمیم یاندی، آغـالرام. 

 دی  ظالیم کشیش یئـنه حیله ائـیله

 لرین قـاندیم، آغالرام. مـوردار حـیله

 حـکیم یـوخ، لقمان یوخ،دردیمی قانا     

 اریـییبدیـر بـاغـریـم، دؤنوبـدور قانا     

 آز قــالـیـبـدیـر کرم اودالنـا ـ یانـا     

 اود تـوتدو بـدنیم، یـاندیـم، آغـالرام.      

 
 . 232ص 1970،آذربايجان شفاهي خلق ادبياتي، باكي، افنديف، پاشا 1
 . 235همان.ص  2
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آشیقلیق        انساندیر کی سئوگی کرمین هنری  پاک  بیر  ده  دیر.  اصلی  یوخدور.  باشقا گناهی  دن 

نین یاندیردیغی اوددا یانیر. او دا فلک و آلین  دیر، اما آتاسیتمیز، نجیب و دوزگون بیر خالق قیزی

 یازیسینی تقصیرکار بیلیر:

 

 کدن  رم اوره ر، من ایستهاصــلی دییه   

 کشیش بـیـزی قـورتارمادی کـلکدن     

 رم قـانـلی فـلـکدن، شیـکایت ائـیـله   

  1بـئـله ایـشـلـری. یازی یازان یـازیـب    

نین اؤلومو ایله آدالری  لریهر ایکی جوان اؤز ایده آلالری و آرمانالری دالیجادیالر. آنجاق جسم       

اؤلمور. چونکی سئوگی یولوندا بوتون فداکارلیقالری یئرینه یئتیریرلر. کرم وطندن اوزاق اولورسا دا،  

 کدن سیرالیاراق اوخویور:دئییر و اوره  ک سؤزلرینی اونالراحیوانالرال دانیشیر، اوره

 بـولـبــولـلر  اوخــور گولـلـرده ،

 مـــارالــالر گــزیـر چـؤلـلـرده ،   

 کـرمم غــریــب ائــــلـــلـرده ،   

 اصـلی خـــان اوچــون آغـالرام.    

 سینی ساخالییر: نین خاطیرهاو هیچ زامان وطنی اونودمور و ائلی    

 ر، عـریان قـالـدی بـدنـیـم  یـیهکـرم د   

 ر کـفـنـیـم؟  من اؤلـنده کـیملر بـیـچه   

 آنام، لـه لـه، یـادا دوشـــدو وطــنـیم     

 بـیلن یـوخدو، گؤرسه دئیدی  یول منه.     

 کرم یول اوزونو داغالرینان، اوچاق قوشالرال و مختلف حیوانالرال دانیشیب، وطن یولونو خبر آبیر:

 ر ـ قـاتار گـؤی اوزونده سوزورسوز قاتا   

 اَیـلن دورنـام، ایـلـن خبر سورایـیـم.    

 بـیزیم یـورددان نه خبرلر بیلیرسیـز؟    

 
 .  234همان، ص  1
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 ایَـلن دورنـام، ایَـلن خـبـر سـوراییم!     

اوره         ائللریمیزین  هامیسی  قوشماالر  اوخودوغو  صوفیکرمین  سؤزلریدیر.  هر ک  اؤلومو  نین 

 یه چاتیر:  اوخوجونو آغالدا بیلیر. او دا وطنه خاطیر سیزالییر و کرمین دردی ذیروه

 ارزرومـون گدیــیـیـنــه وارانـــــدا    

 اونـدا دئــدیم قدیر دوالن امان هئی!     

 رفدن یـاغمـور یاغار، بـاد اسربـیر ط   

 توتموش هر یانیمی قارا دومـان هئی!     

 بورادا سانکی خالقین اوره ک سؤزلری و دردلری دیله گلیر:      

 ترک ائتمیشم آغیر ـ آغیر ائـلیمی     

 الیمدن آلـدیالر قونـچـا گـولـومی     

 اونونچون غربته سالدیم یـولـومـی     

  1آغالر، یـول آغالر.ائللر آغالر، وطن    

 یئنه ده:     

 قــــارشــی دوران قـارلــی داغـــالر        

 داغـــالر بــیـزیــم داغـــالرمـــودو؟     

 آغ بـیـرچـــکــلــی قـــوجــا آنــام   

 اوغــــول دئــیــیــب آغـــالرمـودو؟    

دا دردینی کیمسه        او  دئیل.  آز  ده کرمدن  آیری سیزلاصلی  و وطندن  دانیشیر  داغالرا  یکدن 

 دوشدویوندان آغالییر: 

 نیر  باشین اوسته شاهین ـ شونقار سسله   

 آلویز داغی، هــئچ اسکیلمز دومـانین؟    

 نـیر اتـگـیـنده قـویون ـ قــوزو بسـله   

 آلویز داغی، هـــئچ اسکیلمز دومانین؟     

 یی دیله گتیریر: را اؤز نفریتینی بیلدیریر و وطنی سئومهاصلی داغالرا اوز توتوب، اشغالچیال       

 
 . 57س قمري، تبريز، بدون تاريخ، ص  اصلي و كرم، سيرو  1



 

10 

 

 نده خارالنمیش نملی قـار اولـورسینه

 آلت یانـینـدا باغـچا اولور، بـار اولـور 

 آلـما اولـور، هئیوا اولـور، نـار اولـــور  

 آلویز داغی، هـئـچ اسـکیلمز دومانین؟  

 اوجا ـ اوجا قایان، یاستی دؤشون وار     

 شیرین ـ شیرین اؤتن ترالن قوشون وار     

 کرم کیـمـی نـه بــاللـی بــاشـن وار     

  1آلویز داغی، هـئچ اسکیلمز دومانین؟   

اجتماعی دورومو ایله ساده خالقی معیشتی ده بیلینیر. کرم داغالرال    –بو داستاندا زمانین سیاسی     

اولدوقالرینی دیله   بو دورومو آچیقالییرالر. شهرلرین ویرانه  دانیشاندا، اصلی قوشالرال سؤزه گلنده 

 گتیریرلر:     

     

 لریم آخـاردی  اوچ یوز آتمیش چشمه   

 گؤزه للریم سیرانـگـاهـا چـیـخـاردی     

 خانـیما اوچ یـوز دوه سیـغـاردی   هـر   

 باخیرسانمی خان یـئـرینده داشـیما؟     

 سینه توخونور و خالقین اقتصادی دورومو دا آچیقالنیر:    داستاندا حیات فلسفه      

 تـوتماز ایدین بـیر فـقـیـریـن الینی؟     

 سـورمازایدین یوخـسولالرین حالینی؟     

 مـالـیـنی،  حرام ـ حالل قـازاندیغـین   

 بـو فانی دونیا دا تـؤکموش گئدیرسن.    

اصلی و کرم داستانی، اصلینده ایکی دین اینجیالری آراسیندا دوستلوق اولدوغو آرزیسی ایله        

باشدان   داستان  داستانی   – یارانیر.  پاکلیق  و  نجابت  دوزگونلوک،  وفا،  دوستلوق،  اونون باشا  دیر. 

 کارلیق دایانیر.  نچیلیق و حیله قارشیندا ریا، اگریلیک، یاال

 
 .  340، ص  1970افنديف، آذربايجان شفاهي خلق ادبياتي، باكي،  1
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بو کرم داستانی آذربایجاندا یاراناراق چوخلو تورک ملت  –اصلی      تانینماقدادیر.  دا  لری آراسیندا 

ملت باشقا  اوالراق  داستانی  سئوگی  بیر  سئویله  داستان  ده  طرفیندن  دونیا    –لر  اوخونور.  سئویله 

آرا بوجاقالردان  مختلف  داستانی  دا  آراشدیرجیالری  ایراندا  آلمیشالر.  سونوجالر  گؤزل  و  شدیریب 

اصلی کرم کتابی ان تانینمیش و ایللر بویو چوخ ساتیالن کتابالردان اولموشدور. بلکه ادعا ائتمک  

 اوالر کی هئچ آذربایجانلی بونونال غریبه دئییلدیر. 

  

 اصلی کرم داستانی زنگاندا: 

ی چاپ اولوب و یاییلیبدیر. تهران، تبریز و باشقا  ایراندا بیر نئچه اصلی کرم داستانی کتاب کیم    

اوالن   ازبر  زنگاندا آشیقالرین دیلینده  آنجاق  اولموشوق؛  یاییلماسینا شاهید  بو کتابالرین  شهرلرده 

فرقلی   –اصلی   باالجا شعرلری  بیر  اولموش،  باشقا شهرلری کیمی  آذربایجانین  داستانی،  دیر،  کرم 

-کیر کی زنگان عالیم ییشیک فورمالردا اوخونور. آنجاق بونو آرتیرماق گره بلکی ده اوخونان هاواالر ده

نین گؤرکملی سیماالریندان بیری اوالن شیخ ابراهیم زنجانی بیر  لریندن ساییالن مشروطه انقالبی

کرم کتابینی دا یازمیشدیر. بو اثر آذربایجان ادبیاتیندا    –نئچه علمی، فقهی کتابالر آراسیندا بیر اصلی  

و ا اوغلو  اونون  و  تانیتدیریلدی  درگیسینده  زنجان  بهار  دفعه  ایلک  اثر  بو  آلیر.  یئر  بیر  اؤزل  ؤزونه 

جنابالری اونون یاییلماسینا چالیشدیالر. نهایت علی    "عبداهلل قیزلباش "زنگانین ادیبلریندن اوالن  

لریندن  رین اؤنملی نوکتهلی آپارمیش و یایمیشدیر. بو اثبیانی زنگاندا اونون چاپ ایشلرینی ایرهمحمد

داستاندا اوالن شعرلرین دورومودور. شیخ ابراهیم بیر دینی عالیم اوالراق بورادا گتیردیگی شعرلری  

کرم دیلیندن و یا هیجانالری بیان ائتمک اوچون   – نین دیوانیندان سئچمیش و اصلی  حکیم هیدجی

و شیخ ابراهیمین الینده اولدوغونا بیر  میش  ایشلتمیشدیر. بو شعرلرین بیر سیراسی دیوانیندا گلمه

 سنددیر.  

سینده نه اوچون بو داستانا بئل باغالدیغیندان دانیشیر. تاسوفله کتابی  شیخ ابراهیم بو اثرین مقدمه    

یازییا   سؤزو  ابراهیمین  شیخ  و  اولموش  حذف  مقدمه  بو  حاضیرالماقدا  چاپا  ائدیب  تدوین 

کسانیکه مرا که  "ئله بیر کتابی یازدیغیندان دانیشیر و یازیر:  آلینمامیشدیر. شیخ بورادا نه اوچون ب

کنند که چگونه  شناسند در نخستین نظر تعجب مینویسم یعنی ابراهیم زنجانی میاین داستان را می

ام که در نظر آنان شایسته جوانان بلکه اهل هوس است. . .  از وقت خودم را صرف این داستان کرده

را در تحصیل علوم ادبی، فقه و اوصال و فلسفه و تاریخ و حکمت عرفان و   یعنی کسی که عمر خود
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قانون و تالیف و تصنیف، ترجمه کتب زیاد و در امامت و قضاوت و پند و   علم طبیعی و جدید و 

نصیحت و مسجد و منبر صرف کرده است و در چهار مجلس عضویت داشته در چنین حالی که  

ام که نوازندگان و مطربان خصوصا  . . . چگونه به این کار اقدام کردهابنهمه گرفتاری و مصلیب مختلف  

می بدان  عروسی  و  عیش  وقت  در  آذربایجان  و  آناتولی  ترکان  میان  شادکام  در  را  خود  و  پردازند 

کنم بلی درست است و این از اهم اکوری که برای هر قوم و ملت الزم  سازند؟ در جواب عرض می می

ه و رنج کشیده در میان ملل زنده مانده و به تعمیریات جهان برسند گاهی  است که باید کار کرد

تفریح و رفع اندوه است که نشاط طبع را نگاه دارد و نیروی کار فکری و عملی اه انسان بدهد تا  

بتواند با صدمات روزگار مقاومت کند و از شدت فرسوده و خسته پوسیده نشود و یکی از وسایل  

خاطر خواندن اشعار شورانگیز است و استماع داستان عشقی طرف خیز بزبان   نشاط طبع و انبساط 

این عصر جهان که همه   و در  گوناگون گردیده  بلیات  بدبخت که دچار  ایرانیان  برای  مادری. من 

اند و بعالم تجدد که بدون آن استقالل قومی محال  عالمیان بخط حفظ زندگانی مترقی ملی افتاده

ایرانیان با آن همه سوایق درخشان و استعداد هایشان از همه ملل عقب مانده   اند واست داخل شده

دانم که نشاط طبعی پیدا کرده و کمر خود را در این  و گجرفتار اندوه و پر رنج گشته اند الزم می 

 "میدان تزاهم بقاء استوار ساخته . . .

 

دیبئله و  کولتور  اؤز  انسان  عالیم  و  فقیه  بیر  گؤروروک  اوچون لیکله  ساخالماق  دیری  نئجه  لینی 

ائله اسکی   ائدیر. زنگان فولکولورونو توپالماغا  اثرین یازماسینا صرف  بو  چالیشیر و قیمتلی عمرونو 

 زمانالردان موجود ایدی و بو بیر نمونه دیر.
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 1آشیق قریب  

آشیق قریب آذربایجان محبت داستانالری آراسیندا تانینمیش، گئنیش دورومدا یاییلمیش و         

لر آراسیندا یاییلمیش آناتولی، تورکمن،  سئویملی داستانالردان بیری دیر. بو داستان دا قونشو ملت

 ا سؤیلنمکده دیر. اوزبک ، ائرمنی و باشقا تورک دیللی خالقالر، حتا اورتا آسیا خالقالری آراسیندا د

ن انسانالرین  بو داستانین اصیل قونوسو، حالقیمیزین حیات یولوندا چالیشماق اوچون غربته گئده    

چؤره خالقیمیز  زامانالر  بو  موضوعودور.  معیشتی  حیات  دوشوب،  اوزای  وطندن  گؤره  غمینه  ک 

گؤتورولم اساس  موضوعو  دوشمک  غربته  و  یاشاماق  غریب  اوچون  موضوع دوالندیرماق  بو  وشدور. 

تکجه بیزیم ملته عایید دئییل، بلکه دونیا ملتلری آراسیندا دا بئله بیر دوروم اولموشدور. بو موضوع 

بامسی بیرک باشینا گلن بالدیر. آشیق قریب ده اؤز سئوگیلیسینی   – حتا دده قورقود داستانالریندا 

کبین آغیر  بلکه  چیخیر،  تجارته  بویو  ایللر  اوچون  گتیرمک  قاییدیب  اله  وطنه  و  گتیرسین  اله  ی 

 سئوگیلیسی ایله ائولنسین.  

یه مهایل تامام غربت دیارالردا ایشله  7دور و تبریزدن یوال دوشوب آشیق قریبین اصل آدی رسول   

رک، قریبین سئوگیلیسینی  مجبور قالیر. دسولون دوشمنلری یاخود رقیبلری فرصتدن استفاده ائده

چالیشی چیخارماغا  اؤلوم  الیندن  رسولون  یاالندان  چکینمیرلر.  دا  دانیشماقدان  یاالن  اونالر  رالر. 

خبرینی یاییرالر. آشیق قریبه خبر گلیر کی نه دورموشان؟ نشانلیوی باشقاسینا وئریرلر. رسول بونو 

گونده گئدیب و چاتیر. آشیق پالتاریندا توی مجلیسینه داخیل    3  - 2رک نئچه آیلیق یولو  ائشیده

 2سؤز ایله دوشوندورور و شاه صنم رسولو تانییر. یاالنچیالر رسوا اولوب جزاالنیرالر. – اولور و ساز 

 
 . 1354هاي آذري، تهران،   م. كريمي، منظومه 1
 آشيق قريب، سيروس قمري، تبريز، بدون تاريخ.  2
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سیاسی    –نین اجتماعی  لر آراسیندا دا واردیر و داستان ایچینده اؤلکهبوله بیر موضوع باشقا ملت   

آذربایجان داست بئله سفرلر  واردیر، حتی  انالریدورومو، خالقین معیشتی آچیقالنیر.  نین چوخوندا 

 چوخلو آشیقالرین دا بئله سفرلری اولموشدور. 

دولتینه گؤز تیکمیر. شاه    – رسولون آتاسی دولتلی بیر تاجیر اولورسا دا، رسول آتاسی نین مال         

کیسه   40ییر. رسول  کیسه قیزیل ایسته  40کن قبول ائتمک اوچون  رهسی ده رسولو کوصنمین دده

ایشله ائلده  غربت  اوچون  گتیرمک  اله  سئوگیمهقیزیلی  ده  سؤزلریله  آنجاق  اگیر.  بویون  نین  یه 

کیسه قیزیل رسوال وئریر بلکه آتاسینا    40ری اولدوغونو دا دیله گتیریر. شاه صنم  یهقیزیلدان چوخ ده

نیر. بو  گی بگهله وصاال چاتسین؛ اما رسول اؤز الیله قازانیب، شاه صنمی اله گتیرمه وئریب شاه صنم

لیاقتینی گؤسترمه سئورلیک، وطن پرورلیک، قادین حؤرمتی،  دیر. داستاندا انسانلییولونان دا اؤز 

محبت،    لرین آراسیندا اوالن سئوگی، نین دیری گؤز اؤنونده جانالنیر. سئوگیلیانسانین عقل و کمالی

 دیر. لر اوچون ان اؤنملی بیر تمثیلریلیر. آشیق قریب بو گؤزل خصوصیتصداقت، وفا، نجابت گؤسته

داستان تبریزدن باشالنیرو تبریزین دورومو هر جهتدن آچیقالنیر. دوغرودان دوغروسونا تبریزی     

اوالر. آشیقالر  اؤیرنمک  داها دوزگون  داستانالریندان  دا خالقیمیزین سؤیلر   تاریخدن عالوه، خالق 

اوره دؤیونن  اورهدیلی،  آنجاق  چیخیر،  یوال  قریب  آشیق  ساییلیرالر.  بئینی  دوشونن  و  یار  یی  یی 

 یانیندادیر و یالقیزلیق اونا ائتکی یارادیر و بئله دیله گلیر:        

 میـز وار بـوردا بـیـزی دیندیره           کـیمی        

 نه یـوخ حالیم یارا بیلـدیـرهکـیمـسه                                              

  قورخوم بودور تـوفـان بـیـزی اؤلـدوره        

 1رسـول قـاال بـوردا یـارالـی، داغــالر!                                             

ک سؤزلری  غملی اوخویور. بیزجه بو شعرلر تکجه آشیق قریبین اوره  – غربت دیاردا، رسول غملی  

 دیر کی آشیق قریب دیلیله اوخونور: یوخ، بلکه خالقیمیزین دردلری 

 آی جماعات، هئچ کس قریب اولماسین     

 قـریـبـلریــن ایـــشــی آه و زار اوالر.    

 ـنـارالر  قریب دینسـه  یئر به یئردن قی   
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 یئرلی دیـنـسـه ائـلـلـرینه  جـار اوالر.     

 قریبین اوزونـه قــاپـی آچـیـلـماز،  

 یاخشی اولـسا یامانالردان سئچیلمز.

 قاباغی آچیـلماز    -اوزو گولمز، قـاش 

 بـو گئن دونیا، اونون اوچون دار اوالر.

ه توش گلیریک. بونالری ائشیدنده بیلر  ییلداستانین بیر سیرا یئرلرینده سانکی کرمین یانیقلی اوره    

ائشیده  – خاطیرالییر،  بیلمز  باجیسینی  آناسینی،  آشیق،  آخیر.  یاش  گؤزلریندن  اوخویانین  و  نین 

 رک ساز چالیر و سؤز قوشور:سئوگیلیسینی یادا سالیر، وطنینی، یولداشینی یاد ائده

 آیریلدیم ائلیمدن، چیخدیم قـربـته   

 م یوخ منیم.، کیمسهآغالرام، سیزالرام   

 قـریب اولوب دوشدوم دیلدن دیـللره    

 م یوخ منیم.آغالرام، سیزالرام، کیمسه   

 دیم وطنم. گـنـج یاشیمدا ترک ائیله

 قوربت ائـللر اولوب مـنـیم مـسکنیم  

 گؤزو یا شـلی، گؤزو یـولدا صـنـمیم 

 1م یوخ منیم. آغالرام سیزالرام، کیمسه

فداکارلیغا          جوره  هر  یولوندا  سو.گی  وار.او،  سیماسی  بیر  گؤرکملی  داستاندا  بو  ده  صنم  شاه 

ییر. یاالنالرا اینانماییر؛ نهایت اونو باشقاسیال ازدواجا  نین یولونو گؤزلهایل سئوگیسی 7حاضیردیر. او 

اه صنمین آناسی یانیندا  بیرنه چاتیر. ش   –چاتیر و ایکی سئوگیلی بیر    –مجبور ائدنده رسول گلیب  

 لرینی یارادیر:  لری داستان هیجانلی صحنه گیالیه و شکایت

 لیقـدا حـیـوانـالردان ساریـیام،  ساری   

 اسمیم پاکدیر، الپ سودان دا دورویام،     

 ز ده من، قریبین یـاریـیـام،  سهوئـرمه   

 آنـا، من یـازیـغی نـه دیـندیریرسن؟     
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ح        صنم  عذابال  شاه  و  درد  گونلرینی  آجییر.  دورمدان  آغیر  قویدوغو  آتاسی  یاشاییر.  سرتده 

 دیر. آلین یازیسیندان گیالیه له نیب بئله اوخویور:سیز چوخ چتینکئچیریر. دونیا اونا قریب

 سن گـؤر گیلن بیر قضانین ایشیـنی     

 مین قـانـلی یـاشیـنی  آخیردیر دیده   

 بـیـر داشیـنـی  نده قـالر دوزهغـسال   

 میش قریب گـلئیدی!داشالر دوزولمه   

 گؤللرینده اوزمک اوچون سونام جان،  

 م جـان،  عشقین آتشینده یاندی سینه 

 نم جان!،  بیر قاپیدان چاغیر ایدی: صـ

 میش قریب گـلئـیدی!  ائلدن اوزولمه

 من صنمم، جاندان ـ باشدان کئچنده،    

 بـیچـنــده،یینی مـنه اجــل کؤیـنه   

 چاناق زهـرلری ایــچـنــده،   -چاناق     

 گؤزلر سوزولمه میش قـریب گلئیدی!     

لر و آغالماقالردا تکجه شاه صنمی دردلریله یوخ، بلکه ائلیمیزین بیر دئدیگیسمیز کیمی بو ناله    

قیزالری صنم چوخلو  شاه  اؤلومو  قریبین  آشیق  دویوروق.  کئچیردیگینی  گونلر  چتین  درده  نین  ی 

 گتیرمیش و ایندی سئوگیلیسینی گؤردوکده دیله گلیر: 

 سنی منه »اؤلـدو« خـبـر وئردیـلـر،           

 رجیییم دلیک ـ دلیک دلدیلـر، جییه   

 آزارلی دردلری جـانـا سـالــدیـــالر    

 یـار، سن گـلدیگینی ایندی آنـالدیم.     

 دوتـدوم سنین اوچـون ایللرله یاسی  

 دیم دوستالری، بوتون اوناسی،  آغـالتـ

 یله سیلیندی کؤنلومون پاسی،  مـوژده

 یـار، سن گلدیگینی ایـندی آنـالدیم.  

 اولـمـوشـدوم هـمیشه زیندان قوناغی،     
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 آتـماز ایــدیم هــئـچ طـرفـه آیـاغی،     

 حاضیرایـدی مـنـده زهـر چــانـاغـی،     

 .  یـار، سن گـلدیگینی ایـندی آنـالدیم   

خالقیمیزین       بوگونکو  اوالراق  عئینی  دا  سیماسی  قهرمانالری  و  پرسوناژالرین  باشقا  داستانالر 

سیماالری ساییلیر. اورادا آنا محبتی تصویره آلینیر و ائله گؤزل ده تصویر اولونور کی سانکی بوگون  

 ب دئییر: مهربان و فداکار آناالریمیزدیر دیله گلیب. او، خانالرا و تاجیرلره اوز توتو

 بــیـر ســـؤزوم وار آقــاالرا، خـانـالرا    

 ـ اوغول دئیه من !  گؤزدن اولدوم اوغول   

 ن جــانـالرا قوربان اولـوم خـبـر وئـره   

 گؤزدن اولدوم اوغول ـ اوغول دئیه من!     

 رم،  لهمن بانویام گئجه ـ گوندوز هئی

 رم،  لههـر کسدن قـریبین ایـگین ایی 

 رم؟  اونـدان سونـرا بو دونـیانی نـئیله

 اوغول دئیه من! ـگؤزدن اولدوم اوغول

اوغلوندان بیر آن غافیل اولمایان آنا، اوغلونون گلیش خبرینی ائشیتدیکده فریاد چکیر، سسینی        

 سین و اؤز سئوینجینی دیله گتیریر:گؤیلره قالدیریر. سئوینجمده بیلمیر نئیله

 دیم بو یئرلرین یـازینی  چوخ گـؤزلـه   

 اوغلومون اوچورتدوم من شاهبـازینی     

 امانت ساخـالدیـم قـریب سـازیـنی     

 چوخ عـجب گلیبدی قـریبیم منیم.     

باجیسی     قریبین  آشیق  ده  بیری  سیماالریندان  گؤزل  باشقا  قارداشین  داستانین  دا  او  دیر. 

 اوزاقلیغیندان جانا گلمیش:

 یر داش سالدی، یاردی باشیمی  فلک ب           

 ردی حـالل آشـیـمی... آغـیـیا دؤنـده   

ایلگی مثبت  اوالن  آراسیندا  گؤروروک. بورادا سئوگیلیلر  آراسیندا  ایله شاه صنم  قریب  آشیق  لری 

گؤزه عدالت،  دوزگونلوک،  انسانحقیقت،  انسانلیق  للیک،  باشقا  و  اولماق  وقالی  عهده  سئورلیک، 
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شیر. اورتا  لریله بیرلهنالرین سیماسیندا گؤرونور. قهرمانالرین ظاهیرلری ده باطنلری قهرماخصلت

احوال آیدینجاسینا    –لرین وارلیغی، سیاسی دوروم و باشقا اوضاع  یوزایللرین اجتماعی دورومو، خرافه

 : ریلیرنین دورومو دا ان گؤزل بیر صورتده گؤستهریلیر. تبریز شهریگؤسته

 دی،  تبریـزین اطرافـی داغـدی ـ مئشه

 ایچینـده اوتـوران بـیـگدی ـ پاشادی،     

 دی،  سککیزمین محله، بئش مین گوشه   

 چارسوسو، بـازاری، یـولـو تـبـریزیـن.    

 دویـوسـو گـیـالندان اکیلیـر گـلـیـر، 

 قـویونـو مـوغـانـدان سئچیـلیر گلیر،  

 ـلـیر،  هنددن، هندوستاندان تؤکولور گ

 دارچینی، میـخـکی، هئلی تـبریـزین. 

 

 ر یـاغـالنـیـر، پهلوانالر کیسوت گـییه   

 گـلـن بـزیـرگـانـالر اوردا ساخـالنـیر    

 گونده اوچ یوز آلتمیش یوکو باغالنیر    

 گئدیـر آل عـثمانا مـالی تـبـریزین.    

اوالراق، سئو     تبریز تجارت مرکزی  تعریفلهگؤردویوموز کیمی،  بیر شهر کیمی  آنجاق  یملی  نیر، 

دیر؛ داستانین یارانما زامانیندا ایرانین اصفهان بورا دا منفی شکیلده تصویره آلینیر. نه دنی ده بللی 

باشکندی اوالن تبریز یئرینی اصفهانا وئریر و بونا گؤره تبریز گئری قالماغا اوغراییر. بو دوروم هر  

بو خالق شاعیرلرین یارادیجیلیغی    –آنجاق داستانالریمیز، آشیقالرین    آذربایجانلینی ناراحات ائدیر.

ساییالراق، اوالیالری دوزگون تصویر ائدیر و تاریخی دورومو، تاریخدن آرتیق فولکولوردان ان دوزگون  

 صورتده آال بیلیریک. 
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      1عباس و گولگز 
 

داستانی  و گولگز  آراسیندا آشیق عباس  داستانالری  واردیر.  عشق و سئوگی  یئری  بیر  نین خاص 

احوال   اونالرین  آچیقالنیر.  دورمو  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  خالقین  ده  حیهور  – بورادا  سی 

ریمیزدان  تانیتیلیر. عباس اؤزو آذربایجان آشیق ادبیاتیندا گؤرکملی بیر یئری واردیر. او گوجلو آشیقال

ایل عرضینده آشیقالرین دیلینده اوخونوب و سازالردا چالینیبدیر. آنجاق بو   400اوالراق، شعرلری  

بئله و  یارادیب  اساسیندا  شعرلری  و  یاشاییشی  اونون  آشیقالر  سونرا  دا  اونون داستانی  ده  لیکله 

تاندان نئچه واربانت سینی و شعرلرینی دیری و جانلی ساخالییبالر. آراشدیریجیالر بو داسخاطیره

 توپالییبالر.

بیر واریانتدا، داستان بئله دیر کی آشیق عباسین سئوگیلیسی پری خانیمی شاه عباسی سارایینا     

ییرلر. آشیق عباس بونون قارشیندا دایانیر. سربازالر اونو توتوب شاهین و حرمسراسیندا آپارماق ایسته

 ر و نهایت اونو آزاد ائدیر. قارشینا آپاریرالر. شاه عباس حقیقتی بیلی

باشقا واریانتدا، شاه عباس تاریخی سیماسی آچیقالنیر. اونون امریله شهرلرده گنج و گؤزل قیزالری     

ایسته آپارماق  سارایا  سئچیب  گؤزللری  ان  اونالردان  توپالییب،  میداندا  آرتیرماق  بیر  بونو  ییرلر. 

داستانالرین  آذربایجان  و  الزیمدیر کی شاه عباسین  ایگید  بیرینده  واردیر:  ایکی سیاسی  تمامیله  دا 

دیر. او، خالقی دورومونو گؤرمک و بیلمک اوچون درویش پالتاری دا گئییر و گیزلیجه  عادل بیر شاه 

دا    دیر. بورادان و ظالیم بیر شاهخالقین ایچینه گئدیر. اما او بیر سیمادا، شاه عباس بیر زواکیلیق ائده

ج سیماسی  بو  عباس  گتیریب انلی شاه  هجوم  خالق  آپارماقدا  سئوگیلیسینی  عباسین  آشیق  دیر. 

 قیزالری آزاد ائدیب و ائولرینه قایتاریرالر. 

ائدیر.     تایید  دا  سیمانی  ایکی  بو  معلومات  آلدیغیمیز  بیر   2تاریخدن  عباس  شاه  آرخاالناراق،  بونا 

ر. بیلیر کی بو آی ایچینده سارایدا  نیخرافی شاه اوالراق اولدوزالری آخینینی منجم باشیندان اؤیره

یئتیشه زیان  و سارایا  واردیر  سراجا نحس  یوسف  اوالن  زندانی  بیر  تختینی  آی شاهلیق  بیر  جک. 

نین آبادلیغی  تاپشیریر و گیزلی صورتده سارایا چیخیر. اما یوسف سراج فرصتدن استفاده ائدیب، اؤلکه
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دوزه  کچیدلر  چالیشیر:  تمان  آی  بیر  مدرسهلداوغروندا  سالیر،  کؤرپولر  کارونسراالر  یر،  یاپیر،  لر 

دان سونرا یوسف سراجی اؤلدورور و اؤزو سارایا قاییدیر و اونون ایشلری  دوزلتدیریر. آنجاق بیر آی

 2 الرا اشاره ائدیرلر.آنجاق مورخلردن عالوه بیر سیرا سیاحالر دا بئله اوالی1 شاه عباس آدینا یازیلیر.

 

دیر.  دیر کی گولگز پری توفارقان پهلونالریندا بیری اوالن باتمان قیلیچین باجیسیداستان بئله         

آشیق عباس بیر اوالی دا اونونال تانیش اولوب سئویشیرلر. شاه عباسین قولدور مامورالری گولگزین 

الر. آشیق عباس بونا عصیان  للیگیندن خبردار اولوب، باشقا قیزالرال برابر اونو دا سارایا آپاریرگؤزه

رک کاروانال یاناشی تبریزه گلیر. کاروان اصفهانا ساری یوال دوشور. آشیق عباس دا کاروانال یوال ائده

ییر. بو شعرلرده خالق  الرین دردینی سؤیلهدوشور و یولدا ساط چالیر، ماهنی اوخویوب، آذربایجانلی

 نیلیر: سؤیله نین دورومو و عدالتین اولمادیغیدردی، زمانه

 ده عدالت، دیـوان؟ هـانـی بـو اؤلـکه   

 سین دردیمه درمان،  یوخ کیمسه، ائیله   

 انصاف سـاربان،  هئچ اینصافا گلمز بی   

 ر.  ساربان چکر، مایا بـوزالر، نـر گئده   

 من گزمیشم آلـچـاق ایـلـه اوجانی،  

 یار یـولوندا قـوربان دئدیم بو جانی  

 ـویــدوالر آذربایـجـانی  ویــرانـه قـ

 ر.  عباس آغالر، گولگز کیمی یار گئده

لری  دیگی شعرلریله خالقین دورومونو و اجتماعی دغدغه گؤروندویو کیمی، آشیق عباس سؤیله       

سؤیله قالدیغینی  ویرانه  آذربایجانین  گتیریر.  ایچینده  دیله  خالق  شعرلری  عباسین  آشیق  ییر. 

 ریر:نین قارشینا اولدوقالرینی دا گؤستهظالیملرین زوراکیلیقالر قیزالرینی اسیر توتماسیاوخوناراق، 

 یـئـنه آرتدی مـن فــقــیـریـن اَلَمی،             
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 چـرخ فــلـک تــرسـه چـکدی َقلَمی،     

 رم عالمی، گؤز یـاشــیـنـا غرق ائـیـله   

 قطره سوالر عمان اولموش، آی اولموش.    

 لـر دوزولدی، مجلیـسـیمـه صـراحـی

 گؤزوم  یاشی قـابدان قـابا سـوزولدی، 

 آغـال عـبـاس، الـین یـاردان اوزولدی، 

 بوگون آخر زمان اولموش، آی اولمـوش. 

اوزه    – اوز    آشیق عباس، تک و تنها قاالراق، سئوگیلیسینی  ده الدن وئرمیش و شاه ایله ده        

 دایانیر؛ گوجو چاتمادیغیندان نفرین و لعنت اوخویور:

 رم  هئچ یاالن  مهمن عابباسام  سؤیله   

 مـه سالدیالر تاالن،  ائلـیـمـه، اؤلـکـه   

 بـجـان، اهلل وردئریخان  خـوجـا، دلـی   

 بـجـان یــاریم آپاردی.  قویـمـا، دلـی   

اوزه گلیر. اؤز نشانلیسینی ایسته ییر. آشیق عباسی    –عباس ایله اوز  آشیق عباس اصفهاندا شاه         

ک  توتوقالییب، قویویا سالیرالر. حق عاشیغی اولدوغو اوچون نجات تاپیر. هئچ بیر اشکنجه اونون اوره

یه ال آتیر. باشارماییر  یینی الیندن آلماغا گوجو چاتمیر. شاه عباس بونالری گؤردوکده حیلهایسته

نین یانینا آپاریرالر. بورادا آشیق عباسین سیالحی سازدیر  نظرینی دؤندرسین. اونو دار آغاجیآشیغین  

 و سؤز:

  

 دوروم دوالنــیــم بـاشــیــنـا    

 آال گـوزلــو یـــار گـئـدیــرم.     

 اؤلــسـم بــویـونــا صـدقـــه    

 ــدیــرم. قـالسام انـتـظـار گــئ   

گولگز پری ده بیر انسان دیر تمام انسانی خصلتلره مالیک بیر قادین. وفالی، صمیمی، پاک و          

وئرهسئوگی قوربان  یولوندا جانینی  تاپیر؛ داها  لیسی  یارینی گؤردوکده جرأت  بئله  ن. آشیق عباس 
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ام گتیریر.  دیله  دردلرینی  ائلین  و  دانیشیر  ائلیندن  بلکه  یوخ،  اورهاؤزوندن  عاشیق،  ا  یی سیخیالن 

 باتمان قیلیجین هاردا قالدیغینی دا سوروشور:

 ر  شاه حؤکمویله خان اوستونه خان گئـده    

 ر  م، یـاش یـئـرینه قان گئـده آغـال دیـده   

 ر  قول بوشالدی، دیل دوالشدی، جان گئده   

 دی.   آخــــر آپــاردیــالر دارا، گــلـمـه   

رک  دیر. آشیق عباس کاروانال یاناشی گئدهسئورلیک ؤزل بؤلومو وطن پرورلیک، ائلداستانین گ      

 شعر اوخویور و شعرلرینده وطنیندن و ائلیندن اوخویور:

 آیـری دوشـدوم وطـنیمدن، ائـلیـمدن     

 نیمدن، گولومـدن  بــولبولومدن، گولشه   

 من نه دئدیم سن اینـجیدین دیلیمدن؟     

 دیم گولوم یار!  م من، درمه حسرت قـالدی    

 دیم ائلیمی  ر ترک ائیلهعابباس دییه

 دن گولومی  دیم آغ سـینهبـیـر درمه

 آرا دا وار چــــرخ فـلـک اؤلــومـی  

 قوی جمالی گؤروم، اوندان اؤلوم یار!  

نین رئال  داستانین باشقا شخصیت لری ده واردیر؛ دلی بجان، قنبر، باتمان قیلیج و. . .  هر بیری    

دیر. آشیق تبریزده اونونال  لر آراسیندا قنبر مثبت بیر وارلیقشخصیتی داستاندا بیلینیر. بو شخصیت

 تانیش اولور و ایلک خبری ده آشیق عباسا قنبر وئریر:   

 م، قــوربان اولـدوغـوم، باشینا دؤندویو   

 عـباس، آپـاردیــالر یاریـنـی سنـین!    

 آلـیشیب اودونــا بوریـان اولـدوغــوم،    

 عـباس، آپــاردیـالر یــارینی سنـین!    

آشیقالر      مختلف  بویو  تاریخ  پری  گولگز  و  عباس  آشیق  آراسیندا  داستانالری  محبت  آذربایجان 

 خلو دا  سئویلیبدیر.نیلیب و چوطرفیندن سؤیله
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    1شاه اسماعیل و گولزار

 15نیانین سیاسی، ادبی و هنری سیماالری آراسیندا گؤرکملی بیر سیمادیر. او  شاه اسماعیل دُ   

ی. او، ساواشالردان  یاشینی دولدورمامیش قدرتلی بیر حکومت قورودو و بؤیوک بیر امپرانو.رلوق یاراتد

لی شاعیر کیمی ده تانینیر. اونون یازیالری و  دوشونجه  –دویغولو  ر خطاط، نقاش و  عالمه بیر ماه

کتابخاناالری دونیانین  بوگون  هنرلری  بزهخط  ساحهیینین  ادبیات  اثر  دیر.  اؤنملی  اوچ  سینده 

رلر توپالنیب، حؤرمت گؤروب  . اونون ساراییندا چوخلو شاع2نامهنامه و نصیحتدیوان، دهدیر:  صاحیبی

یارادیجیلیقالری تشویق اولورموش. ملک الشعرا حبیبی، کشوری، صادقی، امانی و قربانی بونالردان  و  

گرایلی،  سینئچه فورماالری:  شعر  آشیق  و  فو.رماالری  شعر  ملی  آذربایجانین  دیوانیندا  اونون  دیر. 

بوللو   قوشما و سایره  اسماعیل آشیقالری حیم   – بایانی،  آپاریلمیش و شاه  ایشه  ائتدیگی  بوللو  ابه 

کیمی آشیق شعری فورماالریندا دا شعرلر یازمیشدیر. تاریخه آرخاالناراق بیلیرک بیر نئچه آشیق او  

دن آشیق قوربانی و آشیق امانی دا شاه اسماعیل ساراییندا شاعیر آراسیندا یاشاییر و یارادیردی.  جمله

ساو اسماعیل  شاه  گؤره  گؤستردیکلرینه  قایناقالرین  تاریخی  سؤزدن  یئنه  و  ساز  میدانیندا  اش 

یارارالنیب و آشیقلیق هنریندن بهره آلیب قوشونونو جانالندیریردی. اونون خالق آراسیندا سئوملی  

دنلریندن بیریسی ده ائله خالق هنریندن، ساز و سؤزدن یارارالنماغی ایضاح  بیر و شاه اولدوغونون نه

دن  باغالنان بیر نئچه داستان دا واردیر او جمله  اولونور. عینی حالدا آشیقالر ایچینده شاه اسماعیال

 شاه اسماعیل و عرب زنگی، شاه اسماعیل و گولزار و باشقاالرینی آد آپارماق اوالر.

اونا      ایله محبت.  قهرمانلی واردیر و هم سئوگی  باغالنان داستانالردا هم ساواش و  شاه اسماعیال 

استانالری آراسیندا و هم محبت داستانالری آراسیندا  گؤره ده شاه اسماعیل داستانالری هم ائپیک د

تانینیر. شاه اسماعیل سئوگیسینه چاتماق اوچون قیلینج چالیر و مبارزه میدانینا گیریر. بئله ماهیت 

داشییان داستانالر آذربایجان آشیق داستانالری آراسیندا آز دئییلدیر، آشاغیدا آدالرینی چکدیگیمیز  

  3: انینیرالرداستانالر بو سیرادا ت
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 نـوروز و قـنــــدار   

 طـاهر و زهره   

 لـطـیف شاه    

 الملوک  شااهـزاده سیـف  

 مـحمد و گول انـدام    

 و ...   

دیر؛ چونکی شاهلیق و قدرتلی حکومت قورماقال  شاه اسماعیل خالق آراسیندا بیر سئویملی شاه    

دن ده واردیر کی اونو خالق ایچینده  بونالردان باشقا بیر نهبرابر، شاعیر، آشیق و صنعتکاردیر ده؛ اما 

-نین آوادانلیغی و خالقین رفاهی اوچون چالیشماغیودیریر و او عدالت قورماق، اؤلکهداها آرتیق سئ

نی بللی ائتدی. اوندان سونرا  نون خالق آراسیندا درین محبوبیتیدیر. اؤزه للیکله چالدیران ساواشی او

د اسماعیل  گؤسترمهشاه  رغبت  ساواشالرا  نظرده  اها  آسایشینی  و  امنیتی  خالقین  آرتیقراق  و  دی 

توتدو. آنجاق همین سیناق او شاهی افسرده ائتدی و سبب اولدو بو گوجلو و بؤیوک سلطان گنج  

 ییشدی.   ایکن دونیاسینی ده

اس     شاه  ساواشدا،  غثمانلیالرال  بیرینده  داستانالرین  باغالنان  اسماعیال  سئوگیلیسی  شاه  ماعیلین 

چیگینه ساواشیر، اؤزوندن بؤیوک   –تاجلی خانیم اسیر توتولور. تاجلی خانیم قوشون ایله چیگین  

عبدی بیگ ده شاه اسماعیلین بؤیوک   –ریر، اما توتوقالنیر. تاجلی خانیمین آتاسی  ایگیدلیکلر گؤسته 

 نیر و تاجلی خانیما بئله سؤیلور: لهسردارالریندان ایدی. آنجاق عبدی بیگ شهید اولدوقدا گنج شاه غم

 دییم، سن ایدین، آلاله گتیردی  ایسته   

 اودلو کؤنلوم اوسته کولوم یـئتـیردی     

 نی آرالـیـقـدان گـؤتوردی  دوشـمنی   

 عـبدی بیگدن اؤترو، تاجلی، آغالرام.    

رک یانینا گلیب  تاجلی خانیم بو داستاندا قارداشی دورموش خان ایله بیرگه شاهی غملی گؤره       

 و اونون تسلی وئرمک اوچون بئله سؤیلور:

 ایرانین شاهی سان، تورکیستان  خانی،    

 سن، جـهـانـیـن جـانی،  مرشد کـامیل   

 عبدی بـیگین اولدو شاهین قـوربـانی،     



 

25 

 

 یگیم سنه قـوربـان، آغـالما! تـاجلی بـ   

اوره     ملته  قوران،  عدالت  بیر  اونو  سیما  وئریلن  داستان  بو  اسماعیلدن  ظالیملرله  شاه  یانان،  یی 

 ساواشان و مظلومالرین حقی اوسته چیرپیشان بیر سرکرده کیمی تصویره آلینیر.

ائپیک       بیر  باشقا  باغالنان  ایله   –شاه اسماعیال  آتاسی  سئوگی داستانیندا دا نوش آفرین خانیم 

  رک شاه اسماعیال راست گلیر. گولزار ایله شاه اسماعیللردن مودافیعه ائدهیوخسول و فقیر عاییله

باشلی،    – عالوه هوشلو    للیکدندیر. او، گؤزهسئور قادین سئور و خالقداستانیندا دا گولزار بیر عدالت 

 ن اسماعیل، اونا خطاب سؤیلور:        لی و انسان سئور بیر قیزدیر. گوالزار بیر باغدا گؤرهدوشونجه

   لر، پـریلر یـیـغـیـلیـب بـاغـا  حــوری   

 ز!  هـئچ بـیـریـسی بو گـولزارا بـنـزمـه              

 و داوامیندا دئییر:  

 یمی قیرمیزی ، کیمیسی آل گئییب، ک   

 کیمیسی سونبول دریر، کیمی نرگیزی،                

 دی وزیرین قـیـزی ،هامیدان گؤیچک   

 ز! اودا کی هـئـچ بو گولــزارا بـنـزمـه              

دیر. او، قارداشی تکجه باجیسی  7اوزه گلیر. عرب زنگی  -شاه اسماعیل عرب زنگی ایله ده اوز        

ائولنمک ایستهلردن خیکیشی اونا گؤره  بیر کیشی  مه انت گؤرموش و  بئله  بلکه هر یاندا  ییر هئچ، 

ائله بیر ایگیدله ائوله نه بیلر کی اونو گؤرورسه باشین بدنیندن آییریر. بئله ده عهد ائتمیشدیر کی 

آدیندا بیر   ساواشدا مغلوب ائده بیلسین. آنجاق شاه اسماعیلی بئله بیر ایگید گؤرور؛ اما اونون گوالزار

اوره زنگی  عرب  وار!  سئوگیلیسینه  سئوگیلیسی  ایگیدی  بگندیگی  بو  قویوب  آلتینا  آیاق  یینی 

بیری    –لیکلر باشدان سوور و نهایت ایکی سئوگیلنی بیر  چاتدیرماق اوچون ساواشالر آپاریر، چتین 

 نین وصالینا چاتدیرماغی باشاریریر. 

 عرب زنگی اؤزو چوخ گؤزل و ووقارلی بیر قیزدیر. شاه اسماعیل اونونال دئییشمه ده بئله سؤیلور:         

 چوخ دانیشما، عرب، دویمـوشام جانا     

 ک مـئیدانا  سن گـیرهییرداعوا ایسته   

 سـیـیـررم قـیلینجی، بـوالشار قانا     

 یول وئر عرب، یول وئر، اینجیتمه منی!       
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اوجاالری باشدان کئچیرمیش و    – عرب زنگی یاشاییشین بوتون چتینلیکلرینی گؤرموش، آلچاق       

اوزه گلدیکده    –لرین باشینی بدندن آییرمیشدیر. او شاه اسماعیل ایله ایلک دفعه اوز  غیرتسیز کیشی

 بئله دئییر:

 اوغالن، مئی ایچیمیسن، یوخسا دا بنگی،     

 ی،ـون رنـگقـورخـودان سارالـیب اوزونـ   

 دین عــرب زنـگی،هـله ائــشـیـتـمـه   

 ر. لر باش وئریب گـئدهچوخ سنین کیمی   

 شاه اسماعیل دا اونون جوابیندا بئله دئییر:  

 بـیـرسن گل باخ قـایناغیما، جـوشوما    

 ال وورا بیـلـمزسـن ترالن قــوشومــا    

 باخ شـاه اسـماعیلین نــر سـاواشـینا     

 1یول وئر عرب،یول وئر، اینجیتمه منی!    
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 بهرام و گول خندان 

 

   ین: آشیق مسلم عسگریسؤیله

 

زنگان آشیقالری دا تامام آذربایجان آشیقالری کیمی داستانالر دونیاسیندا چالیشمیشالر و گؤزل      

دیر. آشیق مسلم عسگری چاغداش زنگان آشیقی اوالراق اوتوزدان  داستانالر دیللرینده سؤیلنمکده 

. ایندی بهرام و  یی باجاریر و زنگان دئییمی ایله بو داستانالری روایت ائدیرمهآرتیق داستان سؤیله

خندان ائشیده   گولی  دیلیندن  اونون  آچیقالماق  داستانینی  داستانی  بو  صورتده  بیر  قیسسا  رک، 

 ایستردیم. 

آذربایجان شاهی بهمن، بیر اوغلو وار بهرام آدیندا. او بیر گؤزل و غیرتلی گنج واوالراق تانرییا باغلی     

ردان اونا بوتا وئریر و چین فغفورونون قیزینی  بیر ایگیددیر. بیر گون یوخودا حضرت علی)ع( شاه م

گؤسته بیر  رهاونا  اورکلرین  اونالرین  گلی خندان    –رک،  یاندان،  بیری  او  باغالییر.  چین    – بیرینه 

فغفورونون قیزی دا اوجا بویلو و بیر خندان گول کیمی گؤزل بیر قیز اوالراق گولی خندان آدیال  

دیله یینی قازانمیش بیر قیزدیر. بهرام دوش گؤردویو گئجه ده، گول خندان    – بوتون گنج لرین آرزی  

   دا عینی دوشو گؤرور و بیر اوره ک یوخ، بوتون تن و جانیله بهراما عاشق اولور.

بهرام دوروب بوتاسینا چاتماق اوچون آذربایجاندان یوال دوشور و گولی خندانی الده ائتمک اوچون    

لری  رک، اؤز ایگیدلیگینه آرخاالنیب چتینلیک چین یولونو توشالییر. یولدا چوخلو ماجراالرا توش گله 

. آنجاق او گؤزل قیز دا بهراما بئل اوزه گلیر  – ماه انور ایله اوز    –آرادان قالدیریر و یولدا بیر باشقا قیز  

باغلیر. بهرام یئنه گولی خندان آردیجا ماه انوردن آیریلیر و چین یوردونو توشالییر. نهایت بیر چوخلو 

اوزه گلیب، اؤز باجاریق و تدبیرلریله بو چتینلیک لری آرادان قالدیریر   – لرله اوز  ساواشالر و چتینلیک 

ر. بو داستانال برابر، بهرامین قارداشی بهمن ده، قارداشینا یاردیم  و نهایت اؤز سئوگیلیسینه قووشو
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اوزه گلیر. نهایت چینده اوالن ساواشالردا قارداشی   –ائتمک اوچون یوال دوشور و او دا ماه انورله اوز 

 نین دادینا چاتیر و اونا یاردیم ائدیر و قاییدیش یولوندا ماه انورله سئوداالشیب ائوله نیر.

ندا داستان بودور. آنجاق بو داستاندا بیر چوخ یئرلرده، قهرمانالرین احواالتی شعر و سازال  اساسی   

چالینیب، اوخونور و آشیقالر دا بوراالردا اؤز موسیقی و ساز هنرلریله ائشیدنلره ذوق یارادیرالر. بورادا  

 ریلیر. بیر چوخلو شعرلر و هاواالر اوخونور و آشیقالر هنری گؤسته 

 تاریخی تحلیلی: داستانین

بیرینه بنزه ییب چوخ آز تفاوتالر   –بو داستانین دا مختلف واریانتالری واردیر، اما هامیسی بیر     

نیر. ایندی بو داستانین باشقا واریانتالرینا باخالیم. ایلک اؤنجه بونو آرتیرماق اولور کی  آرادا گؤرسه

دیر  دیگیمیز کیمی بهرام گور بیر ساسانی شاهیساسانی شاهی اوال بیلر. بیل  –بهرام همان بهرام گور  

کی اؤز دورومونو الده وئره رک، ساطنتدن اوزاق قالیر و باشقا سؤزله دئسک، اونون شاهلیغی الیندن  

ریشی ایله آذربایجان  آلینیر و او دا ایراندان قاچاراق، آذربایجانا سیغینیر. بو زمان تاریخلرین گؤسته 

آلتیندا اوالراق، ایرانال رقیب بیر مملکت تانینیردی. گؤگ تورکلر سونرا    گؤگ تورکلرین امپراتورلوغو

بو سوالله   وئردیلر.  اوالن خزرلره  نایبلری  آذربایجاندا  یئرلرینی  یوردالردا    300اؤز  بو  آرتیق  ایلدن 

رک بو حکومته سیغینیر و گؤگ تورکلر  نی الدن وئرهحکومت سورموشلر. بهرام گور دا تاج و تختی

 حمایت ائدیرلر.  اوندان

بهرام گور فارس خالقی آراسیندا دا داستانالر واردیر. او جمله دن تاریخه داخیل اوالن بیر داستان  

اساسیندا، بهرام گور تاجینی تکجه ایکی آسالن آراسیندا گؤتوره بیلرمیش و او دا اؤز ایگیدلیگینی  

بو داستان، ساده اوالراق، ساده آدامالری  ریب، هر ایکی آسالنی اؤلدورور و تاجینی الده ائدیر. گؤسته

ایکی سئوگی   یئرینه  آسالن  ایکی  اوالراق،  فرقلی  بوندان  داستانی  تورک  آنجاق  بیلیر؛  راضی ساال 

دیر  دیر. چکیجی نوکته بوراسیلیبیرینی سئچمه  – گول خندان و ماه انوردن    – واردیر. ایکی قیزدان  

یق حقینی الده ائتسین و سونرا اونونال ائوله نه بیلیر!  کی گول خندان اوندان بونو ایستیر کی شاهل

 دیر. لی بهرام بورادا اؤز ایگیدلیگینی شاهلیغینی آلماقدا گؤسترمه

اثری اوال بیلر. گنجه لی نظامی بو اثرینی،    "یئددی هئیکل"نین  لی نظامیباشقا بیر اشاره گنجه   

یاراتمیش و فارس ادبیاتینا هدیه وئرمیشدیر. نظامی بورادا  همین آشیقالر داستانیندان الهام آالراق  

و  گؤسته تاالییر  اونون وطنینی  بیر چاغدا، دوشمن  اولدوغو  بهرام عیش و عشرته مشغول  ریر کی 

بهرامی مصیبتله توشالییر. نظامی بورادا بؤیوک سؤز صاحبی کیمی بهرام داستانی ایله اوخوجوالرینا  



 

29 

 

لیک بیر نومایشنامه کیمی یئددی صحنه آچیر و بهرامی  . یئددی پردهدیرعبرت آلماق درسی اؤیره

ریر. آنجاق بورادا حتا اشاره ائتمک  لرله اوز = اوزه گلدیگینی گؤستهلرینه چاتمادا چتینلیک اؤز تارگئت 

یی باجاریر. حتا بئله  اوالر کی نظامی باشقا اثرلرینده ده آذربایجان کولتورونو فارسالرا هدیه وئرمه

باربد و نکیسا د بیر    -استانالردا  ایرانلی موسیقی چاالنی    –یی  ده گؤسترمهبیریله دئییشمه  –ایکی 

 دیر.  دهعینی حالدا آشیقالرین دئییشمه دبلرینی گؤسترمه

آذربایجان کالسیک ادبیاتینا گلدیکده، بهرام و گولی خندان داستانینی کتبی ادبیاتیمیزدا دا عینی     

مومکو گؤرمک  آذربایجانین  صورتده  مسعود  خواجه  بو  7ندور.  عینا  شاعیری  بؤیوک  یوزایلده  جی 

آدیال تقدیم ائتمیشدیر. بو اثر هئچ بیر فرقلی اولمایاراق،    "سهیل و نوبهار"داستانی نظمه چکمیش و  

تکجه بیر سیرا فرعی داستانالر آرتیرماق، هابئله شاعرانه صحنه لر یاراتماقال گؤزل بیر اثرین الهام  

بیتده یازاراق آذربایجان    5703قمری ایلینده و    755غی اولموشدور. خواجه مسعود بو اثری    قاینا

نین ان گؤزل و اوخومالی مثنویلری نین بیرینی یارادا بیلمیشدیر. خواجه مسعود ایکی بؤیوک ادبیاتی

بو ایکی اثر    دیر."سهیل و نوبهار"و ایکینجی همین    "فرهنگ نامه "دیر: بیری  یرلی اثرین یازاریو ده

لیکله خواجه مسعود آذربایجانین کالسیک ادبیاتیندا  بیتدن عبارت اولور. بئله  11000اوست اوسته  

 ان بؤیوک و چالیشقان و یارادیجی شاعیری تانینیر.

بهرام و گول خندان داستانینا اوسطوره وی باخیشال دا باخانالر واردیر. بورادا بهرام یا همان عطارد     

سی کیمی الده ائدیلیر. بونا باشقا بیر یازیدا  ظرده توتوالراق، گؤزللیک و عیارلیق سیمگهسی نسیاره

 باخاجاییق.
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 بهرام و گول خندان 

 ین: آشیق ستار خداییسؤیله

 

 لری یارادان گؤزل اللهین آدی ایلهللیک گؤزه

آشیقالردان      داستانالر  بو  باشالییریق.  ایله  سؤزو  آشیقالرین  اوستاد  و  شاعیرلر  قدیم  سؤزوموزو 

شفاهی اوالراق بیزه چاتمیشدیر. دئییرلر: سلطانیه ده بیر حاکیم واریدی بهمن شاه آدیندا. او اؤز  

ایدی. اونو بیر تلینین دوشونن و خالقینا گووه نن بیر حاکیم ایدی و. خالق دا اوندان رضایسیزمانه

آتاسی بهرام بیگ  بهرام بیگ آدیندا.  ایدی.  اوغلو وار  اوغلو  بیر  اوالرکن    6–-  5نین تک  یاشسیندا 

 یاشینا چاتیر. 15 – 14ریر تا مکتبه کئدیر، بؤیودوکجه بیر نوجوان اولورکن لیاقتینی گؤسته

اوو وسایلینین حالضیرالی    ائلیر،  بیگ شکار هوسی  بهرام  یولداشالرینی دا چاغیریر. بیر گون  یب 

کی یئرلرینه سورورلر. اورادا چادیر قوروب اوودان سورا اوردا اوتراق ائلیرلر. آتالرینا مینیب، همیشه 

بیری جوانلیق خاطیره و هر  ییغیشیرالر  یئره  بیر  توپالنیب  یئره  او  یه مهلرینی سؤیلهاوودان سونرا 

 اؤز چادیرینا گئدیر. باشلیرالر. یوخو واختی چاتیر و هر کس 

ایاغینی اؤپور. آقا    – بهرام یوخویا دوشور، شاه مردان علی مرتضانی یوخودا گؤرور. بهرام آقانین ال     

باده معرفت  نین  اونا  بارماغی  ایکی  چاغیریر  بهرامی  موال،  سورا  ایچیر.  اونی  بهرام  وئریر.  سیندن 

هردیر کی اونون آراسیندا بیر باغ واردی و باغ  یه باخسین. بهرام باخیر گؤرور بیر شآراسییندا منظره

نین  ایچینده بیر گؤزل قیز دایانیب. اؤزو اؤزونه سوروشور او گؤزل قیز کیمدی؟ بلی، او، چین پادشاهی

ن کیمی، او دا سنی گؤرور. بهران نئچه ریقه  دی. حضرت بویوردی سن اونی گؤرهقیزی گولی خندان 

 رؤیا اونون بئینینده یئر سالدی. اونون تاماشاسینا محو اولدی و بو

صوبح چاغی اولدی و هر کس اؤز ایشینین دالیجا اولدی، اما بهرامین گؤیلی باشقا بیر عالمده سئیر      

لری  غریب سؤزلر دانیشیر. بهرامین ندیمه  – ییشیلیب و عجیب  ائدیر. یولداشالری گؤردولر بهرام ده

دی  لدییینی بیلسینلر. بهرام، حالی پوزقون، بیر ساز ایستهماجرانی سوروشدوالر بلکه اونون باشینا نه گ

 دی:لرینه بئله سؤیلهو گئجه گؤرودوگو یوخونو و عاشیق اولدوغونو ندیمه 

 یاتمیشدیم خواب ایچینده       

 شاه مردان هارا گئتدی؟       
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 گؤیلومون مطلبین وئردی       

 شیر یزدان هارا گئتدی؟       

دی کی بئله سؤزلر ائشیدیللر. بهرام داوام  و سؤزلریندن اویدوالر. بیرینجی دفعه ندیمه لر بهرامین ب  

 ائتدی:

 قوربان موالنین سرینه       

 دولدولونه، قنبرینه       

 جبرئیلین شهپرینه       

 قیلینج ووران هارا گئتدی؟       

 

 ین گؤیلره جلوس ائیله      

 ین قمری نیم شق ائیله      

 ن بهرامین مرادین وئره      

 مشکل آچان هارا گئتدی؟       

بهرامین یولداشالری گؤردولر دوغرودان دا بهرامین حالی بوگون هئچ یاخشی دگیل، تصمیم توتدوالر  

 سیاحت اوردوسونی ییغیشدیریب شهره قاییتسینالر. 

ؤز سیررینی نئجا دئسین و  بهران ائوه یئتیشجاغین اؤز اوتاغینا گئتدی و بو فیکیرده ایدی کی ا   

یینی آلسین،  کیمه دئسین. آنجاق بیلدی کی آناسی هامیدان یاخشی دی. آناسی گلدی اونون اوره

 اوننان سوروشدی نه یئمک نه ایچمک ایستیرسن؟ 

ییم گلیر. سورا گئدیب سازی گتیردی. آنا باالسینی بئله  اما بهرام دئدی: آناجان سنه بیر سؤز دئمه

گؤردوکده دئدی: سنه نه اولوب؟ بیزیم بوگونه قدر ائلیمیزده، یوردوموزدا آشیق، مغنی اولمامیشدی.  

 بهرام دئدی: آناجان قوالق آس گؤر بو سازسنان نه دئییرم: 

 باشینا دؤندوگوم گول اوزلو آنام 

 آقامین الینده ایچمیشم باده.

 دوالنیم باشیوا مثل پروانه

 . آقامین الیندن ایچمیشم باده
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آنا کند آروادالریننان ائشیتمیشدی کی بیر سیرا جوانالر یوخودا عیرفان بوتاسی آالرالر. بئله فیکر  

سی  اوبادا بئله ایشلری سابقه  –دی کی بهرام دا اوالرا تای اولوب. بهراما دئدی: باالم، بیزیم ائلده  ائله

 یوخدی. آناسی شعرینن بئله اوخودی:

 ل اوزلی اوغالن باشینا دؤندوگون گو          

 ال چک بو سئودادان بهرامیم کئتمه.          

 سنه قوربان اولسون بو شیرین جانیم           

 ال چک بو سئودادان بهرامیم کئتمه.          

 بهرام دئدی:

 رم عشق الیندن هر یارایا دؤزه           

 رم قیلینج الده قالخان بئلده گزه            

 رم بئله غریب ائلده گزه بوننان           

 آقامین الیندن ایچمیشم باده.            

 بهرامین آناسی:

 آخشام اولوب یانار پیلته چیراقالر           

 لردن قانلی فراقالرآخار دیده          

 سن گئدرسن منی کیملر یاد سوراغالر            

 ال چک بو سئودادان بهرامیم کئتمه.           

 بهرام: 

 یم بهرام دئییر عشق الیندن دلی             

 یم هئچ بیلمیرم دردیم کیمه سؤیله             

 یمآنا سندن آخیر وداع ائیله             

 آقامین الیندن ایچمیشم باده.            

بهرامین آناسی ایله بهرامین سؤزو بیتدی. آنا چوخلی نصیحت ائدیب سفاریشلر وئردی، بلکه اونو    

ائله منصرف  یولدان  نایبیتوتدوغو  آتاوین  دئدی: سن  اونا  شهرین سین.  بو  سورا سن  آتاندان  سن، 

 حاکیمی اوالجاقسان، غربت دیارا گئتمه. 

 ی ، آتاسی نین یانینا گئتدی.اما بهرام آناسیال سؤزو قورتاردی، اونو اؤپد
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دئییرلر عارف اوچون بیر اشاره بسدی. آتاسی اونون حال و احوالین بئله گؤردوکده بیلدی کی اونو 

 ییب یوال دوشدی.جاق، او آتاسیالن خداحافیظلشدی،  آت و یاراق حاضیرلییهقانع ائلیه بیلمه

رله بزنمیش بیر چؤلدی. ائشیتدی کی  نئچه گون یول گئدیب، بیر داغ اته گینه چاتدی. چوخ گولل

اوردا بیر خانیم یاشاییر کی آشیقلیق هنرینده هامیدان باشدی. عینی حالدا صاحیب جمال بیر خانیم  

گول اوزلو قیز خدمت    40ییب. ماه انور یانیندا  دی، آدی ماه انور. بو یوردو دا بیر بهشت کیمی آباد ائله

 ائلیر. 

آشیق ساز الینده بو منطقیه وارد اولوب. دستور وئردی قیزالر او جوان ماه انور گؤردی بیر جوان      

آشیغی اونون یانینا گتیردیلر. ماه انور گؤردی بو آشیق تزه یولدان یئتیشیب، یورقون و غملی دی،  

ائله سین تا صاباح اونون آدینی، یولون سوروشسون. صاباحی گون   اونا بیر اوتاق وئردی استراحت 

ویاندی، اونی ماه انوری قارشینا آپاردیالر. ماه انور گؤردی بیر رشید و گؤزل جواندی،  بهرام یوخودا ا

ائله بیل اهلل اونون ازل گونده گؤزللیک سمبولی یاراتمیشدیر. اونا گؤره جان و دلدن اونا وورولدی.  

 بهرامدان آدینی و مقصدینی سوروشدی بلکه اونون سازیندان و سؤزوندن ده بهره مند اولسون.

یان      اوتانیسب  دؤوره  –بهرام  گؤره  اونا  یوخدی،  ائوده  او  کیشی  بیر  هئچ  گؤردی  باخدی،  سینه 

 باشینی یئره سالدی.

 ماه انور گؤردی بهرام اوتانیر اونا گؤره اؤزی صحبته باشالییب و آشیقالر تکین بئله سوروشدی:   

 سندن خبر آلیم ای جوان آشیق

 سؤیله گؤروم نه مطلبه گامیشن؟

 نینده اوستونده واردی یاراشیقاگ

 منه سؤیله نه مطلبه گلمیشن؟ 

 بهرام بئله جواب وئردی:

 ای قیز، اوره گیمده بیر مورادیم وار                

 اوندان اؤترو بو دیاره گلمیشم.               

 عشق الینده گلیر منه آه و زار                

 یشم.اوندان اؤترو بو دیاره گلک               

 ماه انور سوروشدی: 

 عشق الیندن گولِ رنگین سولوبدی                 
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 کیملر سنی بو بالیه سالیبدی                  

 سؤیله سنین اصلین هاردا قالیبدی                   

 نه مطلبه بو مکانه گلمیشن؟                  

 بهرام جواب وئردی:

 نگیم سولوبدی عشق الینده گولِ ر                 

 عشق، منی بو بالیه سالیبدی                  

 آنام گؤزو آغالر قالیبدی  –آتام                 

 اوندان اؤتری بو مکانه گلمیشم.                

ماه انور بو سؤزلری ائشیدیب اؤز اؤزونه دئدی: بو جوان آشیق عاشق اولوبدور. بلکه اونا گؤره غربت 

 دوشوب. اونا خاطیر دئدی:یولونا 

 حکمده اسکندر، سدده فغفوری               

 جمالین شوکتی، قدرتین نوری                

 سن اهلل آل گیالن ماه انوری               

 دیر بو مکانه گلمیشن؟ دنپس نه               

 بهرام بو سؤزدن اینجیدی و دئدی:

 بهرامام من گلدیم گؤردوم دونیانی                   

 مده اینجیدیر منی او عشق الی سینه                  

 بهرامین سئودیگی گولی خندانی                   

 اوندان اؤتری بو مکانه گلمیشم.                   

بیر معشوق دالیجه    باشقا  بو جوان  بیلدی کی  انور  نماه  هر  ایستهدیر.  قدر  یولدان  ه  بو  اونی  دی 

 منصرف ائلیه اولمادی. 

ماه انور دئدی: ایندی کی سن منی یالقیز قویوب گئدیره ن، بیل کی من سنه وورولموشام. سن     

گئدیرهاؤزگه دالیجه  باجی  نین  ایستیرم سنن  من  اما  قبول    –ن  بهرام  اوخویام.  قارداشلیق عهدی 

اق اولدی. قوناقلیق قورتاردی بهرام سفره یوال دوشدی اما ماه انور دی و نئچه گون ماه انوره قونائله

 ن یول خطرلی بیر یولدی. اوغرو دلی قانلی ایله دولودی.  دئدی: سن گئده

 دی؟ بهرام دئدی: پس چاره نه
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سن و اونون آلتیندان قیلیج باغالیاسان. الیوه بیر ماه انور دئدی: سن گره ک درویش پالتاری گئیه

 السان تا بیر کس سنه مزاحم اولماسین. کشکول آل

دی. ماه انورین ائوینی ترک ائدنده دئدی: سن منیم باجیمسان،  بهرام، ماه انور دئدیگی کیمی ائله

 دی و بو شعری اوخودی:لیکله بهرام ماه انورینن وداع ائلهقاییداندا سنی ده آتام یوردونا آپاراجاغام. بئله

 ور بو دونیانین مالیندا گؤزوم یوخد                   

 اطلسینده، تیزرمه سینده، شالیندا                   

 من بهرامام وفالی یار یولوندا                   

 اوندان اؤتری بو مکانه گلمیشم.                   

 بهرام یوال دوشدی. بیر مدتدن سونرا چین شهرینه چاتدی. 

یئددی پادشاهین اوغلی اونون خواستگاری دیالر. ولی گل   اما سیز ائشیدین گولِ خندان دان کی   

خندان هئچ بیرینی سئومیر چونکی یوخودا گؤروبددور و او جوان آشیغین انتظاریندادیر. البتده بو  

 میشدی.یوخونو دا هئچ کیمه دئمه

دیر کی یئددی پادشاه اوغالنالری ائلچی  بیر گون گل خندانین آتاسی آروادینا دئدی: بیر مدت   

قوناقلیق خرجی بیزینن دی. سن آناسان ایسته میره ن گل خندانین اورک سؤزونو  لیغا گلمیشلر، 

 سوروشوب بیله سن؟ 

 آنا قیزی نین یانینا گلدی، دئدی:

دیلر. سن بونالرین بیرینی سئچ، قوی قاالنی  نالری بو شهردهعزیز قیزیم یئددی پادشاهین اوغال    

 اؤز شهرینه قاییتسین.

برینه باخدی، گؤردو آناسیندان باشقا اوردا بیر کیمسه یوخدو. فرصتی    –گلی خندان بیر دؤوره      

 ک سیررینی آناسینا دئدی: غنیمت بیلیب اوره

 باشینا دؤندوگوم گول اوزلو آنام                    

 دیر. بولبولون شادلیغی باهار چاغی                   

 دوالنیم باشیوا مثل پروانه                   

 دیر؟ مگر منیم قلبیم غم تاپداغی                   

 

 جوشقون چایام، دریاالرا آخارام                   
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 سولوما حکایل لر تاخارام  –ساغ                   

 حسرتیلن یولالرینا باخارام                   

 دیر.گؤزوم بیر جوانین انتظاری                    

 

 گولو خندان سوسن سونبول بیتیررم                

 گؤز یاشینان اونا بهره بئتیررم                

 دن قوشا ناری بیتیررم متر سینه               

 ساخالراه بهرامین یادگاری دیر.               

 آنا سوروشدی: بهرامی داها کیمدی؟ 

دی. ولی سنن بیر سؤزوم وار. آتاما  گولی خندان دئدی: آناجان، من ده بیلمیرم کیمدی و هارالی    

 سین گون مهلت ایسته  40دئینن بو یئددی ائلچی دن 

 لر. گون دؤزه 40و قرار اولدی ائلچیلر آنا گولی خندانین سؤزونو آتاسینا چاتدیردی    

ولی ایندی ائشیدین بهرامدان. بهرام اؤزونو چین شهرینه یئتیردی. هئچ کیمی ده تانیماییر، هر    

برینه باخدی. گؤردو بیر یئرده اودرو ووروبالر و چوخلو   –   دیر. شهرین دؤروشئی و هامی اونا غریبه 

جکلی شهردی، پس بو چادیرالر نه اوچوندور. اؤزونه دئدی: اگر بورا همان گله  - چادرالر قوروبالر. اؤز  

کیمسه  بیر  و  یئتیردی  چادیرالرا  نهاؤزونو  چادیرالرین حکمتی  بو  سوروشدی:  بو دن  دئدیلر:  دیر؟ 

 ده نین چادیرالریدیر و هر بیری بیر بویادادیر. چادیرالر یئددی شاهزا

لیگینه گلمیشلر. نین بیر قیزی وار گولی خندان آدیندا. بو یئددی شاهزاده ده اونون ائلچیچین شاهی

گوندن سونرا بیرینی    40ییب و قرار اولوب  گونه کیمی هئچ بیرینه جواب وئرمهولی شاهزادا خانیم بو

 ینه قاییتسین.سسئچسین و قاالنی اؤز اؤلکه

 بهرام قضایانی بیلیب چادیرالر یانیندا اؤزونه بیر چادیر قوردی.   

گل خندان هر گون سحر یوخودان اویانیب بو یئدی چادیری گؤزدن کئچیریر. گؤردو بیر آیری چادیر  

اونون   قورولوب و  اونالرین یانیندا  اولموبدور. قضیه  سیائلچیدا  لردن سوروشدی.  نی ندیمهسگگیز 

لر دئدیلر بیر  یالقیز جوان گلیب و چادیر قوروب؛ ائلچیلره قاریشیبدی. گل خندان ناراحاند و  دیمهن

لشدی کی نییه بیری بئله جسارت ائده بیلیب! بئله اولورسا صاباحدان هر مرد و  غملی اولوب عصبی

 نامرد جسارت تاپا بیلر.
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چیندن قووسون. مامورالر سگگیزینجی ائلچی  مامورالرا امر ائله دی او یالقیز جوانی ائلچیلرین ای   

  –دولتی و نوکر    –نین یانینا گلدیلر، گؤردولر کماللی و با جمال بیر جواندی کی بیر چوخلو مال  

کنیزی واردی. آنجاق قارداشی میرزا علی یوخسول، عینی حالدا گؤزو توخ بیر انساندی. آیالر کئچیر،  

 دی! ایللر دوالنهئچ کیم اونو بورادان قووا بیلمز. از بس کی گؤزل و کماللی

ایسته    اونالردان  بهرام  گیردیلر؛  دانیشیغا  اونونال  نامهمامورالر  اونون  خانیمادی  شاهزاده    سینی 

 سینده بئله یازدی:آپارسینالر. بهرام، نامه

 بیر گؤزه لین حسرتیندن ، دردیندن 

 آخشام خواب منه.  – حرام اولوب سحر 

 نه دردیم آتیلیر، نه اوزوم گولور 

 آغالمادان یوخدور بوردا تاب منه.

 

 هئچ بیر کسه ائیله مه رم ظولومی 

 دریای غربتدن سالدیم یولومی 

 یمی رم عرضیمی، وصفِ حالائیله

 لطف ائیله وئرگیلن بیر جواب منه.

 

 رم افغان بهرامام، قاپیندا ائیله

 دین قان باغریمین باشینی سن ائیله

 اوخو بو نامه نی ای گولِ خندان 

 لطف ائیله وئرگیلن بیر جواب منه.

نامه    بیر جواندیر کمالدا،  مامورالر  دئدیلر:  گتیردیلر. گل خندان جواندان سوروشدی.  جمالدا  نی 

ک. گولی خندان نامه آلدی، اوخودو. بیلدی  تانری اونو تک یارادیب. بیر نامه وئردی قوللوغونوزا وئره

اونو گؤزله مدتلردیر  بهرامدیر کی  آدرسینس  همان  نین  باغی  اؤز  وئردی.  موشتولوق  مامورالرا  ییر. 

 بهراما یولالدی بلکه صاباح باغا گلیب اورادا اونو گؤرسون.

یانینا  صاباح       خندانین  گل  بهرامی  قاراواشالر  و  گئتدی  آدرسه  وئردیگی  خندانین  گل  بهرام، 

آپاردیالر. بهرامی قیزالرین اورتاسیندا بیر یانان شعله کیمی پارالییردی تا حوضون قیراغیندا شاهزاده  



 

38 

 

بو همان رؤیادا گؤردخانیمین تختی باخدی، دوشوندو کی  بیر شاهزادایا  یئتیشدی.  یانینا  ویو  نین 

  –للیگی ایله ازل گونده تانری اونو اوچون یارادیب. بهرام رؤیادا گؤردویونو سازال  قیزدی و بوتون گؤزه 

 سؤزال بئله دیله گتیردی: 

 دان یئلی کیمی اسمه 

 ای قاداسین آلدیغیم 

 بهرامین صبرینی کسمه 

 ای قاداسین من آلدیغیم 

 

 آخیر گؤزلرین چای کیمی 

 بوکمه بئلیمی پای کیمی 

 لیک آی کیمی دؤت گئجه اون 

 ای قاداسین من آلدیغیم 

 

 دی گؤزللرده بو پئشه

 دینده کی بنؤوشهسینه

 دی بهرامین قلبی شیشه

 ای قاداسین من آلدیغیم 

 بو ایکی سئوگیلی دانیشیغا باشالدیالر و باغین صفاسیندا غرق اولدوالر.  

نین قوالغینا چاتدی  خبر یئددی ائلچیقودوالر باشالندی؛    -نین دالیندان، دئدی  اما ائشیدین پرده   

ولدی. بو خبری ائشیدرکن هجوم گتیردیلر  دا بیر جوان ایله عیش و عشرته مشغکی گل خندان باغ 

 و گولی خندانین باغینی آرایا آلدیالر.

 ک نئجه دئدی: شاهزاده خانیم دوشوندو و جوانی جریاندا قویدو. ایندی گؤره 

 گؤزوم اوغالن جانیم اوغالن،                  

 قوالغیما صدا گلیر                 

 لر( سیررقیبلر دوشوب یوال )سگ رقیب                 

 هر الده بیر جیدا گلیر.                 
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 بیری لباس فرنگیده                 

 نین الی خدنگدهبیری                 

 یاریسی آتین ترکینده                 

 یاریسی پیادا گلیر.                

 

 لر یازیب فرمان شهزاده               

 ساغلیغا دای گلمیر گومان             

 سنه قوربان گولِ خندان             

 بیر باش، بیر جیدا گلیر.             

 

نیلماز قالدی، قیلینج چکدی. بیر اووچو قوش کیمی آتا  بهرامی بئله گؤردوکده، گلی خندان اینا   

بهرامدا ساواشدا، گل   ائتدی. آغیر ساواشا گیردی.  اونالرا هجوم  ائشیگه چیخدی و  باغدان  مینیب 

ایگید و قیلینج چالمادا دا    ، دیی خندان ایناندی کی بو جوان آشیق ائله همان قدر کی گؤزل و کمالل

 ماهیردی.

ساواش اثناسیندا بهرامین گؤزو گل خندانا دوشدی. گؤردی چوخ نیگراندی، پوزقوندی. اونا ساری     

 سوروب بئله اوخودو:

 یاتمارام غفلته، اویمارام خوابا                

 نین بیر صداسی وار. سحر نسیمی               

 باغیندا شاه اوعالنالریاؤلوم قا              

 بیلمیرم باشیمین نه قضاسی وار.               

 

 صاباح اولوب قوشون چیخار قاالدان                  

 دوست  و دوشمن سئحیر ائیلر آرادان                

 خدام ساخالسین یوز مین بالدان               

 هر کیمین قلبینده حق رضاسی وار.               
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 سن منیم سلطانیم، سن منیم خانیم               

 سنه قوربان اولسون بو شیرین جانیم               

 آغالما ، غم یئمه گلِ خندانیم               

 بهرامین علی المرتضاسی وار.               

 

قالیب      آراسیندا  اونالرین  بهرام  چکیرلر.  طرفه  اوالن  خندق  بهرامی  قوشون  و  شاهزاداالر  آنجاق 

 خندقه دوشدی. اونو توتوب زندانا سالدیالر. 

آدی      قارداشیندان.  بهرامین  ائشیدین  یاخشی  "حیدر "اما  اولوب،  جوان  ایگید  بیر  حیدر    – دی. 

اونا حرف اوالن تاپیلمازدی. بیر گون یولداشالردان بیر  پیسی دریندن دوشونور. یولداشالری آراسیندا  

اوره حیدرین  سؤز  بو  هاردادی؟  دگیل  بللی  ایندی  واریدی؛  قارداشین  بیر  سنین  دئدی:  یین  اونا 

 اوندان سوراغین توتوب خبرین دوز اولدوغونو بیلدی. –سیزالدی. بوندان 

قویدو. آنا قورخور، دئییر بلکه بو دا بهرامین    نین یانینا گلدی و ماجرانی اونونال آراداحیدر آناسی   

 دالیجا گئده ر و آنانی حسرتده یاندیرار.

 حیدر یانیق اوره کله آناسینا بئله دئدی: 

 آنا سنین بیرجه اوغلون واریمیش               

 نه سببدن قویدون گئده یاد ائله؟               

 درد و غمدن باغریم باشی یارادی                

 ک سیتقار، داد ائلر.او سببدن اوره              

 

 بیر قارداشیم غربت ائله آتیلیب              

 قوالش قولالر دال گردنه چاتیلیب              

 دئییرلر کی دوشمنلره توتولوب               

 غالر، داد ائلر.او سببدن گؤنلوم آ                

 

 حیدر دئیر قضا وئردی اوز منه               
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 سیرری سؤیله، یقین اولسون دوز منه               

 تاپمایینجا قاییتمارام وطنه               

 ک آغالر، داد ائلر.بو سببدن اوره               

 

دی.  سین. آنا اوالیالری تعریفلهلهنین باشینا نه گلدیگینی سؤیدی قارداشیحیدر آناسیندا ایسته   

 حیدر دئدی: بس نیه بئله مهم ایشی مندن گیزلتمیشدین؟ 

 سن.کیمی بیزی تک بوراخیب غربته گئدهآنا دئدی: منن آتان قورخوردوق سن ده بهرام    

حیدر دئدی: آنا مگر اوالر قارداشیم غربته گئده، من وطنده قالیم؟ بو منه ننگدی کی ایتمیش     

 اشیمین دالیجا گئتمه یک. قارد

بو سؤزلری     آناسیندا وداعالشدی. آتاسیحیدر  آتاسیال همان سؤزلری  دئییب  یانینا گلدی و  نین 

سین و اؤز یاشاییشی نین مهدی قارداشینا فکر ائلهدانیشدی. داها حقیقتی بیلدی. آتا اوندان ایسته

 دالیجا اولسون.

 دی، اونا گؤره آتاسیال بئله دئدی: اما حیدر آتانین منطقیندن راضیالشما   

 ییم مهربان آتاگل سنه سؤیله             

 باش گؤتوروب بیر دیاره گئدیرم             

 اؤلدورور غیرتله ناموس، عار منی              

 دردیم واردیر، بیر درمانا گئدیرم.              

 

 خالیق یارادیبدیر جنتی، دامی              

 سن، گل بیر باغال یارامی سن طبیب             

 رم دونیانی، تامام جهانی گزه             

 بخارایه، هندوستانا گئدیرم.             

 

 آدیم حیدر، چاغیررام من حیدری،                

 رم مرحبی، یاررام خیبری اؤلدوره               

 یا تاپام بهرامی یا وئررم سری                
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 قوچ قوزویام، من قوربانا گئدیرم.                

 

دی.  ن یوال گئت آتا ایله اوغول قوجاقالشدیالر الوداع ائدیب آیریلدیالر. حیدر همان قاراداشی گئده   

ونلویوب منزل به منزل غربت یولونو توتوب گدتئی. آت سوروب  یه دویگئجهنی گونوزه، گونوزو  گئجه

یئره   تا همان  آتیلیر. گئتدی، گئتدی  قورجاناقالر  اود کیمی  نالیندان  آتین  کی  چؤللری گئشدی. 

بیر  بیردن گؤردو  انور گؤزونو چؤللره تیکمیشدی  ایله گؤروشموشدی چاتدی. ماه  انوری  بهرام ماه 

توزاناغی گؤیه قالخیر. آتلی گلیب ماه انورین مولکونه چاتدی. ماه انور امر    – توز    آتلی گلیر و آتین 

 دی اونو خدمتینه گتیردیلر.ائله

دی کی اونا قوناق اولموشدی. ائله بیل بیر آلمانی  ماه انور باخدی، گؤردو کی بو همان قاباقکی جوان   

 ایکیه بؤلوبلر. بو بنزرلیکده حیرته دالدی.

انو    ائلهماه  امر  یئمهر  اونونال  ایچمه  – لی  دی  سووشوب  یورقونلوغو  جوانین  بلکه  گتیردیلر  لی 

 دانیشاالر.

 ن؟ ن: هارادان گلیرهیورقونلوق آرادان گئدیب، ماه انور سوروشدی: کیمه   

یم، نه داوار صاحیبی و نه تاجیر. بلکه بیر مورادیم وار اونون دالیجا غربته حیدر دئدی: نه اکینچی

 شموشم. قوالق آس مقصودومو دئییم: دو

 وطنیمدن دوروب چیخدیم چؤللره

 یانا گئدیرم.  –بوندان اؤترو یانا 

 سؤزوم داستان اولدو دوشدو دیللره

 یانا گئدیرم.  –اونون اوچون یانا 

 

 بیر قارداشیم غربت یئره آتیلیب 

 قولالر دال گردنه چاتیلیب  –قوالش 

 توتولوب دئییرلر کی بیر کافیره 

 یانا گئدیرم.  –اونون اوچون یانا 

 

 البته کب بیلر فلک بو ایشی 
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 گؤروم دوالنایدی گردشی 

 آدیم حیدر، او بهرامین قارداشی 

 یانا گئدیرم.  –اونون اوچون یانا 

 

بورا چاتینجا کاه انور تمام قضایانی بیلدی و دئدی: بلی، نئچه ایل قاباق بهرام بوردا منه قوناق اولدی،  

 قالمادی و سئوگیلیسی دالیجا گئتدی. ایندی منیم سؤزومه قوالق آس:ولی  

 بیر گون بیر گون بو قصردن باخیردیم 

 او سن دئین جوان منه توش اولدی 

 خبر آلدی چین و ختن یولونی 

 آغالییب گؤزلری یاشینان دولدی.

 

 یاشیم دا گؤرمه دیم بیر بئله جوان

 مثلی شجاعتده یوسف کنعان 

 ه قالیبدی مهمان ایله شیب بیر گئج

 سارالدی گول رنگی هئیوا تک سولدی.

 

 معطل قالدیم او جوانین ایشینه 

 ماه انور دوالنایدی باشینا 

 دؤزنمه دیم گؤزدن آخان یاشینا

 منه باجی دئدی، او قارداش اولدی.

 

دیر. اما  لینین دالیجا گئتمهسؤز بورا چاتینجا حیدر بیلدی کی هانسی یولونان و نئجه قارداشی   

ماه انور ایللر ایدی بیر آدام دالیجا گزیردی کی اونون میلی اونا اولسون. اؤزویله دئدی: بلکه بو ایگید  

 جوان همان اولسون کی من ایللردیر گؤزلورم. 

 یی بو سؤزونن یوموشاندی و دئدی: اونا گؤره اوره ک سؤزونو حیدره دئدی و حیدرین اوره   
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یم.  لیکی من قاراداشیمین دالیجا گئتمه  هاد وئریره ن، اما بونو بیلپس سن منه ائولنمک پیشن     

اونو تاپمایینجا آرام و قراریم بوخ. اگر منی ایسته سن بوردا قال تا قارداشیمی تاپیم و قاییدیشدا سنی  

 گؤروم. اوندا منیم یوردوما گلمه گه حاضیر اول.

یم. ساواش پالتای  جهنلن بهرامین دالیجا گلهمن ده سنیاما ماه انور دئدی: ایندی کی بئله اولدی،  

 گئیدی، قیلینج و قالخان گؤتوردی، یوال دوشدولر. 

گونوز آت چاپدیالر تا چینه چاتدیالر. جماعتدن خبر    –ایکی ایگید چینه ساری یوال دوشدولر. گئجه  

 آلیب و بیلدیلر کی بهرام نئچه ایلدی شاهین دوستاغیندا باغالنیبدیر.

سین و تعجب ائلیردی کی  لمیشدی او غریبه جوانی آزاد ائلهرفدن چیم شاهی بو قرارا گاو بیری ط   

 بس نیه هئچ کیم اونون دالیجا گلمیر، بلکه هئچ بیر کیمسه سی یوخدور. 

بهرامی آزاد ائدیب ، قدیمکی سنت لر کیمی اونا قیلینج و ساواش یارزاقالری وئردیلر تا ساواش     

 ائتسین. گره ک یا اؤلسون یا اؤلدورسون.میدانیندا اؤزوندن دفاع 

آرایا      طرفیندن  قوشونو  شاهین  گؤردی  باخدی  چیخدی.  ائشیگه  شهردن  سیالحالنیب  بهرام 

 تورپاق گؤیه قووزانیر. –آلینیبدیر. شاه قوشونو اونو اؤلدومک قصدینه اوخا باغلیرالر. توز  

روشدوالر: بو شاواش نه اموچوندور؟ نیه بو  او بیری طرفدن، حیدر ایلن ماه انور ماجرانی گؤردولر، سو

 قوشون بیر نفرین جانینا دوشوب؟

ک اؤزوندن  ، بوگون اونو آزاد ائدیبلر و گرهدئدیلر: او بیر نفر، چینین شاهی نین قیزینا ائلچی دوروب

 یه، یا اؤلر یا اؤلدورر. مودافیعه ائله

 دیر. هله دیری حیدر بو خبردن سئویندی کی قارداشی 

یی آچیلدی، سانکی یئددی دئوین گوجونو آلدی. ماه انور بیر طرفدن و حیدر ده بیر طرفدن  اوره

 قوشونا حمله چکدیلر.

بهرامی شاهین قوشونو ایله ساواشیردی کی بیردن بیره گؤردو ایکی نفر بو قوشونون جانینا دوشوبلر.  

له فیکیرلشدی بونالر کیمدی؟ بلکه  حیرته قالدی، روحیه تاپدی و جانانه ساواشا گیردی. اما اؤزو ای 

اونالری سسله تانیردی.  نئچه سینی  قولالریندان  دیلر. گل خندانین  رقیب  ایکی  منن  بو  بلکه  دی 

دن اونا بیر خبر گتیرسیننر. اونالر گئتدیلر و بئله خبر گتیردیلر کی: ای شاهزادا، خیالون راحت غریبه

 یاردیمچی گلیبلر.دی و سنه اولسون. او ایکی نفرده غریبه 

 غضبدن دولوب گؤزی               
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 حرصدن ائشیتمیر سؤزی             

 هارای چمیب گزیر سیزی              

 داشی.   –اوتا چکیر داغی                

 

 بیر جواندیر چوخ دالور               

 قویمور یئریسین بو لشگر                

 اده حیدر آدی دیر شهز               

 بیر نقابدار وار یولداشی.               

 

اونون  تانیشدیر و حتمن  اونا  اولدی. چونکی حیدر آدی  راحت  ائشیدیب خیالی  بو سؤزلری  بهرام 

 دی کی بوگون بؤیویوب و اونون دالیجا کلیبدی.کیچیک قارداشی

ه انور یاشماغی اوزوندن  بیرینه چاتدی. ما  – هر حالدا، چسن قوشونی سیندی و بو اوچ نفر بیر     

بیرینی تانیدیالر. ایکی    –چکدی، بهرام اونو تانیدی. ماه انور ماجرانی بهراما دئدی و ایکی قارداش بیر  

 قارداش نئچه ایللردن سورا قوجاقالشدیالر و بو گؤروشدن سئویندیلر.

ق  گؤره  سؤزه  وئردیگی  پادشاهی  چین  لوندی.  بو  غالیبیتی  نین  یولداشالری  و  بهراما  بهرام  یزینی 

 یه قاییداالر.وئردی. زمنان اورا چاتدی کی ایکی قارداش اؤز گلینینی یانینا آلیب آنا یوردو سلطانیه

سینه چاتدیالر. ماه انور حیدر ایلن قرار تودوغو اوچون مولکو مالینی  قاییدیش یولوندا ماه انور اؤلکه 

 گؤتوروب حیدرینن یوال دوشدی.  لرینه باغیشالدی و الزیم اوالن شئیلرینین ندیمهآتاسی

بو کیچیک قافیله سلطانیه شهرینه چاتارکن بیر بئرده اوتراق ائله دی و صاباحی گون باال قارداش     

سینی بیلیب آناسینا خبر وئردیلر. آنا  سینه شهره داخیل اولدی. جماعت حیدرین گلمهحیدر تکجه

سیندن حیرتلی اوالراق باغرینا باسدی. حیدر  گلمه . اوغلونونباشی فیرالناراق اؤزونو اوغلونا یئتیردی

دی. سؤزونو بئله  یی ایستهیینی ده یاواشجا دئمهیاواشجا آناسی نین یانیندا اوتوروب بهرامین گلمه

 باشالدی:

 جانیم آنا، گؤزوم آنا               

 ائله عنوان گتیرمیشم.              

 بیر سؤزوم آشکار ائدیم               
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 سنه درمان گتیرمیشم.             

 

 ک یاراسینی آچدیم اوره             

 گزدیم تاپدیم چاراسینی              

 قاراسینی   –گؤزوم آغی              

 ائله بیر جان گتیرمیشم.              

 

 گل، آخیتما گؤز یاشینی              

 نین باشینی دئشمه باغری             

 حیدر، بهرام قارداشینی              

 سنه قوربان گتیرمیشم.             

 دن دانیشیران؟آنا بهرامی آدینی ائشیدیب حیرتله دئدی: اوغلوم نه

ا  حیدر دئدی: دوغروسو آنا، من بیر یولداشیم وار شهردن ائشیکده منی گؤزلور. اجازه وئر قاییدیم ت

 اونو دا ائوه گتیریم. 

پئشوازا   باهم  هامی  قاییدیب.  دا  بهرام  کی  بیلیندی  چاتینجا  شاها  بهمن  خبر  دی.  ائله  قبول  آنا 

 دویون توتدوالر.   –گئجه توی  7گون  7دی چیخدیالر. او گونون صاباحیسی بهمن شاه امر ائله

ایللر بویو یاشاییب اوغولالر بؤیوتدولر  اونالر توی توتوب ائولندیلر و اورتاق یاشاییشالرینا باشالدیالر.  

 یین.ایچین، کئف ائله –و یاشاییشدان لذت آپاردیالر. سیز ده یئیین 

 ییز شنلیک اولسون!جهگونلریز خوش، گله
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 دده قوربانی داستانی 

 

 ین آشیق مسلم عسگری سؤیله

 

قاراداغدا      بونالر  یوخسول.  بیری  دولتلی،  بیری  آدیندا.  بیگ  رضا  و  علی  میرزا  قارداش  ایکی 

یاشاساالردا، رضا بیگ قاراداغدان کؤچوب قاراباغدا یورد سالیر. بیر گون رضا بیگ اوغلونا توی توتور. 

علی قارداشی میرزا  واردیر.  قیزی  بیر  و  اوغلو  بیر  میاونون  تویا چاغیریر.  بوقچاسین  نی ده  رزا علی 

ییرسه، آتاسی ایذین وئرمیر. آنجاق آتا یوال باغلیر و یوال دوشور. اوغلو قوربانی اونونال گئتمک ایسته

ایسته گئتمک  تویونا  اوغلوسونون  عم  آردیجا  اونون  دا  قوربانی  و  چال  دوشور  تویدا  چاغیر    – ییر. 

، قوربانی عم اوغلوسونون تویونا گلدیگیندن  باشالییر. قوربانی دا داخیل اولور. آتاسی یان باخارسا دا

بوی  راضی  اوغالنین  عمیسی  ائدیر.   –دیر.  ظن  دا  اولدوغونو  هنر صاحیبی  اونون  باخیب،  بوخونونا 

اوندان هنرینی گؤسترمه ایستهقوربانینی سسله ییب  ایستهیی  قوربانی ساز  قوینونا ییر.  ییر. سازی 

نین  والنالری حیران ائدیر. بونو گؤرنلر ده ذوقا گلیر. عمیسیآلیب چالیر و گؤزل اوخویور و مجلیسده ا

یه راضی اولور. نئچه گون  بیر قیزی وار گولپری. عمی بو اوغالنی بئله گؤردوکده  قیزینی اونا وئرمه

 سونرا قوربانی آتاسی ایله برابر اؤز کندلرینه قاییدیر. 

ور. رویادا بیر نورانی شخص گلیب اونا بیر جام  نئچه گون سونرا قوربانی بیر اوشوتمه و بیر رویا گؤر   

یم. بئله ایچگیلر بیزه یاراشماز. او چگی ایچن دئییلم. من اسالم آدامیتوتور. قوربانی دئییر کی من ای

رسن. قورانی آلیب  یچگیلردن دئییل. ایچ گؤر نه گؤرهنورانی شخص دئییر: بو سن ظن ائتدیگین ا

یه باشلیر. مهآیاغی تیتره  –ا رویادا سئودیگی بیر قیز گؤرور. ال  جامی باشینا چکیر. نئچه آن سونر

قونشو اونو دؤوره لیر و یوخودا نه    –یوخودان آیینیر. آنجاق سانکی غش ائتمک حالیندادیر. قوهوم  

-یه گئتمهوتا آلمیشام، سئوگیمی الده ائتمهگؤردویونو سوروشورالر. قوربانی دئییر: آتاجان، من بیر ب

 یم.لی

یی  ر. آنجاق اونون بو فکریدن دوشمهدیلی قیزیسی دالیجا گئتمه ی بئله فکر ائدیر کی قوربانی عم آتاس

رک گئتمکدن چکیندیریر. اما چاره سیز قالیب، اونو یوال سالیر. قوربانی یوال دوشور، گونلر گئدیر  دئیه

ن اولور. مجبور قالیر  پره  –ن  پره  وندا بیردن ییخیلیر. سازی داو نهایت قاراباغا چاتیر. اورادا ساز قوین
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بیر ساز دوزلدن آردیجا دوالنیب سازینی تعمیر ائتدیرسین. بیر ساط دوزلدن واریدی ارمنی. اونون 

ریر. ارمنی ساز دوزلدن دئییر، من سنه بیر ساز  و سازینی تعمیر اوچون اونا گؤستهتوکانینا گیریر  

سا او  بیلسن،  دیللندیره  اونو  سن  اگر  رم  بوئره  و  آلیر  سازی  قوربانی  اولور.  سنین  امامالردان  ز  یر 

نیر. دئییرلر ارمنی ده مسلمان اولور و سازی قوربانیه وئریر. قوربانی یوال دوشور، اوخویوب ساز دینله

عمیسی گیله گئدیر. عمیسی رضا بیگ بئله دوشونور کی قوربانی گلیب اونون قیزییال ائولنسین. اونا  

آلمیشام.    جاق قوربانی دئییر: عمی جان من باشقا بیر سئوگیلیم وار. من بوتاچوخلو حؤرمت ائدیر. آن

یم. او قیز دا سیزین شهرینیزده اولور. او قیز پری خانیم آدیندا عبداهلل  لیمن اونون آردیجا گئتمه 

قیز ائشیدهیبیگین  بونو  عمیسی  بیزیم  دیر.  بیگ  عبداهلل  اوغول،  دئییر:  بو رک  دئییل.  بابیمیزی 

ن دئییل. گل اؤز عم قیزیوی آل؛  سه، سنه قیز وئرهگیندن یئره تؤک. او سنی اؤلدورمهاالری اتهآلم

 گئت یاشاییشین ائت!

اردیر، او دا آشیقدیر.  نین بیر ایستی ینی ودایانیر. سؤز کندده یاییلیر. پریقوربانی اؤز سؤزونده      

، اونا عاشیق اولوب، اونا چاتماق اوچون علی آدیندا. چوخلو آشیقالر پری آدینی ائشیدیبنادر محمد 

اوزون یولالری گلیب و نهایتده نادر محمدعلی طرفیندن دئییشمه باغالییب اوتوزوبالر و دوستاقالردا  

 جی آشیقی دا باغالسا، قیزا چاتاجاقدیر! 40آشیق دوستاقدادیرو    39محبوس اولوبالر. بوگونه قدر ده 

قوربانی داها ماراقال    ائشیدن  باغالماغا و دئییشمه یه حاضیرالشیر. بونو  ایله  نادر محمد علی  نیر. 

قوربان سوروشور.  سورغوسون  محمدعلی  نادر  آشیق  قورولور.  وئریر. مجلیس  جواب  دوزگون  ی 

ایکینجی سورغونوکی مجلیسده  گلیرلر.  ذوقا  اوچونجو دا سوروشجاغین جوابی سؤیله  لر  آنجاق  نیر. 

دوشتاقدا اوالن آشیقالر آزاد اوالجاقالر. قوربانی اوچونجو سورغونون    39سورغویا جواب وئریرسه، هر  

 دا جوابینی دوزگون وئریر و آشیقالر آزاد اولورالر.  

دن سوروشماغا. اوچ سورغو سورور و هر اوچو قارشیندا  تیشیر آشیق قوربانی نادر محمدعلینوبت یئ   

نیر. قوربانی داها دده قوربانی اونله  ر محمدعلی باشینی آشاغی سالیر. سس هر یانا یاییلیر. آشیقناد

سس سارایا چاتیر. عبداهلل خان بیگلربیگی آشیغی چاغیریر و اونو سیناییر. آمما اونا دئییر قیز اؤلوبدور.  

-نین اؤلمهاوسته گلیر و پریده قوربانی قبر  دیر. دهالن یئردیبیز ده اونو قویالمیشیق. گئت قبری ف 

 نین اولدوغونو بیلدیریر. و نهایت پرینی اونا وئریرلر. ییدئییر. قبری سوکوب بیر کئچی جندهدیگینی  

 لری اوخونور.  ق بیر چوخلو شعرلر و موسیقی بسته داستان بورادا بیتیر. آنجا
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 آپاردی سئلر سارانی

 

دیر. بو داستانا سؤیله نیلن  آذربایجان آشیق داستانالریندان بیری ده سارا و خان چوبان داستانی   

خالقی آذربایجان  بویودور کی  ایللر  ماهنیالر  و  سئویله  شعرلر  آراسیندا  بو   –نین  اوخونور.  سئویله 

لی گلن بیر  بیریندن آیریلدیغیندان ایره  –داستان فتحعلیشاه قاجار دؤورونده ایکی آذربایجانین بیر  

نین عفت و پاکلیغی بو داستاندا جانالنیر و ائللر یوخدور کی نجابت و خالق قیزالری  داستاندیر. شوبهه

نیلیر. یعنی دئمک ایستردیم کی بئله بیر قونو تاریخدن اوسته  آراسیندا بلکی ده یوزایللر بویو سؤیله

چای  اوالن محبتینی دیله گتیریر؛ هر حالدا گولوستان و تورکمن قالخیب و خالقین پاک سئوگییه  

یئنیمقاوله  دوشمهلری  دیللره  و  جانالنماسی  داستانین  بیر  بئله  بئله دن  حاضیرالییر.  زمینه  سینه 

آنجاق   موجوددور.  دا  داستانالر  کیمی  قیزی  چای  اژدها،  و  آراز  ایسترسک  سایماق  داستانالردان 

 1دن یارانیر: ه بؤلوندویو بو داستان فورماسیندا یئنیآذربایجانین ایکی بؤلوم

نین قیراغیندا یاشاییرالر و بیرجه آرواد آراز چایی  – داستان بئله باشالنیر کی بیر خوشبخت ار      

سارا پاک، گؤزل و نجیب بیر اوشاق اوالراق اونالرین داها خوشبخت یاشاماالرینا سبب    –قیزالری  

ر خوش روزگار گئچیریرلر، آنجاق گولنار نوخوشالییب و اؤلوم چاغیندا اؤز  اولموشدور. سلطان و گولنا

وفالی ارینه نصیحت ائدیر و دئییر کی مندن سونرا ائولنسن ائله بیر قادینال ائولن کی سارا اوچون 

ده دونیاسینی  گولنار  اولسون.  کیمی  آنا  بیر  هم  مهربان  سارانین  ائولنمیر.  داها  سلطان  اما  ییشیر، 

اولور، هم آناسی. همان کندده بیر گؤزل ایگید یاشاییر خان چوبان آدیندا. اوشاقلیقدان سارا  آتاسی  

 ک آلیرالر. ک وئریب، اورهبیرینه اوره –ایله دوست اولموش، بیرگه اوینایاردیالر. بؤیوروکده بیر 

یایالغا آپاریب  داوارینین مسئولیتی بوینوندا ایکن یای گلدیکده اونالری    –خان چوبان کندین مال     

لیکله یای فصلی خان چوبان وطندن اوزاق قاالردی. آنجاق بو ایل خان چوبانی اویانا  اوتاریردی. بئله

نین حاکیمی بو تایا گلیر. سارانی بوالق باشیندا  بؤلگه –یوال دوشدوکده، آرازین او تاییندان بیر خان 
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. سارایا دئییر. سارا نشانلیسی اولدوغونو بیلدیریر رک هوسه دوشور. بیر یوخ یوز اورکله اونا باغالنیرگؤره

یانینا   اونون  آتاسی سلطانی  وئریر سارانین  دانیشیر. حاکیم دستور  اولدوغونو  وفالی  و سئوگیسینه 

گتیرسینلر. حاکیم سلطاندان سارانی ائلچیلیک ائدیر. آنجاق سلطان دا قیزی نین نشانلیسی اولدوغونو 

قولون   –یر گؤزونو اوندان یومسون. اما حاکیم دستور وئریر سلطانین ال  ددئییر و آرتیریر کی یاخشی 

باال    –ییر اذن وئرسین آتا  سلطان حاکیمدن ایسته   باغالییب آت اوستونه آتیب اؤزلریله آپارسینالر.

 بیریندن وداعالشسینالر. اذن وئریلیر. –بیر 

سنه   خان،  بو  قیزیم  دئییر:  اونا  قوجاقالییب  قیزین  سنی  سلطان  دا  چوبان  جان  اوالماز.  وفادار 

 الغیشالماز. بیر ایش گؤر منیم اوزوم قارا اولماسین.

پیمان سیندیران بیر قیز دئییل. کروان یوال دوشور و سارا دا آغالر گؤزوبه اونالرال    –سارا دا عهد     

سویا آتینان    گئدیر. سلطان دا یورغون و آرغین دالالریجا گئدیر. آراز چایی ائله جوشوب داشیر کی

آتیر. چای دا آلیب قاچیر. سارا خان   اؤزونو چایا  بیلر. کؤرپودن کئچن زامان سارا  آپارا  دا دوشسه 

 ایندن قورتاریر . . .

لر چؤنور، آیالر دؤنور. . . خان چوبانی یایالقدان  حاکیمین الی هر یاندان اوزولور. گونلر کئچیر، هفته   

سارادان خبر یوخ. خان چوبانی بیر اود اولور، حاکیمین ائوین بر باد  دؤنور. سارا آردیجا گلیر. آنجاق  

ده چؤللره اؤزو  اما  ماهنی  ائدیر.  ایندی سارانین   .  . ترانهدوشور.  بیر حسرت  دیللرده  بیر  سی  سی، 

-ک سؤزلرینین اورهنیسگیل ماهنیسی کیمی یوزایللردیر اوخونور. . . بو ماهنیالر آذربایجان قیزالری

 دیر:  نین تاریخی نیسگیلی دیر . . . آذربایجان خالقیک پارچاالرینین اورهچوبانالری یر، خان د

 گـئـدیـن دئــیـیـن خان چوبـانـا        

 گـلـمه سین بـو ایــل مـوغــانــا        

 گلـسـه بـــاتـــار نـــاحق قـانــا         

 آپــاردی ســـئــلـلـر ســـارانــی          

 بـیــر اوجــابــویـلــو بــاالنـــی         

دیگی  دیر. خان چوبانین سؤیلهلریلرین پاک دانیشیقالری، سئوگی ترانهبو ماهنی الردا سئوگیلی    

 دیر:       لریسئوگی نغمه

 تینسـینده شان ـ شـؤهرهمغان اؤلـکه          

 یـیـلـیـب ائــلـلـره سـارا  بیلیرسن یـا   
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 یـیم باغـالنـیـب سنه او دور کــی اوره   

 دؤنـسه ده گـؤز یـاشیم سئـللـره سارا.   

        

 سن، چوخدور سنده لیاقت، لبیر گؤزه

 لـده اولـمـاز بـئـلـه متـانـت هر گؤزه

 سنده اوالن پاک مـحـبـت، صـداقت 

 چــؤلــلــره سـارا!آخرمـنـی سـاالر 

 

 خان چـوبانین قـالیب مئیلی دالیـنجا 

 صوبح و مـسا نــهـار، لـیلی، دالـینجا     

 مجنون تـک گـزیرم لیلـی دالـیـنـجا   

 داستان اولوب دوشوم دیـلـلـره سارا!                            

 چون:  وفادارلیق، متانت و گؤزللیک ماهنی الری دیر دوزگون بیر سئوگی او

 صـداقـتـلـه یـاشـامـیـشام دونـیـادا   

 اویمامیشام فتنه فـعـلـه خـان چوبـان    

 حقیقت تـانـیـان، شـریـعـت بـیـلن،     

 تورا دوشـمـز هله هـله خان چـوبـان.    

 

 کدیر عـصمت و عـفت لده گرهگؤزه   

 کـدیر ناموس و غـئیرت  ایگیتده گره   

 اولمـاسا بـئـلـه عالمـتهر کسـده    

 تـهمت اوالر بوتون ائله خان چـوبان.     

            

 تـوتـولمارام هـر اووچـویـا ـ صـیادا                  

 رم یـادا  ساخـالرام سیرریمی وئـرمه                  

 عـهد و پـیـمان ثابت اولسـا دونیادا                  
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نن  هر موشکیله خان چوبان. آشیقالر دیلینده سؤیله  رسارا دؤزه                 

ائل  فک یارادیر.  وارلیق، شخصیت  کیملیک،  انسانالردا  عاییله  – رلر  انسانالرین  اویانین،  پاک  و  نین 

نی  بیرینه سئوگی بسله مکله، هئچ بیر کیمسه –دیر. سارا ایله خان چوبان بیر حؤرمتینی ساخالماق

بهه  یینده شُدورمبو دا سارانین اوره  –دولتی، جالل و دارمب    –کیمین وار  آراالریندا یول وئرمیرلر. حا

 لره یئتر:  یاراتمیر، حتا زوراکیلیغی دا بیر ایش گؤره بیلمیز. سارانین جوابی بئله حاکیم

   

 بـئـله ایشلر بـیـزیم ائللـرده اولـماز، 

 رم. ائل قایداسین من ترک ائده بیلمه

 باخان گـؤزه،کیرپیگیم نشتردی بـد 

 رم. ده بـیلمهنه هورکی، نه قورخی هه    

         *** 

 آلـدانـمــارام نــه دولتـه ـ وارا من،     

 م باختی قـارا من، خان چوبانی ائتمه 

 ر چـکـیـلـسم ده دارا من،سـارا دییه

 رم.عـهـدیـمـه خـیانت ائـده بـیلمه    

یر. اونون جوابی انسانلیغی نظرده توتماقدیر. او، بو آرادا سلطانین دا حاکیمه وئردیگی جواب دیَرلی    

 دیگی حؤرمتی دیله گتیریر. باخ بودور اونون جوابی: اؤز خالقینا و وطنداشالرینا بسله

 گیندن، هـر کیمی آییرسان اؤز ایسته   

 دؤنــر گـونـو آه و زاره حـایــیـفـدی.   

 صداقـتلی ، مـحـبتـلی بـیـر اینسـان،    

 قـسمت اولـسا نـابـکاره، حـایــیفـدی.     

 

 ک حـق پـاییـنـا شـاد اوال آدام گـره   

 ر قـو هوم ـ یاد اوال یه، ایستهزور دئمه   

 ائـل ایـچینـده آدی یــاخشی آد اوال    

 آرخـا دورا ستـمـکاره، حــایـیـفـدی.   
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 ریـعتـدن چـیخمارام من سلطانام ش   

 ییخمامیشام سینیق کؤنول ییخمارام     

 بو دونیا دا یوخسوللوقدان قورخمارام    

 خائین اولسام دوز ایلقاره، حایـیـفدی.   

 بئله بیر آتانین تکجه قیزینا اوالن نصیحتی ده بودور:

 دوغــــرو عـــهــد و پـیـمـانـیلـه           

 سـیـن ائـلـلـرمـــنـی یـــاد ائـیـله   

 نـــامـــرده قــیـسـمت اولـونـجــا   

 قـــوی آپـــارسـیـن سـئلـلرمــنی.    
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 ورقه ایله گولشن 

نین بیر سیراسی تکجه زنگاندا اوز وئرمیش و زنگان آشیقالری اونالری سؤیله  زنگان داستانالری    

دبو   بئله  بونونال  ده سؤیلهییرلر.  باشقا شهرلرینده  آذربایجانین  دا  بیر سیراسی  نیرسه،  داستانالرین 

زنگانادا داها آرتیق ماراقال استقبال اولور، حتا زنگان بویاسی وورولموشدور. مثال بهرام و گولی خندان  

داستانی سؤیله بو  دا  آشیقالری  زنگان محیطیباشقا شهرلرین  اونا  آشیقالری  زنگان  اما    نینییرلر، 

لر زنگان و رودباردا اوز وئریر. یا ورقه و گلشا داستانی، زنگاندا بویاسینی وورموشالر. بورادا اوالن حادثه

نیر. اونا گؤره بو داستانالر زنگان آشیق داستانالری تانینیر. بو داستانالری  باشقا شهرلردن چوخ تعریفله

انی، میرمحمود ایله سارا، ایمراه ایله حوری دا سایماق اولور: گرگرلی ممد، کلبی و سلبی، زنگانلی قورب

ایله   ایله قیزیل گول، کمتر یوسف، سعادت و صیاد، صیدی  ایله سروناز، عندلیب میرزا  ایمراه  لقا، 

 پری، تورک اوغلو ایله مهری و . . .

شیقالری  دیر. بیر سیرا هاواالر زنگانا عابددیر. زنگان آاونوتمایاق کی آشیق موسیقی هاواالری دا بئله   

لیکلر یاراتمیش و اونالرا ییشیک بونالری یاراتمیش و یا باشقا آشیق هاواالریندا زنگان آشیقالری ده

بونالرین ساییسی   قاتمیشالر.  بؤ   40رنگان هاواسی  بؤلوملره ده  یئرلی  بونالر حتا  آرتیق دیر.  دان 

 ری.خرمدره هاواالری و زنگان هاوال –لونورلر، مثال طارم هاواالری، ابهر 

کئچمه    داستانا  یازاجاغیق.  داستانینی  گولشن  ایله  ورقه  گولشا  بورادا،  ایله  ورقا  اوّل،  میشدن 

نین تاریخینه باخالیم. بو داستان فارس و تورک ادبیاتیندا اؤزونه مخصوص بیر یئر آچمیشدیر. داستانی

جی یورایلده عزنوریلر 5  و   4فارس ادبیاتیندا ایلک دفه عیوقی طرفیندن یازییا آلینمیشدیر. عیوقی  

نین باشالنغیجیندا عرب دیلینده اوالن عروه و عفرا آدلی داستانیندان  ساراییندا یاشاییرمیش. او اثری

 نین لیلی و مجنون اثریله توتوشدورورالر. لی نظامیییر. ادیبلر بو داستانی گنجه آلدیغینی سؤیله

ایکی نهنگ      ادبیاتیندا ورقا و گلشا  شاعیریمیز طرفیندن نظمه چکیلمیشدیر: خواجه آذربایجان 

 یوسف مداح، حکیم رکن الدین مسیحی.

دیر کی نئچه اثری موجوددور: داستان ابلیس،  جی یوزایلین شاعیرلریندن8و    7خواجه یوسف مداح     

قیز و جهود، قاضی و اوغری، ورقا و گلشا. خواجه یوسف مداحین شاه اثری همین ورقا و گلشا اثری 

 بیتده بیتیریبدیر. اونون اثری سئوگی داستانی دیر.  1700جی ایلده 770دیر کی 

دیر: دانه ق( ملک الحکما لقبی آالراق اوچ اثرین مؤلفی1066 – 977حکیم رکن الدین مسیحی )    

 بیتدن آرتیقدا بیتیرمیشدیر.   5000و دام، زنبور عسل، ورقا و گلشا. مسیحی ورقا و گلشانی 
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داستانالری  مسیحی    آشیق  آنجاق  اثردیر.  بیر  و هم حماسی  اثری هم سئوگی  گلشا  و  ورقا  نین 

ائله، شهرلری   - یه، ائلدن  سینه  - دن  ساییالن ورقه و گولشا عینا همان داستاندیر کی آشیقالر سینه 

گزیب و خالق ایچینده بوگونه قدر دیری ساخالییبالر. بورادا ورقه سئوگی اوغروندا پاک و صمیمی  

گؤستهمحبت ده  ایگیدلیک  عالوه،  کالسیک  دن  ائدیر.  فدا  جانینی  یولوندا  عشق  نهایت  و  ریر 

ورقه و گولشن    – ن دئیه  یی تامین اولسوادبیاتیمیزدا ورقه اؤلور؛ اما آشیق داستانیندا خالقین ایسته

 نی دیری ساخالییرالر.دن دیریلیب و سئوگییئنی 

لی بیر آشیق تانینیر. بونو آرتیرمالییام کی زنگاندا آشیق محیطی  آشیق گالبعلی داوودبیگی خرمدره   

نین  نین اؤزل بیر یئری واردیر. داها اؤزل اوالن خرمدرهیه بؤلونور. آنجاق بورادا خرمدرهبیر نئچه نقطه

بورادا قدیم زمانالردان    نی آیریجا قئید ائتمک الزیمدیر.شن وئهستان کندیبیر آغاجلیغیندا یئرله

 بیلن   ناغیل  چوخ  ان دا  خانیمالر . اولموشالر هوسکار هنرینه آشیق دا  خانیمالر حتا  باال،  آتا،  – هامی 

. نرمیشلر  اؤیره  هنرینی   آشیق  بورادا  ییب،  بسله   حؤرمت  بورایا   آشیقالری   آذربایجان .  اولموشالر  انسانالر

سالمیش و آشیقالر   اوزاق کنددن   هامینی غمی  ک چؤره سونرا، انقالبدان کی اولسون  تاسفلر آنجاق

ونده یئنه ده هامی آشیقالر بو 13نین  یمجو ایلین بایرا  1370دیر کی  بورادان کؤچموشلر. ماراقلی 

   کنده توپالنیب و کئچن گونلری خاطیرالمیشالر.  

یه بیر چوخلو داستانالر  وهستان آشیقالری آذربایجان داستانالرینی دیری ساخالمیش و بو خزینه   

ئنی  دا آرتیرمیشالر. آنجاق گله جکده بو آشیق مرکزی تانینان وهستاندان باشقا داستانالریمیز و ی

 سؤزلریمیز اوالجاق. آشیق گالبعلی دن بورادا اؤسرندیگینی اونوتماماق گره ک. 

شهرلرینده      باشقا  آذربایجانین  و  ساییلیر  سیراسیندان  داستانالری  آشیق  زنگان  داستان،  بو 

ورقه و  "جو ایلده بئش کاسئتده  1354اوخونمور. ایلک دفعه آشیق گالبعلی داوودبیگی خرمدره ده  

وخودو. بئله لیکله، ورقه و گولشن آشیق گالبعلی آدینا یازیلیبدی. آشیق گالبعلی خوش ا  "گولشنی

سینده اونالرجا داستانالر واردیر.  سسلی، ادبلی و ارکانلی بیر دده آشیق کیمی تانینیر. اونون سینه

ق التفات  نین اوغلو آشیق التفات یازیسی ایله حاضیرالدیق. آشیآنجاق بو داستانی، بیز آشیق گالبعلی

بوگون زنگان تلویزیونوندا هر هفته وئرلیش حاضیرالییر، موغام کنسرتلری یوال سالیر و دانشگاهدا  

ائده الده  مئتودالر  علمی  او  ائدیر.  داوام  گلهتحصیلی  آشیقالریمیز  رک،  گؤرکملی  و  آدلیم  جکده 

 دیر.سیراسیندا آپارمالی
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 ورقه و گولشن

 

 ت داوودبیگی ین: آشیق التفاداستانی سؤیله

 

هامیزی سالمالییرام. آشیقالر داستانی اوستادنامه ایله باشالرالر. من ده بیر اوستادنامه اوخویوب،     

 میشدیر: نی خسته قاسیم سؤیلهداستانیمیزا باشالیاجاغام. بو اوستادنامه

 دلی کؤنلوم مندن سنه امانت، 

 دیر. پیس حیاتدان یاخشی اؤلوم یاخشی

 قارداش یاد اوالر،   –بیر گون اوالر قوهوم 

 دیر.دئمه اولوسوم وار، ائلیم یاخشی 

 

 مجلیسه واراندا اؤزونو اؤیمه، 

 نی سؤیمه،شیطانا باج وئریب کیمسه

 لی اولسان دا یوخسولو دؤیمه، قوّت

 دیر. یم، قولوم یاخشیلیدئمه قوّت 

 

 خسته قاسیم کیمه قیلسین دادینی؟ 

 سین اودونو،جانی چیخسین اؤزو چک 

 یاخشی ایگید یامان ائتمز آدینی، 

 دیر.چونکو یامان آددان اؤلوم یاخشی

ائله،    -سؤز اوستادالری، ائلدن    –گفتار، ساز  راویان اخبار، ناقالن آثار، طوطیان شکرشکن شیرین    

 ایله، بیزه چاتان داستانی، بئله روایت ائدیرلر: -ایلدن  

ولی  "نین ده آدی  ایدی، بیری  "علی سلطان"نین آدلی  قارداش واریدی؛ بیریده ایکی  شهر مدائن    

نین ائوالدی یوخودی. آمّا اهلل یولوندا احسان وئردیلر. اهلل علی سلطانا  . اونالرین هئچ بیری"سلطان 
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قویدوالر. اما او    "گولشن "، قیزین آدین  "ورقه"بیر اوغول، ولی سلطانا بیر قیز وئردی. اوغالنین آدین  

چکمه زمان  ورقهقدر  ائیلهدی  وصیت  اولوب  مریض  آتاسی  و نین  مالیمین  منیم  قارداش  کی  دی 

ن ائیلرسن دی. اون بئش ایلدن سونرا گلشنین تویوایلناوغلومون اختیاری اون بئش ایله کیمین سن

یه. عیالیم دا اگر منیم ائوینده قالسا قالسین؛ و اگر قالماسا حققین وئر گئتسین. آمّا اؤزو دونیادان  ورقه

آتاسی و  قالدی  یتیم  ورقه  یئتیشدی؛  باشا  ترحیم  مجلیس  مالی دوشدو عمیگئدیب  نین سی نین 

وا منظورو  اما  بیلمیر.  آدام  بیر  دیانتلی  اؤزوندن  سلطان  ولی  ورقهالینه.  آلسین.  ر  دا  آناسینی  نین 

چیلیغا.  دی ناراحاتنین آناسینی آلسین. بنا ائیله نین عمیسی آروادی بیلدی کی اری ایستیر ورقهورقه

اری ائلهآنجاق چالیشیر  فیکر  باشا چاتماسین.  فیکری  دا چیخار  دی: ورقهنین  آناسی  اؤلدوررم،  نی 

 ر. داها منیم اریمه گلمز.گئده

نین آناسی بو  دن کسسین. اما چون ورقهنین ایاغینی او خانوادهنین آناسیلن ایستیر ورقهایبو ایش   

 یه.نی ساخلیا بیلمم، اونو وئر بیر دایهسینه دئدی: من ورقهنین عمیفیکری بیلدی ورقه

سی عیالی  نین عمینی وئردی بیر دایه ساخالدی. اما گونلرین بیر گونو ورقهسی، ورقهنین عمیورقه   

ورقه یولالدی  بیرین  ورقهکنیزلردن  گلیب  کنیز  گؤرسون.  گتیرسینلر  دایهنی  آپاردی  نی  آلیب  دن 

خانیمین خدمتینه. خانیم باخدی گؤردو ورقه چوخ چیخارلی بیر اوغالن اوالجاق. فیکیرلشدی کی  

نی اؤلدورم. دستور  ک ورقهر و آناسینی دا اؤزونه آالر. گرهیه وئرهورقه جوان اوالرسا اریم گولشنی ورقه

 لر قویون قیزارسین. اوت قاالیین. شیش ارسین :وئردی

سین داغالماغا. آما  نین سینهدی ورقهنی قونداقدا دالی اوسته یاتیردیب، بنا ائیله خانیم گلیب ورقه   

الیندن  نین  نی عیالیسینه. عمیسی گلیب ورقهنین عمیسؤز یئرده قالماز. ماجرانی یئتیریرلر ورقه

نین نی وئردی بیر آیری دایه ساخالدی. اونا دئدی: ورقهآلیب و اؤز عیالینی برک تاپالدی. بو دفعه ورقه

سی عیالی دوباره بیر  نین عمیرم. بیر مدت کئچدی. ورقهباشیندان بیر توک کم اولسا سنی اؤلدوره

 انیما. نی اوغورلویوب گتیردی وئردی خفیکیر چکدی. بیر قاری یولالدی ورقه

-نی وئریب قره غالما دئدی: آپار بونو بیر آدادا اؤلدور. کؤینهخانیمین بیر قره غالمی واریدی. ورقه   

ورقه اولوب  آتینا سوار  قره غالم  بوال گتیر منیمچون.  قانینا  آتیندان  گینی  آدایا.  بیر  و  نی گؤتوردو 

نین باشین  دی ورقهسینه. ایستهنین چنهآشاغی ائنیب خنجری بئلیندن چیخاردیب الین قویدو ورقه

گه  گولمه - کسسین. آلالهین امریلن ورقه قونداقدا بیر اوشاق کیمی باخیب قره غالما قهقهه ووروب 
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باشالدی. غالم باخدی گؤردو بیر اوشاق گولمک واختی دگیل امّا گولور. دئدی: بوردا بیر ایش وار.  

 غالم رحمه گلیب آغالدی و خنجری قویدو یئرینه. 

نی بیر  دی قانینا. ورقهگین بلهنین کؤینهکمانه؛ بیر قره قوش ووروب ورقه  - یه  یر اوخ قویوب چیللهب

 نی اؤلدوردوم. آغاجین دیبینده قویوب قاییتدی خانیمین یانینا. دئدی: ورقه

 خانیمین فیکری راحت اولدو.  

یب، آدام آپاریب، ورقه یوخدو. نه نی قورد آپارسینه دئدی: بیلمیرم ورقهنین عمی آمّا دایه گلیب ورقه

 دن خبر یوخ.قدر دوالندیالر ورقه 

ورقه      باهم چیخیبالر  گلین سیزه  باالسیالن  ایکی  وار.  آسالن  بیر  وئریم. همان جنگلده  دن خبر 

او توتور،   –نی، بو آتیر  شیکاره. باالالر آسالنین قاباغیندا گئدیردیلر. آسالن گؤردو باالالری بیر قونداقه

نی خورتالسین. آلالهدان امر اولوندو: آی آسالن، مگر سنین  دی ورقهبو توتور. آسالن ایسته  –آتیر    او

 سن. نی سوت وئریب بؤیودهک سن ورقهدی. گرهنین باالسی باالن یوخدو؟ او دا، بیر ننه

یه. ه سوت وئرمهیدی ورقهآلالهین امریلن آسالن بیر الین ساغدان سالیب، بیر الین سولدان بنا ائیله   

آناسی اؤز  آیاغا دوشدو. ورقه  اولدو ورقه  او گون  امیر. گون  نین سوتوندن یاخشی آسالنین سوتون 

 چون ورقه گؤز آچیب آسالنی گؤرموشدو آسالن کیمی دؤرد آیاغینان یول گئدیردی.  

آتدی. آسالن  سی آدامالریالن باهم شیکارا چیخمیشدیالر. آسالنی گؤروب تفنگ  نین عمیورقه   

نی توتوب گتیردیلر. دئدیلر: بو آدام  دی. شیکاربانالر گلیب ورقهباالالریالن قاچیب؛ ورقه قاچا بیلمه

دی؟  سن بو ورقهدی. ولی سلطانا دئدیلر کی بیر بئله آدام تاپمیشیق. ولی سلطان دئدی: گؤرهجنسی 

ورقه گؤروباخیب  اورانی  یوخودو.  توک  یئرینده  داغ  دؤشونه؛  اؤزودو. نین  ورقه  کی  اولدو  یقین  ب 

 یولالدیالر حاماما. لباس گئییندیریب ورقه یاخشی بیر اوغالن اولدو. 

نی مکتب خانایا گؤندَردی تا اون بئش یاشینا یئتیشدیلر. گولشن خانیم چوخ گولشن ایلن ورقه    

همان مکتب  گؤزل بیر قیز اولموشدی. هر کس گولشنی بیر دفعه گؤرسئیدی اونا عاشیق اوالردی.  

یه بیلمیردی. نین قورخوسوندان آشکار ائیلهخانانین مالالسی دا گولشنه عاشیق اولموشدی. امّا ورقه

اؤزونه دئدی: بوگون من گولشندن    - دی. مالال گؤردو ورقه یوخدو. اؤز  بیر گون ورقه مکتب خانایا گلمه 

 بیر اقرار آلیم گؤروم منه گلر یا یوخ؟

بوگ     بیر اوغالن ال  دئدی: اوشاقالر،  قیز،  بیر  ائده  - ون جشن گونودو.  سوز. جاقاله وئریب چوپپو 

 دیر اونون الین هئچ کس یاپیشماسین. من اؤزوم یاپیشاجاقام.زادهچون گولشن بؤیوک
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اله وئریب اویناماغا باشالدیالر. اما مالال گلیب یاپیشمیش گولشن خانیمین    - مکتب اوشاقالری ال     

چپ بَرَلدی مولالیا. مالال قیزین اونا    -ادب، نه ایش گؤرورسن؟ چپ  لندی: آی بیالیندن. گولشن سس

 ک نه دئییر: سینه گؤرهبرلمه

 سالطینیم، نه خشمیلن باخیرسان؟ 

 مه قانشار. ن وئرگیلن سینهآغ سینه

 کؤنلوم ایستیر من ده سنلن سارماشام 

 مه قانشار. ن وئرگیلن سینهآغ سینه

 

 ی هوایه،اوینادی بولودالر گلد

 بیلینمز دردیمه، تاپیلماز چاره، 

 قوشولوبسان یاشیل باشلی سونایه،

 یم لبوندن وئر جامه قانشار.تشنه

 

 اوزووه سالیبسان حجابی پرده، 

 مریضم گلمیشم شفا وئر درده، 

 سن منی سالمیسان نه یامان درده، 

 مریضم گلمیشم شفایه قانشار؛ 

 تازه ایللر گلیر بایرامه قانشار. 

 

تمام اولدو. امّا بیر وقتده گؤردو ورقه گلیب مکتب خانا قاباغیندان کئچیردی. ورقه گؤردو مکتب  سؤز  

خانا چوخ شولوخدو. باخیب گؤردو اوشاقالر هامیسی چوپپو چکیب اوینویولالر. امّا مالال یاپیشیب  

ن کیمی دئدی:  گؤرهنی  گولشن خانیمین الیندن. ولی گولشن اوزون دوالندیریب او یانا. مالال ورقه

 یه.ّقهدی؟ تمام باغالرام فلّه لر، مکتب خانا چوپپو یئریادب آی بی

-مهاوغلی جان، آلاله منیم عمرومو سنسیز ائلهنی قوجاقالدی. دئدی: آی عمگولشن قاچیب ورقه    

 رم یا یوخ؟ سین. سن بوگون یوخودون مالال ایستیردی مندن اقرار آال کی آیا من اونا گئده

 ییم: ورقه دئدی: آی اوشاقالر گلین بوگون من سیزه بو مالالنین حالینی تعریف ائله
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 من بیلیرم بو مالالنین حالینی، 

 اوجادان سؤیلیور والغرالینی 

 اؤلو اوالغ گؤرسه چکر نالینی، 

 چیخار نالبندلیکدن باشی مالالنین.

 

 آغ دونو چیخاردیب گؤی دونو گئییر، 

 یر،لر الینده استغفر دئی تسبیح

 حرام ات گؤرسه بال کم یئییر، 

 چوخدور قصابلیقدا یاشی مالالنین.

 

 بیز ده گلدیک بوردا مکتب اوخویاخ، 

 مالالنین گؤزونه میخالر توخویاخ،

 مالال اؤلسه بیز ده عزا ساخلیاخ، 

 لیکده تایی مالالنین.یوخدور جاهیل

ین الیندن دئدی: عم قیزی، سن  سؤز تمام اولدو. ورقه نئچه سیلله ووردو مالالیا، یاپیشیب گولشن

 سین. مین باشینا کی بیزیم تویوموزو ائلهگئت ائوه؛ من ائلچی یوللویوم عمی

 ک نه دئییر؟  مین یانینا گؤرهورقه گلیب آناسینا دئدی: بئش کیشی یولال عمی   

اولمادی. دئدی: من گولشآناسی بئش کیشی یولالدی. عمی امّا عیالی راضی  اولدو.  نی  سی راضی 

 جاقام اؤز قارداشیمین اوغلونا.  وئره

ده ولی سبطانین  اما مالال اؤزون یئتیریب زرنیگار شهرینده محسن پاشانین یانینا. دئدی: مدائن   

سی اوغلو ورقه ایستیر. اما قیزین آتاسی دئییر هر کس بیر آغیر یوک قیزیل قیزی گولشنی اؤز عمی

جاغام. محسن پاشا بیر آغیر یوک قیزیل و بیر آغیر  ا وئرهو بیر آغیر یوک گوموش وئرسه گولشنی اون

 دن خبر وئریم: یوک  گوموش گؤتوروب مدائنه طرف یوال دوشدو. اما گلین سیزه ورقه

مین اختیاریندادی. منیم هئچ زادیم  ورقه بو خبری ائشیدن کیمی دئدی: منیم آتامین مالی عمی    

دئسینلر ورقه دئییر: عمیم منه قیرخ گون مهلت وئرسین، من  سینه  یوخدور، اما آدام یولالدی عمی 

 دن توی پولو آلیب گتیریم. اؤزومه توی ائلییم. گئدیم آغ شهرده داییم حیدربیگ 
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آدلی غالمی واریدی. نقری یولالدی حیدربیگین سوراغینا. نقر گئدیب قاییتمادی.    "نقر"نین بیر  ورقه

دی. آتینا سوار اولوب گئتمک  لییاواش بیر ایش گؤرمه  –ورقه گؤ ردو گولشن الدن گئدیر. یاواش  

گی گولشنه یئتیشیرکن بیر قارا و کهنه چادیر اؤرتوب اوتوردو یول اوسته. نین گئتمه دی. ورقهایسته

ائله بیلدی کی گدای  سین. گولشن دیله گلدی. ورقه  دی کؤمک ائلهدی. ایستهورقه گلیب گؤردو. 

ک الر کی گولشن وئرمیشدی اوالری گولشنه وئریب ؛ آلیب گؤرهگارلیقگولشنی تانییان کیمی او یاد 

 ورقه نه دئییر:

 ورقه:

 من گئدیرم، سنی کیمه تاپشیریم؟ 

 آغلیا قال اینن بئله.  – آغلیا 

 دیر،نئچه امانتین منده  –نئچه 

 دای ساخلیا بیلمم، آل اینن بئله.

 گولشن: 

 ور،باشدان ایاغه گئیمیسن غوطه

 آلمیسان حصاره نئینیم؟روحومو 

 بولبول کیمی قهر ائدیرسن گولشنه، 

 روحومو سالمیسان الیمنن نئینیم؟ 

 ورقه:

 من سنه نه دئدیم تاری ظالیمی 

 الیمنن آلمیسان اختیاریمی 

 آتاوین، آناوین سبب کارینی 

 جهنم اودونا سال اینن بئله.

 گولشن: 

 اهلل بیلیر ایتیرمیشم یولومو، 

 لیمی. تانیمادیم دوشمانیمی، ائ

 - نه وقته جن من گؤزلویوم یولووو؟ 

 روحومو آلمیسان الیمنن نئینییم؟ 
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 ورقه:

 ،خرم لیگه گؤندردیم من گؤر نیزیم

 گؤرور آنان کسدی منیم مقریم 

 قیرخ گون چکر آخیر منیم سفریم، 

 آغلیا قال اینن بئله.  – آغلیا 

 گولشن: 

 رم، هر یانا گئدیرسن ایزین ایزله

 رم، یزلهخنجر آلیب قارا باغریم د

 رم قیرخ گون دئمه، قیرخ ایل یولون گؤزله

 رغیب سالسا سنی تورا نئینییم؟ 

 ورقه:

 من گئدیرم، گینه گللم بورایا، 

 لره سرین سوالرا، آخان چشمه 

 رمّاال، مولالیا، او فالچیالرا، 

 خوردا فال، اینن بئله. –آچدیر خوردا 

حاللالشیب   گولشن  ایله  ورقه  اولدو.  تمام  ورقهسؤز  باخیر  دولو  گؤزو  گولشن  اما  نین آیریلدیالر. 

 ک نه دئییر.دالیسیجا. گؤره

 گولشن: 

 گئدن اوغالن، بودور سندن خواهیشیم، 

 گل منیم گؤزومو باغال، آننان گئت.

 عشق اودونا من ده یاندیم، آلیشدیم، 

 سال منی زندانه یاریم، آننان گئت.

 ک ورقه نه دئییر: گؤره

 یندا اکیپدی، قیزیل گوللر یار یان

 بولبوللرین گوللرینه قونوپدی

 گولشنی زندانه سالمام حئییفدی
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 آغال یاریم، آیریلیغین گونودو. 

 گولشن: 

 دین سؤزوموگولشن دئییر ائشیتمه 

 یاندیریبان کباب ائتدیم اؤزومو، 

 ان آتیندان، باغال منیم گؤزومو،

 گل منیم گؤزومو باغال، آننان گئت.

 ورقه:

 وداغین اکیپدی،قیزیل گوللر یار ب

 قاره ساچالر دال گردنه تؤکوبدی

 سنین دردین واهلل بئلیم بوکوبدی

 آغال، آغال، آیریلیغین گونودو.

 سؤز تمام اولدو. گولشن قاییدیب گلدی. اما قیزالر گؤردولر گولشن آغلییر. دئدیلر: نه اولوب؟ 

 گولشن قیزالرین جاوابیندا بئله دئییر:

 لی اولدو م گئتمهچون ورقه

 اونو من یوال تاپشیردیم. 

 لی اولدو وطن ترک ائتمه

 اونو آلالهه تاپشیردیم.

 

 سی، غریبدیر، یوخدور کیمسه

 هوسی،  –وار یارین ذوقو 

 سی، ورقه گولون بیر غونچه

 غنچه گوله تاپشیردیم. 

 

 گولشن دئییر اهلل آمان، 

 اورتالیقدان گئتسین یامان 

 یئتیش داده صاحیب زمان: 
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 تاپشیردیم.امام رضایه 

  -سؤز تمام. اما ورقه یوال باشلییب، گل ها گل، گلیب گؤردو یول ایکی اولور. بیرین یازیبالر: گئدَر  

 گلمز یولو گئده جاغام.  -اؤزونه دئدی: بو نه سؤزدو؟ من ائله بو گئدر   – گلمز یولو. ورقه اؤز 

حصاری چکیلیب عرش اعالیه.   گلیب یول اوسته بیر قاالچایا توش اولدو. باخدی گؤردو قاالچانین    

اوزونو یویوب، خورجینی قویور باشی آلتینا، باش قویوب   –ده ال  یانیننان دا بیر چشمه آخیر. چشمه

 یوخالدی. 

یاسمن     آدی  وار،  پهلوانی  بیر خلق  زمان  بو  بوردان کی  ائشیدین  اونوناما  دا  قاالچا  بو  دی.  دی. 

ب گؤردو بیر غریبه آدام قاالچایا داخیل اولمادان یئرده  یاسمن شیکارا گئتمیشدی. شیکاردان قاییدی

 ک نه سوروشور:نی یوخودان آییدیب گؤرهیوخالییب. برک ناراحات اولدو. ورقه -یاتیب  

 جانیم اوغالن، هاردان گلدین بورایه،

 لر سالیبدی؟ سنی بو مکانه کیم 

 – منیم هئیبتیمدن، صحرا صحنیندن 

 دی.سارالیبدی، واهلل، رنگین سولوب

 ورقه جاواب وئردی:

 گزه من ده گلدیم بورایه، –گزه 

 موالم منی بو دیاره سالیبدی. 

 نامرد سن کی مردی میدان بیلیرسن

 اهلل بیر جان وئریب بیر جان آلیبدی.

 یاسمن: 

 اوخوم کماندان چیخار، مار کیمی ملَر، 

 اوغراسا داغالرا داشالری دلَر.

 لر، سن، سندن بؤیوک کیمسهسن کیچیک 

 میدانیمدا خاکیله یکسر اولوبدی.

 ورقه:

 بؤیوگه قوللوق ائله، اوالسان آقا، 

 یاخین یولالریوی سالما اوزاغا. 
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 الیندن نه گلسه ائتمه مضایقا، 

 خدام بیر جان وئریب، بیر جان آلیبدی. 

 یاسمن: 

 آدیمی بیلمیرسن غضبدن تانی، 

 شهرتیم دوتوبدی کلّی جهانی، 

 رم من باشیوا دونیانی، تنگ ائده 

 سن دونیا کیمه قالیبدی! تا بیله

 

 ییم آی آقاالر سیزه تعریف ائلی

 بیریلن ساواشدی،  –ایکی جوان بیر 

 پهلوان هئیبتیندن، صحرا صحنیندن، 

 شیب هوا چولقاشدی.آسمان تیتره

 

 بیریلن مردانا  –ایکی جوان بیر 

 مردانا. - ال وئریب ال آلدی مرد 

 یاسمن قیلینجی چالدی قالخانا 

 شیب گؤیلر آلیشدی.رهآسمان تیت

 

 بیریندن باج آلماز،  –ایکی جوان بیر 

 یاری گؤزل اوالن هرگز قوجالماز؛

 حقدن کمک ایسته، هرگز آز اولماز، 

 دریادان باج آالن اسکندر قاشدی.

نین کمر زنجیرینه. بیری  –دی. ال آتیبالر بیر  دی، شمشیر کار ائتمهسؤز تمام. اما قیلینج فایدا وئرمه

گولشسینلر. یئددی گون تمام دؤیوشدولر، ساواشدیالر، گولشدیلر. یئددیمجی گون ورقه یاسمندن  

 اجازه آلیب دئدی: من مسلمانام. ایذن وئر ناماز قیلیم.
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ورقه ایکی رکعت حاجت نامازی قیلدی. اللرین گؤیه قالدیریب دئدی: بار الها، پروردگارا، منی بو     

لرینه یئددی نرین گوجو گلدی. باشالدیالر  نین بیلَکپهلوانین الینن نجات وئر. آلالهین امریندن ورقه

دؤشوندن  گولشمه قالدیردی؛  دؤشونه  دیزیندن  دیزینه؛  آلدی  یاسمنی  ورقه  چکدی؛  یه.  باشینا 

-سی اوستونده. بیردن گؤردو بو پهلوان بیر قیز خالقی باشاننان یئره چالدی. اگلشدی یاسمنین سینه

 دی؟ دی!. دوروب آیاغا، سوروشدو: سنین آدین نه

 دئدی: یاسمن.

 گوندوز بیر قیزین الینده اسیر اولموشام؟  –ورقه دئدی: من یئددی گئجه  

 ر کس منی ییخسا، من اونا گئدَم. میشم هیاسمن دئدی: من عهد ائله

 یم. م اونالن توی ائلیک گئدهورقه دئدی: منیم نامزدیم وار. گره

ورقه    گؤرهیاسمن  یاسمن  آلیر  گلدی.  قصرینه  اؤز  گؤتوروب  ورقهنی  نئجه  گلدین  ک  خوش  یه 

 ائیلیییر:

 جانیم اوغالن، سن  ده گلدین اوتاقه 

 صدقه.  –سن گلن یولالرا قوربان 

 قوربان کسیم سن تک قوناقه،   دوروم

 خوش گلیبسن منه، قوربان اولدوغوم.

 

 اگنینه گئییبدی سردری آبی

 بو قوناقدی منیم گؤیلومون بابی،

 دی قیالفی مصری قیلینج قیزیلدان

 خوش گلیبسن منه، قوربان اولدوغوم.

 

 م یوخدور نامه یازام ائلیمه، کیمسه

 بیر باد اسیب شبنم دوشدو گولومه،

 یام گللم اسالم دینینه، عثمانلی

 خوش گلیبسن منه، قوربان اولدوغوم.

 دی. سؤز تمام اولدو. یاسمن مسلمان اولدو. بیر مالال گتیریبلر بونالرین عقدین جاری ائله
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 یم. لیورقه بیر گون یاتمیشدی گولشنی یوخودا گؤردو. صبح دئدی: یاسمن من گئتمه   

 رم. یاسمن دئدی: من ده سن ایلن گله

ائله    دی باهم گئتسینلر. یاسمن ایکی آت  ورقه نه قدر دئدی، یاسمن آز ائشیتدی. آخیردا قبول 

اولدوالر کی ورقهیهرله بیر کاروانا توش  یولدا  یوال دوشدولر.  یوردونون کاروانالریندان  دی،  اؤز  نین 

 نامه یازیر:ایدی. ورقه دئدی: من بیر نامه یازیم بونالر آپاریب وئرسینلر گولشنه. ورقه نئجه 

 باشینا دؤندوگوم قربانی یاریم، 

 یئتیشیب شامامه، در منه گؤندَر.

 باغچامیزدا آچان قیرمیزی گولدن،

 یئتیشیب شمامه در منه گؤندر.

 

 منیم بیر یاریم وار کاغیذدان آغجا، 

 اؤلدوم اؤزوم اونون گؤیلون آلینجا 

 آلمادان، هئیوادان، گیالسدان اوجا

 نوباریندان در، منه گؤندر.ناریش 

 

 منیم بیر یاریم وار آال گؤزلری، 

 نی یاندیرار شیرین سؤزلری.ورقه

 لی سؤزلریقارداش بو طعنه –قوهوم 

 اوالری کاغاذا یاز منه گؤندر.

گینده اونا کدورت  سؤز تمام اولدو. اما یاسمن گؤردو کی ورقه گولشنه نئجه اورکدن نامه یازدی. اوره 

بیر مقدار یول گئدندن سورا یئتیشدیلر ظولومات داغینا. یاسمن دئدی: ورقه گل، هم    ساخالدی. 

دی، بورادا استراحت ائلی یَک. ورقه باشین قویوب یاسمنین دیزی اوستونه؛ اؤزوموز، هم آتیمیز خسته

ک یاسمن بیر زمان گؤردو ظولومات داغیندان بیر اژدها گلیر. آغزیندان اوت تؤکولور. گؤتوردو گؤره

 نی نئجه یوخودان آییدیر:یاسمن ورقه

 سنه دئیوم گؤزل یاریم 

 اوستوموزه یاغی گلدی. 
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 سنه قوربان شیرین جانیم، 

 اوستوموزه یاغی گلدی. 

 

 گلیر ظولمات دامنیندن 

 اوت تؤکولور دهانیندان 

 مگر دویوبسان جانیندان 

 اوستوموزه یاغی گلدی. 

 

 ظولمات داغین دومان آلدی، 

 آلدی اژدهانین جانین 

 یاسمن رنگی سارالدی، 

 اوستوموزه یاغی گلدی. 

 

 یاسمن سؤیلر سؤزونو، 

 چیراغ کیمی یانیر گؤزو، 

 یاده سالیب گلیر بیزی 

 اوستوموزه یاغی گلدی. 

ورقه یوخوادان آیینیب قیلینجینی اله آلدی. بیر قیلینج ووروب اژدهانین آغزینا. اونو ایکی بؤلوب 

 یئره یالدی.  

سؤز تمام. یوال دوشدولر. گل ها گل؛ گلیب بیر جنگله یاخینالشدیالر. بو جنگلده بیر آسالن وار     

ائله فیکر  یاسمن  گوجلودور.  ورقهکی چوخ  آسالدی  ساالم  آپاریب  یاسمن  نی  اؤلدوره.  آغزینا،  نین 

 گؤردو آسالن گلیر. دئدی: آی ورقه، گل قاچاق.

 ورقه دئدی: یاسمن قوالق آس گؤر نه دئییرم. آلدی ورقه: 

 نرگیسدن  – دن سونبولدن، الله سوسن

 عجب اوراشیام خوش مکانه من، 

 بار الها اؤزون ساخال بالدن، 
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 عجب اوراشیام خوش مکانه من. 

 

 ش آواز گلیر،گومبولر گومبولر خو

 آغزین آچیر نفسی منه ساز گلیر. 

 نئچه بیر شیرلر منه آز گلیر، 

 گیررم شیریلن بو میدانه من.

 

 ورقه دئییر ایتیردیگیم تاپارام، 

 اختیار الده کن کؤنول یاپارام 

 سویونوب شیریلن پنجه توتارام 

 رم قیلینج قالخانه من. نمهگووه

 بیر ده اوخودو:

 شیرین قصدینهسویونوب گیررم 

 رم قیلینج قالخانه من. نمهگووه

قلخانی آتیب کناره، شیر ایلن پنجه به پنجه دایاندی. چونکی ورقه اوشاقیکن آسالن   -ورقه قیلینج  

دی. یاسمن  سوتو اممیشدی. اونا گؤره آسالنا غالیب گلیب، آسالنی چکیب آرادان ایکی تیکه ائیله 

 ه دئدی: یاسمن، نه وار؟ بونا بیزیم یئرده چؤل پیشیگی دئیرلر. نی آلقیشالدی. ورق قهقهه ووروب ورقه

یئنه یوال دوشدولر. گل ها گل، گؤردولر بیر کاروانی اوتوراق سالیب. یاسمن دئدی: ورقه، گل آشیق     

 ک بوالر کیمدی؟  ک گؤرهپالتاری گئیَک، گئده

قا یئرده  اما سؤز  قوشونودور.  پاشانین  قوشون حسن  بو  بیر گلیب گؤردولر  پاشانین  لماسین حسن 

دی. او، جک، آدی ورقهرمّالی واریدی. قاباقجا رَم آتیب حسن پاشایا دئمیشدی کی بیر شخصی گله

 جک.دی. سنی اؤلدورهسنه دوشمن

ایک. پاشا ایذین وئرسن، ورقه ایلن یاسمن گلیب حسن پاشانین خدمتینه. ورقه دئدی: بیز آشیق   

 ک نه اوخویور: گؤره  بیر نئچه کلمه اوخویاق. آلدی

 بیر اشخاصین مجلیسینه واراندا، 

 گؤیلوم هئچ آختاریب تاپمادی مردی؛
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 دی نامردلیگین بیلدیره،نامرد ایسته 

 گؤیلوم هئچ آختاریب تاپمادی مردی.

یاسمن گؤدو ورقه ایشی خرابالدی. ایندی بوالری توتوب اؤلدوررلر. او بونا کی دئدی: ورقه منه     

 ک نه دئییر. یاسمن جواب وئریر. نامرد دئییرسن. گؤره

 قاشما اووچو، اؤزون سالما میدانا،

 توتماسین گؤیلووو دونیانین دردی.

 آچ گیلن گؤزوو حریفین تانی 

 دی.من دگیلم بو دونیانین نامر

 سن؟ ناشی اولما.  یه دئدی: نئیلیرسن؟ ایستیرسن اؤلومه وئرهیاواشجا ورقه

 ک نه دئدی: اما ورقه گؤره

 هر ناکسین سؤزون دئیین اؤزونه

 کیشی دگیل باخا آرواد سؤزونه.

 حسرت قالدیم یارین گونش اوزونه 

 نی اؤلدورر گولشنین دردی.ورقه

ر اشاره ائلیر ورقه سؤزه باخمیر. یاسمن گؤتوردو بئله یاسمن گؤردو ورقه چوخ مغرور اولوب. نه قد

 دئدی:

 یاسمنین باغری گینه اولدو قان،

 دادیوه یئتیشسین صاحب زمان؛ 

 مه نازلی یاریم، آماندیر آمان، خوف ائله

 چاغیر باش اوستونده خالقِ فردی.

توتدوالر. زیندانا سالدیالر.  نی  سؤز تمام. ورقه آدی گلن کیمی پاشا دستور وئردی کمند آتیب ورقه

پاشایا   حسن  مدت  نئچه  گئییپ  پالتار  بیر  آیری  یاسمن  سونرا  گوندن  نئچه  بیر  قاچدی.  یاسمن 

ائله دی. یاسمن بیر نئچه گوندن سونرا گلیپ ورقه اوالن زیندانی تاپدی. گلیپ زیندانین نؤکرلیق 

 ن کیمی آلیر، بئله دئییر:هسیندن باخیردی گؤره ورقه نه ائلیییر. ورقه یاسمنی گؤر پنجره

 دن باخان گؤزل پنجره

 آخیر گَتدون جانه منی. 
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 مطلبین باشا یئتیردین 

 سالدین زیندانه منی.

 

 عمرومو گتیردین باشا، 

 حق یانیندا ائتمم حاشا؛ 

 گتیردی سالدی آتشه 

 سنین کیمی سونا منی. 

 

 قلبیمی دؤندردین آبه

 علی یئتیشسین فریاده؛ 

 گردابه نی سالدین ورقه

 قوی اؤلدورسون پاشا منی. 

 ک نه اوالر.یاسمن دئدی: ورقه، هله یوموشانماییبسان.  بیر نئچه گون قال گؤره

 اؤزونه و اؤز حالینا بئله اوخویور: – اما ورقه اؤز 

 دلی کؤنلوم آرزو ائیلر اولماغین، 

 یاخشی گونوم، خوب دورانیم گئچیپدی. 

 نین آغیریآتمیش باتمان بو کونده

 اسیندان ایاقالریم گئچیپدی.اورت

 

 گئچن گونلر نه دوشوبسن یادیما؟

 نامرد اوغلو قولوم چاتدی دالیما.

 شاه مردان اؤزون یئتیش دادیما 

 لریم گئچیپدی.ن کمکاو سن وئره

 

 من ده گلدیم بو دونیایه باریندیم، 

 فلک ووردو مال و ملکدن آریندیم.
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 ساریندیم، یه بیر گولودوم بیر غنچه

 الله کیمی بو گوللریم گئچیپدی.

 

 ورقه دئییر بیللم منه نولوبدو

 سارالیبدی گولی، رنگیم سولوبدو

 یاسمنیم بیلمم هاردا قالیبدی 

 گولشن قویان چیراغالریم گئچیپدی. 

ن کیمی گلیب حسن پاشانین یانینا، دئدی: قوربان، من سنین درباریندا  یاسمن بو سؤزلری ائشیده

 تلر چکمیشم. اما ایندی سندن بیر زاد ایستیرم.  چوخلو زحم

 پاشا دئدی: نه ایستیرسن؟ 

 یاسمن دئدی: قوالق آس گؤر نه ایستیرم:

 سنه دئییم حسن پاشا 

 رم.نی سننن ایستهورقه

 مم حاشا دیر ائیلهیاریم 

 رم.نی سننن ایستهورقه

 

 محمده گلدی آیه 

 سین زایه لر گئتمهامک 

 یاسمن باشینا سایه

 رم.ساالنی سننن ایسته

 

 ی یاسین اوخورام سوره

 سیلینسین گؤیلوم پاسین 

 چاغیررام قنبر آقاسین 

 رم.نی سننن ایستهورقه
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سی ده غرق آهن و فوالد اولوبالر.  نی وئردی یاسمنه. ایکیبو سؤز حسن پاشایا خوش گلیب، ورقه

ک یاسمن  الف ال کیمی دوزولوب. گؤرهنین اوستونه. گؤردولر قوشون الم  گلیب چیخدیالر بیر  تپه

 نه دئییر:

 ورقه گل ائیله تاماشا 

 دیر، کیمدیر؟ بو گلن یاغی

 فلک حیران قالیر ایشه 

 دیر، کیمدیر؟ بو گلن یاغی

 ورقه یاسمنه بئله جاواب وئریر:

 ایچمیشم موالم الیندن، 

 ال گؤتورمم دامنیندن 

 هویوندان، –قورخما قوشون های 

 ر.دیبو گلن لشکر یاغی 

 یاسمن:  

 قالخان گؤتور پاشا،   –قیلینج 

 قیلینج رخنه ساالر داشا، 

 ایگیدلر قانه بوالشا، 

 دیر، کیمدیر؟ بو گلن یاغی

 

 قالخانی  - نئینیرم قیلیج 

 چبغیررام شاه مردانی. 

 آخار ایکیدلرین قانی 

 دیر.بو گلن لشکر یاغی 

نی توتدوالر. آپاردیالر  یئره ییخیلدی. ورقهنین آتی  اؤزلرینی ووردوالر دریای قوشونا. بیر زمان ورقه

یانینا.  اؤلدوره پاشانین  لباسی گئییپ گلدی حسن  بیر درویش  قاییدیب شهره،  تئز  یاسمن  یا  "لر. 

سسلیه: حسن پاشا ساغ اولسون؛ بو پهلوان منیم ایکی قارداشیمی اؤلدوروپ. بونو    – سسلیه    "علی 

 سن من آپاریم اؤلدوروم.وئره
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نی گؤتوروب شهردن  نی قولو باغلی یاسمنه تحویل وئردیلر. یاسمن ورقهپاشا دستور وئردی ورقه    

قوش دریای  ووردوالر  اؤزلرین  پهلوان  ایکی  گینه  آچدی.  قولالرینی  وسطینده  کنارا  جنگین  اما  ونا. 

 ک یاسمن نه دئییر:گؤره

 ورقه گل ائیله تماشا 

 ک دعوا نئج اولورموش.گؤره

 فلک حیران قالسین ایشینه 

 ک دوشمن نئج اولورموش؟گؤره

 ورقه:

 هانی بو میدانین خانی؟ 

 منه قارشی دوران هانی؟ 

 چک قیلینجی بیر دوشمانی 

 آسالن نئجه آج اولورموش؟ 

 یاسمن: 

 یداندا داالشیر قیرخالر م

 قالخانالر چیگنیمدن آشیر 

 شیراوجا داغالر اینگیلله

 آتیر ائلده گوج اولورموش.

 ورقه:

 ایچمیشم موالم الیندن 

 ال گؤتورمم دامنیندن 

 هویوندن –قورخما چوبان های 

 آغیر سوروده قوچ اولوموش.

 یاسمن: 

 باشینا دؤندوگوم ساقی 

 سین سینه داغی. دوست گؤرمه

 قورولوبدور قصر اوتاغی 
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 یارا اؤپوش گئج اولورموش.

نی گینه توتورالر. زیندانا سالیلالر. اما یاسمن  سؤز تمام. جنگ اولونور. اما ورقه چوخ یورقونودو. ورقه

 بو دفعه گدای لباسی گئییپ گلدی. گؤردو ورقه بئله اوخویور:

 دی،بوردان گلن من فقیرین ائلی

 گونودو.امداد ائیله یاریم، امداد  

 دی یتیم ورقه یاسمنین یاری

 آقان امداد ائیله، امداد گونودو.

 

 منیم یاریم منی بوردا گؤرنده 

 آال گؤزلر قان یاشیال دوالندا 

 منیم یاریم اله شمشیر آالندا 

 اوندا بیللم یاریم امداد گونودو.

 

 بلبل قوندو بوداغیما 

 قاالن ساغدی گول باغیما 

 یاریم گلیپ سوراغیما 

 یله یاریم، امداد گونودو.امداد ائ

 

 سنه دئییم بودور سؤزوم، 

 ک قاندی، آغال گؤزوم.اوره

 سنه قوربان اولوم اؤزوم 

 امداد ائیله یاریم، امداد گونودو.

 

 ورقه دئییر دوشدوم بنده، 

 ایاغیما ووروپ کونده، 

 سم سندهشجاعت گؤرمه
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 امداد ائیله یاریم، امداد گونودو.

آدلی غالمی واریدی کی گئتمیشدی توی خرجینی آلیسین.   "نقر "نین بیر ورقهسؤز تمام اولدو. اما 

نی وئریب نقرین الینه، دئدی: آپار  میشدی. ورقهگلیب بورادا گیره دوشموشدو. پاشا نقری جالد ائله

 بونو اؤلدور.

 دی.ییب، آزاد ائلهنی تانینقر ورقه

نین  سیاما ورقه و یاسمن گینه پاشانین قوشونویالن جنگه وارد اولدوالر. ورقه، نقر و یاسمن و دایی   

 سیندان چوخلو پول آلیب گلدی اؤز شهرینه.قوشونویال پاشانین قوشونون قیردیالر. ورقه اؤز دایی

وئرمیشدی ملیک محسنین عمیاما سیزه گولشندن خبر وئریم. ورقه    آپارا.  سی گولشنی  ن شاه 

 ورقه گلیب یئتیشدی اؤز والیتینه.

قارا  نین عمیورقه    بیر  قازیلدی.  قبیر  بیر  وئریب  ائشیدرکن دستور  نین گلمک خبری  ورقه  سی 

 یه نشان وئریب دئدیلر: گولشن اؤلوب، بو دا قبیری.قویون یا گئچینی قویالدیالر قبیره. قبیری ورقه

 ورقه باشالدی آغالماغا. 

 ک نه دئدی: نی چوخ ایستردی. گؤردو ورقه آغلییر، گؤرهری واریدی کی ورقهاما بیر ق 

 باشینا دؤندوگوم آقا 

 آغالما، آقام آغالما. 

 شیرین جانیم سنه قوربان، 

 آغالما، آقام آغالما. 

 

 ها چاغیررام پروردگار، 

 سؤزوموز اولدو آشیکار 

 گولشن ایشینده بیر ایش وار 

 آغالما آقام آغالما.

 

 لر اولماز، نهقری دئییر 

 دارالیب گول رنگیم سولماز 

 قره کیمی گولشن اولماز 
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 آغالما آقام آغالما.

سؤز تمام اولدو. اما پاشا بیر مالال قویموشدو قبیر اوسته. اوخوردو. ورقه، یاسمن و نقر غالم گلیب  

 ؟ دی. ورقه سوروشدو: آی مالال گولشندن خبرین وارکی گئچیقبیری آچدیالر. گؤردولر قبیرده 

 مالال دئدی: گولشنی محسن شاه آپاردی.

 یم گولشن دالیسیجا.لیاما ورقه دئدی: من زرنیگار شهرینه گئتمه 

 ک. یاسمن و نقر دئدیلر: بیز ده گله 

 ورقه دئدی: سیز بوردا قالین. 

بو  ائله  اولدو. ورقه دئدی:  قاالچایا توش  بیر  ورقه یوال دوشوب، گل ها گل، گلدی یولون آراسیندا 

رم. اما بو قاالچا محمدخان آدلی بیر شخص ایدی  گئجه بوردا قالالم. صبح دوروب یولوما داوام ائده

اوالر ورقه ائلیللر. گئجه  زندگانلیق  و کاروانالری سویوب  یاشیرالر  بوردا  باهم  قارداشالریالن  یه  کی 

نه پولو واریدی اوتوزدو. دی. اما ورقه هر  نقشه چکدیلر. دئدیلر: گل قومار اوینویاق. ورقه قبول ائله

قالخانینی دا اوتوزوب، گئجه اولدو، باش قویوب یاتدیالر. صبح اولدو.   قیلینجینی و  آخیردا آتینی، 

قهوه و قلیان صرف اولوناندان سونرا قیرخ حرامی باشی محمدخان دئدی: ورقه، بیز شیکاره گئدیریک.  

 آیا سن ده گلیرسن؟ 

 منیم پولومو، آتیمی، قیلینجیمی وئرین من گئدیم.ورقه دئدی: من اؤز یولومو گئدیرم. 

 دئدیلر: زحمتلیک اوغلو، اوتوزوبسان دا.

 یم.جهورقه دئدی: من سیزی اؤلدوره 

نی اؤلدوروب، اما اؤزو ده چوخ یارا گؤتوردو. آتینا مینیب گلدی همان  دی جنگه. قیرخ حرامیبنا ائله

نین  ه دوشدو. حالدان گئتدی. قیرخ حرامی باشینین مقابیلینده آتدان یئرنین قصریقیرخ حرامی

دی  دی اؤلدورسون. اما فیکر ائلهنی گؤروب اوّلده ایستهآدیندا. او، ورقه  "گول اندام"سی وار بیر باجی

رم. قیرخ گون طبابت اولوندو. ورقه هوشا گلیب  لر. اؤزوم ده اونا گئدهرم دوزهبو اوغالنی طبابت ائله

 نه او لوبدو؟ دئدی: سن کیمسن؟ منه

بوردان       من  اؤلدوردون.  باهم  حرامیالردان  قیرخ  قارداشیمی  یئددی  منیم  دئدی:  اندام  گول 

ایسته اوّلده  اؤزوندن یاراالندون هوشدان گئتدین.  باخدیم گؤردوم  باخیردیم.  اما  اؤلدورم  دیم سنی 

  دوزلدون گئدرسن. ییب. قال کاماللمهگیم یاندی. سنین یاراالرون هله دوزهجوانلیغیوا اوره

 یم.  لیورقه دئدی: منیم اوزاق سفریم وار. گئتمه
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 دی: ک گول اندام نه سؤیلهگؤره

 اوغالن گئتمه، یول ایراقدیر، 

 رم. قال سنی مهمان ائیله

 بدن بیر باش جراحتدی 

 رم. طبیبم، درمان ائیله

 ورقه جاواب وئردی:

 اؤزوم بیللم یول ایراقدیر، 

 رم.بیلمهرم، قاال گئده

 قرارام عشق الیندن بی 

 رم. نفرتیم ساال بیلمه

 گول اندام: 

 لر وار باغیمدا، گول غنچه

 نقل و شکر دوداغیمدا، 

 بویور اگلش اوتاغیمدا، 

 رم. جان سنه قوربان ائیله

 ورقه:  

 سنسن منیم وفاداریم، 

 دیده یاش تؤکر، گریانیم. 

 سم چیخار جانیم گر گئتمه

 رم.رم، قاال بیلمهگئده

 گول اندام:  

 کس باشیمی ال قانیچون

 اوّل حق شیرین جانیچون 

 نیچونگول اندام یار سئوه

 رم. نی گریان ائیلهدیده

 ورقه:
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 قیزیل گولون تاجی اوال، 

 بولبول گوله محتاج اوال، 

 گول اندام دا باجیم اوال، 

 رم.رم، قاال بیلمهگئده

 سه سنین یاخشیلیغین عوضین چیخارام. یمهسؤز تمام اولدو. ورقه دئدی: اگر آلاله جانیما ده

دی، گلیب یئتیشدی زرنیگار شهرینه. ورقه او قدر آت اوستونده قالمیشدی کی  ائله  لیقظخداحاف   

نی بیهوش قالیب، اما  نی قان آپاریب آتدان یئره دوشدو. گئجهیاراالری آچیلمیشدی. بیر زمان ورقه

اوسته دوالنیرالر ورقهقوزقون نعشی  اما ورقهنین  یئسینلر.  اونو  آتی  دی، ورقه جاندان دوشوب  نین 

قویموردو قوشالر یاخینالشسین. آنجاق صبح اولدو. ملیک محسن بئش یوز قوشونونان باهم شیکاره  

چیخمیشدی. گؤردو بیر جوان اوغالن یئرده قالیب، حالدان گئدیب. گؤردو یاری نفسی وار. دئدی:  

 بونو گؤتورون طبیب یانینا. 

ک قیرخ گونه کیمی طبابت  دی. دئدی: بو اوغالنی گرهاطرافدا نمنه طبیب واریدی جمع ائله  او    

 رم. سیز. یوخسا سیزی اؤلدورهلدهائلیییب دوزه 

 سیز؟ دیلر. ورقه هوشه گلیب سوروشدو: بورا هارادی؟ سیز کیمقیرخ گون طبابت ائله

 تاپیب گتیریب بورا.دی. سنی محسن پادشاه بیهوش دئدیلر: بورا زرنیگار شهری

 دی اونا بیر بایدا سوت گتیرسینلر. ورقه اوالردان خواهیش ائله   

 لر گلدی گولشنین یانینا دئدی: بیر مریضیمیز وار، سوت ایستیر.پیشخدمت    

-یه. دئدیلر: گولشن خانیم اؤزو دستور وئریب سنه سوت یئتیرهگولشن سوت وئریب آپاردیالر ورقه     

 ک. 

توز   آز  بیر  آلیب  وئره  –ورقه سوتو  و گولشن  اوستونه  ده سالدی  تورپاق سپدی سوتون  اوزوگو  ن 

بایدانین ایچینه. قایتاریب وئردی پیشخدمته و دئدی: بو سوتو آپارین گولشن خانیم سوزسون، سونرا  

 منه گتیرین.

یه. ورقه ایلن گولشن  سوزه اوزوگو گؤروب، تئز اؤزون یئتیردی ورقه  – گولشن خانیم سوتو سوزه      

دی. آغالماغا  نین بدنی باشدان آیاغا شمشیر یاراسیبیریلن گؤروشدولر. گولشن گؤردو ورقه  –بیر  

نی گؤتوروب اؤز قصرینه گلدی. نؤکرلر بو خبری آپاریب محسن شاها خبر  باشالدی. گولشن ورقه

 ئتسین.  وئردیلر. شاه دئدی: ایکی ساعات هئچ کسین حقی یوخ اوالرین یانینا گ 
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 اما گولشن دئدی: آی ورقه، نه خبر وار؟    

ائلی ایلن جنگ  قیرخ حرامی  من  دئدی:  ائلهورقه  نیّت  اؤلوم. یَنده  اوننان  ده سنی گؤروم  بیر  دیم 

 ک نه دئییر: گولشن گینه باشالدی آغالماغا. ورقه آلیر گؤره

 وفالی یار هئچ دولماسین گؤزلرین،

 . دالداالردا پنهان اولوب، آغالما

 یار منی یاندیردی شیرین سؤزلرین،

 گیالن شاد و خرّم، آغالما.سن اول

 

 سریم اولسون او سریوین فداسی، 

 شیرین جانه گلسین یارین قاداسی.

 گوندوز بودور دیلیم دوعاسی،  – گئجه 

 سن اول گیالن شاه مردان، آغالما.

 

 سن آغالما، عاشق ورقه آغالسین،

 داغالسین،دوست یولوندا ایکی گؤزون 

 رم سنی آلاله ساخالسین،من گئده

 من اولدوم سنه قربان، آغالما. 

سؤز تمام اولدو. گولشن گؤردو ورقه چیراغ کیمی سؤندو. هراسان گلیب محسن شاهین یانینا. شاه  

 خبر آلدی: نه وار؟ 

 ک نه دئییر: گولشن گؤره

 دی،آغال گؤزوم، آغالماغین چاغی 

 دی.ائیلهورقه بو دونیانی وداع 

 بس کی چکدی من وفاسیز قهرینی، 

 دی.جانین اؤز الیندن راحت ائیله 

 

 بو دونیاده منیم یاریم باش ایدی،
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 گیم اوننان خوش ایدی.منیم ده اوره 

 دی قالماماغیم قالماغیمدان یاخشی 

 دی.آخرت ائوینی آباد ائیله 

 

 بس کی چکدی من گولشنین قهرینی، 

 نی. چکن اولمادی نازلی یارین قهری 

 دی آخرتین شهرینی، او آیاد ائیله 

 دی. من بدبختی چوخلو کول باش ائیله

 

 دیر فانی، گولشن دئییر دونیا فانی 

 باشیمدان گئچیبدی نوحون توفانی، 

 صدقیلن چاغیررام شاه مردانی، 

 دی.یاریم جوان ایدی، فلک ناکام ائیله

 سؤز تمام اولدو. پادشاه دئدی: بو نه سؤزدو؟

نین شمشیرین گؤتوردو. شمشیرین دسته طرفین قویوب  دی. قاییدیب ورقهجاواب وئره بیلمهگولشن  

 نین باشینا. اؤزونو پارچاالدی. گینین باشینا، اوجون قویدو اؤز اورهگینین اورهورقه

ن کیمی هوشدان گئتدی. اما محسن شاهی هوشا گتیردیلر. دستور  محسن شاه بو ماجرانی گؤره    

ک محسن  هک آلالها نئجه یالواریر. آلیر گؤرلری ساخالیین. منیم اوالرا سؤزوم وار. گؤرهازهوئریر: جن

 شاه نه دئییر:  

 باشینا من دؤنوم یا کرم کانی، 

 رم.ورقه ایلن گولشنی سندن ایسته 

 یئتیردین یوسفه سن زلیخانی، 

 رم.ورقه ایلن گولشنی سندن ایسته 

 

 گولشنی،دی گؤره ورقه آرزو ائله

 گؤردو اما وداع ائتدی دونیانی 
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 جا یئره وئردی دینلن ایمانی بی

 رم.ورقه ایلن گولشنی سندن ایسته 

 

 محسن پاشا عرضین سیزه ائیلر 

 خنجریلن باغرین باشین تئیلر

 ناکام اؤلن کسین غمین کیم یئیر

 رم.ورقه ایلن گولشنی سندن ایسته 

 

 قبول اوسون محسن شاهین دوعاسی، 

 گؤیلومون قالماسین پاسی سیلینسین  

 آتاالر آقایب، قنبر آقاسی 

 رم.ایکی وفاداریمی سندن ایسته

نی و گولشنی تازادان وئردی. جاماعات  اما محسن شاهین و جاماعاتین دوعاسی قبول اولدو. آلاله ورقه

ائیله بوالرا توی توتدو و آلالها شوکر  اؤزو  بیر  چوخ سئویندی. محسن شاه  ایکی جوان    –دی کی 

بیرینه یئتیشدی. هر ایکیسی بیر مدت زماننان سورا محسن شاهدان ایذن آلدیالر کی گئتسینلر  

 لرینه.وطن

 ایلن یوال سالدی. محسن شاه اوالری کامیل جهیزیه   

اما ورقه یولو ائله گلیب کی بلکه گول اندامی گؤرسون. گل ها گل، گلیب گول اندامین قصرینه     

ردو ورقه چوخلو مال و منالیلن و نئجه جاللیلن. گلدی اوالردان استقبال  یئتیشدیلر. گول اندام گؤ

دی. بیر نئچه گون گول اندام قصرینده قالدیالر. سورا ورقه، گولشن و گول اندام بار و بندیلی  ائیله

 نین وطنینه ساری. تا گلیب یئتیشدیلر مقصدلرینه. باغالییب یوال دوشدولر ورقه

 کدن سئویندی. اوره ورقه یاسمنی گؤردو. چوخ 

بیری تاپیر   –اوستادالر دیلیجه بوالرین اوچونه توی توتوب، مثلدیر: دییرلر کی بیری تاپمیر پارا پارا 

 بوتون پارا.

 سیزده خوش یاشایین.  –اوالر خوش یاشادیالر 
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 آشیق شیرین و بیرچک خانیم

 

 

 التفات داوود بیگی ین: آشیق گالبعلی و آشیق داستانی سؤیله

 

الری، ائلجه بیلن،  لر، ائلین آغ ساققالینیم. قدیم داستان سؤیلهجهسیزه اسکی زامانالردان دئیه    

 انسانلیغا یانانالر بئله روایت ائلیوبلر:  –سؤزلو آشیقالر، تانرییا اینانانالر، انسان اولوب  –سازلی 

ق بیرچک خانیم آدالنیردی. او اؤزونه گؤره یاخشی  سینده، بیر قیز واریدی کی آشیدماوند اؤلکه    

طایفا    –دولتلی و همان قدر ده ائل    –ل، عئینی حالدا مال  سؤز بیلن و شاعیر آشیق ایدی. چوخ گؤزه
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لرینه گؤره بو قیز اؤزونه ایچینده سئویملی و محبوب ایدی. او زامانین اقتضاسینا، عادتلرینه و اؤنم 

ق منه جواب وئرسه و سوروشدوغوم سؤزلرین معناسینی بیلسه، من  حریف آختاریردی؛ هانسی آشی 

سی  للیگینه ووروب، بعضی یم. بونا گؤره ده بیر چوخلو جوانالر بیر سیرا اونون گؤزهجهاونا اره گئده

ائلچی  –اونون مال   ادیدن سونرا  اونون حضورونا چاتیب عرض  آلالنیب  ایش  دولتینه  ائدیرلر.  لیک 

 دی اونو دوستاق ائتسین. اوزاناراق، بیرچک خانیم بونا قرار قویور کی هر آشیق اونو باغالیا بیلمه 

زو کارلی کیشی وار ایدی کی بیرچک خانیما وورولموشدو؛ اما اؤ  –نریمان بیگ آدلی بیر وارلی       

نه آشیق ایدی، نه شاعیر. هر یاندا یاخشی آشیق واریدی گتیرمیشدی کی بلکه بیرچک خانیما فایق  

سن. ، سن منه گله ن آشیق سنین سؤزلرین جاوابین وئره بیلسهاوال و قراری بو ایدی کی من گتیره

نه سوروشدوم  میشدی کی اولسون، اگر منیم برابریمده دایانساالر و هر  بیرچک خانیم دا قبول ائله

یم. اما اگر باشارماساالر اونالری دوستاق  جهییب و عؤمور باشا وئرهلر من سنیله ازدواج ائلهجاواب وئره

یم، تا بیر ده سنین کیمی آدامالرا  جهائده جم. آشیقالرین سانی قیرخا یئتیشسه هامیسینی اؤلدوره

 عبرت اوال . . . 

ین دستورو ایله بیرچک خانیمین یانینا گلیب ساز و سؤزله  مخلص کالم، . .  آشیقالر نریمان بی   

زندانی اولوردوالر. بونالرین    -دئییشیب، آنجاق اودوزوردوالر و بیرچک خانیمین الینده اسیر قالیب  

 سایی اوتوز دوققوزا یئتیشدی. 

خانیم  بئله     بیرچک  ساز    –آشیق    39لیکله  و  مدعی  آشیغی    –اؤزونه  اوالن  مالیکی  سؤز 

اقالمیشدی. بیرچک خانیم اعالن ائتدی بیر آشیق تاپیال سؤزلریمه جاواب وئره بیلدی بونالرین  دوست

یم. داها هئچ  جهآشیغین هامیسینی اؤلدوره  39سه، بو  یم، اما جواب وئره بیلمهجههامیسینی آزاد ائده

قالمیشدی گؤره فیکره  بی  نریمان  بیلمیردی.  قورخوسوندان میدانا گله  نئی آشیق  بو    -ییم؟  نهسن 

 آشیقالر بیرچک خانیمین الیندن قورتارسینالر.  

بونا گؤره بیرچک خانیم پیغام وئریردی کی میدانیما آشیق یولال. نریمان بی ده بیر نامه یازدی     

بیر آشیق گتیرسم کی   آنجاق  بیلیرسن، من آشیق دئییلم،  کی: بیرچک خانیم، دوغروسو سن ده 

 سنی باغالسین سؤزون اوستونده دایاناجاقسان یا یوخ؟  

 دی.قبول ائلهبیرچک خانیم نریمان بیین شرطینی     

سی  سینده بیر آدلیم و قوجا آشیق واردیر کی چوخ سینهاما نریمانا خبر وئردیلر خرمدره اؤلکه   

دی. آدی دا آشیق شیرین دی. او تمام حق آشیغی آدالنان خصوصیتی  سؤزلو آشیق   –دولو، سازلی  
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باجارا بیلر بیرچک خانیمین  دی کی  دی و هم ائله بیر آشیق واردی. هم سؤزده ائل ایچینده دیللرده

الینه و دئدی: نئجه   قولونون  اؤز  بیر مکتوب یازیب وئردی  نریمان بی  قنشه رینده چبخیشسین.  

 اولورسا آشیق شیرینی گتیرسین دماونده. 

ائلچیسی     کئچیب    - نریمانین  یولالری  اوزون  آلیب  آلتینا  آیاق  یولالری  اللرینده  نامه  چاپاری 

اونخرمدره آلیب، نئچه گوندن سونرا گلیب آشیق    –دان  یه گلیرلر.  بوندان آشیق شیرین نشانینی 

شیرین خدمتینه چاتیر. آنجاق او زامان چاتمیشدی کی آشیق شیرین اؤز باجیسی اوغلو بایرام ایله  

 کربالیا عزمینی جزم ائتمیشدیلر. 

دی.  خانی خطردهآشیغین    39آشیق شیرین مکتوبو اوخویور، گؤرور اگر بیرچک خانیمال دئییشمه سه  

دیر. باجیسی اوغلونو لی دان ال چکمه سه سازی یئره قویوب آشیقلیق یه گئتمه بیرده کی اگر دئییشمه

آشیقی سالیب بنده. گره ک    39چاغیریب دئدی: بایرام باال، منیم بوینوما دئین گلدی. بیر خانیم  

آشیغین جانینی   30اغالیام بلکه دماونده گئدیب بیرچک خانیم آدیندا بیر آشیقال دئییشه م و اونو ب

 ریک. ایندی سفریمیز دماونده طرف اوالجاق.یه ده گئدهدی مکهقورتارام. سونرا کربال سهل

ییک. بیزه نه مربوطدی اونالر سؤزده  نین ضامنیبایرام دئییر: دایی جان، مگر بیز او آشیقالرین جانی

 آز گتیریبلر و بیر خانیم الینده اسیر اولوبالر؟

سؤز اوستاسی اولماز کی .    – یق شیرین مهربانلیقال بایراما دئییر کی باال هامی آشیق اولوب ساز  آش

دی. . . .  سم ائله بیل کی اونالرا مدیون قاالرام. آشیقلیق رسمی بئله . . من اونالرین نجاتینا گئتمه

، یول یوکونو باغال کی  آشیق شیرین بونو دئییب اؤز خانیمینا اوز دوتوب دئییر: خانیم، داها وقت یوخ

 بول اوزاقدی و خطر ده چوخدی. . .

 خانیم یول بوقچاسینی باغالییب آشیق شیرین ایله بایرامی یوال سالیر. دالالریجا دا سو سپیر. 

آشیق شیرین، بایرام و قاصد ایله یوال دوشدولر دماونده طرف. گلیب ابهر اوستونده بیر کند وارایدی     

زادا اسماعیل آدیندا. سانکی آشیق  سی واریدی امامزادا مقبرهاورادا بیر امام  شنات یا چنات آدیندا.

شیرین جانیندا باشقا بیر تب و تاب واردی. هیجانلی دی. چوخ تئز ایستیر دماونده چاتیب آشیقالرین  

 جانینی قورتارسین.  

دی. آشیق  لردن فرقلی آشیق شیرین بایراما اوز چئویریب دئییر: بایرام باال، بو سفریمیز باشقا سفر

 شیرین جانینا بیر قورخو اوتوروب. بایراما اوز چئویریب دئییر: 
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سن ائله بیل قورخو جانیما دوشوب. قورخوم بودور بو آشیقالرا بیر ایش گؤره  بایرام باال، دوزونو ایسته

 یم، شرمنده اوالم . . .بیلمه

ائ قبول  بونو  دئدیم  کی  من  دئییر:  و  دالیر  فیکره  و  لهبایرام  باجارماسان  دوغرودان  جان  دایی  مه؛ 

 ک . . . گئج اولمامیشدان گل قاییداق . . . باغالنسان . . . اوندا نه ائده

آشیق شیرین امامزادایا داخیل اولور. همان یئرده بیر عالیم قرآن درسی وئریردی و آشیق شیرین     

احوال ائدیب؛ عالیم ده    - حال    –ری گیریب کئف  ایله چوخلو دوستلوغو واریدی. آشیق شیرین ایچه

ادب   دوروب،  آیاغینا  ائتد  –آشیغین  نه  سونرا  یئتیریر.  یئرینه  رسمینی  ادب  ایله  یگینی  ارکان 

بیر استخاره  سوروشور. آشیق شیرین ده قضیه اوزاق سفریم وار،  بیر  نی آچیقالییب عالیمه دئدی: 

 دیر یا یوخ؟ ائیله گؤروم نئجه اولور، صالح

یاخشی   بونالری  اؤزون  آدامیسان.  اهلل  اؤزوز  دئییل. سن  تیمم جایز  یئرده  اوالن  دئدی: سو  عالیم 

 بیلرسن. 

برکتلی گؤردو، اما بیر آز چتینلیک بو سفرده وار. قرآنی وئردی آشیق    نی خئیر وعالیم استخاره    

ن، گؤر. آشیق قرآنی زیارت ائدیب سفرین خوش گؤروب؛  شیرینه دئدی: قارداش باخ اؤز استخاره

 دی: یی دولو بئله سؤیلهاوره

 بوگون بیر مجتهد گؤردوم، 

 دی کالم اهلل الینده

 ی یاسین، اوخوردو سوره

 دی. لیندهیسبحُ اهلل دی

 

 واردی یارانمیش حکمتی، 

 چکرم حقدن منِتی، 

 سگگیز قاپیلی جنّتین 

 دی.  کیلیدی شاه الینده 

 

 هر کس قابیل بیر انساندی، 

 خطاسینا پشیماندی 
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 ربّیم رحیم و رحماندی 

 دی.گئچر گناه، الینده

 

 دونیادا عدالت قوران، 

 قدرتینی حقدن آالن، 

 ن گونو اختردن دؤنده

 دی. الیندهشمس ایله ماه 

 

 قیل نامازین، ذکرین ائیله، 

 ین شُکرین ائیله، بیر اهلل

 شیرین گئتمک فیکرین ائیله، 

 دی. گلمک اهلل الینده

-دی، چتیندیر کی یولون چتینعالیم دئییر: آشیق سنه بیر استخاره ده توتورام. بو استخاره گؤرسه

 ناجاقدی. جکسن، اما آخرینی خئیردی. قارانلیقالر ایشیقاللر گؤرهلیک

آشیق شیرین دئدی: اهلل ها شوکورلر اولسون. مهم بودی ایشین آخیری خئیر اولسون. گونلر نئجه  

 جک. اولسا گئچه

سونرا عالیم، آشیق شیرینه آفرین دئییب، اونا اوغورلو گونلر و خوش سفر آرزیالدی. آشیق شیرین     

ر. گؤردولر بیر کیشی دونیادان کؤچوب. یولداشالریال یوال دوشدولر. گل ها گل، بیر کنده یئتیشدیل

 اونا مئییت نامازی قیلیرالر. آشیق ساز چیگنینده دایاندی نامازا.

عاقبتین خارابالما.   – مولال ناراحات اولدو. آشیق سن صفدن چیخ ائشیگه. بو یازیق مئییتین آخرت     

الرین بحث و قیل و قالالری،  جک، نه سنین و نه منیم نامازیم. بوناونون اؤز عملی اؤزونه نجات وئره

سسلری اوجالدی. بیر عدّه آشیقا طرف اولدوالر، بیر عدّه مالالیا طرف چیخدیالر. آشیق دئدی: مالال  

 سن بو مئییتدن سوروش کی او دونیایا بیر چراغ آپاریب یا یوخ؟

 مالال دئدی: آی جاماعات اؤلو ده مگر دانیشار؟ 

 ن دانیشار. آشیق شیرین دئدی: بلی اللهین مئییتین
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دی کی بابا بو اؤلونو جهنّمه  سازینی چیگنیندن ائندیریب، سازا بیر زخمه ووردو. مالال اعتراض ائله

 سین؟ ک آشیق سازیالن اونو دفن ائیلهییب کی گرهریرسن. آی جاماعات، بو یازیق نئینهگؤرنده

 ماقال سالما، ایشین آخیرینه باخ. سازین باسدی باغرینا، بوله اوخودو: –آشیق شیرین دئدی: قیل 

 آدم اوغلو ، خبرین یوخ، 

 لر گلیر. گؤر باشیوا نه

 اؤلنده باشین اوستونه، 

 لر گلیر.یاد و بیگانه

 

 آدام اوغلو یولدان ایراق، 

 داش یاریلدی چیخدی بوراق

 قیامته گؤندر چراق، 

 یامان قارانقوالر گلیر. 

 

 شیرین دئییر دور یئریندن، 

 سؤیله منه عملیندن، 

 شاه مردان کرمیندن، 

 لر گلیر.بیلمه سوای نه

مه! اوخویا اوز دوتدو اهلل درگاهینا. الهی، منی بو جاماعاتین یانیندا شرمنده ائله  –سؤزلرین اوخویا  

له بیر نئچه کلمه  مئییت بیر آسقیریب دوردو، اوتوردو. جاماعات حئیران قالدیالر و مئییت شیرین ای

 دانیشیب و باشین یئنه قویدو یئره. 

یی خوش اولدو. اوز دوتدو جاماعاتا، دئدی: آشیق شیرینین دوعاسی اهلل یانیندا قبول اولدو. اوره   

 جک.  سین گؤرهنین نتیجه سه، او اوالجاق. بیر ده هر کس اؤز عملیاهلل نه ایسته

تمیشدیم دئییردیلر حق آشیغی وار، اما بوگون گؤزومونن موللال حیرتده قالدی. دئدی: من ائشی    

 گؤزدوم. 

 آشیق شیرین سازی باسدی باغرینا، بئله دئدی: 

 آدم اوغلو خبرین یوخ
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 فلک باغرین ازه جاقدی 

 سولوندا – ایکی ملک ساغ 

 ثواب یازاجاقدی.  –گناه 

 

 سفره ساالن سفره سالسین 

 دوعا قیالن دوعا قیلسین 

 اولسون آدم اوغلو رستم 

 جکدی. فلک باغرین ازه

 

 آدم اوغلو ایشین یاشدی، 

 آستین تورپاق، اوستون داشدی، 

 نکرین ایکی قارداشدی 

 جکدی. سندن سوآل ائده

 

 آدم اوغلو اصلین مفرق، 

 باد اسر تؤکولور یاپراق 

 آیاق آلتدا قاالن توپراق 

 گلیب سردن آشاجاقدی.

 

 آدم اوغلو مالین چوخدو

 یوخدو مالیوین وفاسی 

 کؤرپو بیردی، کاروان چوخدو، 

 جکدی.بیر گئچه – گلیب بیر 

 

 شیرین دئییر: دور یئریندن، 

 سؤیله منه عملیندن 
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 اونلو گؤرلری سریندن 

 اندیربان چاالجاقدی. 

 آشیق شیرینه آفرین، آفرین اوستونه گلیر. هامیدان ایذین آلدی، یولونا باشالدی. 

بیر یئره یئتیشدیلر. آشیق     ائده  گل ها گل،  بیر آز استراحت  بوردا  قیالق، یوال  دئدی:  ناماز  یین، 

 دوشاق. آی باال، بایرام، گؤر بو آرادا بیر چشمه، بوالق تاپارسان دسته ناماز آالق؟ 

بایرام چیخیب سریه، گؤردو بیر چشمه وار. اونون کناریندا بیر دسته قیز وار. قاییدیب آشیق شیرینین  

 دئدی.  – ر منه، سالیم چیگنیمه، گئدیم سو گتیریم یانینا: دایی جان، او سازی وئ

 آی باال، ساز نییه ساالسان چیگنیوه؟ مَشکی سال.  -

اولدوم   - آشیق  صاباح  کی  گزیم  یئرده  خلوت  بو  وقاریلن  بیر  ایستیرم  جان،  دایی  یوخ 

 نیم.  یئریشیمی، بلکه ده ساز چیگنیمده، آت اوستونده اولماغی اؤیره

یاواش گلیر چشمه باشینا. اما او قیزالر کیمدی؟ همان    –آشیق شیرین سازی وئردی. بایرام یاواش     

 بیرچک خانیمین یولداشالری، کنیزلری، بیرچک خانیم اؤزو ده اونالرین آراسیندا. 

نیر. بیرچک خانیم ائشیتمیشدی کی نریمان  گؤردولر بیر جاوان آشیق گلیر اما چوخ قوددا گؤرسه    

دی گلیر. اما یاخینا گلدیکده گؤرور،  یوللویوب آشیق شیرینین دالیسیجا. دئدی بلکه آشیق شیرین  بی

دی. دئدی: قیزالر،  یوخ، گلن بیر جاوان آشیق دی. بیلدی کی بو اوغالن همان آدی بللی غدّه بایرام

 من بو آشیغی تانیدیم. ایستیرم نئچه سؤز بوندان سوروشام: 

 ساز چاالسان؟ آی آشیق، اوالر بیر آز  -

 بیلمز بیر نئچه زخمه سازا ووردو. قیز گؤردو بونون یوکو ساماندی. دئدی:  –بایرام بیلر 

 ک.آی آشیق، بیر نئچه کلمه اوخو گؤره -

بایرام بیر آغیز اوخودو، اما قیز گؤردو بونون اوخوماغیندان دا کار یوخ، فقط قیزالری توشالییب، گؤزو  

 قیزالردادی. بیرچک خانیم دئدی:

 ک نه سوروشور:قیزالر، منیم سازیمی وئرین. گؤره -

 سینده آی جاوان آشیق،سازی سینه -

 منه سؤیله گؤروم هاردان گلیرسن؟ -

 ازل نقاش چکیب عکسین یاراشیق، -

 منه سؤیله گؤروم هاردان گلیرسن؟ -
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خرمدره ابهر،  من  خانیم  دئدی:  آدلی  بایرام  آشیقی   – نین  خرمدرهسانلی  دماونده یام.  گلیرم.  دن 

 گئدیرم.  

 بیرچک خانیم دئدی:

خرمدره بیلرسن؟  دئیه  سازیالن  گؤزل.  آدلی  چوخ  وار؟  خبر  نه  اورادا  احواالتین؟  سانلی    –نین 

 دی؟انسانالری کیمدی؟ سوغاتی نه

 بایرام دئدی: 

 لیک اوالر.  ده یاخشی قند، چای، اریک، آلچا، اکینچی خانیم اونالرا ساز الزیم دئییل. خرمدره

 ک ساز ایلن نه دئییر: بیرچک خانیم آلدی، گؤره

 چایینی،  -من نئینیرم ابهرین قندی        

 ایندی قیزالر وئرر حقی سایینی.       

 وی میسن اوستادیوی دایینئینه      

 آشیق، منه سؤیله هاردان گلیرسن؟       

دا بیر یولداشالری واردی. بایرام آتین اوستونده بایرام گؤردو ائله بیل بو قیز خبرداردی. اؤزوندن سونرا  

 ائله مشتری گؤزویله قیرا باخیر. دئدی: 

یوخدو.   - یولداشیم  آیری  منیم  دانیشیرسان؟  اوستادام. سن کیمدن  ائله  اؤزوم  من  خانیم، 

 اؤزوم ده ائولنمیشم. 

 قیز بئله گؤرنده دئدی:

 ابین وئریم.منیم بیر سؤزوم ده وار. اونو اوخویوم، سونرا سنین حق حس  -

 بیرچک دئیر بوگون آخیر زاماندیر،

 مئه گلیبدی، دالداالردا توفاندی.

 ال آپاردیم گؤردوم یوکون ساماندیر،

 دئییرسن گوهره، کاندان گلیرسن.

بایرام دئدی: خانیم داغالردا مئه یوخدو؛ منیم ده یوکوم یوخدور کی سامانیم اوال. ائله بیل عقلین  

 چاشیب!

 ن گل آشاغی، سو دولدور.  دئدی: آشیق آتیندا
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آرادان   آتینین اوستونه  آتیلیب  بایرام  تاپدادیالر.  بایرامی  قیزالر  ائنیب  سو دولدورا،  آتیندان  بایرام 

چیخدی. اما آتین اوساری الیندن چیخیب، آت بایرامی آپاریر آشیق شیرین اوالن یئره. آتین تویله 

 کی: بابا وورمایین . . .  ییر بایرامین توکلرینه، داد وورور میخی هر دن ده

آشیق شیرین گؤردو بایرام گلدی؛ اما یامان حالدا. دئدی: باال، بیر کس سنه ووران یوخدور. تویله 

 ییوه . . .ییر سنین کورهدیر دهمیخی

بیر ایش وار. گلدی چیخدی      بورادا  باشا دوشدو کی  بایرام جریانی گیزلتدی. آما آشیق شیرین 

یاواش گلدی چشمه باشینا. قیزالر گؤردولر بیر آغ ساققال    –یزالری گؤردو. یاواش  نین اوستونه. ق تپه

بو آشیق   بیلدی کی  بیرچک خانیم  وئریب؛  انسان. هامیسی سالم  ادبلی  و  یاراشیقلی  آشیق چوخ 

 دی. سالم وئریب وقاریلن سوروشدو کی: شیرین

 آشیق سؤیله هارالیسان؟   -

 سان،سان، بو جانلیها جانلی       

 آشیق، آذربایجانلی سان؟       

 خبر آلماق عیب اولماسین،       

 سان؟ آشیق هانسی مکانلی       

آما بیرچک خانیم گؤرور بو آشیق نه قاشیندا، نه باشیندا و نه ده دؤشونده بیر قارا توک قالماییب. 

اونون   –اؤز   آشیق شیرین  آما  اوالجاق.  آشیق شیرین  معلومدور کی  آشیق،  بو  دئدی:  اؤزونه 

 رم؟ جاوابیندا دئییر: قیزیم، سازال دئییم، یوخ، بئله ده دئیه بیله

 ییرم.  سوآلیمی سازینان سوروشدوم، سیزدن ده سازینان جواب وئرمک ایستهقیز دئییر: یوخ، من  

 ک نه جواب وئریر. سازیله سؤزوله دئییر: آشیق شیرین مجبور قالدی یازی دیللندیرسین. گؤره

 ابهر چاییندا من وارام،    

 آذربایجاندا آشکارام.     

 سؤزون اولسا خریدارام،     

 گوهرم، کانی نئینیرسن؟     

 باال، من هله آشیق اولمامیشام. آما بوتون آذربایجان منی تانییر. سن سؤیله کیمسن؟ آی 

 ک نه سوروشور:بیرچک خانیم گؤردو یوخ، بو آشیق اصیل کؤکلو آشیقدی. گؤره

 دماونددی منیم یوردوم،       
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 دی، دوردوم.شش آتدیم گلمه       

 قوناق اولماسایدین سایاردیم،       

 سان. ، ترجمانیقوناق سان      

یام. حئیف کی سن قوناقسان.  سانلی آشیقی  – نین آدلی  سیآی آغ ساققال آشیق، من دماوند اؤلکه

نن سؤزلرین الیندن آلیب و سویاردیم یوال  سیبوخسا، سنی بوشا چیخارداردیم کی آذربایجان تیشه

 ساالردیم. 

اولمالی  بیرچک  همان  قیز  بو  گؤردو  شیرین  جاواندی،  آشیق  بیر دی.  یئمز  اؤزوندن  و  مغرور  ولی 

 دی. دئدی:  آشیق

بئله   نییه  اما سنی کی اوستادسان،  اولمامیشام.  باال من کی دئدیم آشیقلیق چتیندی، هله آشیق 

لی اوالر. ائله بیل سن  غرورال دانیشیرسان؟ آشیقلیق کمالینا یئتیشن انسان، درین دوشونن، دوشونجه

 بو دورومدان بیر آز اوزاقسان.  

گؤزوندن تر آخیر، اوتانیر. آشیق شیرین بونو بئله    –بیرچک خانیم بونو ائشیدیب بیر آز اوتانیر. اوز  

 گؤرذدوکده قهقهه ووروب گولور. آشیق شیرین دئییر:

 سویمادین قورخدون اوشویم،       

 یول اهلی خرقه پوشویام.       

 گئجه یاسدیق یولداشیام       

 م؟ رگوندوز مهمانی نئینه       

بوشا    – اؤزونه دئدی: بو آشیق معلومدو برکه    –قیز گؤردو قوجا آشیق بونا برک سؤز آتدی. اؤز      

 دی. دئدی: دوشن، اؤزو ده سؤز بازاریندا اوتانمایان قوجامان

 مئه کیمی چیخارام داغا،       

 رم. نوح کیمی توفان ائیله      

 سنسؤزوم جوابین وئرمه      

 رم.من سنی زندان ائیله      

و سؤزونو بوننان بیتیردی کی: آشیق، بوردا سنلن ایشیم یوخ، سؤزلرین ساخال میدانا. سنی جاماعات  

 دی.  لر بیلرلر کی کیمی سؤز و هنر صاحیبی یم. اوردا عارفجهایچینده پئشمان ائیلیه

 ک اهلل کیم ایلن اوالر. رهاولسون، گؤ - آشیق شیرین دئدی: 
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قیزالر اؤز یوردالرینا حرکت ائتدیلر. آشیق شیرین ده بایرام و قاصید ایله نریمان بیین ائوینه طرف     

 یوال دوشدولر. آما بایرام گؤردو دایی چوخ گؤزل سؤزلریله بو قیزا جاواب وئردی. دئدی: 

 اونون اوزون بیر ده گؤروم.  دایی جان، بیر سؤز آت بو قیزا، بلکه قاییدیب باخسین. من -

 آشیق شیرین گؤردو بایرام قیزا وورولوب. دئدی:

. هر  "بابلی بابی ایلن،      مورچالیق قابینان"سی دئییل.  نین لقمهاوغلوم، او، سنین آغزی -

دیر. اوتوز دوققوز آشیق الینده اسیر  توشو وار. او قیز اؤزو سؤز اهلی  –کسین اؤزونون تای  

 سن؟! فیکیردهاولوب، سن نه  

 ییشیلمز.بایرام دئدی: دایی جان، بیر سؤز منیم عوضیمدن اوخو، قیز دایانسین، دونیا کی ده

 ک نه اوخودو:آشیق شیرین گؤره

 ن دیلبر، سالالنیبان گئده      

 آت زولفلرین کمند اولسون.      

 بیر دوالن باخ بیزه طرف،      

 کؤنلون اَیلنسین، بند اولسون.      

 یین آلدی. بایرام دئدی:ز قاییتدی، باخدی. بایرامین اورهقی

 ساغ اول دایی، بیر بند ده اوخو!

بو یامان باش قوجا، گؤر    -یی وار. قیزالر دئدیلر:  اما بیرچک خانیم گؤردو قوجا آشیق دا جاوان اوره

 نه سؤزلر دانیشیر!؟  

ک آشیق شیرین ایکینجی  ار. آما گؤرهدی. اونونال چوخ ایشیم وبیرچک دئدی: بو سؤز او بایرامینکی 

 سؤزون نئجه اوخور:

 لر قوجار خاجی، ائرمنی        

 هوررلر خورمایی ساچی.       

 دوداق شیرین، سؤزون آجی،       

 نه قند اولسون. لبین امه      

رماق  قیز ائله ناراحات اولدو کی قاییتسین آشیق شیرینی بیر تاپالسین. اما گؤردو بو قوجا ایلن باشا 

 اولماز. دئدی: 
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آشیق، سنه بو سؤزلر یاراشماز. من هارا، سن هارا؟ سن منیم بابام یئرینده سن، آما حئیف   -

 دیر! اوال عقلین کم 

 آشیق شیرین گؤردو قیز ناراحات اولدو؛ بئله دئدی:

 خیال خیاال وارمارام، 

 غیر خیاال وارمارام. 

 سندن سووایین آلمارام 

 اولسون.شیرین جانیما آند 

قیزالر، بونالر اؤز سؤزو دئییل. بونالری بایرامین طرفیندن دئییر. آما منیم بو  -بیرچک خانیم دئدی:  

 . "خمیر چوخ سو آپارار "لیغیم وار. مثلدیر کی بایراما بیر بایرام

آشیق ائله بو خیالدا قال   - یی سویومامیشدیر؛ دؤندو آشیق شیرینه یئنه دئدی: اما ائله بیل اوره

 ا عمرون قورتولسون.  ت

ایدی. دایی  بایرامی  بایرامین الپ  بو جور سؤزلردن  آما  سینا دئییر: دایی جان، آغزین آغریماسین. 

 سین.اوخو؛ قوی جاماعات کئف ائیله 

 آشیق شیرین قیزین جاوابیندا بئله دئدی:  -

 دیندیر نازنینی، دیندیر،  -

 گوناهین بوینوما میندیر. -

 شیرینی سؤز ایلن اؤلدور،  -

 ن عالمه فند اولسون. کلّ

 

 پری، پری ایدین امانسیز،          

 من سنی بیلدیم گومانسیز          

 جنّته وارمارام سنسیز،           

 جان جهنّمده بند اولسون.         

سؤزلرین و آتماجاالرین آتدی. قیز گؤردو بو دفعه ایش پیس یئرده بند اولوب. باشین سالدی آشاغی،  

 ال دوشدولر.قیزالرینان یو
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ده  دی کی اوغول بیر آز عاغیللی دوالن. بیز، غربت اؤلکهآشیق شیرین ده بیر آز بایراما نصیحت ائله   

 مه.ک آبرومندانه چیخیشاق؛ داها مندن ایزسیز بیر حرکات ائیلهگره

نریمان      منزیلینه.  بیین  نریمان  یئتیشدیلر  گئت؛  ها  گئت  گئتدیلر.  چوخ یولو  گؤروب  آشیقی 

میشدی. گلن  لر دؤشهییردی. اونون یولونا فرشین یولونو گؤزلهی آشیق شیرینبَئویندی. نریمانس

 دی. نریمان بی دئدی:دَیقه قوربان کسیب شادلیق ائله

 سان. نئجه اولدو بیر مکتوبال دوروب یوال دوشدون و یورایا گلدین؟ آشیق سن بؤیوک بیر آدام-

سن   آخی  دئدی:  شیرین  سن  نامهآشیق  بیلمزدیم.  دؤزه  من  کی  یازمیشدین  سؤز  بیر  ائله  ده 

آشیغین    39لیک ائدیب بورا گل. من ده گلدیم  دئمیشدین یا آشیق آدینی اوستوندن گؤتور، یا کیشی

 جانینی قورتارام. ساکیت اوتورا بیلمزدیم.

 یه کی نئجه میدان آچاجاقالر. ایچدیکدن سونرا گئجه گلدی آرایا. باشالدیالر تدبیر تؤکمه  –یئییب   

قیزالر،    - دن سالمت چیخسین. دئدی:  آما بیرچک خانیم دا نقشه چکیردی کی نئجه بو مهلکه    

بورادا بیر نامه یازیرام شیرین، نریمان بیه، کی آشیق شیرین یا باجیسی اوغلو گلسین بو گئجه، بیر آز  

 سؤز اوخوسون. 

 دی؟ خانیم، آشیق گلمز. فیکرین نه - قیزالر دئدیلر: 

 نی آپارین.دئدی: سیز نامه

نی اوخودو. دئدی: آشیق  نی گؤتوروب، گلدیلر نریمان بیین یانینا. نریمان نامهسی نامهقیزالرین نئچه

 نزیلینه، اوخوماق اوچون. ییب اؤز مشیرین، بیرچک خانیم سنی و باجی اوغلونو بو گئجه دعوت ائیله

-آشیق شیرین دئدی: من بیر قوجا کیشی، اؤزوم ده یورغون. آندان، او بیز ایلن رقیب، بو نه قوناقلیق

 رم.  دی؟ من گئده بیلمه 

 رم.بایرام دئدی: دایی جان، من گئده

 کرین خام خیالدی. او بیزه نفسی وار.  اوغلوم، بو نه سؤزدو. سنین ف-

 نه اوالر! قوی بایرام گئده، بیر آز قوناقالرینا اوخویا.   -هر نه دئدی، بایرام باخمادی. نریمان دئدی:  

یوال دوشدولر. بیرچک گؤردو نقشه    قیزالرینان  به   -سی توتدو. دئدی:  بایرام سازی گؤتوردو،  به 

ائله منظوروم سنی گؤرم قیزالر سنه  اوغالن، من  بیر آز آجیقالندیم و  اگر  باغیشال صبح  ایدی.  ک 

 دیلر.اذیت ائله

 بایرام دئدی:  



 

97 

 

 ییردی. ییمه دهدیلر. آتین تووله میخی منیم کورهمهخئیر خانیم، هئچ اذیّت ائله-

 دی؟ دن ده یاخشی آشیق سان؛ آدین نهبیرچک: اوغالن، سن آشیق شیرین

 دی. من قوللوغوندا وارام. بایرام: خانیم منیم آدیم بایرام 

 قیز دئدی: بیر نئچه کلمه اوخو، قوی قیزالر قوالق آسسین.

 دئییب، باشالدی اوخوماغا:  "باش اوسته"بایرام 

 گؤزللر ایچینده بس منم دئیَن،      

 ک.زنخدان آلتیندا قوشا خال گره      

 غنچه دهن، دوداق پوسته، دُرّ دیشین       

 ک. مثل بال گرهلرین امنده لب      

 

 کاتان کؤینک گئییب یاخاسی بیرموش      

 ساری باشماقالرین نالچاسی گوموش،       

 میرواری توپوغا توتایدیم ناخیش،       

 ک. مرصّع کَمَره اینجه بئل گره      

 

 آلیشان اوتاقدیر، آلیشان ائیوان،      

 تامام الوان اولموش قیرمیز زرنشان،       

 لر، قالی خراسان،عثمانلی دؤشک       

 ک. بایرام بو دولته بیر اقبال گره      

  "کبو دولته بیر اقبال گره "خانیم دئدی: بایرام، بو سؤزلر چوخ گؤزلدی؛ آما آخیریمینجی سؤزون  

 یانی نمنه؟ 

 م. من سنی گؤرجک سنه وورولدوم.دئیه بایرام دئدی: خانیم، اوزومدن گلمیر 

کدن سئویندی. بیلدی کی اوغالنین عقلی چاشیب. قیز کی ائله بئله بیر سؤز دالیسیجایدی اوره    

 دئدی:

 آی اوغالن، من ده سنه یامان وورولدوم.-
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ی  یسؤزده نه دئییرم سیز او ایشی گؤرمه  -بیرچک خانیم قیزالرا اوز چئویریب دئییر: قیزالر من ساز 

 ک قیزالرا نه دستور وئریر:آلیر گؤره - حاضیرالیین. 

 باشینا دؤندویوم گول اوزلو قیزالر،       

 بایرامینان سارماشایدیم بو گئجه.       

 جسدیم ایچینده سوموگوم سیزالر،       

 بایرامینان سارماشایدیم بو گئجه.       

.  نه گؤزل اوخویور و نه "دی شی داییم گلمهیاخ"یینده دئییر:  بایرامین عقلی باشیندان گئدیر. اوره

                                    گؤزل سؤزلر دئییر. بیرچک خانیم دوام ائتدی:                                                                                     

 لری بیتیرین، قیزالر، سیز ده مطلب      

 ین،هر نه دئیم، سیز بورایا گتیر      

 امان قیزالر بیرجه خشه گتیرین،      

 سارماشایدیم بایرامینان بو گئجه.       

 بایرام ائله خشه سؤزونو ائشیدن ده دئدی:

 خانیم، خشه نه اوچون؟  اولما گینه منی تنبیه ائده جکسن؟ -

بونا گؤره  بونالر هامیسی  اولموشام.  اولموشام. سنه عاشق    بیرچک گولوب دئدی: یوخ، من عاشیق 

 مک اولماز.  ایدی کس سنین کیمی بیر آشیق تاپیالیدی. اما بوردا معاشقه ائله

 بیرچک سازا بیر زخمه ووروب سؤزون دالینی گلیر:

 قیزالر، سیز ده بایرامینان سیزالیین،             

 یین، بیز گتیرین، سیز بایرامی بیزله           

 دوز گتیرین، یاراالرین دوزالیین،            

 سارماشایدیم بایرامینان بو گئجه.            

 خانیم دئییر: بایرام، بو سؤزلر رمز و رازدی. منن قیزالرین ایچینده. سن ناراحات اولما! 

 قیزالر گلین بایرام اوچون آغالیین،       

 یاغ گتیرین یاراالرین باغالیین،      

 ایپ گتیرین خشه آغزین باغالیین،       

 سارماشایدیم بایرامینان بو گئجه.       
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سی قوروب. دئییر: خانیم، من چوخ بایرام، ساده بیر انسان، باشا دوشمور کی بیرچک خانیم بونا نه تله

 سؤزلری باشا دوشمورم؛ آما سیز گؤزل اوخویورسوز.

 یه. من ده دالینجا گلیرم.سن خشهک گیرهقیز دئدی: بایرام، سن گره

 پاشایا،   –ف یازارام خانا بیر تعری      

 اوزونده خالی قوشا قوشایا       

 یه، زحمت چکه بایرام گیره خشه      

 سارماشایدیم بایرامینان بو گئجه.       

نین آغزین باغالدیالر. ایپ سالیب  یه. قیزالر خشهسؤز قیزین آغزیندان چیخانا، بایرام گیردی خشه   

 یه باشالدیالر.مهبیز آلیب، بایرامی بیزلهگؤیدن آسدیالر و باشا بیر دانا 

آنجاق، بیرچک خانیم بیر واخت باخیب گؤردو بایرام آز قالیب اؤلسون. دئدی: قیزالر، دای بسدی.     

 بایرامی آپارین نریمانین قاپیسیندا یئره قویون. 

شیق شیرینه  دن قان دامیر. قاییدیب آصبح سپیده نریمان گلیب، نه گؤردو؟ بیر خشه! آما خشه    

 ده. ریب خشهدئدی: ائله بیل بیرچک خانیم منیم اوچون قوربانلیق گؤنده

 یه، یولالییب سنه.  دی. بایرامی اؤلدوروب، قویوب خشهآشیق شیرین دئدی: او خشه، بایرام

لر  گلیب گؤردولر، بعلی، دوزدو، بایرامین یاری جان اؤلوسون گتیریبلر. نریمان بی دستور وئردی حکیم

دیلر؛ آخیردا سالمتلیغین اله گتیردی. اما بو یلر. بایرامین باشی اوسته. قیرخ گون طبابت ائیلهگلد

سی داال دوشدو. بیرچک خانیم بو حرکاتیله  له بیرچک خانیمین دئییشمهنئچه مدتده آشیق شیرین

 سینه.  ایستیردی بلکه آشیق شیرین منصرف اوال و قاییدا گئده اؤز اؤلکه

دی. بونون مئیدانینا  یاراالری توختایاندان سونرا دئدی: دایی جان، بو قیز نامرد بیر آدام  آما بایرام    

 گئتمه، سنی ده اؤلودورر.

 دی. من دئدیم، سن باخمادین.  آشیق شیرین دئدی: اوغلوم، خطا سندن

 آما بایرام تصمیم دوتوب قاییدا وطنینه. آشیق شیرین دئدی:    

 ک ساز و سؤزیله نه دئییر:مه. گؤرهاوغلوم، منی تک قویوب گئت-

 منی قویما یاد اؤلکه ده، یاد ائلده،       

 غربتده بد کئچر حالی قوجانین.      

 بولبولون حسرتی واریمیش گولده،       
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 گون به گون ساراالر گولو قوجانین.      

 

 بیریله باب اوالر  –بیر  ایکی یولداش      

 قارداش ائل ییغیلیب یاد اوالر.   –قوهوم       

 اوغول اوزه دورا، آرواد بد اوال      

 اوندا گئچر نئجه حالی قوجانین؟.      

  

 شیری دیزلریم، شیرین دئییر تیتره      

 یاخین داها گؤرمور گؤزلریم  – اوزاق       

 کتابدان کئچیر سؤزلریم،  – قرآندان       

 ییغیشا بیر یئره بئشی قوجانین.      

بو سؤزلری بوراق. گل قاییداق وطنیمیزه. بوردا بیزه دوست   - گه، دئدی:  بایرام آماده اولوب گئتمه 

 ده اؤلدوررلر بیزی.  یوخ، آخیردا غربت اؤلکه

  اوغول، قوالق آس نئچه کلمه ده دئییم؛ اوندان سنی آلالها تاپشیریم،   - آما آشیق شیرین دئدی:  

 گئت.

 آشیق شیرین خئیر دوعاسین وئریر: 

 گئدیرسن وطنه، خوش گلدین اوغول،       

 شاه مردان موال علی بیلنچین      

 قدم لرین گؤزوم اوسته، خوش گلدین اوغول،       

 لرین قبله گاهی بیلنچین.ارن      

 

 دوعالی اول گیلن، دوعاسیز اولما،       

 اولما، گووالی اول گیلن، گوواسیز       

 ییوب بیر قوش کیمی یوواسیز اولما،       

 گؤتور ناموسونان عار بیلنچین.      
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 هر یانا گئدیرسن، چاغیر آلالهی، 

 وئرسین مورادیوی، شاهالرین شاهی، 

 آشیق شیرین دئییر چوخ چکمه آهی، 

 آقام شاه مردان علی بیلنچین. 

دی. دئدی: دایی جان، من سنسیز هئچ یانا  سین عوض ائلهسؤز تامام اولدو. سؤزلر بایرامین اراده    

 گئتمیرم؛ آما چوخ قورخورام کی باشیمیزا بال گله.

 نه باخسان بیر شئی اولماز. سن، من دئیه - آشیق شیرین دئدی: 

 لر باشالنا.ک دئییشمهحدان گرهآما نریمان بیرچک خانیما خبر وئردی میدان سوالندیر کی صابا   

سینده اگلشدیلر. آشیق شیرین سازی الینده  صوبح اولدو. هر کس اؤز آدامینان مئیدانین بیر گوشه    

لرین گؤزلویورلر. بیرچک خانیم  بیر طرفده، بیرچک خانیم بیر طرفده. جاماعات بونالرین دئییشمه

زوربا    –ینی آلیب. بیرچک خانیم باشالییر حربه  سنیب و غرورال مئیدانین بیر گوشهیئددی قلم بزه

 سؤزلرین؛ یانی رجز اوخوماغین: 

 باشینا دؤندویوم، آی آشیق شیرین،       

 گل منن گیرمه بو مئیدانا سن.      

 قوجالمیسان، قدّین اولوبدور کامان،       

 گل منن گیرمه گیلن بو مئیدانا سن.       

اوره- سنه  آشیق،  اؤلکهآی  غربت  یانیر؛  آشیقالن ییم  دوققوز  اوتوز  او  و  باغالرام  سؤزولن  ده سنی 

 اؤلدوررم.  

دیر کی هر بیر جاوانین عقلین باشیندان  آشیق شیرین ده گؤرور بو خانیم ائله گؤزیچک و ائله گؤزل   

 آال بیلر. 

قولالری باغلی، مئیدانین   – آشیغی دا اللری    30ک دستور وئرمیشدی زندانی اوالن  آشیق بیرچ   

ایسته هامی  باخیردیالر.  گئچدیگینه  نه  مئیداندا  و  توپالمیشدیالر  آشیق شیرین  بیر طرفیندن  ییر 

 ک آشیق شیرین نه دئییر: سؤزو باشالسین. گؤره

 واردیم، گئتدیم نازلی یارین باغینا،       

 ائللرینه قوربان اولدوغوم؛ آغیر      

 اَیدیم بوداغینی، دردیم گولونو،       
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 قیزیل گوللرینه قوربان اولدوغوم      

 

 لر، مینا بویلوالر، صراحی گردن       

 لر، آسالن خویلوالر،لیشیر بیلک       

 منی اؤلدوررلر اصلی خویلوالر،       

 گؤزل ائللرینه قوربان اولدوغوم.      

 

 سین خوریاد، دوشمن باغیوا گیرمه      

 سین فریاد، شیدا بولبوللرین ائیله      

 او جانالر آلیجی قیرمیزی جالد،      

 گؤزل ائللرینه قوربان اولدوغوم.      

 

 ک نه دئییر:ییر. گؤرهبونو اوخویوب، مئیدانا گیریر. ایندی بیرچک خانیمین جوابینی وئرمک ایسته

 باشینا دؤندویوم، آی بیرچک خانیم،               

 منی بو یولالرا اؤزون سالیبسان،                

 بیر نئچه جاوانی سالیبسان بنده،               

 منی بو یولالرا اؤزون سالیبسان.               

نین حرکاتین چکیبدی. نیه نئچه جاوانی  منی بورا س - شعرینن اوخودوغو کیمی دیلینده ده دئدی: 

 اذیّته سالیبسان؟ مگر بیلمیرسن کی بیری تاپیالر سندن یوخاری اوالر، سنین غرورون دا سیندیرار. 

 آما گؤراخ بیرچک خانیم نه دئییر: 

 خرمدره هارا، دماوند هارا،       

 سؤز ایلن وورارام قلبیوه یارا،      

 بیر اووچویام سنی سالمیشام تورا،       

 گل گیرمه من ایلن بو مئیدانا سن.      

 آی قوجا آشیق، گل سؤزومه باخ؛ قاییت بو مئیداندان.   -گینه سازال اوخودوغونو، دیلده دئییر: 

 سن باشارسان منی تورا سال! - آشیق شیرین دئدی: 
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 اؤزوم قوجا اولسام، سؤزومدو عمّان،       

 سی معنادا بؤیوک بیر عنوان،رهه      

 گئن دونیا باشیوا اوالجاق توفان،       

 منی بو یولالرا اؤزون سالیبسان.       

بس سن گل، منیم سوآلالریم    -آشیق شیرین ده سؤزلرینی سازدا دئدیگی کیمی بیر ده دیلده دئدی:  

سن کی بو باش  والجاغام. تا بیلهالری آزاد ائیله؛ یوخسا بو مئیدانین قهرمانی من اباشالنمامیش آشیق

 گؤز دییرماندا آغارماییب. بیرچک خانیم داوام ائدیر:  –

 من بیرچکم، آدیم دوتوب هر یانی،       

 قوش کیمی کسمیشم ایندی مئیدانی،       

 رم من باشیوا دونیانی، تنگ ائده      

 گل منیلن گیرمه بو مئیدانا سن.       

ییب گلدیلر مئیدانا، من بوالری تنبیه ائتمک اوچون آی آشیق، بو جاوان آشیقالر منه طمع ائیله-

ده   قویماسین. سن  آشیق  آدین  چوالییب  قیل  بیر  تاختایا  بیر  هر کس  داها  تا  زندانا؛  سالدیردیم 

 رسن و باغالنارسان. بس گل قاییت.ون ایتیرههوشون چاشار مئیداندا، سؤز –قوجالیبسان، عقلین 

 آشیق شیرین دئدی: آلالها توکّل:

 من شیرینم بو مئیدانا گلمیشم،       

 لری گؤرموشم،ییب نهنگ غرق ائیله      

 عارفلر یانیندا دؤوران سورموشم،      

 منی بو یولالرا اؤزون سالیبسان.       

 الری آزاد ائیله، اؤزون ده آزاد اول. آی قیز، گل سن منیم سؤزومه باخ؛ آشیق -

 بیرچک خانیم قهقهه ووروب گولدو، دئدی:  

ائله  -  آما  ائله دوغرودان کی قورخوبسان؛  یاشی    - آی عمی،  باخاندا گؤردو آشیقین گؤزونون  بئله 

تخته روخسارینه تؤکولوب. البت بو گؤز یاشی قوجالیغین آثاریدی. آما بیرچک خانیم ایستیر اونو  

 ون:سوروشس

 گل گل آشیق، سندن خبر آالییم،       

 دن اولدو؟ ننن آخیالن یاش نهدیده      
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 او نه ایدی، هاردا ووردو مایالالق       

 دن اولدو؟ رسولین یولوندا داش نه      

دن اولدو. جاماعات ایچینده بیر سلمانی واریدی.  آشیق شیرین معطل قالدی نئجه دیدندن یاش نه

لرینده مثل توی، یاس، اؤزلری مجلیس دوالندیران اوالردیالر  انیالر ائلین تمام دبالبتده قدیم سلم 

و دونیا گؤرموش آدامالریدیالر. سلمانی گؤردو بیرچک خانیم، آشیق شیرینین گؤزونن آخان یاشا  

دی. شاید آشیق شیرین باشا دوشمیه. تئز جیبیندن بیر گوزگو چیخاردیب گؤرستدی.  اشاره ائیله

کدن سئویندی کی آلالها شوکرار اولسون، مرد اوغالنالر ین آخان یاشی اوزونده گؤردو. اورهآشیق شیر

 هر بیر یئرده واردیالر. آلیب بئله دئییر:

 جمالین گؤرستدین شوخ ستمکار،       

 نن آخیالن یاش اوننان اولدو. دیدم      

 حجراالسودیدی وورار مایالق،      

 رسولون یولوندا داش اوندان اولدو.       

ائیله- حئیران  گؤزلریمی  منیم  جمالین  سنین  قیز،  گلدی  آی  یاشی  گؤزومون  کی  اودور  ییب، 

 روخساریما.  

بیرچک خانیم گؤردو آشیق گینه بونا سؤز آتیر. دئدی: آشیق، انشاء اهلل کی بو طمعین اولمویا،     

 کی منی محکوم ائیلیییب آالسان.

 آشیق شیرین دئدی: آی قیز، ایشین آخیرینه باخ. 

 بیرچک خانیم بئله سؤز خبر آلدی:

 او کیمدی اژدهانی بؤلدو سراسر،      

 ر سراسر،دیر اوجو گزهاو نه      

 سینه گون دوشر، او نه بئشدی نئچه      

 دن اولدو؟ وعده تمام اولدو ، بئش نه      

 آشیق شیرین گولدو: آی قیز، بو سؤزلری من اوشاق ایکن بیلردیم. آلیر جاوابین بئله دئییر:

 دی، اژدهانی بؤلدو سراسر،او علی      

 ر سراسر،دی نوکی گزهاو قلم      

 ازدی عصره ظهره گون دوشر، او نام      
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 وعده تمام اولدو بئش اوندان اولدو.       

سان. من بیر  لی آشیقبیرچک خانیمین خوشونا گلدی. دئدی: آشیق، معلومدی سن درین دوشونجه

لریزی سوروشدوم گؤروم بیلرسیز یا  یام. سن مسلمان. اونا گؤره سندن اؤز مساله شرع ائرمنی قیزی

 یوخ. 

 زون بئله سوروشدو:آما دوباره سؤ

 لر بیتدی، لر سؤیلندی، نهبس نه      

 او کیمدی گئتدی اونو نه دوتدو،      

 اسکندر سیررینی کیم بیان ائتدی،       

 دن اولدو؟ بیرچک دئیر عالمه فاش نه       

الحق کی سؤز    - آشیق شیرین گؤردو بیرچک خانیم دوغرودان کی تاریخه یاخشی بلددی. دئدی:  

 ر قیزسان، آما آلیر جاوابین وئرسین:بیلن بی

 قویویا سؤیلندی قارقوالر بیتدی،       

 چوبان چاره گئدیب اونونو دوتدی،       

 اسکندر سیررینی نئی بیان ائتدی،       

 شیرین دئیر عالمه فاش اوندان اولدو.       

ده ساغ اول کی بو  سؤزلری آچدی کی آی خانیم، اسکندرین سیررین قارقیالر بیان ائتدی. اما سن  

ک اهلل نه  سان. اما بوگون بسیمیزدی. صاباح مئیدان آچاجاییق گؤرهلی آشیق جور درین و دوشونجه

 ایستیر.

لرینه. گینه صاباح مئیدانا گلدیلر. گینه فرصتی آشیق شیرین وئردی بیرچک  گئتدیلر استراحت    

 خانیما. 

 بیرچک خانیم:

 گل گل آشیق، سندن خبر آالییم،       

 بس نه گونده دونیا بنیاد اولوبدو،      

 کعبه داشینی،  1او کیمدی گتدی       

 
 گتیردی   1
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 او کیمدی خادم اوستاد اولوبدو؟      

دی. دئدی: دی، آما سؤزلری و سوآلالری مسلمانچیلیق حققیندهآشیق شیرین گؤردو بو قیز ائرمنی   

 گؤره من اؤز دینیمه یئتیگم یا یوخ. آلدی گؤراخ نه دئدی:  بو یامان باش ایستیر -

 گل گل آشیق، وئریم سؤزون جاوابین،       

 شنبه گونی دونیا بنیاد اولوبدو.      

 او جبرئیلدی گَتدی حجر داشینی،       

 دی خادم اوستاد اولوبدو. ابراهیم      

 گینسن؛ آما ایشین آخیرین گؤزله. یاواش سندن خوشوم گلیر کی تاریخه یت –آی قیز، یاواش -

اوره عاریفدی.  و  بیلن  سؤز  شیرین  آشیق  گؤردو  دا  خانیم  نه بیرچک  گؤراخ  گلیر.  خوشونا  کدن 

 سوروشور: 

 او کیمین اوشاغی دانیشدی یاالن       

 او کیمدی قویودا داش اوسته قاالن       

 او کیمدی جمشیدی تختیندن ساالن       

 یبان برباد اولوبدو؟هانسی شهردی داغیل      

 دیر؟آی آشیق، دئ گؤروم بو سؤزلرین و بو تاریخین معناسی نه-

 ۀشیق شیرین:

 یعقوب اوشاقالری دانیشدی یاالن،       

 او یوسیفدی قویودا داش اوسته قاالن       

 دیر جمشیدی تختیننن ساالن حضرت علی      

 اولوبدو.دی داغیلیب برباد او لوط شهری      

آما بیرچک خانیم گؤردو هرنه سوروشور، آشیق شیرین جاواب وئریر. اؤز اؤزونه دئدی: گؤره سن بو 

 منن نه سوروشاجاق؟ 

 آما دوباره بیرچک خانیم سوروشور:

 او نه ایدی قالخیب عرشه چکیلدی، 

 ده کسیلدیاو کیمدی باشی تشت

 او کیمدی ناحق قانی تؤکولدی 
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 بنیاد اولوبدو؟هاردان هارایا ظلم 

 آما آشیق شیرین گؤزونون یاشی تؤک.لدو./ بیرچک خانیم دئدی: نه اولدو آشیق؟ نییه آغلیرسان؟ 

 آشیق شیرین دئدی: اوّل سنین جوابین وئریم، سورا بیلرسن:

 اوفقدی قالخیب عرشه چکیلدی،

 ده کسیلدی، کوروشدی باشی تشت

 شاه کربالنین ناحق قانی تؤکولدی،

 م بنیاد اولویدو.بیردن گؤیه ظول 

-آشیق شیرین دئدی: بیرچک خانیم، آغالدین اونا گؤره کی حضرت امام حسینه چوخلو ظولم ائیله

 ک بیرچک خانیم نه خبر آلیر: دیلر. آما گؤره

 لر،معرفتین اولدو بیزه یقین 

 لر، کیمین جمالینا صد آفرین

 لر، بیرچک دئییر دین ایچینده نه دین

 ولوبدو؟دی بس آشکار اهانسی دین

 آشیق شیرین:

 لر،معرفتیم اولدو سیزه یقین 

 لر،علی )ع( جمالیوه صد آفرین 

 لر،شیرین دئییر دین ایچینده دین 

 او اسالم دینیدی آشکار اولوبدو.

یندن سوآالت ائلیر. اؤزو ده چوخ اطالعاتی  آما آشیق شیرین گؤردو قیز ائرمنی اولدوقجا آما اسالم دین

 جاغام. انشاءاهلل کی بونو باغالیاجاغام و مسلمان ائلیهدوزگوندو. دئییر 

گئتدی     منزیلینه  اؤز  کس  هر  چاتدئیو  باشا  مئیدانی  بوگونون  قورولدو.  گینه  مئیدان  صاباح   .

 لر باشالندی دئییشمه

 

 گئنه ده آشیق شیرین نوبتی وئردی   بیرچک خانیما. بیرچک دئییر:

 گل گل عارف، سنن خبر آالییم،       

 او نه دی کی اونا چاره بیلینمز؟        
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 او نه دیر کی باشبار اوسته دوالنیر      

 وقتی باشا یئتمه سه هئچ خزان اولماز؟       

 سی اولماز.؟ دی کی چارهقیز دئییر: آشیق، دئ گؤروم او نه

 آشیق شیرین بیر آح چکدی، گؤراخ نه دئییر:

 گل گل آشیق، وئریم سؤزون جاوابین،       

 او اؤلوم دور اونا چاره بیلینمز.      

 او اجلدی باشالر اوسته دوالنیر،      

 وقتی باشا اولماسا هئچ خزان اولماز.      

 دی.دین؟ آما اؤلوم اهلل الینده قیزیم، اولمایا منیم سنّیمین چوخلوغونا گؤره بو سوآلی ائله

 شیق شیرینی بیر عارف گؤردو. سازیالن سؤزولن بئله سوروشدو: بیرچک خانیم آ

 لرده سئیر ائیلر،دیر کی عالم او، نه      

 دیر کی باشالر اوسته دور ائیلر، او نه      

 گوندوز دوالنیر،   –دیر کی گئجه او نه      

 اؤزو غوطه وورار خوابی بیلینمز؟       

کدن آشیق شیریندن خوشو گلیر کی به به، بئله بیر آشیقا من  بیرچک خانیم سوآل ائلیر، آما اوره

 سیندن بوتون سؤزلریمه جاواب وئریر.  نئچه کتابالر ییغیب گتیریب، سوآل طرح ائلیرم اما بو، اؤز سینه 

 جک:ک آشیق شیرین نه دئیهگؤره

 لرده سئیر ائلیر،آی اینان گون عالم      

 یر ائلیر، او اؤلومدی کی باشالر اوسته سئ      

 گوندوز دور ائلیر،   –او سودور گئجه       

 اؤزو غوطه وورار خوابی بیلینمز.      

یاواش سنن خوشوم گلیر کی گؤزل بیر سؤزلره اشاره ائلیرسن.   – آشیق شیرین دئدی: قیزیم، یاواش  

ائیله؛ منی اذیةته سالما. حئفیم گلیر کی س باخمادین؛ دئدیم: آشیقالری آزاد  اؤز  آما سؤزومه  نی 

 ائلین ایچینده باغالیام. 

 بیرچک خانیم:

 دیر کی مات قویوبدو الماسی؟ او نه      
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 سی،؛ دیر کی دالیندا وار قلعهاو نه      

 او نه باغدی نه اوتو وار گیاسی       

 گناهی بیلینمز.بی -گناهکاری        

 ک.میهآی آشیق، سؤزومه جاواب وئر کی جاماعاتی معطل ائله

 یرین دئدی: گؤزوم اوستهآشیق ش

 قورقوشومدی مات قویوبدی الماسی،       

 توسباغادی دالیندا وار قاالسی،       

 برهوت چؤلودوز نه اوتو وار نه گیاسی،       

 گناهکاری بیگناهی بیلینمز.       

قوجالیغی  قیز گؤردو هر نه سوروشوز بو قوجا جاواب وئریر. چوخ دا تعجب ائیلیردی کی آشیق شیرین  

 دی. دئدی: ایلن ذهنی و فیکری بیر جاوان کیمی

آشیق شیرین، من سنی چوخ قدرتلی آشیق گؤردوم. گل بو مئیداننان قاییت. قوی آدین یئرینده  

 قالسین.  

 آشیق شیرین گولدو، دئدی:

 جک. ک اهلل کیمه وئرهقیزیم، سؤزلرین سوروش تا گؤره

 قیز سؤزون سوروشور:

 گل گل آشیق، سنن خبر آالییم،       

 نه آغاجدیر اون ایکی آیاغی وار؟       

 نه یئرده قرار دوتوب، اوتاغی نئچه؟       

 نه بولبولدو اونون اوسته غزلخوان اولدو؟       

ائمّه بوتون  سؤزلری  خانیم  سئوینیر.  بیرچک  شیرین  آشیق  گؤره،  اولدوغونا  دینن  و  اطهاردان  ی 

 ییر: جاوابین بئله دئ

 گل گل عارف، وئریم سؤطون جاوابین،      

 او منبردی اونون ایکی آیاغی واردی.      

 مسجدده قرار دوتوب اوتاغی بئشدی،       

 او عالمدی اونون اوسته غزلخوان اولوب.      
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 قیزیم بئله بیر سؤزلری بیز آنا الیالسی کیمی اؤرگنمیشیک. 

 سوروشور: بیرچک خانیم یئنه سازی کؤکلیوب سؤزون 

 گل گل آشیق، سنن خبر آالییم،       

 دی، دان قوناق ایستهاو کیمدی اهلل       

 دی آلتی آیلیق غذانی، کیملر جمع ائیله      

 اونون قوناقالری بس کیملر اولدو؟       

 جک:ک نه جاواب وئرهدی. گؤرهآشیق شیرین گؤردو قیز ائبه سینه دولو آشیق

 سؤزون جاوابین،  گل گل آشیق وئریم      

 دی، دان قوناق ایسته حضرت موسا اهلل       

 دی آلتی آیلیق طعامی، هامیالری جمع ائیله      

 اونون قوناقالری یارانمیش اولدو.      

ائیله درخواست  موسا  اهلل قیزیم، حضرن  وئرهدی  قوناقلیق  یارانمیشا  بوتون  ایستیرم  اهلل  دان کی  م. 

ل، آما فرصت وئردی حضرت موسا آلتی آیلیق طعام ییغیب، بیر قوناقلیق  بویوردو سنین ایشین دئیی

 بوتون یارانمیشا وئره. 

 دی؟ لره یئتیشمه دی و کیمقیز سوروشدو: یاخشی، کیملر بو غذادان یئمه 

 گؤراخ نئجه سوروشور: 

 گل گل عارف، سنن خبر آالییم،       

 او کیمدی هر وقتده ائیلیر دیوانی،      

 هانسی قوناق ایدی آلتی آیلیق غذانی بئدی،       

 کیم اؤز قوناقیندان خجالت اولدو؟       

 

 آشیق شیرین دئییر بئله دیوانی،      

 حضرت علی دیر ائیلردی هر وقت دیوانی.       

 او نهنگدی یئدی آلتی آیلیق غذانی،       

 ی قوناقیندان خجالت اولدو.او موساید       
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دی. داها هئچ یارانمیش قادر دئییل. نئجه کی  آشیق شیرین دئدی: قیزیم، روزی رسان تکجه اهلل

موسا قوناقلیغیندا بیر نهنگ آلتی آیلیق طعامی یئدی و بوتون قوناقالر آج قالدی. حضرت موسا اوز  

 و الالها تسلیم اولدو ه کی: بارالها، یارادان سنسن، روزی رسان سن؛ دوتدو اهلل

 بیرچک خانیم آشیق شیرینه احسنت لر دئییب، آما گئنه سؤزون سوروشور:

 گل گل عارف، سنن خبر آالییم،       

 نه یئرده بیتیبدی مُشک ایلن عنبر،       

 من آشیق بیرچک سنی تاالییم،       

 کیم اوچون سالیندی مسجد و منبر؟       

آشیق شیرین سؤزون جاوابین تاپا بیلمیر. بیرچک خانیم مأمورالری    بیرچک خانیم سؤز سؤروشور، آما

ایستیر آشیق شیرینی آپارسینالر زیندانا. آشیق شیرین ایذین آلدی کی من قوجایام و یورقون. صاباح  

 بو سؤزون جاوابین وئره جه یم. 

بیلمه بو دا بیرچکه جاواب وئره  بابا،  اولدو کی  ناامید  بینریمان بی الپ  او  ریسی آشیقالرن دا  دی. 

دی: الر پروردگارا!  نی آلالهینان راز و نیاز ائیلهقانینا باعث اولدو. گلدیلر منزیله. آشیق شیرین گئجه

مه. عالم رؤیاده اؤز موالسین گؤردو کی اونا موژده وئریب، سن صاباح فاتح  منی بوردا خجالت ائیله

لدیلر مئیدانا. گؤراخ قیزین سؤزونون جاوابینی  مئیدانسان. صوبح نامازین قیلیب، ناشتاسینی یئییب، گ

 جک:نئجه وئره

 گل آشیق، وئریم سؤزون جاوابین،      

 بهشتده بیتدی مُشک ایلن عنبر.       

 گؤزل یئتیب نبوّته پیامبر،      

 رسوله سالیندی مسجد و منبر.      

آما قوجالیق آشیقا چوخ تاثیر  بس آشیق شیرین سؤزون جاوابین وئردی. هامیالر اونا احسنت دئدیلرو  

سندن   من  ده  کلمه  نئچه  بیر  ایندی،  دئدی:  خانیما  بیرچک  شیرین  آشیق  دفعه  بو  قویموشدو. 

 سوروشوم. 

 ک نه دئدی: هامی جاماعات آشیق شیرینی آلقیشالدیالر. گؤره 

 گل گل آشیق، سنن خبر آالییم،       

 بس نه گونده زمین دوتوبدی مایا؟       
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 ن یاراتدیالر عرش و زمینی؟ نه ایل      

 آدم نه تاریخده گلدی دونیایا؟       

 قیز معطل قالدی. دئدی: بئله بیر سؤزو کیم آچاجاق؟  

 آشیق دئدی: ایکینجی سؤزومه قوالق وئر:

 نه آددادی حضرت موسا آناسی؟       

 دن اژدها اوالردی اونون عصاسی؟ نه      

 دونیانین وفاسی؟ دن اولمادی بو نه      

 دن قدرت وئریب هم اولدوزا، هم آیا؟ نه      

 ایک؟ سن آشیق سؤزو سوروش. قیز دئدی: مگر بیز منجّم

اونون  ده  سن  وئریر.  جاواب  آشیق  سوروشورسان،  سن  گوندو  نئچه  خانیم،  گلدی:  دیله  جاماعات 

 سؤزونون جاوابینی وئر دا! 

گؤیدن دانیشا. آشیغین سؤزلری تمام    –ک یئردن  رهآشیق شیرین گولدو، دئدی: آی قیز، آشیق گ   

ک قوچ مئیدانینا  کدی. حق آشیغی حقدن دانیشار. سن چوخلو مئیداندا اولوبسان. گرهمعمالی گره

 سن کی آشیقلیق یانی نَمَنه!  سن تا بیلهدوشه

 آنجاق آشیق اوچونجو سؤزون ده سوروشدو:

 دی. جواب وئره بیلمه آنجاق بیرچک خانیم جوابدا قالدی. هئچ بیرینه

باغالماق   آغزینی  بیرچک خانیمین  وار کی هله سوروشماییب.  یوزلر سورغوسو  هله  آشیق شیرین 

 اوچون باشقا ردیفله سؤزلرینی و تزه سوآلالرینی باشالییر:

 گل گل سندن خبر آلیم، 

 بو دونیانی یوران کیمدیر؟ 

 ذوالفقارین قایاغیندا 

 دایانیبان دوران کیمدیر؟

 

 گتدیلر معنی قرآنی 

 نئچه یئره وئردی معنی، 

 دریا اوزونده کوتانی، 
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 جوت قوشوبان سورن کیمدیر؟ 

 

دی. آما آشیق شیرین هله تزه جوشه گلیب  گینه بیرچک خانیم دایانیب الل دوردو. جواب وئره بیلمه

 یینده قالیب:چوخلو سوآالری اوره

 گل گل آشیق سندن خبر آالییم،       

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

و   اولدوغونو  مغلوب  مئیداندا  بیرچک خانیم  قالدیالر.  هامی حئیرتده  دایاندی؛  داها  خانیم  بیرچک 

 دی. آشیق شیرین غالب گلدیگینی سؤیله

 

 آنجاق آشیق التفات داستانی بئله بیتیریر:

بَی    نریمان  بو ساعتدن  خانیم، سن  دئدی:  باغالدی.  بیرچک خانیمی  و  آشیق شیرین  ین حالل 

 شرعی خانیمی اوالجاقسان و او اوتوز دوققوز آشیغی آزاد ائلیه جاقسان.  

آشیقالر آزاد اولدوالر. هامیالر آشیق شیرینه آفرین دئدیلر. اما بیر مالال گلدی بیرچک خانیمین     

یه. آشیقالر هامیسی دا تویدا اولدوالر. نریمان بی سوروشدو: آشیق دوزونو کبینین کسدی نریمان بَی

ا صاباحی گون  دین. امدئ گؤروم سن نئجه اولدو بیرچک خانیمین بیر کلمه سؤزونه جواب وئرمه

 مئیداندا اوت یاغدیردین؟ 

 آشیق شیرین دئدی: قوالق آس دئییم:

 سنه دئییم نریمان بی       

 نی گؤردوم. من آغام علی      

 اَییلدیم سجده قیلماغا       

 دولدولون نالینی گؤردوم.       

 

 دولدولو گؤردوم بئشینده       

 نشان واردی دؤشونده       

 ورا دوشنده موسا ائیلن ت      

 نی گؤردوم. من آقام علی      
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 شیرین دئیر اعال گؤردوم       

 جان ایچینده جانا گؤردوم       

 عرش اوزونده محمدی       

 من علینی اعال گؤردوم.      

 سؤزون یئتیردی کی: نریمان بی، منه موال علی یار اولدو. 

 هامی موالنین گول جمالینا صلوات دئدیلر.

دی. او دا مسلمان اولدو. اونالر اوردا شاد یاشادیالر، سیز ده بوردا  بو سؤزلر تاثیر ائله  بیرچک خانیما

 1خرامان قالین. 

 

 سون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بوردا ایکی روایت وار: بیرینده دئییرلر بیرچک خامیم ایله نریمان بی ائولندیلر، ایکینجی روایتده دئییرلر بیرچک خانیم آشیق     1

 اؤزو ایله ائولنمیشدیر. اهلل بیلیر هانسی دوزدو.ین شیرین 
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 داستانین سون سؤزی 

 

آشیق شیرین و بیرچک خانیم داستانی، زنگان داستانالری آراسیندا اؤزونه گؤرکملی بیر یئر آلیر.    

دئییشمه  شیرین  آشیق  داستانی،  خانیم  بیرچک  و  شیرین  آشیق  کیمی  اساسیندا  گؤروندویو  لری 

شاگی اونون  ده  بلکه  و  آشیقالر  گلن  سونرا  شیریندن  آشیق  یارادانالری،  اونون  و  ردلری یارانیبدیر 

 طرفیندن یارانمیشدیر.  

  –داستان بورادان یارانیر کی بیرچک خانیم دماوندده یاشایان سؤز و ساز اوستاسی کیمی دیللی      

دولتی ده باشیندان    – دیر، عئینی حالدا مال  باشلی و ساز چالمادا، سؤز قوشمادان ماهیر بیر آشیق

للیگینه، حتا مالینا طمع  یلمیش و اونون گؤزهللیگی  ده هر یانا یای آشیرمیش. اونون شهرتی و گؤزه

اولسون،   اؤزونه الیق  ایستیر کی  ائولنمک  ایله  بیر آدام  ائله  او  اولموشدور. آنجاق  ائدن لر ده چوخ 

بَیهاؤزه باجاریقلی و  بیر للیکله ساز و سؤزده ده  ائله  قویور  اونا گؤره شرط  اولسون.  انسان  بیر  نیلن 

 کی ساز و سؤز ده اونو باغالیا بیلسین.  جکدیرنهکیمسه ایله ائوله

وارلی      خانزادا،  یا  بیر خان  آدلی  بی  نریمان  بیری طرفدن  بیرچک خانیما    –او  آدام،  بیر  کارلی 

لیگینه گئدیبسه ده  عاشیق اولور؛ آنجاق ساز و سؤز اوستاسی دئییلیمیش. بیرچک خانیمین ائلچی

سه ده،  ائتمیشدیر کی اؤزو اونون یاریشماسینا گیرمه  میشدیر. اما قبولاونونالر دا بو شرطی چؤزمه

تاپیب گتیرمه آشیق  بیر  ایستهلی ائله  بیرچک خانیمین  دیر کی  اگر  اولسون،  مالیک  هنرلره  دیگی 

 جکدیر. لر اونالری دوستاق ائدهسهدیگی هنره مالیک اولماساالر و سؤزلرینه جواب وئره بیلمهایسته

سینه  بئله ماهیتده اوالن آشیقالریال دانیشیب اونالری بیرچک خانیمین دئییشمه نریمان بی آختاریر  

  39ده باغالییب دوستاق ائدیر. ایش اورایا چاتیر کی داها ریر. بیرچک خانیم اونالری دئییشمه گؤنده

ن  آشیقی  40سه،  جی آشیق اونو باغالیا بیلمه40آشیق اونون الینده اسیر اولموش، بو دفعه دئییر اگر  

کدیر ائله بیر آشیق  جکدیر. نریمان بی ایکی الی اولور بیر باشی. ایندی داها گرههامیسینی اؤلدوره

آشیغی دا نجات وئرسین و بیرچک خانیمی باغالییب، نریمان    39تاپیب گتیرسین کی اؤزوندن عالوه  

آ تاپیر.  شیرینی  آشیق  نهایت  و  آختاریر  بی  نریمان  چاتدیرسین.  آرزوسونا  اؤز  شیرینی  بیی  شیق 

 دن چاغیریب و بو دئییشمه میدانینا دعوت ائدیر.  خرمدره

رک، مکّه سفریندن اوز  آشیغین اسیر اولدوغونو بیله  39آشیق شیرین داستانی بئله گؤردوکده و     

وئرمه نجات  آشیقالری  خانیمین  چئویریب  بیرچک  دوشوب،  یوال  طرف  دماونده  بیلیر.  واجب  گی 
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آشیق   39رک، نهایت بیرچک خانیمی مغلوب ائدیر.  ون یاریشمانی دوام ائدهسارایینا گلیر و نئچه گ

 یه راضی اولور. آزاد اولور و بیرچک خانیم نریمان بی ایله ائولنمه

نی راضی  دیر. یوزایللر بویو آذربایجان خالقیلیگی ایله، چوخ چکیجی و گؤزل بو داستان، بو ساده   

ینده دئییلیب و سئویلیبدیر. آنجاق بئله داستانالر آذربایجان آشیق  ساال بیلیب و بوگونه قدر خالق ایچ

لر، آشیقالر میدان آچماالری خالقیمیزین خوشونا ادبیاتیندا آز اولمامیشدیر و بیر چوخلو دئییشمه 

گؤسته داستانالر  بو  ساییلمیشدیر.  هنر  بیر  سازا  گلن  سؤزه،  بویو  تاریخ  خالقی  آذربایجان  کی  ریر 

سؤزون   –اق بو هنرلرین گئنیشلیگینه و گؤزللیگینه نه قدر هوسکار اولموش و سازین  ماراقلی اوالر

 ریر.اهمیتلی اولدوغونو گؤسته

دیر. اورادا دا داستانین گئدیشی آشیق شیرین داستانی  "واله و زرنگار "بئله داستانالردان بیری ده    

بیرلرینه چاتیرالر، اما بور ادا آشیق    –گار بیر  دیر. آنجاق اورادا واله ایله زرنایله بیرچک خانیم داستانی

زندانینی    39واله و آشیق شیرین اؤز هنریله    –شیرین نریمان اوچون چالیشیر و هر ایکی آشیق  

 نجات وئریرلر. 

سیندن بیر داستانی توپالییب، سیز حؤرمتلی اوخوجوالرا تقدیم  بیز ایلک دفعه اوالراق زنگان بؤلگه   

ورقا  "داستانی، هابئله    "آشیق یوسف جمال ایله طوطی شیرین سخن "جکده،  هائتدیک. یاخین گل

 ییک.جهنی تقدیم ائده"ایله گولشا
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 یوسف جمال –طوطی شیرین زبان 

 

 دده آشیق گالبعلی داوودبیگیین: داستانی سؤیله

 

درین دوشونجهدستان سؤیله     داستانالرین  لی، شیرین سؤزلو  ین  ائشیتدیگیمیز  آشیقالریمیزدان 

 دیر. آشیقالر بئله تعریف ائتمیشلر:بیری طوطی شیرین زبان داستانی

تبریزده عباله جان آدلی بیر حکومت آدامی واریدی. او شاه ایدی، پادشاه ایدی و یا بؤیوک بیر خان  

دولتی باشیندان آشیردی و بیر    –دیلر. عبداله خان مال لیایدی، یازیچیالر تاریخدن اوخویوب دئمه

لی بیر شاه ایدی. اوغلو داها بؤیوموشدو و اونا توی توتاماق ایستیردی.  دبدبه  – بؤیوک سارایی و کبکبه  

وزرا ایله مشورت قورور و تاجیرلری   –ایستیردی ائله بیر توی توتسون کی تایی دونیادا اولماسین. وزیر  

 باشینا ییغیب دئییر: 

 ندا زحمت چکه، هندوستان گئدیب و اوغلومون تویا خرید ائده؟ کیمدیر منیم یولو

بیر تاجیرباشی وارایدی، آدی خان وئردی. هامی اونو هندوستانا گئتمه یه مصلحت بیلیرلر. خان      

 وئردینی سارایا چاغیریر و اونا اؤز دستورونو بیلدیری. خان وئردی دئییر: 

 رم. قوربان من گئده -

لری آلسین. ی وئریر و پول دا وئریر و اونا تاپشیریر کی ان یاخشی شئی عبداله خان خرید صورتین

خان وئردی پولو و صورتینی آلیب هندوستان یولونا دوشور. آز گئدیر، چوخ گئدیر هندوستانا  

اؤزونه دئییر: یاخشی دیر گئدیم هندوستان شاهی نین یانینا، اونونال مقاوله یازدیریم    –چاتیر. اؤز  

نین سارایینا گئدیر. عبداله خانین سالمینی دا اونا چاتدیریم. هندوستان شاهی  و اجازه آلین و 

سالم وئریر. گؤرور شاه بیر صندل اوستونده اوتوروب، سلمانی اونون اوزونو اصالح ائتمه ده دیر.  

السالم ائشیدیر. بیر آزدان سونرا سالم وئردیکده نه شاه و نه سلمانی اونا جواب وئرمیر، آما علیکم 

 شاه باشینی دوالندیریب خان وئردینی گؤروب دئییر: 

 امرین اولسون بو گلمکدن. -
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میزین برینه باخیب دیله گلیر: گلمیشم قوللوغونوزدان اجازه آالم اؤز اؤلکه  –خان وئردی دور     

م. اما بیر ایشه حیدان قالمیشام. من سالم وئردیم اما سیز شاهی عبداله خان اوغلونا خرید ائده

 دیز. بیر حالداکی من سالم جوابینی چوخ اوجا سسله ده ائشیتدیم.  اب وئرمهمنه جو

دی.  طوطی، یا طوطی شیزین زبان   40پادشاه بویوردو: او قفسده کی قوشو گؤرورسن؟ اونون آدی  

منیم قوناقالریمی او قاباقالر. اونالرا خوش گلدین او دئیر. او بوتون قوناقالرین دا دیلینی بیلر. منیم  

 مه قوناقالرا او خوش گلدین دئیر.عوضی

میزین شاهینا خان وئردی سوداگر دئدی: قوربان او طوطودان هاردا اوالر، من ده آالم اؤز اؤلکه

 آپارام؟ 

 رم.  پادشاه دئدی: من اونو آلدیغیم پوال سنه وئره

سالدی،  خان وئردی سئویندی و عبداله خان وئره ن پولدان وئریب طوطونو آلدی. یولون بازارا     

بلکه خریدلرینی ده ائتسین. بازاردا دوالنیردی گؤردو بیر آدامین اوزونه نقاب چمیب دوالندیریرالر و  

 تومنه آلمیشیق، ایندی همان پوال ساتیریق.  500ییرلر: بو قولو پوال ساتیرالر. اوجا سسله اونله

سیرر واردیر. قاباغا گئدیب خبر دیر کی بیر  بونون اوزوندن نقاب اولدوغوندا بللی   -خان وئردی دئدی 

آلدی: آی قار داشالر بو قولون اوزوندن نقابینی گؤتورون اوزونو گؤروم، بیر ده آدینی منه دئیین. بلکه  

 بگندیم و آلدیم.

 دی. قول ساتانالر نقابی اوزوندن قیراغا چکدیلر و دئدیلر: بونون آدی یوسف جمال 

ل یارادیبدی کی دونیادا  ردو اهلل تعالی بو اوغالنی ائله گؤزهنقاب قیراغا چکیلدیکده ، خان وئردی گؤ   

 تایی اولمایا.

خان وئردی گئنه پولوندان بیر قسمتینی وئریب یوسف جمالی دا آلدی و بیر زرخرید قول کیمی     

اؤزونه مال ائتدی. بونالری عبداهلل خان پولو ایله آلیردی، اما اؤزونه چیخیردی. ایندی خریدی ائتمک  

ون داها آز پول قالیردی. اؤز پولو او قدر یوخودو کی یئرینی دولدورا بیله. هر حالدا مجبور قالدی  اوچ

لردن اوجوزلو آلیب صورتین دولدوردو  لر آلسین، حتا ایراندا اوالن جنسقاالن پولالرینان اوجوز شئی

 و تبریزه طرف قاییتماغا باشالدی.

اؤز ائدینه آپاریب قویدو و سونرا عبداله خانین سارایینا    تبریزه چاتدی و یوسف جمال ایله طوطونو   

 دؤندو تا خریدلری ده، بار و بندیلی سارایدا ائندیرسین.  



 

119 

 

تجاری سارایا ییغدی مجلیسه و دئدی: گلین توی    – طایفانی و تاجیر    – عبداله خان تامام ائل      

 خریدینه باخین. 

بونالرین هامیسی ایراندا دا وار. داها هندوستانا گئتمکم  تجار گلیب باخدیالر و دئدیلر:    –تمام تاجیر     

 ایسته مزدی.  

-عبداله خان بئله گؤردوکده قیزدی، عصبیلشدی و دئدی: سن منه توهین ائدیرسن. سنی اؤلدوره

 یم.جه

جماعت آراسیندا ولوله دوشدو. بیر عده دئدیلر: حتما خان وئردی پولو ایتیریب یا . . . گلین بیز پول  

ک، بیر ده هندوستانا قاییدیب گئتسین و خرید ائتسین. یوخسا عبداله خان  ییغیب خان وئردیه وئره

 اونون اؤلدوتدورر.  

دی، قرار اولدو هامی پول ییغیب خان وئردیه کؤمک ائتسینلر تا هندوستانا  عبداهلل خان دا قبول ائله

 گئدیب و دوزگون خرید ائتسین.

 ب عیالی بی بی خانیما دئدی:خان وئردی اؤز ائوینه گلی   

خانیم، ایش بئله گلیب، من یئنه هندوستانا گئتمه لی یم. طوطی دن موغایات اول. یئمک یولونو دا 

سینده یوسف جماال بیر اوتاق وئریب تاپشیریر کی: یوسف طین بیر گوشهاونا اؤیرتدی و بیر ده حیه

گلندن سونرا بیزه قوللوق ائله سین. معلمی  جک اونا تعلیم وئرسین تا من جماال مغلم گؤرموشم گله

ده گؤرور و اونا تاپشیریر کی : قویما بیر نفر یوسف جمالین اوزونو گؤرسون. حتا منیم اؤز خانیمیم  

 دا.

 خان وئردی دوباره هندوستان یولونا چیخیر.  

آل. کنیز    نین عیالی، کنیزلری اوالن یاسمنه دئییر: گل گئت بازاردان سورساتبیر گون خان وئردی

آلیر، سله گلیر حیهپولو  ایستهنی گؤتورور،  گئتمک  بازارا  دا  اورادان  ایله  ییر. گؤزهطه.  بیر سس  ل 

طین بوجاغیندا اوالن  ل بیر سس ایله اوخویور. حیهاوخوماغی ائشیدیر. گؤرور یوسف جمال نئجه گؤزه

ائله بیر   دیر کی تایی دونیادا تاپیلماز.  ل جوانگؤزهاوتاغا باش اوزالدیر. گؤرور یوسف جمالدیر. آما 

قاچا گلیر خانیما دئییر:   –للیگی اونو یولدان ائدیر. قاییدیر ائوه و  قاچا  بلکه ده یوسف جمالین گؤزه

 خانیم گل گؤر نه خبردی. 

 دین؟ خانیم دئییر: بس سن گئدیردیت بازارا، سورسات آالسان. بس نیه گئتمه

 دیم گلدیم. سن اولسایدین گلمزدین.یاسمن دئییر: من ای – کنیز 
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 نئجه؟ -

 لدیر کی دونیادا تایی تاپیلماز.آقام گتیرن قول ائله گؤزه -

 ک نه جوردی.ک گؤرهخانیم گلیر، یاسمنه دئییر: کئچ گئده

گلیر گؤرور کنیز دوز دئییر. کنیزه دئییر سن گئت بازار سورساتیوی آل. اؤزو دؤنور یوسف جمالین  

 ال دئییر:اوتاغینا. یوسف جما 

 ک منیم اوتاغیما.  دور گئده

اونون ایسته     ائدیر. معلم دئییر: خانیم، منیم  یوسف جمال سؤزونه باخمیر.  دیگیندن خوددارلیق 

م یوخدور قولو قویام بوردان ائشیگه چیخا. خان وئردی دستور وئریب هئچ کیمی قویمایام بورایا  اجازه

 گله یا بورادان گئده. 

چکه اوتاغینا آپاریر. اونا عشق عالمی    – ؤزونه باخمیر و یوسف جمالی زور ایله چکه  خانیم اونون س   

اونو تحویل آلمیر و سایمیر. خانیم یوسف جمالدان سوروشور:  اما یوسف جمال  ائدیر.  ایله محبت 

 لر اوالر؟ اورادا آرمود وار؟ آلما وار، قارپیز وار، اوزوم وار؟ یوسف جمال، هندوستاندا نه میوه

خانیم آدالرینی سایدیقجا یوسف جمال دئییر وار. آنجاق اوزومون اولمادیغینی بیلدیریر و دئییر:     

 میشم.من اوزوم گؤرمه

ییب. ایندی اونا اوزوم  اؤزونه دئییر: ایندی اولدو. پس یوسف جمال شراب دا گؤرمه  –خانیم اؤز     

 رم و باشینی قاتارام.  شرابی وئره

شوشه    شرابین  شربت سینآل  بیر  سویودور.  اوزومون  بو  دئییر:  و  دولدورور  گیالسی  گؤتورور،  ی 

 دیر. آل، ایچ. دیر. سس اوچون ده یاخشیکیمی

بیلمیر کی شراب ایچیر.  آلیر و  ائدهیوسف جمال  اونو مست  ر. آنجاق شراب یوسف جمالین  دی و 

یاواش دولو گؤز ایله خانیما باخیر و الین آتیب بی بی خانیمی توتور . .   –حالین عوض ائلیر. یاواش  

. 

نیر: یوسف جمال، ای خطاکار، ای نمک نشناس، نه ائدیرسن؟  بو وقتده طوطی شیرین زبان سسله

 یم نه خطا ائدیرسن.جهآقام گلنده دئیه

 ریر و کناردا اوتوروب فیکره دالیر.ائشیدیب اؤزونه گلیر. تئز خطادان اوز دؤنده یوسف جمال بونو

 خانیم دئییر: نه اولدو؟ نیه مندن منصرف اولدون؟ 

 جاق و اوندا خان منی اؤلدورر.یوسف جمال دئییر: سن او قوشون دیلینی بیلیرسن؟ دئییر خانا دئیه
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 خانیم: ائله بونا گؤره مندن ال اوزدون؟ 

سیندن توتور، بیچاغی گؤتورور طوطونون باشینی  لهسین آچیر قوشون لهدورور قفسین قاپی  خانیم 

 رم راحت اوالریق.کسسین. دئییر: من بونون باشینی کسه

 طوطی گؤرد دیل اونون جانینی خطره وئردی.

 سین.گؤزوندن اؤپ، بلکه خان وئردیه دئمه   –یوسف جمال: خانیم باشینی کسمه، اوزوندن 

 اما گؤره ک طوطی اؤز دیلینه گؤره نه دئییر:  

 بیر قوش ایدیم هندوستاندا توتدوالر، 

 توتوبان دا قفسلره آتدیالر. 

 عالم دئییبن ده جشنلرده ساتدیالر

 دیلیم بالالری سندن قازاندیم. 

 

 هندوستان ائلینده ائلیم اوالسان 

 وم اوالسان باغچادا آچیالن گول

 دیلیم اوالسان  –دیلیم، دیلیم 

 دیلیم بالالری سندن قازاندیم. 

 نین سؤزلرینه: قوش دا اوخویارمی؟ طوطی داوام ائدیر:خانیمین فیکری گئدیر طوطی

 من طوطی یان، یاالن گلمز دیلیمه

 چاره یوخدو حقدن گلن اؤلومه

 مرخص ائیله سن من گئده رم ائلیمه

 قازاندیم. دیلیم بالالری سندن 

قاناد ووروب الیندن چیخدی. پنجرهخانیمین فیکری گئتدی طوطی    نین نین سؤزلرینه. گؤردی 

نین باشیندا. گؤردو بو ایکی گناهکار نه  قاجاسیندا بیر باجا تاپیب اوچدو ائشیگه. اوتوردو سرو آغاجی

 ایش گؤرورلر.  

دین. ایندی ناراحت اولدو. لهنی زده طییوسف جمال خانیما دئییر: خانیم، اهلل ائدیوی ییخسین. طو

 جک.جک و او منی اؤلدوره خانا دئیه

 خانیم دئدی: یوسف جمال، سن هارالیسان؟ طوطی هارالی دی؟
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 یوسف جمال: ایکیمیز ده هندوستاندان گلمیشیم. 

 خانیم: بس سن سوطی یه یالوار، بلکه گناهیمیزدان کئچدی. بیزی باغیشالیا.

 یه نئجه یالواریر:  اللرینی قویوب قوینونا، طوطی یوسف جمال گلیب ایکی

 سنه دئییم طوطی قوشو

 سن ده غریب، من ده غریب. 

 اود توتار باغریمین باشی 

 سن ده غریب، من ده غریب. 

 طوطی:

 سنه دئییم یوسف جمال 

 هلم سنه اؤلوم یوخدو 

 کمال   –خدام وئریب عقل 

 هلم سنه اؤلوم یوخدو 

 یوسف: 

 یئرلرده بیز غریبیک بو 

 دوشموشم دواسیز درده 

 تانیمایان بیلمه ین یئرده 

 سن ده غریب، من ده غریب. 

 طوطی دئییر: ایکیمیز ده غریبیک، اما من گناهکار دئییلم. نیه خطا ائدیردین بئله یالواراسان. 

 طوطی:

 گؤیچک اوالن کئفین آالر 

 شانه آلیب زولفون دارار 

 غریب گلر بد ایش گؤرر 

 یوخدو هلم سنه اؤلوم 

 یوسف: 

 بو سؤزدن دوشدو گمانه

 دیوانه  –من اولالم دلی 
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 آند وئررم صاحیب زمانه

 سن ده غریب، من ده غریب. 

 طوطی:

 بو سؤزده دوشمه گکانه 

 دیوانه – هئچ اولما دلی 

 آند اولسون صاحب زمانه

 هلم سنه اؤلوم یوخدو 

. دئدی اؤلوم یوخدو. اما من بیلیرم  سؤز تمام اولدو. یوسف گلدی اوتاغا. دئدی: خانیم نه قدر یالواردیم

 خان گلنه قدر اؤلوم یوخدو دا.  

 ییر: یه یالوارماق ایستهدیر. بیر الینده قرآن و بیر الینده لچک. طوطیکنیز گلیر بیر حیله ایشله   

 باشینا دؤندویوم ای طوطی قوشو

 هر گناهیم اولسا باغیشال منی. 

 قوالم، قوللوغوندا نئجه کی وارام 

 گناهیم اولسا باغیشال منی. هر 

 طوطی: 

 باشینا دؤندویوم گئنه یاسمن 

 هر مطلبه دئسن من ده کی گللم 

 اؤلدورمزسن گینه ده سن 

 هر مطلبه دئسن من ده کی گللم 

 یاسمن:  

 یاسمنی سن ده گتیردین جزایه 

 چاره یوخدور حقدن گلن قضایه 

 سنه آند وئررم امام رضایه

 هر گناهیم اولسا باغیشال منی. 

 طی:طو

 بو گؤرسه نن پیامبرین منبری 
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 عرشین ستونودور یئرین لنگری 

 امدادا چاعیررام شاه حیدری 

 هر مطلبه دئسن من ده کی گللم 

 یاسمن: 

 سنسن جمعی قوشالر سروری 

 ریب خانیمیم منی التماس گؤنده

 عرشین ستونودور یئرین لنگری 

 محمد مصطفایه باغیشال منی. 

 طوطی:

 ترالن اؤز یئرینده ستوندی  –تولک 

 سؤیله گؤروم کیمین باغری بوتوندی

 یوخدور بو دونیادا وفا، آخر اؤلومدی 

 هر مطلبه دئسن من ده کی گللم 

میشن. من سنه  طوطی قرآن و لچکدن کئچه بیلمیر. دئییر: آی کنیر، سن کی دونیادا گون گؤرمه

 گؤره گللم. اما بی بی خانیم منی اؤلدورر.

 یاسمنه دئدی: سن دایان بوردا، من شهرین اوستونو دؤر ائدیم گلیم. طوطی 

سسله   اوجا  یئره.  اوجا  بیر  قوندو  ائدیب  دؤر  میدانی  االمر  صاحب  گلیب  هوایه.  قووزانیب  طوطی 

 سسلندی:  

ای جماعت، ائشیدین، بیلین. من بیر قوشام، دیل بیللم. خان وئردی منی هندوستاندان گتیریب. -    

میرم دئیک. اگر خان وئردی گلدی گؤردو من اؤلموشم  ائوینده بیر جایان اولوب، ایسته  ایندی اونون

 دئیین بی بی خانیم منی اؤلدوروب.

 بو سؤزو دئییب، گلدی قوندو یاسمنین قولونون اوستونه. یاسمن گتیردی ائوه.   

وطی سنین و بی خانیما دئدی: ائله همیشه منیم باشیما چالیرسان کی سن کنیزسن. سیاسمن بی

 یوسف جمالین سؤزونه باخمادی، اما منیم سؤزومه باخدی.

ائیلهو سؤز بیب    دی  نی آلدی. ایستهریندن دوروب یاسمنین الیندن طوطیدی. یئبی خانیما کار 

 اونون باشینی کسه. 
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هامیسی  د توتوب. صاباح بونو اؤلدورسن ملت  ائوی خراب قیزی. طوطی تبریزی شاهیاسمن دئدی:     

خان خطانی  اوالن  ائوینده  دئیهسنین  اؤلدورمهوئردیه  اونون  بیلینهجک.  سنین  سی  کی  چکدیر 

 ایشیندیر. پس بو ایشی گؤرمه. سن ده طوطیه یالوار، بلکه سنین گناهیندان کئچدی. 

ال آنده، اونا خوراک وئردی. اؤزو قرگؤزوندن اؤپدو. قویدو رفچه  – نین اوزوندن  بی خانیم طوطیبی    

 گی گؤتوردو. دئدی: بو قرآن و لچگه گؤره باغیشال. یوخسا یاسمن کیمدی؟ لچه

 بی خانیم:بی

 سن بیر قوشسان هامی قوشالر گؤیچه گی 

 گی آغ اوزه سالیبسان قارا بیرچه

 گی گتیرمیشم قرآنال لچه 

 مه.منیم سیرریم خلقه بیان ائیله

 طوطی:

 بی خانیم باشینا دؤندویوک ای بی

 رم بیلیر آقام گلسه دئیهاهلل 

 یم یوخدور منیم یاالنیم من طوطی

 رم اهلل بیلیر آقام گلسه دئیه

 بی خانیم:بی

 سن بیر قوشسان، جمعی قوشدان تاوارسان 

 شکر اوغارسان – قئیناغیندا قند 

 باش اوستونده یارادانی تانیرسان 

 مه. یم، خلقه بیان ائیلهرّقویما س

 طوطی:

 غی اگنیوه گئیمیسن سن ده آ

 بیر یارا چکمیسن ساغالماز داغی 

 اؤلدورمه ائوینده، یاخشی ساخال قوناغی 

 رم اهلل بیلیر آقام گلسه دئیه

 بی خانیم:بی
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 درین دریاالرا دولموشام  –درین 

 سارالیبان هئیوا کیمی سولموشام

 توتدوغوم ایشیمه پشمان اولموشام 

 مه.منیم سیرریم خلقه بیان ائیله

 طوطی:

 باغبانالر باغیندا یاخشی گول درر

 هر کسان آلنی نین یازقی سین گؤرر 

 سونرادان پشمانلیق نه درده دَسَر

 رم. اهلل بیلیر آقان گلسه دئیه

قاناد   سونرا  دئیندن  سؤزو  گئتمه  - طوطی  هندوستانا  چیخدی.  ائشیگه  ائودن  ووروب،  یه قانادا 

 باشالدی.  

 سنه خبر وئریم خان وئردی سوداگردن.  

میشدی. طوطی خان وئردینی گؤردو  وئردی هندوستاندان قاییدیب یولو بیر کروانسارادا دؤشهانخ

یاواش دوالنیب خان وئردی نین برابرینده اگلشدی. خان وئردی    –کی اؤز ایشینه مشغولدو. یاواش  

 گؤردو طوطی چوخ پریشاندی. دئدی:

 آی طوطی، بس سن بوردا نئینیرسن؟ هاردان گلیرسن؟ 

 دی: وئرخان

 سان سن بیر قوشسان ، جمعی قوشالر خانی -

 طوطی منیم ائویمی سن نئجه گؤردون؟  -

 سان دیندیرنده معرفتین کانی -

 طوطی منین ائویمی سن نئجه گؤردون؟  -

 طوطی:

 باشینا دؤندویوم گول اوزلو آقا 

 یارین یاره کؤنول وئردی اوینادی.

 یوسف جمالی گتیرمیشدی اوتاغا 
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 وئدردی اوینادی.یارین یاره کؤنول 

 وئردی:خان

 لردن آشیردیم قارلی گدیک  –قارلی 

 دولوب داشیردیم   –آراز کیمی دولوب 

 گئدنده ائویمی سنه تاپشیردیم 

 طوطی منیم ائویمی نئجه گؤرون؟

 طوطی:

 رم اؤز الینده قاالرسان من گئده

 نی بیر ده یاره ساالرسان من طوطی

 خانیمی بوشویوب یاسمنی آالرسان 

 ره کؤنول وئردی اوینادی.یارین یا

 وئردی باشالدی آغالماغا.خان

 طوطی:

 من طوطی یم، یاالن گلمز دیلیمه

 چاره یوخدو حقدن گلن اؤلومه

 رم ائلیمه سن من گئدهمرخص ائیله

 یارین یاره کؤنول وئردی اوینادی.

یه باشالدی. خان  قاندا ووروب چکیلدی گؤیه. گئتمه  –بیره قاناد    – طوطی سؤزون دئدی، بیردن  

اوتاغی ییغیشدیریب گلدی تبریزه. بار و بندیل ایله سارایا گئدیب عبداهلل خان ائوینده    – وئردی چادر  

 ائندیردی. دؤندو اؤز ائوینه.

ائده دئدی: سندن سوآل  و  یاقاغینا  آلدی  ائویمده  ییمجگم. چؤرهیوسف جمالی  یدییبسنو منیم  ی 

 سن. بی خانیمین داستانسنی منه دوز دئیهنله بیس

یوسف جمال دوز دانیشان بیر قول ایدی. دوزونو دئدی و دئدی کی سنین خانیمین خیانتکاردیر.  

من شرابین نه اولدوغون بیلمیردیم. منه شراب وئردی، باشیم قیزیشدی. اما طوطی قویمادی، منی  

 ده گناهیمدان قورتاردی.
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دی. شن یاشاییشا باشالدی. سیزده  طالقینی وئردی و یاسمنی اؤزونه خانیم ائیلهوئردی خانیمین  خان

 یئیب ایچین مطبییزه چاتاسیز.  

 داستان بوردا قوتاردی، دوشمان عمری قوتارسین.  

 یازیچیالرا جان ساغلیغی اولسون. –دئینلره 

 
 

 

 

 

 

 بابا لیسان 

 ین: آشیق یار محمد عیسی بیگلو سؤیله

 

 اهلل کالمیندا سؤیله بسماوّل 

 سن ده او داوره ائیله بیر پناه 

 قاچاندا اهلل دئییر، قوواندا اهلل

 سیز کالمی دانیشما دیلیم! اهلل

 

 دیلیم، سنی وئردی منه امانت

 مزلر خیانت امانته ائیله

 سن بو باش اوال سالمت ایسته

 نی دانیشما دیلیم! آغیزا گله

 

 آسارالر هرزه دئسن قیامتده 

 لر کوسرلرناحق دئسن حق دئین
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 پیس دانیشسان دیلیم توتوب کسرلر

 دیم دانیشما دیلیم؟ من سنه دئمه

 

 یئتیشدین مجلیسه وئرگیلن قوالق

 سین درک ائله، پیسلرین بوراقیاخچی

 گل گیلن ایکیمیز بیر قیفیل آالق

 ووراق آغزیمیزا دانیشما دیلیم.

 

 اوستهیئتیشدین مجلیسه اگلش دیز 

 نه بیرین یاخشیال، نه بیرین پیسله

 دوداغیوی قوی  دوداغیوین اوسته

 بیری دیندیرمه سه دانیشما دیلیم. 

 

 اؤزون یارانیبسان چاال ایچینده 

 سوموکدن حاصارلی قاال ایچینده

 بو باشی قویارسان بال ایچینده 

 شهادت وئرنده یاالنا دیلیم.

 

 زیلگئچی ده یون اولماز، قویوندا َق

 گدادان بی اوملماز یاشاسا مین ایل

 دانیشسان گوموش سن، دینمه سن قیزیل 

 قیزیل اول عالمده دانیشما دیلیم.

 

 و اما سیزه دئییم:
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سینده هنر اشرافالر مجل –سؤزویله اعیانالر   – تبریز شهرینده آشیق اسماعیل آدلی یاشاییردی. ساز

اونا حکیمانه سؤزلرینه گؤره احتراگؤستریردی.   تائید  هامی  ائله بیل یئددی مملکتدن  قویاردی.  م 

میدالی آلمیشدی. همان تبریز شهرینده لیسان آدلی دا یاشاییردی کی آشیق اسماعیلین سؤزلرینه  

لری آیاغیندا اوتوروردی.  وورولموشدی. لیسان اؤز یولداشالرینی ییغیب و آشیق اسماعیلین صحبت

سی اولدوغوندان الینی اوزادیر و سازی اله آلیر. القهبیر گون مجلسین سونوندا، لیسان آشیق سازینا ع

آشیق اسماعیل بونو گؤروب خوشالمادی و دئدی: بو ساز لیاقت ایستر و آشیق اسماعیل دان باشقا  

کمز اونا ال وورسون. بو طعنه سؤز جمع ایچینده، لیسانین اویینی سیندیردی. اونو یئره هئچ کیم گره

 چیخدی.  قویدی و خالق ایچیندن ائشیگه

ن لیسان، مچیده ساری گئتدی. اوردا دستماز آلدی،  اؤزونو یولداشالری آراسیندا کیچیلمیش گؤره    

دی اونو یا اؤلدورسون یا آشیلیق دا باشاری وئرسین. دان ایستهناماز قیلدی و دوعایا باشالدی و اهلل

شاه مردان اونا ظاهر اولدی و بیر   بیر زماندان سونرا اونو یوخو دوتدی، یوخو گؤردی. یوخودا علی ، او

باده بو  دئدی:  و  وئردی  اونا  کیمسهباده  اوچ  دوشدی.  دن  چؤللرخ  مجنون  بیری  وئریلمیشدیر.  یه 

نی باشینا ووردی.  ایکینجیسی کرمه وئریلدی کی عشق اودوندا یاندی و اوچونجی فرهادا کی تئشه

گؤر  او  و  گؤزستدی  صحنه  بیر  آراسیندا  بارماقالری  میدانیندا  سونرا  شاعیرلر  اهلی  تبریز  دی 

 جک. ییغیشیبالر. موال دئییر: صاباح ناهاردان قاباق آشیق اسماعلینان گؤروشه

سازی       آشیق  لیسان  گؤردولر  بیردن  قورولموشدی.  ییغواسی  آشیق  یئرده،  همان  گون  صاباحی 

وب، تعجبلندی. دئدی: الینده میدانا گیردی. آشیق اسماعیل لیسان الینده سازی و توتقون اوزونو گؤر

 اوغلوم گل مصلحتله شک. لیسان دئدی: خئیر، اوستاد دونن مندن نه سوروشدون؟ 

 – آشیق اسماعیل دئدی: سوروشدوم 

 گا، گا اوغالن سندن خبر آالییم 

 گوندوز گزَر هئی؟   –او نه دیر کی گئجه 

 او نئجه دفتردیر قلم دوتمور یازیلسین 

 هئی؟ نه قلم دیر او دفتری یازار 
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 لیسان جوابیندا دئدی: 

 گا اوستاد وئریم سؤزون جوابیت   –گل 

 گوندوز گزر هئی   –دور، گئجه نان گون آیی

 سینه دفتردی قلم توتماز یازیلسین 

 دیر دفتری یازار هئی. دیل قلم

 

 سوروشدی:اورداکیالر لیسانین دوزگون و متین سؤزونو ائشیدیب احسن دئدیلر. آشیق اسماعیل یئنه  

 او کیم ایدی تابع اولدی شیطانا 

 او کیم ایدی هئچ ده گلمز گومانا

 او کیم ایدی قصد ائیلر شیرین جانا؟

 او کیم ایدی دردی اولدو هزار هئی؟ 

 لیسان جواب وئردی: 

 بی نامازدی، تابع اولدو شیطانا 

 نکیر منکیر هئچ ده گلمز گومانا 

 عزرائیل دی قصد ائیلر شیرین جانا

 ی دردی اولدو هزار هئی.ایّوب اید

 آشیق اسماعیل گؤردو لیسانین وئردیگی جوابالر دوزدی. یئنه سوروشدی:

 او نه ایدی چشمه ایکن چای اولدی 

 او نه ایدی ال وورمامیش زای اولدو 

 او کیم ایدی یوخسول ایکن بای اولدو 

 او کیم ایدی سالدی اونا نظر هئی؟ 

 لیسان بئله جوابالدی: 

 ایکن چای اولدو  گؤز یاشی ایدی چشمه

 او گول ایدی ال وورمامیش زای اولدو 
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 حاتم ایدی یوخسول ایکن بای اولدو

 پروردگار سالدی اونا نظر هئی.

 دی: لیسان دوز جواب وئردیکده خالق اونو آلقیشالدی. سونرا آشیق اسماعیال اوز چئویریب بئله سؤیله

 سن قابیل اوستاسان، من سنه شاگرد 

 کدئدیجه ییا آچ گؤرهمن شاگیردین  

 نه گون یاییلدی مسجداالقصی 

 ک؟هاردان گتدیلر اونا داش گؤره

سنین   ایستیرم  سوروش.  سورغووی  سونراکی  دئدی:  سونرا  و  دایاندی  آز  بیر  اسماعیل  آشیق 

 م. لیسان داوام ائتدی: سورغوالریوا بیر یئرده جواب وئره

 کیم اولدو نقاشی، او داشی قازدی؟

 ی او داشی یازدی؟کیم اولدو صراف

 دی حروفون آزدی؟ کیم ایدی اوخویا بیلمه 

 ک؟کین ایدی دئدی اوزو قارا قاچ گؤره

 لیسان آرتیردی:

 ازلدن مشکیلدی لیسانین ایشی 

 نه گونده قیخیالر پیغمبر باشی؟ 

 دی یاشی یئر آلتیندا گاو ماهی نئچه

 کیاشین باغیشالدیم باشین آچ گؤره

 ک. چ گؤرهاوستا سن ده بو میداندان قا

اوچ گوندن سونرا سنین    – سینه باخدی، لیسانا دئدی: من اذن ایستیرم ایکی  آشیق اسماعیل چئوره

 سوآلالریوین جوابین گتیرم. 

آشیق اسماعیل مجلیسی ترک ائتجاغین شاگردلری لیسانی آرایا آلدیالر و دئدیلر: ایندیکی بیزیم  

 سن. ل ائدهک بیزی شاگردلیغا قبواوستادی سیناغا وئردین گره
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دی.  دی بو جوانالری باشسیز قویسون. اونا گؤره اونالرین سؤزونو قبول ائلهانصافلیقلیسان گؤردو بی

گؤزه یوسف  تعالی  اهلل  واریدی  گنج  بیر  ایچینده  اونا  شاگردلرینده  تقویمده  احسن  للیگینی 

 سی دئییل ایدی.دن باشقا اؤزگهباغیشالمیشدس و او ورقه

ن تاجیرلردن. تاجیرلر خبر گتیردیلر بیر ترسا قیزی اؤز شکیلینی نقاشالرا  ائشیدین شیروانا گئدهاما 

ییب و دئییب هر بیر آشیق اونو سؤزده باغالسا اونونال ائوله نه جه  چکدیریب و خالق ایچینده پایلی

 یم.

بیر اوخ چیخیب اونون ورقا بو شکیلی بیر تاجیر الینده گؤردو. بئله احساس ائله دی کی او شکیلده  

یینی توشالدی. هه، ورقا او قیزا عاشق اولموشدو. ائوه گلدی. طبیعی حالدا دئییل ایدی. نه یئدی،  اوره

 نه ایچدی و نه ده یاتدی. آناسی اوغلونون باشی اوسته گلدی و علتینی سوروشدو.

 ورقا شعر ایله آناسینا جواب وئردی:

 بوگون بیر کیمسنه گؤردوم 

 الینده دی کالم اهلل 

 اوخوردو الیف ازبردن 

 یسبح اهلل دیلینده دی 

 

 قیل نامازین، ذکرین ائیله

 گئت رکوعا شکرون ائیله

 گئتمه گیمین فکرین ائیله 

 دی. گلمک اهلل الینده

 

 بو ورقانین آخیر سؤزو 

 دی عشقین کؤزو ده مسینه

 پرزاد آدلی مسیح قیزی 

 دی. اؤزو شیروان ائلینده 
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آناسینا جریاندا قویوب تبریزدن چیخدی و شیروانا ساری یوال دوشدو. نئچه گوندن سونرا بعلی ورقا  

شیروانا چاتدی. شهرین ائشیگینده بیر باغ گؤردو، سانی بهشت باغالرینداندی. بیر گولوستان ایدی  

 هر گول اؤز محبوبونو تاپمیشدی. ورقا جوان ایدی و اوره یی خوش. 

دوواریندا   گؤروب  صفالی  حوض  باغی  بیر  اورتاسیندا  باغین  باشالدی.  وورماغا  قدم  باغدا  آشدی، 

 واریدی. یورقون ایدی و یوخوسوز. اورادا اوزانیب یوخالدی. 

اما بو باغ پریزادین باغی ایدی. پریزاد قیرخ اینجه بئل قیز یانیجا هر بیری بیر ایشه مشغول ایدی.  

ایدی. گولوستان گوللره یئتیشیردی بیردن    گولوستان او قیرخ قیزین بیری ایدی کی گوللرین مسئولو

گؤردو بیر جوان بوالغ باشیندا یاتیب. یاخینا گلدی. آی و گونشدن گؤزل بیر جوان گؤردو. گلیب  

 جوانین باشی اوسته اوتوردو و دئدی:

 یاتماگیالن بو غفلتده 

 قالخ مونسیم، ائلیم، اوغالن.

 یکءأییل بیر صحبت ائیله

 گولوم اوغالن.   –هم بولبولوم 

 

 سن بیر گولسن، گولو دسته 

 رر دوستا لر گؤندهندره

 م اوسته اؤزون دور چیخ سینه 

 دیلیم اوغالن.  - ام دوداغیم 

اما ورقا ائله یورقون ایدی کی اویانمادی. گولوستانین گؤزلریندن یاش آخیر و گؤزلور اوغالن اویانسین. 

شدو، اونو اویالتدی. گؤردو یانیندا بیر قیز اوتوروب. ورقا  بو زمان بیر دامجی یاشدان ورقانین اوزونه دو

 بونو گؤروب سؤیله دی:

 سیاه زولفون گون اوزوندن گؤتوردون 

 آچدین اوزون منه دئدین آیا باخ

 سن منی اوخالدین داغالر مارالی 
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 قاشین کمان، کیرپیک لرین یایاباخ.

 

 اونوم یئتمز درد اهلی نین اونونه 

 گونونه روز و شبیم بنزر محشر

 شیخ صنعان کیمی منی دینینه 

 آز قالیب آییرسین بو ترسایا باخ.

 

 خورشید خاورسن، ماه ممکنات 

 آغیز سوت دور، ریش اینجی دیر، دیل نابات 

 بی لحظه دانیشسان حی اولور ممات 

 گؤیدن یئره ائنن مسیحایه باخ. 

دانیشیغیندان کئچمه ورقانین  ایله  نئچه لحطه گلستان  باغا  میشدی  هله  پریزاد خانیمین  گلستان 

سیندن خبردار اولدو. تئز آیاغا قالخیب دئدی : قوی پریزاد خانیمب او بیری طرفه آپاریم بلکه  گلمه

ک اهلی  سنی بورادا گؤرمه سین. بونا گؤره تئز پریزاد خانیما ساری گئتدی، اما پریزاد خانیم اوره

ویونو بیلدی. گلستاندان هر نه سوروشدی گلستان  ایدی گلستانین اوزونون رنگیندن بیر اتفاقین دوشد

انکار ائتدی. پریزاد خانیم دور و بره باخدی و بیردن بیره گؤزو احووض قیراغیندا لینده ساز اوالن  

آشیغا دوشدو. یاخینا گلدی، گؤردو بیر اوجابوی و رعنا اوغالندیر کی گؤزه للیکده یوسفه طعنه ائدیر. 

و جوانین وارلیغی و آغیرلیغی ظاهیری گؤزه للیگی قدر ده واردیر یا یوخ؟ اؤزونه دئدی: گؤروم ب  –اؤز  

 دی:داها یاخینا گلدی و بئله سؤیله 

 دوالننام باشووا جوان

 کئچمه بو میداندان ایره لی 

 اولوم گؤزلریوه قوربان 

 لی کئچمه بو میداندان ایره
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 گل سنه دئییم عجم آشیغی   –گل 

 میداندان ایره لی سن ده کئچمه بو 

 اگنیمه گئیمیشم آل یاراشیغی 

 لی. گؤزَل ده وار گؤزللردن ایره

 ورقا جوابیندا دئدی: 

 جوانالر ایچینده شوخ و شنگین وار

 گه الف قدّین وار میدانا گیرمه

 سنلن دانیشماغا یاخچی حدّین وار

 لی.ورقا کئچمز اوستاسیندان ایره

 پریزاد خانیم دئدی: 

 تین اونوناقائل اولدوم شکّیا

 سککیزینه دوققوزونا اونونا

 آشیق گره ک گیره لقمان دونونا

 لی. کئچه بیلمز بو میداندان ایره

بیر   نئجه  و  کیمدیر  اوستادین  بیلمیرم  دئییلسن،  کیمسه  بیر  باشقا  شاگرددن  سن  دئدی:  پریزاد 

یازسین. ورقا دا اوستادی  اوستاددیر. سونرا امر ائتدی قیزالر ورقانی دوستاق ائتدیلر تا اوستادینا نامه  

 لیسانا بئله بیر نامه یازدی: 

 وصف حالیم من ده سنه یازارام 

 میش اوستا دورما، گل. نامه م یئتیشمه

 خالیق بیلیر شیرین جاندان بئزارام

 گونوم اولدو قارا دورما گل. 

 

 مسیحی لر اولوب منیمله باغلی 

 میش اوستا دورما گل م یئتیشمهنامه
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 نین دوستاغی اولدوم مسیحیگلدیم 

 سالیرالر زیندانا قارداش دورما گل.

 

 یام آنامدان آیری یام، الی باغلی

 یامیام، سینه داغلیآتام دان آیری

 آدیم ورقا، محمود تاجیر اوغلویام

 سالیرالر زیندانا قارداش دورما گل.

 نی آلیب یوال دوشدو.قاصد نامه    

 قیزالرا دئدی:پریزاد دورونده کی 

 قیزالر، ییغیشین قوالق آسین 

 ره گؤر نه دانیشیر هئیوه

 اوشاقدی کندینی بیلمیر 

 له.دانیشیر سؤزلر کته 

 

 یین نی سیز حاقلیمن دئیه

 یین آپارین دوستاق ساخلی

 یین لیقوالقالرین دان میخ 

 اوشاق چیخماسین سفره.

 

 یم مست مستانا پری

 دوشر سؤزوموز دستانا 

 ل گولوستانا وئره ک تحوی

 مبادا گولوندن دره.
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بیر حالداکی ورقانین    32گولوستانین   ایدی،  بیر قیز  یاخینا گلیب    20یاشی اوالن  یاشی واریدی. 

 ورقانی اؤزو ایله آپاردی دوستاق ائتسین. 

یین ائشیتدی کی بابا لیسان مجلیس قوروب و تامام وزرا و وکالو شهرین اما قاصد تبریزه یئتیشجه

بابا   یانینا گئتدی.  لیسانین  بابا  و  اولدو  وارد  قاصد مجلیسه  ائدیبلر.  او مجلیسده شرکت  اعیانالری 

 دیر.لیسان نامه آچیب گؤردو نامه اونون شاگردلریندن بیری اوالن ورقادان

نین مضمونونو بیلدی. بابا لیسانا دئدیلر سن گره ک اؤز  نامه مجلیسده الدن اله دوالندی و هامی نامه

 وستاق اوالن شاگردیوین دالیجا شیروانا گئده سن.د

یوالجاغینی یاخشی بیلیر تا منه یاردیمچی اولسون. دئدیلر:   – بابالیسان سوروشدو: کیم آشیقلیق یول  

کتده بیر قوچاق آشیق وار قوجا آشیق آدیندا. او عمرونو آشیلیقدا کئچیرمیش. بابالیسان ناچار قالیب  

وال دوشدو. قوجا آشیق بیر داغین اوستونده اوتورموشدو. گؤردو بیر قوجا آشیغین کندینه ساری ی

 دی:نین یادینا دوشوب بئله سؤیلهجوان آشیق گلیر. اؤز جوانلیغی

 رم قوجالیغین الیندن داد ائیله

 دوالشیر آغزیمدا دیل سؤزه باخمیر.

 کئچن گونلریمی یادا ساالندا 

 گلیر گؤزلریمدن سئل سؤزه باخمیر.

 

 گؤزومون قاباغی دومانا دؤندو 

 عؤمور گلدی کئچدی زمانه دؤندو

 منیم الیف قددیم کمانه دؤندو

 یئردن دورانمیرام بئل سؤزه باخمیر.

 

 قوجا آشیق فلک سندن کسه جک

 قارداش هامی سندن کوسه جک –قوهوم 

 غذانی یئینده الین اسه جک
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 اوندا گؤررسن کی ال سؤزه باخمیر.

 

 چالدی:  یئنه باشقا بیر هاوا

 هارای جوانلیغیم گئتدی الیمدن

 داد سنین الیندن آمان قوجالیق 

 یئری ینده هوشوم گئدیر باشیمدان

 انیر گؤزلریمه دومان قوجالیق.

 

 ترالن کیمی شییاردیم داغالرا 

 بولبول کیمی گاه انردیم باغالرا 

 باغبان کیمی دوالناردیم تاغالرا 

 قوجالیق. ایندی عالج یوخدور دوالن 

 

 بیر وقت واریدی قوجالیغا گئلردیم 

 باشیم جکمه میشدی هاردان بیلردیم؟ 

 آشیق دئیر جوشقون چای تک گلردیم 

 او کئچن گونلره اومان قوجالیق. 

قوجا آشیق گؤردو جوان آشیق اونون سوراغینا گلیر. باهانا تاپیب قادینی نین یانینا گئتدیب دئدی: 

 جوان آشیق منی تاپماسین. اونونال باش باشا قویماغا حوصله م یوخ. منی تندیر ایچینده گیزلت بلکه  

بابا لیسان گلیب قاپینی دؤیدو. قادینی گلیب قاپینی آچدی. بابا لیسان سوروشدو: باجی، بورا قوجا 

 آشیغین ائوی دی؟  

 دئدی: هه،  

 سوروشدی: ایندی هاردادی؟ 

 قادین دئدی: تندیره گیریب و قاپاغینی دا قویوب 
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 یسان ایره لی گئدیب و تندیری تاپدی. قاپاغینی گؤتوروب دئدی:بابا ل

 عمی جان بوردا نئیلیرسن؟

 یمیشدی دئدیم بیر آز ترله سم یاخشیدی. قوجا آشیق دئدی: بیر باالجا سویوق ده

بابا لیسان دئدی: آشیق سنین یاردیمینا احتیاجیم وار. شاگردیم شیرواندا دوستاق اولوب. گره ک 

ک. سؤزده باغالساق چوخلو انعامین منیم یانیمدا وار و اگر باغالنساق بیزی اورایا گئدهمنلن گلیب  

 جکلر.  اؤلدوره

 آشیق دئدی: من قوجایام و آشیقلیغی، ساز چالماغی ترکیتمیشم.

دی. قوجا آشیق ناچار قالیب سازینی دوواردان آشاغی ائتدیردی  اما بابا لیسان یئنه کؤمکلیک ایسته

 دی:و سؤیله

 آی آقاالر، منیم قارا بختیمدن 

 باخدی چرخ فلک منه کم ایندی

 دیم دوالندین دونیانین سیرین ائیله

 دیم اؤزوم تک بختی قارا کم ایندی. گؤرمه

 

 گؤزلرینی قیلیب گؤل بوالغینا 

 لیلی مجنون گلر گؤز بوالغینا 

 هجران چشمه سینه، گؤز بوالغینا 

 تزه دن مو اکیم باغ تیکیم ایندی

 

 الهی یام قلب دئییلم آشیق آل

 دوز سؤز دانیشماغا قلب دئییلم 

 چکسه لر محنگه قلب دئییلم 

 ناشی صرّاف منه باخدی کم ایندی.
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ک بو آشیق ایله شیروانا گئده سن. آشیق دئدی: من قوجا آشیغین خاتینی اصرار ائتدی کی سن گره

 قوجالمیشام، نییه قویموسوز ائویمده قاالم؟ 

 دی:خاتینیندان یاد ائدیب ایکینجی قادینینا بئله سؤیلهقاباقکی 

 ییم آی آقاالر وصف حالیم سؤیله

 یاردا دئدیجه یین یار ایدی گئتدی 

 ییم ختجر آلیب باغریم باشین تئیله 

 کیمی گؤردون یاریدی گئتدی 

ریزاد خانیما  باالخره قوجا آشیق و جوان بابا لیسان شیروانا ساری حرکت ائتدیلر. شیروانا چاتینجا پ   

خبر یئتیشدی زندانی آشیغین اوستادی شاگیردی دالیجا بورا گلیب. پریزاد خبردار اولوب امر ائتدی  

 سینلر و شهرین اعیانالری خالق ایله برابر اورایا چاغریلسین.نی بزهدئییشمه مجلیسی و میدانی

هامی گلندن سونرا پریزاد خانیم گؤردو دوغرودان بؤیوک بیر مجلیس قورولوب. اونا گؤره تصمیم     

توتدو اوّلجه شاگیرلرینی میدانا گؤندرسین تا بابا لیسانین شاگیرلریله دئییشمه آپارسین. پریزاد خانیم  

بیر   آشیق    18طرفیندن  قوجا  ده  طرفیندن  لیسان  بابا  و  شاگردی  دیللی  یه  یاشیندا  دئییشمه 

بئله   تعجبله  و  باخیب  اوزونه  آشیغین  قوجا  شاگیردی  جوان  ان  پریزادین  قاباقجا  حاضیرالندیالر. 

 دی:سؤیله

 سنه دئییم قوجا کیشی 

 سن بورا هوس گلدین می؟ 

 سالدین چتینه بو ایشی 

 سن بورا هوس گلدین می؟ 

 قوجا آشیق دا بئله جواب وئردی:

 ره گؤر نه دانیشیر هئیوه

 جیز گؤردذون می؟ سن منی عا

 دانیشیر سؤزلر کته له 

 سن منی عاجیز گؤردون می؟ 
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 جوان آشیق دئدی: 

 سیز ده باخین بو سارساغا 

 بؤرکی اوزون قورومساغا 

 .ئررم ساالرالر دوستاغا 

 سن بورا هوس گلدین می؟ 

 قوجا آشیق اونون ادبسیز سؤزونون قاباغیندا بئله سؤیله دی: 

 دانیشما کم بنیتلی 

 یریق ذاتلی اصلین یوخدور ق

 چوخ دانیشما پیس آروادلی 

 سن منی عاجیز گؤردون می؟ 

پریزاد گؤردو قوجا آشیق اونون شاگردینی باغالیاجاق، اونا گؤره طاووس کیمی میدانین اورتاسینا  

سؤز ساواشینا چاغیردی. اما گؤزو اونا دوشدوکده حیران قالدی چونکی    –گیردی و بابا لیسانی ساز  

نا عاشق اولدو و  ک اوک مین اورهمیشدی. بیر اورهل جوان گؤرمهاو گونه کیمی بئله بیر رعنا و گؤزه

 یینده آرزیالدی اگرجوان آشیغین باغالسا اونونال ازدواج ائده جک. اوره

اینجیتمه اونو  اولوردو  باسدیریلی  چوخ موغایات  اوستو  اونا گؤره  باغالماسین.  اونو  سین و سؤزلریله 

 سؤزلر اوخوماغا باشالدی: 

 گل گل سنه دئییم عجم آشیغی 

 سن اؤزونو ساخال پنهان ایچینده

 وخ اوغالنالر من قویموشام سرگردانچ

 من ده بیر نهنگم شیروان ایچینده.

 بابا لیسان اونون قاباغیندا بئله اوخودو: 

 گل گل سنه دئییم مسیحی قیزی

 تک اؤزونو گؤرمه میدان ایچینده

 لردن چوخون گؤرموشمسنین تکین
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 قیز تئز بیر قیفیل بند و معما اوخودو: 

 دوغرو خبر؟کیم کیمه گتیردی بیر  

 کیمین حؤکمونده ایدی او جنّ و بشر

 آدیم پریزاددی صاحب لشکر 

 من ده بیر نهنگم شیروان ایچینده.

 بابا لیسان جواب وئردی:

 جبرئیل پیغمبره گتدی بیر خبر 

 سلیمان حؤکمونده ایدی او جن و بشر 

 دیر حیدر دی، پیریم اؤز آدیم لیسان 

 من ده مسلمانام اسالم ایچینده. 

 سوروشدو:  قیز یئنه

 او کیم ایدی گونو گؤردو دیزینده

 او کیم ایدی اخالل یوخدور سؤزونده

 او کیم ایدی گزدی عمّان ایچینده

 او کیم ایدی قالدی رضوان ایچینده؟ 

 دی:جوان آشیق سؤیله

 پیغمبر ایدی گونو گؤردو دیزینده

 او آلاله دی اخالل یوخدور سؤزونده

 جبرئیل گزردی عمان اوزونده

 سلمان قالدی رضوان ایچینده. حضرت 

 بو دفعه بابا لیسان قیفیل بندی و معمانی بئله باشالدی:

 گل گل اوستاد وئریم جوابین 

 یارانمیش دونیایا نئچه گلیبدیر؟ 

 خُدام خلق ائیله ییب مین مین کالکه 
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 اونالرین افضلی نئچه گلیبدی؟ 

 وروشدو:پریزاد خانیم اونون جوابیندا معطل قالدی. بابا لیسان گینه س

 دیر کی یوسان گئتمز قاراسی؟ او نه

 دیر کی یوخدور اونون چاراسی؟ او نه

 اسماعیل قوچ قوربانی نین آناسی 

 نه آی دا، نه گونده قوچا گلیبدیر؟

 پریزاد گینه ده جوابدا قالدی. بابا لیسان سوروشدو: 

 او لیسانام من ده آشدیم بو دیکی 

 کیم ایدی سرواندان آییردی لؤکی؟ 

 نین کؤکی دا توبهبهشت رضوان

 سرنده یاپراغی نئچه گلیبدیر؟ 

  –پریزاد خانیم گینه جوابدا معطل قالدی و دئدی: بیلمیرم. سن منی باغالدین و من سنین شرط  

 سروطووا قوالق آساجاغام. 

آشیق. سنین ده    40آشیغی دوستاق ائدیبسن و بو قوجا آشیق ایله اولور    30بابا لیسان دئدی: سن  

کنیزینله ائولنسینلر و    40آشیق آزاد اولسون و سنین    40اراواشین )کنیزیم( وار. اذن وئر بو  ک  40

 خ توی توتاق.4صاباح بو میداندا 

پریزاد دا قبول ائتدی و دوستادا اوالن آشیقالری آزاد ائتدی. او گونون صاباحیسی شهرین میدانیندا  

 ر. آواز ایله توی توتدوال –کن ساز گلین ایله کوره 40

 ک آرزوالرینا چاتسینالر.آرزوم بودور هامی انسانالر اؤز اوره

  *** 
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 شاه اسماعیل داستانی 

 آشیق حسین ابراهیمیین: سؤیله

 نین آدی ایله سؤزومو باشالییرام. گؤزل آلالهین و گؤزل تانری

 

غملی   ساراییندا  اؤز  گون  بیر  کی  شاهدن  ابراهیم  چئوره   –ائشیدین  و  اوتورموش  سینه  کدرلی 

نین مدحینده شعر  اوخویا اورا گلیر. درویش حضرت علی –باخیردی. بیردن گؤردو بیر عارف اوخویا 

 اوخویور. شاه ابراهیم اونو گؤروب سئویندی. اونون منظور و مقصودونو سوروشدو. عارف دئدی: 

 سن؟ون سن غملی ایدین من بورا گلدیم. دئ گؤروم نییه غملیچ

 شاه ابراهیم دئدی: من پادشاهام هئچ بیر آرزوم یوخ مگر بیر اوالدیم اولسایدی. 

عارف بیر آلما اونا وئریب دئدی: بو آلمانی سویوب خاتونون ایله میل ائت. اهلل تعالی سنه بیر اوغول  

 آد قویارام.رم اونا  عطا ائده ر. من اؤزوم گله

آی دان سونرا شاهین خاتونی بیر اوغالن دوغدو.    9سینی یئرینه یئتیردی.  ابراهیم شاه عارفین توصیه

تانیشالر توپالندیالر اوشاغا آد سئچسینلر. شاه دئدی: او عارف کی منه آلما وئردی اؤزو   – تامان ائل 

ماعیل آدالندیردی و دئدی: فیالن  آد قویماغا گله جکدیر. عارف مجلیسده حاضیر اولدو و اوشاغی اس

 دیر.سلطنت آتیندان اوالن کهیالن دا اونون آتی

درس   قدر  آخشاما  سحردن  اسماعیل  قویدوالر.  خانایا  مکتب  بیر  اوخوماغا  درس  بؤیودو  اسماعیل 

اسماعیل   و  دوشدو  مکتبخانایا  ایشیغی  گونشین  گون  بیر  گؤرموردو.  اوزونو  گونشین  و  اوخوردو 

اونا وئرمه  نعجبلندی.  جواب  اونا  میرزا  سوروشدو.  اوستاددان  و  گؤره  گئتدی  یانینا  آتاسی  دی، 

شهر  و  گونشی  قوی  یوخ  عیبی  دئدی:  آتاسی  قویدو.  اورتایا  اونونال  اولدوغونو  ماراقلی  اسماعیلین 

 آدامالرینی گؤرشون. اسماعیل گون اورتا چاغی ائشیگه چیخیب و باشقا بیر دونیا ایله تانیش اولدو.

ایسته بی    آتاسیندان  اسماعیل  گون  تماشا  ر  دا  اووچولوغو  گئدیب  چؤله  و  داغا  وئرسین  اذن  دی 

برابر و بیر وزیرینن اووچولوغو یولالدی. اوو یئرینه   اونو یولداشالریال  ائتسین. آتاسی اذن وئردی و 
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دو: بو ل حئیوان گلیب بوالقدان سو ایچدی. ایماعیل وزیردن سوروش چاتدیقدا بیر گؤرکملی و گؤزه 

 دی؟ وزیر دئدی: جیران دی.نه

 اسماعیل دئدی: من ایستیرم بو جیران منیم اولسون 

 وزیر دئدی: جیرانی توتماق اولماز.  

 اسماعیل دئدی: اما من اونو دیری ایستیرم.

بیلمه توتا  جیرانی  ائتدیلر  نه  هر  جیران  اما  گئتدی.  دالیجا  جیرانین  مینیب  آتا  اسماعیل  دیلر. 

آدی قمر دایی ایدی اونون دالیجا گئتدی تا چادرینان دولو بیر   –سماعیل دا آتی ایله  اوزاقالشدی. ا

اوخ   اوسته و  الوان چادرا گیردی. اسماعیل آت  بیر  الینده چادیرین    – یایالغا چاتدی. جیران  یای 

 قاباغیندا دایاندی. بیر قادین چیخیب دئدی: سن کیمسن و نییه بورا گلمیسن؟ 

 . اذن وئرین جیرانیمی توتوب گئدیم. اسماعیل دئدی: منیم اووم بو چادیرا گیردی

 دی. قادین دئدی: اما بو جیران اوو جیرانی دئییل اونون صاحیبی بو چادیرین مالیک اوالن گلزار خانیم

نین تاماشاسینا محو اولدوالر. گلزار  یاواش یاواش قیزالر اسماعیل دؤورونه ییغیشیل و اونون جمالی

ق  ائشیگه چیخان  ایچینده گؤردو  بیر  چادیرین  اؤزو ده چیخدی. گؤردو  بونا گؤره  قاییتمیر  یز داها 

اوخ ال دایانیب. جوانین جمالینی گؤروب اوره کدن اونا وورولدو.    –جوان آت اوستونده ، الینده یای  

ز اونالرا بیر باش ییرلر. اذن وئرسهبیر آز دانیشیقدان سونرا اسماعیل دئدی: یولداشالرم منی گؤزله

گلزارا وورولموش کیمی یولداشالری دالیجا آیریلدی. یولداشالرینا چاتدیقدا گؤردو  ووروم. با سؤزلرله  

بس  سوروشدوالر  گؤردوکده  اونو  اولوب.  مشغوا  ایشه  بیر  بیری  هر  و  ووروب  چادیر  یولداشالری 

 هاردایدین؟ 

 اسماعیل دئدی: من بیر قیز گؤردوم اونا وورولدوم اونونال گؤروشوب آیریلدیم. 

 وزیر دئدی: 

 الن، داغدا یار نه ائدیر؟ اوغ

اسماعیلین سؤزونو  اونا گؤره  وئرسین.  اونو شاهزادایا  آرزوالییردی  ایدی کی  وار  قیزی  بیر  وزیرین 

 ائشیتمز توتدو. 
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کاروان شهره دؤنوب ابراهیم شاه گؤزلوردو گؤرسون اوغلو اوودان نئجه قاییدیر. شاه اوغلونو پوزقون  

 سوروشدو.   گؤردو. وزیری یانینا چاغیریب علتینی

وزیر دئدی: اوودا بیر جیران گؤروب اونون دالیجا دوشدو. بیر ساعاتدان سونرا قاییدیب منه دئدی کی  

 دیم نه دئییر. من یاردان آیریلدیم. بیر سؤزلر دانیشدی کی بیلمه

 ک اؤزوم یاخیندان اونو گؤروم. ابراهیم شاه دئدی: گره

 شاه اوغلونو گؤروب سوروشدو: اوغلوم نییه اوزده رنگین آتیب؟ نه اولوب، منه دئ.  

 ک سؤزومو دئیردیم.اسماعیل دئدی: آتاجان، بیر سازیم اولسایدی اوره

 دی:سی اوسته قویوب بئله سؤیلهشاه امر ائتدی بیر ساز گتیردیلر. شاهزادا سازی سینه

 دنازل شکاریم دا چیخدی مشرق

 دی.ینی گؤردوم آیه بنزهماه جمال

 گهخورشید تعجیل ائتدی جمال گؤرمه

 دی.دؤندو دؤندو یئنگی ماهه بنزه

 

 او چمنده بیر قیز دوردو یئریدی

 ساچ سونبولو دؤرد بیر یانی بورودی 

 دیخبر آلدیم بو قیز کیمیم ائلی 

 دی.بَیه بنزه -دؤندو دؤندو خانه  

 

 شاه اسماعیل اوینادیردی بازینی 

 اوچوتموشدو اؤردک این قازینی 

 من ده سؤیدوم خواجه رشید قیزینی 

 دی.حُکمو چوخدور او شاهه بنزه

 رم خبر آلیب منه گتیرسینلر. رهشاه ماجرادان خبردار اولوب دئدی: من کیمسه گؤنده
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نال  شاهین آدامالری یایالقدان دؤنوب شاهزادانین دئدیکلرینی تائید ائتدیلر. شاه وزیری چاغیریب اونو

 ریب اونا ائلچی اولسونالر.مشورت ائدیب و دئدی: نئچه آدام گؤنده

ائالت بونالر  قوربان،  دئدی:  اوچون  اولمادیغی  راضی  بونا  چوبانوزیر  گرهدیالر،  اونالرین  دیالر  ک 

چی بو ایشه سئچیب خواجه رشیدین  رک. من دئیردیم نئچه چوبان و ایلخیحددینده ائلچی گؤنده

 ق. یانینا یولالیا

سینه بیر کله قند قویوب یوال سالدیالر. نین سفرهشاه امر ائتدی نئچه چوبان حاضیرلدیالر. هر بیری

لر یایالغا چاتیب و کله قندلری آچیب خواجه رشیدین قاباغینا قویدوالر. خواجه رشید دئدی:  ائلچی

 شاه نئچون سیزی گؤنده ریب؟  

 وبان.چوبانالرین بیری دئدی: سیز چوبانیز، بیز ده چ

 نیب دئدی: دورون گئدین. منیم سیزه وئرمه لی قیزیم یوخ. خواجه غضبله

دیلر. شاه بیر باالجا دوشونوب اؤزو ایله دئدی: خواجه رشید  لر دؤندولر. ماجرانی شاها تعریفلهائلچی

 رئیدیم.  لیگه گؤندهالری ائلچیچی کمز ایدی چوبانالری، ایلخیدوز دئییر. من گره

نئچه دفعه  گؤنده  بو  سئچیب  رشید  کیمسه  خواجه  چاغیرسینالر.  قوناق  رشیدین  خواجه  تا  ردی 

لیگی ده دئدی.  دوروب نئچه کیمسه ایله برابر شاهین قوللوغونا گلدی. دانیشیق آراسیندا شاه ائلچی

لیغا  ائلچیسیز و بؤیوم امیرلر و وزیرلر یانیزدا واردیر. اما نئچه چوبان  خواجه رشید دئدی: سیز پادشاه 

اؤزو   دفعه  بو  و  ائتدی  اعتراف  اشتباهینا  اؤز  دا  دئییل. شاه  شأنیزده  ایش سیزین  بو  یولالمیشدیز. 

کن اولسون؟ ائلچیلیک ائتدی. خواجه رشید قبول ائدیب دئدی: شاهزادا یاخشی کیم واردیر منه کوره 

 لیکله توی قرارینی قویدوالر.بئله

ی خانیمیسی امر ائله دی تامام ائل چادیرالریله حرکت ائله خواجه رشید عائیله سینه خبر یئتیشد

 سینلر. خواجه رشید یایالغا چاتاندا ائلین حرکت ائتدیگینی بیلدی.

ا میندی آناسی نا ساری گئدیب    "قمر دای"  –خبر شاهزاده اسماعیال چاتدی. او دا معروف آتی نا  

 سی آلدی. گئتمک اجازه

یایالغا چاتاندا گؤردو هامی گئدیب تکجه بیر قاری قالیب، او دا بوالغ باشیندا اوتوروب. یاخین گئدیب  

نامه  اسماعیل  وئردی.  نامه چیخاردیب شاهزادایا  بیر  قاری  نشانی سین سوروشدو.  گلزار خانیمین 
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سه یسترسنآچیب بیلدی گلزار خانیمدان دی. گلزار یازمیشدی بیز شیرازا ساری گئدیریک. منی ا

ریب   گؤسته  قیزینی  اؤز  گؤره  اونا  ایستیردی  ساخالماق  گئتمکدن  شاهزادانی  قاری  گل.  دالیمجا 

ییب  یه گئدیب، گل منیم قیزیمال توی ائله. اسماعیل اونون سؤزونو رد ائلهدئدی: گلزار باشقا بیر اؤلکه

ونون قیزینی بگنمه ییب  لی سؤز دانیشیسان. قاری گؤردو ادئدی: من گلزار دالیجایام، سن گولمه 

ییم بلکه منی بگندی. اونا گؤره دئدی: شاهزادا اؤزو ایله دئدی: قیزیمی بگنمه دی قوی اؤزومو تعریفله

 رم گل منله ازدواج ائله.من اؤزون مین جوانا دگه 

دیب دئدی: سن منیم آنام یئرینده  یی گلدی. گلزارین نامه سین گؤرسهشاهزادانین بوندان داها گولمه

یم. اسماعیل قمر دایی آتینی  لیدیر. من اؤز گلزاریم دالیجا گئتمهسن و قیزین منیم باجیم کیمی

قارتال کیمی اوچدو. داغالردان   بیر  اورا  دره  –میندی و  بیر سارای گؤردو  اوزاقدان  لردن کئچدی. 

دؤوره سارایین  گؤردو  یاخینالشاندا  دوشدو.  یوال  قمردایساری  قازیلیبدی.  ختدق  جوالنا سینه  ی 

گتیریب خندق اوستوندن آتیلیب سارایین دروازاسینا چاتدی. گؤردو دمیر قاپیسی وار و بیر بؤیوک 

دی گینه آچیلمادی. قیلینجی چکیب  قیفیل. هر نه چالیشدی قیفیل آچیلمادی. گوپون ایله گوپسه

ا گئتدی گؤردو  قیفیال ووردو قیفیل کسیلدی. شاهزادا سارایا گیردی.  گؤردو هئچ کیم یوخ. قاباغ

بیر   –آت آخیری وار. آتینی بیرینه باغالدی و اؤزو سارایین اوتاقالرینی بیر    7حیاطین بوجاغیندا  

دی. آخیرینجی اوتاغا چاتدی. پرده نی کنارا وورمادا گؤردو  گه باشالدی اما هئچ کیمی گؤرمهگؤرمه

واب ائشیتمه دی. سسله دی آما  بیر گؤزَل قیز بیر پری کیمی اورادا اوتورموش. سالم وئردی آما ج

دی. آما گؤردو قیز آغالییر. یالواریب اونو للیکده قیز کار و اللدی. دئدی: حیف بو گؤزهجواب گلمه 

 دی؟دیله گتیردی. قیز دئدی: من بیر ساواش اوچون آغالرام. شاهزادا دئدی: بو ساواشین دلیلی نه

اؤزومم. منه خاطر ایللردی کی ایکی قبیله بیر بیری قیز آدی پری ایدی دئدی: ساواشین علتی من  

 ایله ساواشیرالر و بو آرادا من قورخورام قارداشیم اؤلسون. 

ائتمه قبول  باریشدیرام  آراسین  اونالرین  حاضیرم  من  دئدی:  اسماعیل  دوشمنسهشاهزادا  له  لر 

 ساواشام. 

 ندا قویدو. نین آراسیگئجه اولدو. شاهزادا قیلینجینی چیخاریب اؤزونن پری
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قارداشالرین دوشمنله    7صوبح قیز شاهزادایا آذوقه حاضیرالدی و اونو یوال سالدی. شاهزادا گلیب  

دی. اؤز اؤزویله  چادیری وار، شک ائله  6قارداشین تکجه    7ساواشدیغی یئره چاتدی. باخدی گؤردو  

 دئدی: اولما قارداشالرین بیری اؤلموش اوال.

اونالر آوازال  و  شعر  شاهزادهاؤزونو  گیردی.  ساواشا  و  تانیتدیردی  گلمها  جرأت نین  قارداشالر  ییله 

دانا    8نین سارایینا ساری قاییتدیالر. پری  تاپدیالر و دوشمنی سیناغا اوغراتدیالر. سونرا باهم پری

آدام    7آدام یئرینه    8قارداشی و بیر شاهزادا اوچون حاضیرالمیشدی. اوزاقدان گؤردو    7کؤک قوچو  

ؤز اؤزونه دئدی: وفاسیز شاهزادا منی آلالدیب و بورادان قاچیبدی. آما یاخینا گلدیلر و گؤردو  گلیر، ا

ائله فکر  بئله  اولدو.  ناراحت  یوخدی. چوخ  قارداشی  بیر  آما  گلیر  دا  قارداشی ساواشدا  شاهزادا  دی 

 دی.اؤلوب. آما قوچالرین باشینی کسدی و قارداشالریندان و شاهزادادان پیشواز ائله

دی گلزار دالیجا گئتسین. پری خانیم دئدی:  او گونون صاباحی شاهزادا پری خانیمدان اجازه ایسته

سن قاییداندا منی ده اؤزوونن حکومت یئریوه و شاهلیق سارایینا آپاراسان. شاهزادا ک قول وئرهگره

 دی. دا قول وئریب حرکت ائله

ایکی یوال چاتارسان. سوال ساری گئتسن شیرازا پری خانیم یولو اونا گؤرستدی و دئدی: فیالن یئرده  

دی بلکه پری اونو آلالدیرمیش یا منی  چاتارسان. شاهزادا گلیب ایکی یول آیریمینا چاتدی. فکر ائله

امتحان ائلیرمیش. اونا گؤره ساغا ساری یولو دوتدو و بیر زاماندان سونرا بیر یئره چاتدی کی چوخلو 

ئدیب گؤردو بیر کیشی مخصوص پالتار اگنینده نگهبانلیق وئریر.  چادیرالر قورولموشدی. یاخین گ

دن  دی. نئچه دقیقهاونو یئره ییخیب پالتارالری اگنیندن چیخاریب اؤزو گئییندی. بیر زامان گؤزله

دیک.  سونرا گؤردو ایکی نگهبان اونا ساری گلیرلر. یاخینالشیب دئدیلر: رئیش، فیالن کسی تاپا بیلمه

بیلدی   گؤره  شاهزادا  اونا  ایمیش.  دئیسی  بورانین  او  دئییرلر.  آدامی  پالتارینی سویوندودوغو  همان 

یاواش سس ایله دئدی: عیبی یوخ، سیزینن ایشیم یوخ، گئده بیله سیز. او ایکی نگهبان خوشحاللیقال  

 گئتدیلر.

اور گلیردی  مطبخدن  ایسی  غذا  ایدی  آج  گئتدی چون  اورتاسینا  چادیرالرین  یاواشجا  ایا  شاهزادا 

ساری یوال دوشسدو. مطبخه داخیل اولدو قازانالری مجمعی لری پلوونان دولی گؤردو. بیر پلو مجمعی  



 

151 

 

کی   گؤردو  آدامی  هئیکللی  ایمی  سونرا  دن  دقیقه  نئجه  باشالدی.  یئماغا  اوتوروب  اوستوندا  نین 

 دی.ن دی. قیمتی ده قامطبخین پنجره سیندن چیغیریر: آهای غریبه، یئمه؛ او غذاالر قانلی 

 شاهزادا دئدی: سن کیمسن؟ سیزین قوناق سئورلیغیز بئله دی؟

ائلیسن  او کیمسه دئدی: ائو صثاحیبیندن اجازه سیز ائوه گیره ن داها قوناق دگیل. سن اوغرولوق 

 سن. شهگرک چوخ پهلوانالری اؤلدورموش اوالن منن گوله

کیمی وقت وئر، صاباح گل گوله شک.    شاهزادا گؤردو بیر زیرپی آدامینان طرف اولوب. دئدی: صاباحا

 کیمسه اونو قبول ائله دی. 

گئجه نین یاریسی، شاهزادا بو مزاحیمین شریندن قورتولماق اوچون دوردی آتی قمردای ا میندی  

 و اورادان اوزاقالشدی. 

 نیب اونون دالیجا یوال دوشدو. ائو صاحابی، سحره یاخین بیلدی قوناغی گئجه قاچیبدی. غضبله

شاهزادا بیرینجی دفعه اونو عرب پالتاریندا گؤرموش و اونا عرب دئمیشدی. بیردن یولون آراسیندا  

 ن؟ اونا اوز به اوز گلدی. دئدی: ای عرب، منن نه ایستیره

  – او دئدی: من چوخلو پهلوانالر اؤلدوروب باشالریندان مناره لر دوزلتمیشم. ایندی سن منیم دوز  

ک ساواشا  قاچیران؟ ننه دن اولماییب او آدام کی منیم الیمدن قاچا. گرهچؤره ییمی یئییب گئجه لن  

 دی؟دی، سنین آدین نهحاضیرالشاسان. منیم آدیم عرب زنگی

 دی:شاهزادا اسماعیل قیلینجینا اشاره ائدیب بئله سؤیله

 آدیمی تانیسان قبضه دن تانی 

 شهرتیم توتوبدور آذربایجانی 

 ایندییه جن سن سوروبسن دورانی

 ایندن بئله دوران بیزه قالیبدی. 

 

 عرب زنگی جوابیندا دئدی:

 یه ایگیت اودور میدانینی بیلمه

 یه قان تؤکوله یاراالرین سیلمه
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 یه عرب زنگی هنرینی بیلمه

 مز.بو یئرلرده بیرده مکان ائیله

زنگی ده اونون نی اونا ساری توالزالدی. عرب شاهزادا گؤردو عرب زنگی اوندان ال چکن دگیل. نیزه

نی رد ائتدیلر. گوپونلر ایشه دوشدو. هئچ بیری غالب گلمه دی.  جوابین وئردی. هر ایکیسی ده نیزه

قیلینجالر ووردوالر هئچ بیرینه اثر ائله مه دی. بئله ال آپاردیالر آت اوسته بیر بیرینی چکدیلر هئچ  

آخشاما دک اوزاندی. شاهزادا دئدی:    دی. آتدان ائنیب گولشدیلر. گولشمه لریبیری غابه ائده بیلمه

عرب زنگی سن ناماز قیلماران؟ نماز وقتی گئچیر. عرب دئدی: سن گئت نمازین قیل. شاهزادا سو 

دی اونا یاردیم ائدیب بو  دان ایستهدالیجا گئتدی دستاماز آلدی و نمازین قیلدی. نماز قیالندا اهلل

 پهلوانین شرّیندن قورتارسین.

اسماعیل گینه گولشمه میدانینا گلدی. بو دفعه ائله بیر گوج اؤزونده تاپدی کی عرب  نامازدان سونرا  

نی گؤیه قووزاییب یئره ووردو. عرب زنگی اؤزونو تانیتدیریب و شاهزادا بیلدی بو پهلوان کیشی  زنگی

بؤلگه بو  ساواشیرمیشام.  قیزینان  بیر  من  بیداد،  داد  ای  دئدی:  اؤزویله  قیزدی.  بیر  بلکه  نین یوخ، 

 لری نئجه اولور؟ دیلر، کیشی قیزالری بئله

 نم. عرب زنگی دئدی: من اؤزومونن عهد ائتمیشم هر کس منی ییخا بیلسه اونونال ائوله

 عهد ائیله دیم گئده م ایگیت اوغالنا

 گؤردوم اونو هله دوغماییب آنا 

 یدی آذربایجانا هر کس گؤز تیکسه

 ایچردی الیمدن قان شاه اسماعیل.

ییر. گلزار خانیم ایله قاییتسام سنین  شاهزادا دئدی: ولی من گلزارین دالیجا گئدیرم. او منی گؤزله

 ییر.ک او منی گؤزلهرم تا باهم پری خانیمین سارایینا گئدهیانیوا گله

 عرب زنگی دئدی: سن تکلیقدا گلزار دالیجا گئدیب اونو قایتارا بیلمزسن من حتما سنیله گلیرم.

پهل کوچهایکی  اونالر  کئچیریرلر.  گؤزدن  پهلوانی  ایکی  تعجبله  خالق  چاتدیالر.  شیرازا  و  وان  لری 

قوناق  بیزی  آنا،  اوتورموشدو. شاهزادا سوروشدو:  قاری  بیر  یئره چاتیرالر کی  بیر  یولالری گئچیب 

 ائدیرسن؟
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 قاری دئدی: من سیزه هئچ بیر ایشیم یوخ.

 ؤکدو. قاری راضی اولوب اونالری قوناق ائتدی. نین اووجونا تشاهزادا بیر نئچه سکه قاری

 سان؟  نین الینده ساز واردی. سوروشدو: اوغلوم سن آشیققاری گؤردو جوانالرین بیری

 شاهزادا دئدی: من شاهزادایام. آما آشیقلیق دا بیلیرم.  

 قاری دئدی: یاخشی اولدو، دوز واختیندا شیرازا گلمیشن.

 بردی؟ شاعزادا دئدی: مگر شیرازدا نه خ

 قاری دئدی: بوگون مهم بیر توی وار. خواجه رشیدین قیزی نین تویودور. 

 شاهزادا بونو ائشیدجه یین سوروشدو: هانسی قیزی؟ 

 قاری دئدی: گلزار خانیمی عموغلوسو مورادا وئریرلر. 

شاهرادا چوخ توتولدو، گؤزلریندن یاش تؤکولدو. قاری یا دئدی: آنا سن گره ک منیم شیرازا گلمه  

 یمی گلزار خانیما یئتیره سن. گل، بو دسمال و بو اوزوگو اونا چاتدیر.ی

قاری اونالری آلیب خواجه رشیدین ائوینه ساری یوال دوشدو و دوز گلزار خانیمین یانینا گئتدی و  

 دئدی: من عهد ائله میشدیم سنین تویوندا سنلن اوینایام.

دی؟ کیم  اونو تانیدی، قاری یا دئدی: بونالر نه قارس دسمالی قووزادی و اوزوگو ائله توتدو کی گلزار

 بونالری سنه وئریب؟

 قاری دئدی: بونالر منیم قوناغیمین دی. شاهزادانین دی. 

معشوق دوالر.   –شاهزادا ایله گلزار عاشق    –گلزارین گؤزلریندن یاش آخدی. قاری بیلدی بو ایکیسی  

 قرارالشدیالر واختی شاهزادا ایله گلزاری قاچیرماغا اورا گئتسینلر. 

رم، گئجه وقتی  دی. قثاری دئدی: من گلزارین ائوینه گئدهقاری ائوه قاییتدی و شاهزادایا تعریف ائله

 ز.میشدن خوروز سسی چیخاردارام. اوندا سیز منیم سسیمه داخل اوالرسیموراد گلین یانینا گلمه

بو طرفدن شاهزادا عرب زنگی ایله نقشه چکیر کی گلزاری نئچه سارایدان چیخاریب شهردن ائشیگه  

آپارسینالر. عرب زنگی دئدی: من گلزاری آتالرا ساری آپارارام و آت اوستونده اوتوردوب شهریدن  

قوشونونان   چیخارارام. من تکلیکده قوشونال ساواشارام و سن راحاتلیقال شهردن ائشیگه چیخارسان و

 ایشین اولماز. 
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زنگی آتیب عرب  دووارینا چاتدیالر. شاهزادا کمند  نین  ائوی  مورادین  زنگی  ایله عرب  نی  شاهزادا 

نین سسی  دووارین باشینا چاتدیردی. اول نگهبانین سالحین الیندن آلدیالر و سونرا گؤزله دیلر قاری

ینج الینده اوتاغا گیردی و مورادال ساواشا  گلسین. بیر باالجادان سونرا قاری سسلندی. شاهزادا قیل

گیردی. مورادی ایپ ایله باغالدی. گلزارینان شاهزادا قاچدیالر و اؤزلرینی دووار اوستونه یئتیردیلر. 

اینن دوواردان آشاغی ائندیردی و عرب زنگی اونو توتدو آتا میندیردی و دؤرد نالال  شاهزادا قیزی ایپ

قالخیب کی گلینی آپاردیالر.    –دالینا باخدی گؤردو سس    شهردن ائشیگه چیخدیالر. عرب کوی 

بورادان   تئزلیکله  باجاریرسیز  قدر  نه  سیز  دئدی:  شاهزادایا  عرب  دوشدو.  دالیجا  اونالرین  قوشون 

چیخین من قوشونون باشینی قاتارام. اونالر اوزاقالشدیالر اما عرب زنگی قوشونونان ساواشا مشغول  

 اولدو.

زادا ایله گلزار اؤزلرینی بیر چمنلیق و بوالغ باشینا یئتیردیلر. آتدان ائنیب استراخته  بو طرفدن شاه   

 باشالدیالر. آز کئچمه دن یوخو اونالری آپاردی. 

زنگی     عرب  ائشیدین  دالیسجا  اما  شاهزادانین  ائتدیب  مغلوب  اونالری  ساواشیب  قوشونال  او  دن؛ 

ایکیسی یورقون دوشوب آغیر یوخویا گئدیبلر. بو شعرلری دوشدو. گلیب اونالرا چاتدی. گؤردو هر  

 اوخویوب اونالری یوخودان آییدیر: 

 نه کسیسبسن ناز بالینجین یانینی 

 لر اولدواویان شاه اسماعیل گؤر نه

 هاردان تاپدین بول یوخونون کانینی 

 لر اولدواویان شاه اسماعیل گؤر نه

 

 اونالر من ایلن دولدو ساواشا 

 من توتدوم داشا قوشون اهلین 

 دره لر تپه لر دولدوبدور لشه 

 لر اولدواویان شاه اسماعیل گؤر نه
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 اونالر منله گلدی تنگی تنگی 

 اونال دا منله توتدوالر جنگی 

 قوشونو قیریبدی عرب زنگی 

 لر اولدو.اویان شاه اسماعیل گؤر نه

ز گالزاری اویاتدی. عرب  شاهرادا بیردن گؤزونو آچدی گؤردو ع رب زنگی باشی اوسته دایانیب. تئ

تعریله  ساواشماسینی  قوشونونان  گلزارینان  زنگی  زنگی  عرب  دئدی.  احسنت  اونا  شاهزادا  و  دی 

 شوخلوق ائتدی و گلزار اینجیدی. شاهزادایا دئدی: بو نیه بئله ائیلیر؟

کی عرب  لرینی بوالغدا یوواق. بو ایشی گؤرنده گلزار بیلدی  شاهزادا دئدی: گل اونون پالتار و زره

زنگی بیر خانیم دی آما کیشی پالتاری اگنینده وار. تازا آنالدی کی بو ساواشچی بیر ایگید قیزدیر  

 دیب. اونون شوخلوقالریندان داها ناراحات اولمادی. کی کیشی پالتاریندا اؤزونو گیزله

اوچ      بیلدیلر خواجه رشیددیر  اولدوقدا  یاخین  گلیرلر.  اونالرا ساری  آتلی  دؤرد  زامان گؤردولر  بو 

قارداشی ایله. خواجه رشید لچک و قرآن الده توتوب باریش اوچون گلمیشدی. خواجه دئدی: اجازه  

یردیم آما ایندی  وئر من اؤز خطاما اعتراف ائدیم. اعتراف ائلیرم کی گلزار من اؤزوم سنین الیندن قاچ

 کی ایش بورا چاتدی و گلزارین تویو بیر بیرینه دگدی اجازه وئر اونو قیرخ گون ائوده ساخالییم.

ائله قبول  برابر  شاهزادا  قارداشالرینان  رشید  و خواجه  ائتدیلر  مخالفت  زنگی  و عرب  گلزار  آما  دی 

 قاییتدیالر. 

ر قاالسینا ساری یوال دوشدولر. بیر زاماندان  قارداشال  7اوندان سونرا بو اوچ آدام پری نین قاالسی  

سونرا پری رملدار قفاالسیندا چاتیب اونو دا گؤتوردولر و پادشاهلیق پایتختینه قاییتدیالر. شاهزادا 

میشدن بیر قاصید گؤندردی آتاسینا شاهزادانین اوچ یولداشیال برابر گلدیگینی خبر شهر یئتیشمه

یر سارای اونالرین اختیاریندا قویسون. نئچه گون کئچدی، وزیر وئرسین. آتاسی دا تصمیم توتدو ب

دی کی شاهزادا اونون سلطنتینه  شاهین یاینا گلیب شاهزادانی پیسله مه گه باشالدی. شاهی قانع ائله

خطرلی دیر و گره ک آرادان گؤتورولسون. بونا گؤره تصمیم توتدوالر اونو بیر شام قوناقلیغیندا مسموم  

 ائتسینلر.
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شاهزادا شامدا نه اوالجاغی خانیمالرا دئدی. پری روللی بیر رول آتدی و دئدی: شاهزادا بو شام     

 سن. خوشا گلیر دگیل اونالر سنی مسیمون ائتمک ایستیرلر. سن گرکمز بو چاغریشا مثبت جواب وئره

 یر.آما شاهزادا قبول ائتمه دی و دئدی: آتام مندن اینجی

یی ده اؤزوونن آپار. شام  هزادایا دئدی: ایندی کی گئدیرسن بو کؤپهپری بیر کؤپک گتیریب شا    

 یئینده اوؤلجه بونا وئر یئسه سن ده یئیه بیلرسن. آما کؤپک یئمه سه سن ده یئمه.

دی.   یئمه  قویدو. کؤپک  قاباغینا  کؤپگین  آز غذادان  بیر  اوّلده  اولدو،  باشیندا حاضیر  شاهزادا شام 

 مه دی. شاهزادا دا باهانا توتوب یئ 

شاه ایله وزیر او گئجه باشارمادیالر و آیری فکره دوشدولر. تصمیم توتدوالر شاهزادانین یولو اوسته     

بیر قویو قازیب ایچینی قیلیج، نیزه و کسرلی شئیلرله دولدورسونالر. صاباحی گون شاهزادانی یئنه  

 شاما چاغیرسینالر، یول اوسه اونو قویویا سالسینالر. 

اسماعیلی خطردن خبردار ائتدی. آما شاهزادا دئدی: آتام ایجییر. بو دفعه گینه کؤپگی  پری گینه ده  

 شاهزادایا قوشدو و دئدی: کؤپگین دالیجا گئت. شاهزادا دا بو ایشی گؤردو. 

سیندن ناامید اولدوالر. شاه اوغلونو یانینا چاغیریب و اوو، گلزار و  شاه ایله وزیر شاهزادانین اؤلدورمه

 دی.نی سوروشدو. شاه دا تامام ماجرانی آتاسینا تعریفلهتیاونون غیب

 لرینی اؤرگشمیشن. آتا اونا احسنت دئییب و سوروشدو: سن داها ساواشما فن

 لرینی ده اؤرگشمیشم.شاهزادا دئدی: آتاجان، من ساغالم بیر گوده م وار. ساواش فن

ایسته اوندان  اؤرگشدیکلرینی  آتاسی  تامام  شاهزادا  قویسون.  نومایشه  ساواش  بیر  اونونچون  دی 

 آیاغینا باغالدیالر او آچا بیلدی. –گؤستدی. هر نئجه زنجیر الینه  

 ین؟ ن؛ بیر زنجیر ده واردیر کی قیرا بیلمهآتا سوروشدو: سن هر زنجیری قیرا بیلیره

باشی  اؤز  بیلمیرم:  قیرا  اوچ شئیی  یالینی و کمانیمین زره  شاهزادا دئدی: من  آتیمین  مین توکون، 

 ینی. 

آتین  توکوندن،  ائتدی شاهزادانین  امر  بیلرسن. سونرا  قیرا  دا  اونالری  بو گوجونن  شاه دئدی: سن 

 یالیندان و کمانین زه هیندن بیر ایپ دوزلتدیلر. او ایپی نن شاهزادانین اللرینی باغالدیالر. 
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مه دی. ایپ اونون سوموکلرینه کیمی یئریدی. هر نه قدر چوخ شاهزادا هر نه چالیشدی ایپی قیرا بیل

 چالیشدی ایچ درینه گئتدی. دئدی: آتاجان بونو قیرا بیلمه ییرم.

بونو   اورداکیالر  وور.  باشینی  و دئدی شاهزادانین  ییردی. جالدی چاغیردی  بونو گؤزله  ائله  آتاسی 

لوونان گؤرورسن؟ شاه اونالری اعتراضینی  گؤروب شاهی دانالدیالر دئدیلر: سن نیه بو ایشی اؤز اوغ

ایتیتمه گه، شاهزادا   باشالدی خنجرینی  اونو گؤزونو چیخاردین. جالد  ایندی  دئدب: بس  گؤروب 

 سؤزلرینی شعرله دئمه گه باشالدی:

 ظالیم جالد، قولالریمی باغالدین

 باغالمامیش پیچاغینی ساوالدین

 جوان ایکن جگریمی داغالدین 

 بابا زای ائتمه منی.یازیغام شاه 

 

 اینانما شاه بابا اؤزگه سؤزودور 

 ایگید وار آتایا املیک قوزودور 

 ایگیدین شعله سی ایکی گؤزودور

 یازیغام شاه بابا زای ائتمه منی.

 

 باغچا سنین اولسون، بار سنین اولسون

 هئیوا سنین اولسون، نار سنین اولسون

 او گتیردیگیم یار سنین اولسون

 ابا زای ائتمه منی.یازیغام شاه ب

 

 حکم ائیله دین قولالریمی باغالدین

 جوان ایکن جگریمی داغالدین 

 اسماعیلی یاخجی قوناق ساخالدین
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 یازیغام شاه بابا زای ائتمه منی.

 دی و شاهزادانین ایکی گؤزونو چیخارتدی.  آما جالد دؤزمه

یر قویویا سالدیالر. خبر گلزارا و عرب  شاهزادانی اورادان اوزاقالشدیردیالر، آپاردیالر شهردن ائشیکده ب

 زگی یه چاتدی. قیزالر چوخ پریشان اولدوالر.  

شاه، بئش سرباز شاهزادانین قیز دوستالری اوالن سارایا گؤندردی بلکه او اوچ قیزی توتوب پادشاهین  

 دانیشیرسان؟نیب دئدیلر: بیزیم اریمیزی کور ائتمیسن آرتیق دا  سارایینا گتیرسینلر. قیزال غضبله

ک سیزی پادشاه یانینا آپاراق. عرب زنگی قیلینجی اله  سربازالر دئدیلر: بیز مأموروق و معذور. گره

 آلدی و هر بئشینی ده اؤلدوردو. 

 شاه گؤردو بونالردان خبر اولمادی. ایکی نفر ده گؤندردی. عرب زنگی اونالری دا اؤلدوردو.

زاری ایچینده  قویو  اسماعیل  شاهزادا  کؤپه  آما  ائشیتمیردی.  سسینی  بیر کس  و  او  ائدیردی.  گی 

 لی گؤروردو قویویا سالیردی. اطرافدا گزیردی هر نه یئمه

نئچه گوندن سونرا بیر کاروان قویو باشیندا اوتراق ائدیر. کاروانلیالر سفره آچدیالر. گؤردولر کؤپک     

ویودا بیر آدام وار. بیری ایپی ایلن  گلیب سفره دن بیر تیکه چؤرک گؤتوروب قویویا سالدی. بیلدیلر ق 

ائشیگه چیخاریب غذا وئردیلر. شاهزادا  اونو  اولموشدو.  بیر جوان گؤردولر کور  اورادا  ائندی.  قویویا 

-دی. کاروانین آغ ساققالی دئدی: سنی شاه بئله ائدیبسه بیزی ده تنبیه ائدهماجرانی اونالرا تعریفله

 یک. دئمه  جک. یاخشی بودور بو اوالیی هئچ کیمه

شاهزادا دئدی: سیز منیم حقیمده یاخشیلیق ائتدیز سیزدن ایستردیم چشمه یانیندا بیر آغاج وار،  

 منی اونون یانینا آپارین. 

دی اونو چشمه باشیندا اوالن آغاجا باغالدیالر. شاهزادا گئجه  کاروان رئیسی قبول ائتدی و امر ائله    

لر دانیشماغا باشالدیالر. اونالر نی ائشیتدی. گؤیرچینیواختی آغاج اوسته قونان اوچ گؤیرچین سس

یئره   قانادلیریندان  سونرا  و  تاپاجاقدی  شفا  سورتسه  گؤزلرینه  قانادیمیزی  بیزیم  شاهزادا  دئدیلر: 

سالدیالر. شاهزادا گؤزلرینی جیب دن چیخاردیب یئرینه قویدو. آما ساغ گؤزو سوال طرفه و سول 

 قانادالردان گؤزونه سورتوب گؤزلری آچیلدی و دونیا ایشیقالندی.  گؤزو ساغ طرفه قویدو. سونرا
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صبح اولدو. شهره ساری یال دوشدو. یول اوسته بیر اکینچی گؤردو آغالماقدا. شاهزادا یاخینالشیب      

دلیلینی سوروشدو. قوجا دئدی: بیزیم پادشاه اوغلونون گؤزونو چیخاردیب و اونون نامزدلرینه گؤز  

ایند و  تیکیبدیر.  ساواشیر  ایله  قوشون  بیری  یولداشالریندان  شاهزادانین  کی  زماندیر  نئچه  ی 

سربازالری قیریرو سربازالر یا اؤلورلر یا قاچیرالر. شاه دستور وئریب بوتون جوانالر ساواشا گئتسینلر.  

 جکدی. دیر. اونا گؤره آغالییرام. چون بیلیرم اؤلهسیصاباح منیم اوغلومون نؤوبه

شاهزادا دئدی: آتاجان ناراحات اولما. منی اؤز ائویوه آپار من صاباح سنین اوغلون یئرینه ساواشا گئده  

 دی:م. شاهزادا بئله سازینان سؤیله

 باشینا من دؤنوم آی قوجا عمی 

 دیسن آغالما صاباح میدان منیم 

 مه غمی شاد اول بیر گؤنولده ائیله

 دی.سن آغالما صاباح میدان منیم 

 

 آغالما سنین گؤیلون شاد اولسون سن

 دوستالرین شاد، دوشمانالرین خوار اولسون

 سؤیله شاه ابراهیمی قوی حاضر اولسون 

 دی.سن آغالما صاباح میدان منیم 

 

 اسماعیالم صاباح میدان قورارام 

 سینیق گؤنوللری من ده آالرام 

 ابراهیمی صاباخ تختدن ساالرام 

 دی.سن آغالما صاباح میدان منیم 

صاباحی گون چیخدیقدا شاه آدامالری گلیب قوجانی سسله دیلر کی اوغلووا دئنن گلسین ساواش     

میدانینا آپاراق. شاهزادا قوجایا دئدی: دئنن اوغلوم دئییر شاهزادا اسماعیلین آتی، قیلینجی، قالخان  
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بیری  سربازالری  چیخمارام.  ساواشینا  پهلوان  تانینمامیش  بیر  من  اولمایینجا  زرهی  بو    و  گئدیب 

 ماجرانی پادشاها دئدی. شاه دئدی: عیبی یوخ، او جوان بئله ایسترسه اونون سؤزونه قوالق آسین.

قالخان و آتینی اکینجی قوجانین ائوی نین قاباغینا گتیردیلر. شاهزادا  شاهزادا    نین قیلینج، زره، 

زادا اسماعیال اوخشاییر. آما  اونالری گئیینیب قمردای آتینا میندی. هامی دئدیلر: بو جوان الپ شاه

 دی.باخیب گؤردولر گؤزلری اگری

شاهزادا عرب زنگی میدانینا گلدی. باشالدیالر کمند آتیب قیلینج وورماغا. عرب زنگی اخساس     

دی کی بو سرباز شاه سربازالرینا اوخشامیر. شاهزادا کمند آتاندا اؤزونو تانیتدیردی. عرب زنگی ائله

یه  شاهزادا اونو توتدو و اللرینی دالدان باغالدی. خالق سئویندیلر و قوجا اکینچیبیلدیب آرامالدی.  

 احسن دئدیلر.  

نی قولالری باغلی شاهین سارایینا آپار دی. شاه چوخ سئویندی و دئدی: ای شاهزادا عرب زنگی   

ی  منیم  قیزالری  قویمادین  و  ائتدین  حؤرمتسیزلیک  امرینه  پادشاهین  نیه  سن  انیما  حرامزادا، 

 گتیرسینلر؟

گلین  سنین  اونالری  دئدی:  زنگی  سنین  لرینعرب  ایستیردین؟  بئله  اوزونن  نه  و  نئجه  سن  دی، 

 سن.ک اؤلهشاهلیغا لیاقتین یوخ و گره

زامان شاهزادا عرب زنگی ابراهیما حمله  بو  قیلینج چکیب شاه  زنگی  قولالرینی آچدی. عرب  نین 

 اؤلدوردو. گتیردی و امان وئرمه دی اونو 

اهزادا اسماعیل شاهلیق تاجینی باشینا قویدو و تخته اوتوردو. هامیا اعالن اؤلدو کی شاه اؤلدو و اوغلو 

 اسماعیل اونون یئرینه اوتوردو.

 لرینی سارایا چاغیریب گلزار خانیما گؤزل بیر توی توتدو.شاهزادا اؤز گلین

 ساغ قالین، ساغ یاشایین.

 *** 
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 سعادت یاد و ص

 ین: آشیق حسین ابراهیمیسؤیله

 نین گؤزل آدیال سؤزوموزو باشالییریقتانری

 

هرات شهرینده ایکی تاجیر قارداش یاشاییردی بیری خواجه هدایت، بیری خواجه ندایت.بو ایکی     

دنیا   من  قارداش  دئدی:  قارداشینا  هدایت  خواجه  گون  بیر  ایدیلر.  خوشبخت  و  دولتلی  قاراداش 

نیاز و بؤیوک بیلیرم. آما بیر مساله همیشه منی اذبت ائلیر. قارداشی  هر زاد واریم و اؤزومو بیمالیندان  

دی؟ دئنه بلکه حل ائده بیلدیک. خواجه هدایت دئدی: سن اؤزو یاخشی بیلیرسن دئدی: او مساله نه

 ییب.منیم هر زادین وار تکجه اوالدیم یوخ. اهلل بیر اوشاق منه وئرمه

بئله مال   دولتین وار آما اهلل بنده    – قارداشی خواجه ندایت دئدی: سن بیر زادی اونوتموشان. بیر 

لرینه بیر خئیر یئتیرمیشن؟ آیا بیر مچید، مدرسه، کؤرپی یا کروانسارا خلق اوچون و یوخسولالرا 

 تیکمیشن؟ 

میشدیم. اومودوم وار اهلل بو مهسز من اینیدییه کیمی بونا فکر ائلهخواجه هدایت دئدی: دوزونو ایسته

 مساله ده منه یاردیم ائده بلکه تکجه آرزوما چاتام. 

یه باشالدی، یوخسولالرا ائو صاباحی گوندن خواجه هداین قارداشی نین توصیه سینه عمل ائتمه    

دی  لهتیکدیردی، کؤرپو، مچید سالدیردی. اهلل دا اونون اوره یین تانیییب بو اوغالن اوشاغی اونا عطا ائ

 و هامی بو جهتدن سئویندیلر. 

اوشاغین آدینی صیاد قویدوالر. اوشاق سالیم و نشاطلی ایدی و اون دؤرد گئجه لیک بیر آی کیمی     

قارداشی و تاجیرلرله سفره   بیر گون خواجه هدایت  اولدو.  بؤیودو و مکتبه گئتمه لی  ایدی. صیاد 

اپشیردی و سفاریش ائله دی مکتبه گئدیب  یخدی. گئتمک واختیندا صیادی آناسی نرگس بانویا ت

 بیر ایش اؤگنسین. 
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صیادین آناسی میرزا یانینا گئدیب و تاپشیردی صیادا قرآن و یازیب اوخوماق اؤرگتسین. میرزا      

یه اختیاجی یوخ. اونو آناسی یانینا  نئچه گون صیادا درس وئردی و باشا دوشدو کی بو اوشاق اؤیرنمه

مکتبه احتیاجی یوخ. آناسی صاباحی گون صیادی بیر دمیرچی یانینا قویدو   گؤندردی و دئدی: اونون

دی. بیر گون دمیرچی بیر ایشدن اؤتری و تاپشیردی اونا دمیرچی لیک اؤیرتسین. دمیرچی قبول ائله

تومانینا   دمیرچی  اوسا  اولسون.  موغایات  توکاندان  تاپشیردی  صیادا  و  چیخدی  ائشیگه  توکاندان 

یاد اوراق، بئل، چکیش و کولونگ دوزه لدیب و چوخ دا یاخشی دوزلدیب. دمیرچی  قاییدیب گؤردو ص

بیلدی کی بو اوغالن بو هنریله اونا رقیب اوال بیلر. اونا گؤزه صیادا دئدی: داها صاباحدان گلمه، داها  

 میرم. من شاگیرد ایسته

ایسته اوندان  و  قویدو  یانینا  سراج  اونو  آناسی  دوصیادین  زین  صیادا  باشماقچیدی  و  لیق  زلتمه 

 دی. نئچه گوندن سونرا او دا همان دمیرچی دئین سؤزو دئدی. اؤیرتسین. سراج دا قبول ائله

سینده  صیاد بو اوالیالردان غضبلندی و غملی اوالراق شهردن ائشیگه چیخدی. بیر آغاج تاپیب کؤلگه

 اوزانیب یاتدی. 

بیچاره    اومودو  ناامیدلر  اورهیوخودا  اونو قووه  نین ییلر  و  مرتضا یوخوسونا گلدی  تی حضرت علی 

اویاتدی و دئدی: بو باده آل ایچ. صیاد دئدی: مگر باده ایچمک حرام دگیل؟ موال دئدی: بو عشق  

 دی و حرام دگیل.سیباده

صیاد باده نی آلیب ایچدی. موال صیاددان ایسته دی اونون ایکی بارماغی آراسیندان باخسین. صیاد  

 سوروشدو: نه گؤرورسن؟   باخدی. موال

 دی. صیاد دئدی: بیر شهر گؤرورم. موال دئدی: اورا کرمان شهری

 سونرا سوروشدو: ایندی نه گؤرورسن؟  

قیزالری گؤردو بیر گؤزل    40صیاد گینه باخدی و بیر باغ گؤردو ایچینده عالی بیر عمارت و اوندا  

 قیزین دؤوره سینه توپالنیبالر.  

دیر. او دا ایندی سنی گؤرور. سیز بیر بیرینیز اوچون بویوردو: گؤردویون قیزین آدی سعادت موال علی  

 یارانمیسیز. سن سفر زحمتینی چکیب اونا چاتمالیسان.  

 دیب و اؤزو صیادین گؤزوندن غایب اولدو.سونرا یولو صیادا گؤرسه



 

163 

 

باتیر اما اوغلو ائوه قاییتماییب. هر آما ایندی ائشیدین نرگس خانیمدان. صیادین آناسی گؤردو گون 

اولدوقالرینی سؤیلورلر. سوروشا سوروشا شهردن    -کسدن سوروشور صیادی گؤرموسوز؟   خبرسیز 

ائشیگه چیخدی و صیاد یاتان یئره چاتدی. صیادی یوخودا گؤردو هر نه اویاتدی اویانمادی. خالق  

اد هله سرمست و دونیادان خبرسیز ایدی.  ییغیشیب صیادی ائله یوخودا اوالراق ائوه آپاردیالر. صی

هره بیر سؤز دئییردی. اما بیر دونیا گؤرموش قاری یاخینالشیب دئدی: نرگس خانیم، نگران اولما،  

دی. اوچ گون یاتار و  سیندن مستن الیندن باده ایچیب و ایندی عشق بادهصیاد اؤز موالسی و اره

 دؤردونجو گون اویاناجاقدیر.  

ک دئدیگی  آناسی سئوینهقاری  اویاندی.  نه یمی صیاد دؤردونجو گون  اوغلوم سنه  جک سوروشدو: 

 اولموشدو اوچ گون تامام یاتدیم؟

 صیاد دئدی: آناجان منه بیر ساز گتیر اورک سؤزومو دئییم. 

 آنا دئدی: اوغلوم بیزیم ائوده ساز یوخدو.

سی اوسته چکیب  اد سازی سینهخدمتکارالردان بیری تئز قاچیب بازاردان بیر ساز آلیب گتیردی. صی 

 دی: کؤکله دی و بئله سؤیله

 یاتمیش ایدیم خواب غفلت ایچینده 

 باللی باشیما سودا گؤروندو 

 ارن لر سروری بیر نظر قیلدی 

 ساقی نین دستینده باده گؤروندو

 

 ابجد حسابیال گتیردی آینا 

 اسکندر آتالندی گتیردی آینا 

 سعادت بارماغی یئتیردی آینا 

 زاده گؤروندور ملک گؤزومه بی

 

 آقامین الیندن من ایچدیم باده 
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 نی ایچنده منم زیادهباده

 نی مجنونا، شیرینی فرهاده لیلی

 صیا ایله سعادته باده گؤروندو. 

 آنا سوروشدو: اوغلوم سعادت کیندیر؟ اولما عاشق اولموشان؟ 

له سعادت  نین قیزی. من صیاد دئدی: هه آناچان، من عاشق اولموشام. او، کرمانلی دیر و فرخ میرزا

 ایک. آداخلی

رن. گئتدرسن باشیوا بیر بال گلر و من بیر  آنا دئدی: اوغلوم سن هله جوانسان، کرمانا گئده بیلمه 

 عؤمور گؤزو یولدا قاالرام. 

اما صیادین باشینا بو سؤزلر گیرمه دی و وداعالشیب کرمانا ساری یوال دوشدو. یوادا بیر کروانا راست 

رال یول بیر اولدو. ایکی یول آیریمینا چاتدی کروانچیال مکرمان یولونو صیادا گؤرسه گلدی و اونال

 دیب و اؤزلری آیری بیر یولونان گئتدیلر.

اوردان       کروان  بیر  سونرا  گوندن  نئچه  باشدیردی.  اونو  گلیب  بهمن  گئچنده  گدیکده  بیر  صیاد 

گؤرستدی.   اونا  یولونو  کرمان  و  قورتاردی  صیادی  بیر  کئچیردی  یاخینلیغیندا  کرمانین  صیاد 

دی، اوره گی دؤیونتویه باشالدی. الهام  قویونالری اوتاران چوبانا چاتدی. صیاد گؤردو ائله بیل تانیش

اولدوغو اوچون بیر شعر اوخویوب چوبانین آدینی دیله    "حق آشیغی "اولموشدو اونون آدی عالی دی.  

 گتیردی: 

 سنه دئییم چوبان عالی 

 چوبان نئیلر دونیا مالی؟ 

 بیز چکدیک قال ماقالی 

 چوبان قارداش آپار منی. 

 

 چوبان قوینون وئریب داشا 

 آشا  –چوبان گلیر آشا 

 اؤزوم قوربان قلم قاشا 
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 چوبان قارداش آپار منی. 

 

 قویونو وئریب دوزهچوبان 

 چوبان گلیر سوزه سوزه

 اؤزون قوربان قارا گؤزه

 چوبان قارداش آپار منی. 

چوبان بیلمیردی بو غریبه آدام اونون آدینی هاردا بیلیر. سوروشدو: ای جوان آشیق، سنین آدین  

 نهدی؟  

 صیاد دئدی:

 یانا  –من صیادام یانا 

 یاندی دؤندو باغریم قانا 

 من گئدیرم او کرمانا 

 چوبان قارداش آپار منی. 

چوبان دئدی: اوغلوم تلسمه. سونرا قویونالری توپالییب صیادا سوتونن چؤرک گتیردی و سوروشدو: 

 ایندی دئ گؤروم هارا گئدیرن؟ 

نی چوبانا تعریفله دی و دئدی فرخ میرزانین قیزی اوچون گلیبدی. چوبان دا فرخ  صیاد باشینا گله

ص  وئردی.  نشان  ائوینی  یوال  میرزانین  ساری  عمارتینه  میرزانین  فرخ  ائدیب  تشکور  چوباننان  یاد 

 دوشدو.

اینجه بئللی قیزینان دوالنان باغین قنشرینده دایاندی. صیاد باخیب قیزالری    40سعادت خانیم باغدا  

 گؤردو. باشالدی سازی چالماغا. 

دان گلیر؟ ائله  بیردن بیره سعادت سازین سسینی ائشیتدی. قیزالرا دئدی: بو سازین سسی هار    

 بیل آشیق بو یاخینالردادی. 

 قیزالرین بیری دئدی: خانیم، بیر آشیق باغ قنشرینده دایانیب. ساز سسی اونونکودور.

 یان و نه اوچون گلمیشن؟سعادت امر ائتدی آشیغی باغا گتیردیلر. سوروشدو: آشیف سن هارالی
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 ییم.صیاد دئدی: من بیر آشیغام، اذن وئرسز سؤزومو سازینان دئ

 دی:صیاد ساز و سؤزونن بئله سؤیله

 فلکیم قهریندن، چرخین الیندن

 دؤندو روزگاریم آمانه گلدیم 

 شوکور حقه گؤردوم یارین جمالین

 ائله بیل ائشیدیب ایمانه گلدیم.

 

 آلی  – منیم یاریم گئییب یاشیلی 

 مندن اؤزگه سینه دؤنمز خیالی 

 اؤلدورمه یین سیز بو آشیق آبدالی 

 ائشیدیب دیوانه گلدیم. عدالت 

 

 صیاد دئییر بودور یارین اوتاغی 

 برّاقی  سوزش اگنینه گئییبدیر 

 اؤلکه دن اؤلکه یه سعادت سراغی 

 هراتدا ائشیدیب کرمانه گلدیم. 

قیزالرین بیری دئدی: سن آواره بیر آشیقسان ادعا ائدیرسن کی سعادت خانیمین عاشیقی سن؟  

 ری اولور آما بیز سعادت خانیمی اونالرا وئرمیریک.اربابالر بئله ادعاال –چوخلو خانالر 

دیر. اونا گؤره قیزالرین  سعادت خانیم دقتله باخیب صیادی تانیدی و بیلدی کی رؤیادا گؤردویو آشیق

 دی:بیرینه امر ائتدی اونا بیر ساز گتیرسین. سازی الینه آلیب بئله سؤیله

 باشانا دؤندوگوم آی دوران قیزالر

 گیم اوغالن بودورمنیم سئودیجه 

 خانالر  – دای عینیمه گلمز سلطانالر 

 گیم اوغالن بودورمنیم سئودیجه 
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 دومان گلسین، چن بوروسون گدیگی 

 زهر اولسون مخنثین یئدیگی 

 لرین دئدیگی دوغرو ایمیش ارن 

 منیم سئودیجه گیم اوغالن بودور

 

 قاشینا – کؤنول مایل اولدو گؤزو 

 آتشینه شیرین جانیم سالدی عشق 

 سعادت دئییر دوروم دؤنوم باشینا 

 گیم اوغالن بودورمنیم سئودیجه 

قیزالر سعادت خانیمین سؤزلرین ائشیدیب ساکیت دایاندیالر. بیلدیلر بو همان قاباقجا سعادت خانیم  

 دئین آشیق دیر.

الینه آلیب سعادت  دیلر اونالرا شعر و ماهنی اوخوسون. صیاد سازی  دان ایسته قیزالر جوان آشیق    

نیب خانیما و قیزالرا چالیب اوخودو. قیزالردان بیر خبر آپاریب فرخ میرزایا یئتیردی. فرخ میرزا غضبله

دستور وئردی او غریبه آشیغی توتوب اونون یانینا گتیرسینلر. صیادی فرخ میرزانین یانینا آپاردیالر.  

 م قیزیمین باغینا گیرمیشن؟ دن اؤترو منی غریبه آشیقدان سوروشدو: سن کیمسن؟ نه

تعریفله      ماجرانی  تمام  آداخلیصیاد  بیز  دئدی  و  بیر  دی  بیزی  شاهی  ارنلر  و  بیریمیزه    –ییک 

میرزا غضبله فرخ  اما  اولمامیشیز.  تانیتدیریبدیر.  اوچون خلق  بیریز  بیر  و سعادت  دئدی: سن  نیب 

 ییم.  بوردان چیخ گئت، داها بیرده سنی گؤرمه

ده قوودوالر. ناچار قالیب سعادت یانینا گئدیب و ماجرانی دئدی. سعادت دئدی: سن  صیادی ائو    

گرکمز ناامید اوالسان. من بیر نامه یازیب سن اونو اصفهانا آپار. اصفاهاندان منیم عمیم جمشیدشاه  

 بیزیم مشکلی حل ائدر. 
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تیب اونا دئدیلر جمشیدشاه  صیاد نامه نی آلدی. اصفاهانا سازی یوال دوشدو. پادشاهین سارایینا چا    

آیا کیمی اصفهانا گلمه بیزه یهاوچ  او زامانا کیمی  اولدو. شاه مهترلری دئدیلر  ناراحات  جک. صیاد 

 قوناق اول. 

ایندی ائشیدین سعادت خانیمدان. آراز قیراغیندا اسماعیل خان آدلی یاشاییردی. او فرخ میرزا     

بولوسشدن سونرا سعادت    –وچون کرمانا گلدی. گؤروش  ایله دوست ایدی. بیر گون دوستونو گؤرمک ا

خانیمین سوراغینی توتدو. اونو گؤرونجه بگندی و سعادته ائلچیلیک ائتدی. فرخ میرزا دا قبول ائتدی  

و اونالرین تویو باشالندی. توی گونو اسماعیل خانین اوغلو محمدخانا دئدیلر گل آتیوی سور و آت  

 سورمک مهارتیوی گؤستر.

بورخولوب محم    قیچی  آتین  بیردن  اما  سوردو.  طرفه  هر  آتینی  و  دوالندی  مینیب  آتا  دخان 

ا وئردی.  اونا  محمدخانی یئره ووردو. بو وورما او قدر آغیر ایدی اونو سوموک لری سیندی و جان اهلل

پالتار گئیدیلر.   قارا  اوغلونا  40گؤره  ایکینجی  اسماعیل خان سعادتی  قالدی.  داال  توی   گونه دک 

 گوندن سونرا تویو داوام ائتسینلر.  40ائلچیلیک ائتدی بلکه 

گلمه    جمشیدشاهین  اصفاهاندا  ایدی  آی  اوچ  کی  صیاددان  ائشیدین  گؤزلهاما  ییردی. سینی 

جمشیدشاه   آپاردی.  یانینا  جمشیدشاهین  صیادی  باشی  مهترلرین  قاییتدی.  سفردن  جمشیدشاه 

 ماجرانی بیلدی. صیاد دا تامام ماجرانی دئدی. سعادت خانیمین نامه سینی آلدی اوخودو و 

 جمشیدشاه خبردار اوالندان سونرا قارداشی فرخ میرزایا نامه یازیب تاپشیریقالرینی ائتدی. 

دی کی اوضاع باشقادی.  نی آلیب کرمانا قاییتدی. سعادت عمارتینه چاتاندا احساس ائلهصیاد نامه    

خانیمین محرمی اوالن قاری صیادی گؤردو. صیاد دئدی: آنا نه هامی غملی و توتغون دور. سعادت  

ییرم؟ نیه بئله پریشانلیق؟ نیه هامی یورقون و  اولوب؟ نیه هامی قارا گئیینیب؟ نیه سعادتی گؤرمه

 آغالردی؟ 

سینی قاری یا وئردی تا سعادته  دی. اما صیاد جمشیدشاهین نامهقاری بوتون ماجرانی صیادا سؤیله    

ن. سعادت نامه نی گؤردوکده بیلدی کی صیاد گلیب و جمشیدشاهین دستورونو اؤزو ایله  چاتدیرسی

نین مجلیسینه گؤندردی. آتاسی اسماعیل خان و باشقا  گتیریب. تئزجه بیر نامه ده اؤزو یازیب آتاسی

ایت،  تاجیرلرینن دانیشیقدا اوالراق نامه نی آلدی. هراتین تاجیرلری اؤزگه دگیل ایدی بلکه خواجه هد
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قارداشی   دا  اونالری  میرزا  فرخ  ایدیلر.  دوست  ایله  میرزا  فرخ  قاباقدان  کی  ایدیلر  ندایت  خواجه 

نامه ائلهجمشیدشاهین  خبردار  گتیرین  سیندن  اونو  کیمدی؟  صیاد  بو  سوروشدوالر:  اونالر  دی. 

هدایت   خواجه  دیلر.  ائله  حاضیر  مجلیسده  صیادی  سین.  تعریسفله  گؤروشونو  جمشیدشاهینان 

سن؟ سن تکجه  سوروشدو: اوغلوم سن کیمسن کی ادعا ائلیرسن فرخ میرزانین قیزی ایله توی ائلیه

 الینده بیر ساز وار، نئجه ایستیرَن شهرین حاکیمی نین قیزینان توی ائلییه سن؟ 

سی ایچمیشیز. من ایستیرم  ییق. هر ایکیمیز موال الیندن عشق بادهصیاد دئدی: مننن سعادت آداخلی

 م بورادان هراتا گئتسین.اولسون و اورادا سعادته چاتیم. من ایستیرم منیم قافلهائویم 

 خواجه هدایت دئدی: نیه هراتا؟ مگر سن هراتی تانیران؟  

 یام.  صیاد دئدی: من هراتلی

 خواجه هدایت دئدی: سن هراتلی سان دئ گؤروم اصلین نسَبین کیمدی؟ کیمین اوغلویان؟  

 دیر.اجه هدایتین اوغلویام. منیم عمین خواجه ندایتدئدی: من بؤیوک تاجیر خو

خواجه هدایت گؤردو اؤز اوغلودور کی ایللردی اونون دالیجا گزیر. اؤزونو تانیتدیردی. اوغول آتا بیر    

بیرینن قوجاالشدیالر. شادلیق یاشی گؤزلریندن آخدی. اوردا اوالنالر بو ماجرادان تعجب ائله دیبلر. 

اجه هدایت فرخ میرزانین قیزینی اوغلونا ائلچیلیک ائله دی. اسماعیل خان بونو چوخ سئویندیلر. خو

گیندن داال چکیلدی، دئدی: نه یاخشی سعادت دوستو اوغلو ایله ائولنسین. فرخ  گؤروب اؤز ایسته

 دی. میر اما سعادتین نظری منه مهممیرزا دئدی: منه فرق ائله

 دی:ن نظرینی بیلسین. سعادت پرده دالیندا بئله سؤیلهخواجه ندایتی آپاردیالر تا سعادت خانیمی

 باشینا دؤندوگوم گول اوزلو خواجه

 سؤیله آتام وئرسین صیادا منی 

 م گئجهنه گونوم گوندور نه گئجه

 سؤیله آتام وئرسین صیادا منی 

 

 دیم اؤزومو دریایه آتام ایسته

 ده غرق اوالم قومونا باتام لئهین
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 ت آتام انصافدان چیخیبدیر بی مرو

 سؤیله آتام وئرسین صیادا منی 

 

 صیادینان سعادته وئریلدی باده 

 دوشمانیوین دردی اولسون زیاده

 زاده صیاد دئدیگین بیر حالل

 سؤیله آتام وئرسین صیادا منی 

خواجه ندایت قزین نظرینی مجلسه یئتیردی. هامی شاد اولوب قرارالشدیالر خواجه هدایت کروانی 

دوشسون. هراتا چاتاندا خواجه هدایت دئدی: من ایکی جشن توتاجاغام بیری اوغلوم  هراتا ساری یوال  

بیر توی توتدوالر و   اونالر مفصل  تاپیلماسینا و بیری ده صیادینان سعادتین تویونا گؤره.  صیادین 

 خوشبخت اولدوالر. 

 سیزده خوش و خوشبخت اوالسیز.

  *** 
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 علی کلیبری 

 ابراهیمی سؤیله ین: آشیق حسین

 لری یارادان اللهین آدیال سؤزوموزه باشلیریقللیک گؤزل اهلل و گؤزه

 

 قدیم زامانالردا کلیبر شهرینده ایکی قارداش یاشاییرمیشالر آدالری ابراهیم خان و سلیم خان.    

ابراهیم خانین بیر اوغلو وار آدی رافع؛ سلیم خانین بیر قیزی وار آدی محجوب. بو ایکی اوشاغی  

ن  ایللیک آشیقلیق ائده  40ری بیرینه آداخالمیشالر. بو شهرده علی کلیبری آدیندا بیر آشیق وار.  بی

کلیبری علی  آشیقالر  بیر گون  زیلالها گلمیشلر.  آشیقالر  بوتون  الیندن  و هنری  نین  بونون علمی 

نین الیندن جانا گلمیشیک و داها  ده یازیرالر علی کلیبریالیندن شکایت یازیب حکومته وئریرلر. نامه

ائلهگونوموز یوخدور. حکومت علی  – گئجه   داها آشیقلیق  آلیر  تعهد  و  سین. علی  مهنی چاغیریب 

ایله محجوب دا   رافع  قضا  از  فکرینه دوشور.  بیر مکتبخانا آچماق  ال چکیب  کلیبری آشیقلیقدان 

 همان مکتبه درس اوخوماغا گلیرلر. 

اوغلونا دئییر: گل سن ایلن کلیبرین اطرافی کندلره آپاریم و سنی هامییا    بیر گون ایراهیم خان   

تانیتدیریم. داها من قوجالمیشام و ایشلری دوالندیرا بیلمیرم. سن گره ک اؤزووی اربابلیغا و منطقه  

 ایشلرینه حاضیرالشاسان.  

اوزاندی. رافع دئدی:  ابراهیم خان    درس لریم یئرده قالدی. من  ینان رافع گئتدیلر، آما سفرلری 

 ک قاییدام گره

یی محجوبا شرح رابع تکایکده کلیبری قاییدیب و عم قزیسی محجوبال گؤروشور. کندلره گئتمه    

وئریر و درس لری محجوبدان سوروشور. کتابی الینده آلیب و هر یئردن سوروشور محجوب جواب 

 میشن؟  یه بیر شئی اؤیرنمهوئره بیلمیر. رافع عم قیزینا دئییر: پس بو مدت ده ن

 میش؟ نین سراغینا گئدیب دئییر: نیه محجوب بیر شئی اؤیرنمهرافع علی کلیبری

شه بیلمز. مکتبخانادا درسه  علی کلیبری دئییر: محجوبون درس اوتاغی آیری اولماسا او درس اؤیره

 دم. ک اونا خصوصی درس اؤیرهدقت ائتمیر و اوشاقالرال دانیشیر. بو جهتدن گره
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گئت ائلیر کی ایندییه قدر علی کلیبری اونون   –محجوب دا اوزونه  ائله نقاب ووروب مکتبه گل     

اوزونو گؤرمه میشدی. صاباحی گوندن محجوبون اوتاغین دَییشیرلر و محجوب تک گلیب صندلده  

 ر.یینین باشالنماسینی گؤزلهاوتورور و اوشاقالرین کالسی نین قورتولماسینی و اؤز کالسی

محجوب       گؤرور  و  اولور  داخیل  کیالسینا  محجوبون  کلیبری  علی  قورتولدوقدا  کیالس  قاباقکی 

-نقابینی آچیب و اوزونون گؤزه للیگی ظاهر اولوب. علی کلیبری اونو گؤروب عاشق اولور. علی کلیبری

لسین.  نین یاشی چوخ ایدی. بو فکره دوشور نئجه ائله سین کی محجوب اونون عاشق اولدوغونو بی

اوتاغین پنجره سینده وام بیر نسیم اسیردی، علی نسیمی باهانه ائدیب محجوب دان ایستیر اونون 

 دئدیکلرینی یازسین: 

 باد صبا منن یاره دئ گینن 

 اؤلدوم بو دردیمی پنهان چکمکدن 

 مویون کیمی ائشگه لندیم اوزولدوم 

 گوندوز آه و فغان چکمکدن.  – گئجه 

 ایکینجی بندی داوام ائدیر: محجوب یازیر و علی کلیبری 

 دانیش منله نئچه کلمه حسابی 

 هه دن یوخدان سؤیله منه جوابی 

 بوندان آرتیق وئرمه منه عذابی 

 دیر بئله دردی چکمکدن.اؤلوم یئی 

 و گینه داوام وئریر: 

 علی دئییر بو ایش لره قوی محل

 من دئسم دردیمی داغالر اوالر حل

 اؤلونجه یاخامدان گؤتورمه ال 

 اؤلوم یئی دیر بئله دردی چکمکدن.

محجوب خانیم بونالرین هامیسین یازیب و علی کلیبری دئییر بوگونون درسی قورتاردی. باجاراسان  

 سن. محجوب گئدیر و رافعی گزمک و دانیشماغا چاغیریر و باهم باغا گئدیرلر.گئده



 

173 

 

ریمیز یوخدور. سن گئت  ن هئچ بنزهبیر آز باغدا دوالناندان سونرا، محجوب عماولغونا دئییر: منن س    

 آیری بیر قیز تاپ اونونال ائولن. رافع تعجبله دئییر:

 آخی نیه؟ منی باغا گتیردین بو سؤزلری دئین؟  

دی. بوگون حتا  م چیرکین محجوب دئدی: قیزالر دئییرلر منیم بورنوم بؤیوک، آیاقالریم أیری و قیافه 

 ؤره من سنه الیق دگیلم.  سن. بونا گچرچی ده منه دئدی چوخ چیرکین

 رافع سؤزلرینی محجوبا بئله دئدی:

 یارادان یارادیب سن تک گؤزَلی 

 منه باغیشالییب بیر حوری لقا 

 تاب ایکی خالین دوشوب صورته بی

 بلور تفسیرین عالم رؤیا 

 مه. من سن دئین دگیلم. رافع داوام ائتدی: اوغلو منی چوخ تعریفلهمحجوب دئدی: عم

 هدایت ده بشرسن صنم بطن 

 بورج هدایت ده اثرسن صنم 

 اژدها بورجوندا قمرسن صنم 

 سئوگیلیم چکیلیب قامتین اعال. 

 

 قراررافع سنه عاشق اولوب بی 

 خالق لم یزل فرشته گفتار 

 کی وار اون سگگیز مین عالمده کال نه 

 چکیلیب سئوگیلیم قاشالرین اعال.

آز گزیب دوالناندان سونرا، محجوب داوا عاشق  بیر  وار علی کلیبری منه  ائتدی: عموغلو خبرین  م 

 اولوب؟  

 رافع دئدی: چوخ جیددی توتما. 
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محجوب آشیق علی اوخویان شعرلری رافعه اوخودو و او گؤردو کی بو شعرلر عاشقانه دیر. قرار اولدو  

 ائتسین.گینه دقت  نین محجوبا درس وئرمهصاباحی گون  رافع گیزلیجه مکتبه گئدیب و آشیق علی

ییب اوشاقالرا دئدی ائولرینه گئتسینلر. اوشاقالر  اوگونون صاباحیسی آشیق علی مکتبی تعطیل ائله

یولدا محجوبو گؤروب دئدیلر سن ده مکتبه گئتمه چون آشیق علی مکتبخانانی تعطیل ائدیب. اما  

ینی آشیق علی  محجوب اوشاقالرین سؤزونه باخمادی و مکتبه گئتدی تا اؤزو مکتبین تعطیل اولماس

 نین یانینا گئتدی و سالم وئردی و سوروشدو: بوگون تعطیل دی؟دن ائشیتسین. محجوب آشیق علی

دی، اما سیز بویورون ایچه ری تا درسی باشالیاق. محجوب  آشیق علی دئدی: بلی اوشاقالرا تعطیل 

گلیب کالسین دالیندا    نین دئدیکلرینی یازماغا باشالدی. رافع ده  کاغاذ و مدادی گؤ توروب آشیق عل

 درسه قوالق آسیر. آشیق علی دئییر و محجوب یازیر: 

 لبی غونچه، بویو بسته، صالتی 

 قوینون ایچی جنت یئری، باغ یئری

 دین آلدین جانیمی بیر عشوه ائیله

 هئچ قالمادی جسدیمده ساغ یئری

 

 سنه قوربان اولوم ای چشمی پیاله 

 ظالم قیزی سالدین منی خیاله 

 دی شهرایله پیاله لبین لعل  

 قویمویوبسان جسدیمده ساغ یئری

 

 یاقوت منله یمن منله لعل منله 

 دانیش منله، دیللش منله، گول منله

 بیر نئچه خیالالر یار گئچیر منله

 قویمویوبسان جسدیمده ساغ یئری.
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 من نیسگیل علی یم باغیمدا بولبول

 دره ایدیم سوسنین، سره ایدیم سونبول

 گولسن، دوداقالرین قیزیل گول اؤزون 

 قویماییبسان بو جانیمدا ساغ یئری

رافع بونالری ائشیدیب بیر تپیک وورور قاپییا. آشیق علی تئز ماسا دالینا گئدیب اوتورور و اورادا      

 گیزله نیر. بیر آزدان سونرا کیالس بیتیر و محجوب کیالسدان چیخیر.

نین سؤزلریندن و محجوبون جواب وئرمه دیگیندن چوخ نن رافع آشیق علیقاپی دالیندا گیزله    

ناراحت ایدی بیر برکدن سیللی محجوبا ووردو و اونو یئره سالدی. محجوب دوروب دئدی: من خان  

ائولنهقیزی نه  داها من سنن  یوخ.  منیم سندن کمیم  اوغلو.  بیر خان  ده  آدیوی یام. سن  نه  و  رم 

 رم.  چکه

اؤز ایشیندن پئشمان اولدو. محجوب دا دئدی: تکجه بیر شرطیله قبول    رافع بیردن اؤزونه گلدی و     

اؤیرهائده آشیقلیق  و  شاعیرلیک  گئدیب  سن  علینهرم  آشیق  سنله  سن.  من  دا  اون  باغالسان.  نی 

 جگم. نهرم. یوخسا آشیق علی نن ائولهنهائوله

رافع بو ایشدن و سؤزلردن ناراحت اولوب ائوه قاییتدی. آناسی رافعین وضعینی بئله گؤردو اوندان      

 سوروشدو: نیه بوگونه قالمیشان؟ 

ماجرانی سؤیله تامام  علیرافع  آشیق  باجارارام  من  دئدی:  و  وئرهدی  او  نی شکست  دیر  ایل  40م؟ 

رم؟ محجوب  ا گلیب. من نئجه اونونال اوز اوزه دایانا بیلهآشیقلیق ائدیر. تامام آشیقالر اونون الیندن زار

 جک.نهنن ائولهنین سیناغا اوغراماسام او آشیق علیدا دئییر من آشیق علی

دی. صوبح آذانی دوروب دستماز آلدی ناماز قیلدی. ناماز اوسته  او گئجه رافع سحره کیمی یاتا بیلمه

یی آرام اولدو و داها  ه قویسون. بو دوعادان سونرا بیر آز اورهاهلل دان ایسته دی بیر نجات یولو قنشرین

 دن قورخمادی. نن اوز به اوز گلمه آشیق علی

 یه بیر نامه یازیب و اونو یاریشا چاغیرسین. اونا گؤره بئله دئییر: رافع بو فکره گلدی آشیق علی    

 علی آسوده اولموشوق 

 بوگون بزم ادا سندن 
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 یئتیشدی منیم گوشیمه 

 بیهوده صدا سندن. بیر

 

 نه قومروسان نه ده بردی 

 شجر سندن مشدّردی 

 دئدیگین سؤزلر هدردی 

 بیل کی گئچمز خدا سندن 

 گؤتور شاعرلیک آدینی 

 تاپدیم آلماس پوالدینی 

 رافع وئر جوابینی 

 گئچر تیغ جزا سندن. 

دی. آما آشیق  یه چاتدیرنی نؤکرلرین بیرینه )خالق وئردی( وئریب آشیق علیرافع یازدیغی نامه    

نؤکر قاییتدی. رافع گؤردو آشیق علی اونا جواب   –نی جیریب قیراغا آتدی. خالق وئردی  علی نامه

 ییب آیری بیر نامه یازدی: وئرمه

 گئدیردیم گؤزللر چیخدی قارشیما 

 ای آقاالر عاشق اولدوم بیرینه 

 ایسته یه سن مطلبینه چاتاسان 

 بیرینه.قول اول گینان قوللوق ائیله 

 

 ناشی باغبان باغ بسله میش دال آچمیش 

 لر دال گردنده دار آچمیش  سیاه زلف

 اوچ شئی وارکن انسان اوچون یارانمیش 

 بیری رضوان، بیری جنت، بیری نه؟

 



 

177 

 

 بیر گؤزَل قیز شوقون سالمیش جهانا

 دیوانا  –دردیندن اولموشام دلی 

 رم کلّ جهانا رافعم وئرمه

 یئرینه.  سه گؤزوم اوستونه ایسته

نی جیردی و توالزالدی و دئدی: بیزیم بو آددا بیر آشیق یوخوموز. اما  بو دفعه ده آشیق علی نامه

 رافع گینه بیر نامه یازدی:

 دیاو گون کی رسول معراج ائیله 

 آسماندا قاباغینی کسدی شیر 

 بابال باسدی جنابینا باش أیدی 

 دی تکبیر. مبارک شأنینه سؤیله

 

 جبرئیل امین قاباقدا گئدیردی 

 مدح جمالینا زم های زمین 

 ملک لر سسلندی یا ثاراالمین 

 دی تکبیر.لر سؤیلهجومله فرشته

 

 معراجدان قاییندین حبیب خدا 

 دونیانین صاحیبی موالدی موال 

 رافعین آقاسی حبیب خدا

 دی بیر بیر.حقین بویوردوغون سؤیله

للیکده نامه گؤردو رافع هر نه اولورسا دا بو گؤزهیه گؤندردی. آشیق علی  رافع بو نامه ده آشیق علی

 سینده منه بیر دانیش. یه دئدی: بو کیمدی؟ بو آدام بارهیازمیش. پس خالق وئردی

 خالق وئردی دئدی: رافع ابراهین خانین اوغلودور. 

 آشیق علی دئدی: اونون آدی غفوردی.
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 خالق وئردی دئدی: او آدینی دَییشمیش.

ییب اونونال میدانا  ؤتوروب ابراهیم خان یانینا گئتدی و دئدی: غفور مندن ایستهنی گآشیق علی نامه

سؤز ایله یاریشام. اما او بیلمیر کی من نئچه سؤزونن اونو باغالرام و بو، سیزین کیمی   –گیریب ساز 

 خانا یاخشی دگیل. سیز بو ایشه مانع اولون.  

قالش، قوی رافعین غضبی یاتسین. من ده رافع  ابراهیم خان دئدی: سن اوچ دؤرد گون کلیبردن اوزا 

 نن عو قیزی سی نین ایلگیسین دوزلدیم.  

آذوقه نئچه گونون  و  تاپدی  او گئجه فرصت  بیر حامامدا  آشیق علی  اوزاقدا  ییغیب کلیبردن  سین 

 گیزلندی.

تی گؤره  نن یاریشاجاغام. هر کیم ایسته سه بیزیم رقابرافع تامام کندلره اعالن ائتدی من آشیق علی

نین ایکی آروادی  بیلر. اما مأمورالر آشیق علی نی توتماغا ائوینه گئدیب اونو تاپمادیالر. آشیق علی

 وار ایدی. ایکینجی آرواد مأمورالرا دئدی: 

 آشیق علی دونن تبریزه گئتدی. 

ب  نین بیرینجی آروادی دا آشیغین گیزلی یئرینی مأمورالرا گؤستدی. مأمورالر گئدیاما آشیق علی

ائوینه گلدی و گئجه نی سحره کیمی گینه نی آذوقه  آشیق علی تاپیب گتیردیلر. آشیق علی  نی 

اطرافیندا   کلیبر  ییب  باغ"جورله  لی  میدانا    "زوالل  جماعت  چوخلو  صاباح  گئتدی.  باغا  آدالنان 

 دن خبر اولمادی. توپالندی تا رقابته تاماشا ائله سینلر اما آشیق علی

ننان سوروشدوالر آشیق علی هارا گئدیب او دئدی همدانا. اما بیرینجی آروادی  گینه ایکینجی آروادی

آشیق علی نین دوزگون یئرینی نشان وئردی و زالل لی باغی گؤرستدی. رافع گئدیب آشیق علی  

نن یئری تاپدی . گؤردو آشیق علی یوخودادی. دایاندیالر تا یوخودان آییلسین بلکه یاریش  گیزله

نالر. اطرافیندا اوالنالر دئدیلر اونو اویاداق کؤتک ووراق تا اویانسین. رافع دئدی: بو میدانینا آپارسی 

 لیک یولو دگیل. دوزدو من اوننان دوشمنم اما بو دوز یول دگیل.ارن

 آشیق علی یوخودان اویاندی گؤردو باشی اوسته ایکی مأمور دایانیب. آشیق علی دئدی:
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ائودن   تا  آپارین  ائویمه  علیمنی  آشیق  کؤهنه کؤهنه سازیمی گؤتوروم.  علی  آشیق  گتیردیلر.  نی 

سازینی گؤتوروب سازا بیر ال چکدی. یوال دوشدولر اما محجوب خانیمین آتاسی سلیم خانین عمارتی  

 یه گؤستردی. اوالن یولونان گئچدیلر. محجوب خانیم اوردا دایانمیشدی و اؤزونو علی

ر اوخودو، مأمورالر آشیق علی نی میدانا یئتیردیلر. کلیبردن  آشیق علی اونون وصفین نئچه بند شع

و کندلردن چوخلو جماعت توپالنمیشدی. آشیق علی میدانا چاتیب جماعته اوز چئویریب دئدی: من 

 راضی دگیلم رافع ایلن رقابت ائدم. او مجبورا منی بورایا چکمیش. رافع نه شاعیردی و نه آشیق. 

 دن بئله سوروشور: ر و او باشالییر آشیق علی میدانی اوّلجه رافع وئریرل

 خاطر قالسین داها کؤنول قالماسین

 دی دور گل من ایله میدانه علی 

 بیر سؤیله سؤزلریمین جوابین –بیر 

 دئ گل دانیش منله مردانه علی.

 آشیق علی: 

 غافلدن بیر هنر گؤستررم سنه 

 گؤروم کی دوشه سن آزاره رافع 

 وامنی گؤرجک قورخو دوشوب جانی

 گؤرنلر دئمه سین بیچاره رافع.

 رافع: 

 گؤرمویوبسن دشت اعظم شهرینی 

 چکمییبسن عاشیلیغین قهرینی 

 گین طرحینی نه بیلیرسن سؤز دئمه 

 دئدیگین سؤزلردیر افسانه علی. 

 آشیق علی: 

 قوربان اولوم سنین تکین جوانا

 دانیشما ضرب ایله دانیش میانا 
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 میداناهای ووررام ضرب ایله گیررم 

 دوشرسن بو ائلدن آواره رافع.

 رافع: 

 یوز مین شاعیر گله الف ائتمز منی 

 حق منی یارادیب علمین معدنی 

 رافعم بیر درده ساالرام سنی 

 گئدرسن فلکه درمانه علی. 

 آشیق علی: 

 علی یه کار ائتمز روم ایله قیصر 

 گله ایران، گله توران سراسر

 دن سالالم دربدر سنی بو اؤلکه

 گئدرسن بلخدن بخاره رافع. 

خیالصه، بیرینجی دور قورتاردی و هامی رافعین سؤزلریندن تعجبلندیلر. ایکینجی دور باشالندی و  

 بو دفعه آشیق علی باشالییر: 

 بوگون تخته چیخیب بهنام فلک

 یک جنگعشق اولسون میداندا گل ائیله

 ده بیلمزجه یئریمدن ترپه ذره

 ه فرنگ.ییغیالدوم، قوبس و هند ایل

 رافع: 

 یوز مین شاعیر گله مانند پلنگ

 یک جنگعزم اولسون میدانه گل ائیله

 گؤر کیم کیمی ساالر کمنده 

 کیم کیمین الیندن اوالرمی دلتنگ. 
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آشیق علی دئییر: دوغرودان من سنده بو باجاریق و مهارتی بیلمیردیم کی منیم قارشیمدا دایاناسان.  

 آما پئشمان اوالجاقسان. 

نین بیر اوغلو وار ایدی گلمیشدی میدانا. گؤردو کاتبلر و دبیرلر رافعین سؤزلرینی کاغاذ  آشیق علی   

نین شعرلرینی  نین سؤزلرینی یازمیرالر. بونا گؤره کاغاذ مداد گتیریب آتاسیاوسته یازیرالر اما آتاسی

 یازماغا باشالدی.

 رافع 

 کی وارینا ندهگوونمه سن سینه

 ام بورج و بارینا بیر تپیک وورار

 رم روزگارینا بیر ضربه گله

 حالیوا قان آغالر دریادا نهنگ

 آشیق علی: 

 حاضیرالر اول شاعرلرین جمعینده

 سن؟من شاعیری محتشمم سن نه

 واردی کارخانه م ده لعل و گوهریم

 سن؟سؤز دئمکده بیر عمانام، سن نه

 رافع: 

 آل جوابین دئییم اوستادیم علی 

 سن؟کانم سن نهمعرفتده من بیر 

 بیر سؤیله رم سؤزلریوین جوابین  –بیر 

 سن؟سؤز دئمکده قهرمانام، سن نه

 آشیق علی: 

 میشم المکان شهریندن عزم ائیله

 میشم شاعرلر میداندان ترک ائیله

 میشم لیق میدانین غصب ائیلهآشیق
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 سن؟سؤز اوستادی صنعتکارام، سن نه

 رافع: 

 هوسه دوشوبسن بیر بیت گومانا 

 الیمدن گئده جکسن آمانا بیل 

 صدق اینن سیغینماشام شاه مردانا

 سن؟من غوالم قشمشمم سن نه

 آشیق علی: 

 رم سنی شرمنده یم ائیلهعلی

 عرش اوزونده بوینوو سالالم کمنده

 سی قالیبدیر منده آغام نشانه

 سن؟سؤز اوستادی صنعتکارام، سن نه

 رافع: 

 رافعم گلمیشم میدانه من ده 

 قویموشام مرد مردانه من ده سر 

 نی منده، مدکب میخانه منده 

 سن؟تخت اوستونده سلیمانم سن نه 

بورادا علی و رافعین سؤزلری بیتیر و تامام جمعیت اونالری تشویق ائدیرلر. بو زامان علی نین اوغلو    

ش کی بیلمه  حیدر الف حرفینی قرآن اوستونه چکیب آتاسینا نشان وئریر یعنی: الف و قرآندان سورو

 سه باغالنسین. 

 آشیق علی سوروشور:

 سندن خبر آلیم ای علمه معیار 

 نئجه الف دیر هر ایشلردن خبردار 

 نئجه ب دیر خلق ایچینده هویدا

 سی وار جوهردار؟ نئجه ط دیر سکه
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 رافع: 

 الف اهلل دیر هر ایشلردن خبردار 

 ب بسم اهلل دیر خلق ایچینده هویدا

 وهردارط طریقت دیر سکه سی وار ج

 آشیق علی: 

 نئجه ص دیر ایشی معتبردیر

 دیرنئجه ج دیر سکسن دؤرد مین پری

 نئجه ح دیر چار اطرافی بودودور

 هره بیر یول توتوب گئدیر آشکار؟

 رافع: 

 ص صادق دیر ایشی معتبردیر 

 ج جبرئیل دیر سکسن دؤرد مین پری وار 

 ح حیدردی اطرافی بودودور

 هره بیر یول توتوب گئدیر آشکار.

 آشیق علی: 

 نئجه خ دیر فردوسده اولمادی 

 دی نئجه دال دی یولداش قدری بیلمه

 نئجه ظ دی برابری اولمادی 

 اوردا بلند اولدو عرشه آه و زار؟ 

 رافع: 

 دی فردوس ده اولمادی خ خالق

 دی دال دونیادی یولداش قدری بیلمه

 دی برابری اولمادی ظ ظلوم

 اوردا بلند اولدو عرشه آه و زار 
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 آشیق علی: 

 نئجه ر دی غربتلیگه سالدیالر 

 نئجه ز دی ایکی پاره بؤلدولر 

 نئجه سین دی چادیرالرین یولدوالر 

 دیلر تار و مار؟ ده ائیلهبیر لحظه

 رافع: 

 ر امام رضادی غربتلیگه سالدیالر

 ز زکریادی ایکی پاره بؤلدولر

 سین سلیمان دی چادیرالرین یولدوالر 

 ر و مار بیر لحظه ده ائیله دیلر تا 

 آشیق علی: 

 نئجه شین دی جمع ائیله دی رفتری 

 نئجه صاد دی خاکه سالدی صف لری

 نئجه ضاد دی آرخاسیندا زنهاری

 اوالر اوز دؤندردیلر بهشتدن کنار؟

 رافع: 

 دی دفتری شین شوکوردی جمع ائیله

 لریدی خاکه سالدی صف ص صاحب الزمان

 ضاد عمر سعددی آرخاسیندا زنهاری 

 اوز دؤندردیلر بهشتدن کنار اونالر 

 آشیق علی: 

 نئجه ط دی پیشنامازی بورودو 

 نئجه ظ دی کربالده یورودو 

 نئجه عین دی قاف داغینی اریتدی 



 

185 

 

 اگر کی قویمادی جلیل جبار؟ 

 ط طوق دور پیشنامازی بورودو 

 ظ ظولم دور کربالده یئریدی 

 دی قاف داغینی اریتدی ع علی

 اگر کی قویسایدی جلیل جبار.

 علی: آشیق 

 دی گردون ایله دوالنی نئجه غین 

 دی تاپانمادی آالنی نئجه ف

 یاالنی؟   –دی سئچر دوغرو نئجه ق

 رافع: 

 دی گردون ایله دوالنی ق قاضی

 دی تاپانمازدی آالنی ف فرعون

 یاالنی – دی سئچر دوغرو ق قورآن

 اگر یاالن اولسا او چکر میشار.

 آشیق علی: 

 جهانهدی قانات سالدی نئجه گاف 

 دی واجب اولدو انسانه نئجه الم 

 دی گئتدی چیخدی آسمانه؟ نئجه میم 

 گؤردو اوردا کوکب و سیار؟ 

 رافع: 

 گاف گون ایدی قانات سالدی جهانه

 ال اله اال اهلل دی واجب اولدو انسانه   –الم 

 میم محمد گئتدی چیخدی آسمانه

 گؤردو آسماندا کوکب و سیار. 
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 آشیق علی: 

 یئددی داغی أگیبدی دور نئجه نون

 دی داد و قریاد قیلیبدی نئجه ه

 نئجه یادی یارانمیشالر گؤروبدی

 دئییرلر گؤرمویوب اونو کردگار؟ 

 رافع: 

 نون نامازدی یئددی داغی اییبدی

 ه هاجردی دالد و فریاد قیلیبدی

 یا یوخودور یارانمیشالر گؤروبدی

 دئییرلر گؤرمویوب اونو کردگار.

 آخیرینجی سوآلینی بئله سوروشدو: آشیق علی 

 نئجه الدی دریاالری قورودو

 ن کور ایدی دی ایکی گؤرهنئجه ی

 علی دئیر او زمان کیملر وار ایدی

 گؤزون آچدی گؤردو بئله روزگار؟

 رافع ده سون جوابینی بئله جوابالدی:

 ال، ال اله اال اهلل دی قورودو 

 دور ایکی گؤزدن کور ایدی ی یعقوب 

 آقام علی او زمان وار ایدی  رافع دئیر

 گؤزون آچدی گؤردو بئله روزگار.

دن آیریلیب مچیده ساری گئتدی بیر دوعا اوخوسون و رقیبی نفرین ائله  بو زمان آشیق علی رافع 

دی  سین. قاییداندا گؤردو رافعین حالی خوش دگیل، بیلدی کی نفرینی اجابت اولوب. رافع حس ائله 

 دی:یزلیک ائدیب دیو اونا گؤره بئله عذر دیلهاؤز اوستادی قنشرینده ادبس

 رافع: 
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 باشینا دؤندوگوم اوستادیم علی 

 ائتدیگیم گوناها باغیشال منی 

 سنه کؤمک اولسون او شاه ولی 

 او شاه مردانه باغیشال منی. 

 

 رم آه ایله افغان دردیندن جکه

 دین قانسن منیم باغریمی ائیله

 سنه کؤمک اولسون او شاه مردان

 شاه مردانه باغیشال منی. او 

 

 دیم گوناهرافعم من ده ائیله

 یئتیشسین دادیما شاهالرین شاهی

 پناهی  –لرین اومود بوتون شیعه

 او شاه مردانه باغیشال منی. 

بیریندن آیریلیب ائولرینه گئتدیلر. بئله نقل ائدیرلر کی اوندان سونرا ایکی آی    –بوندان سونرا بیر  

دی. بونا گؤره رافع اونا بیر نامه رافع نوخوشالدی و عم قیزیسی دا اونون حالین سوروشماغا گئتمه

 یازدی بئله:

 بوگون آیریلیغین قیامت اولدو 

 آیریلیغین سنین ایله دؤندو گل. 

 ودیگینسنین حسرتیوی چکن سئ

 اینجلدی مویین تک تئله دؤندو گل. 

 

 بیرده دوست باغینا گله بیلمزسن

 پنهانی گوللرین دره بیلمزسن 
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 دیر گؤره بیلمزسن آخیر آیریلیق

 رافع تک عمدمین یوال دؤندو گل.

نامه ایدی.  وار  باجیسی  باد صبا آدلی  اونا وئردی تا محجوبا یئتیرسین. محجوب  رافعین  نی یازیب 

سی اوسته آلیب بئله ودو و عموغلوسونون یاینا گئتدی. رافع محجوبو گؤررکن سازی سینهنی اوخنامه

 اوخودو: 

 آستا  – قدمین قوی آستا 

 سن بو دیاره خوش گلدین 

 سوردوروب آال گؤزلرین 

 قاشالری قاره خوش گلدین. 

 

 ائشیدیب عرضیمی قانسان 

 من یانارام سن ده یانسان 

 اؤزون بیر تولک ترالنسان 

 سالالنیب ناره خوش گلدین.

 

 سینه م ده عشقین دفتری 

 سنسن دیلیمین ازبری 

 یازیق آشیق علسگری 

 ده داره خوش گلدین. چکمه

 ییر: محجوب خانیم دا اوچ تئل تئللریندن اییریب ساز کیمی چالماغا باشالییر و بئله سؤیله

 اوغلوباشینا دؤتدوگوم عمیم

 رم سندن اؤلونجه دؤنمه

 اوغلوقوربان عمیمسنه 

 رم سندن. اؤلونجه دؤنمه



 

189 

 

 

 آدم اوغلو اوالر مپراق 

 یئل اسنده دوشر یپراق 

 آال گؤزه قارا توپراق

 رم سندن. دولونجا دؤنمه

 

 قبریمی قازدیر رافع 

 اوستونده آت گزدیر رافع 

 محجوب دئیر قیامتی 

 رم سندن.گؤرونجه دؤنمه

قرار باریشیرالر و توی  بیر    –ینی قویورالر. یئددی گئجه  بورادا محجوبونان رافع  یئددی گونوزلوق 

 توی توتماغا حاضیرالشیرالر. 

 ایچیب خوش اوالسیز. –سیزه یئییب 

 *** 
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 کلبی و سلبی

 ین: آشیق محمد نجفیسؤیله

 گؤزل اهلل و گؤزه للیگی یارادان آدی ایله باشالییرام 

 

نین اوغلودور کی داستانی بیزه دولتلی خواجه  –دیر. او بیر وارلی  وئردینین اصلی آدی اهللکلبی    

  – نین ائولنمه زمانی چاتیر . آتا  سینده کلبیچاتیبدیر. کریم خان زند زمانیندا زنگانین طاریم بؤلگه

اونا   یولداشالری  نین  کلبی  زمان  بو  گئتدیلر.  شهرینه  منجیل  آلماغا  وسایلینی  توی  اونون  آناسی 

دئدیلر: کلبی سن ماهیر بیر اووچوسان،؛ گل اؤز قولووا عمل ائله؛ سن بیزه قوول وئرمیشدین تویوندا 

 ن.اؤزو شکار ائتدیگین اوون اتیندن وئره

دیلر و نهایتده کلبی تسلیم  وتوم. اما یولداشالری اصرار ائلهکلبی دئدی: ایندی اجازه وئرین تویومو ت

اولدو. پاییزین سون آیی ایدی کی کلبی اوو اوچون داغا گئتدی. اوونو ووروب، اوون آیاغیندا توتوب 

بوران باشالییب یولونو ایتیردی. بو زمان اوو الیندن چیخیب    –یینه گتیردی. آما بیردن قار  داغین اته

 دوشدو.   بیر ماغارایا

کلبی بیر زمان اؤزونه گلدی می ماغارایا دوشوب و بیر بؤیوک آیی اونا حمله حالیندادیر. کلبی      

توالالری کلبی آیی  واردیر.  دا  آیی توالسی  ایکی  اورادا  باخدی گؤردو  قاچیب  دقتله  نی گؤردوکده 

جک، اونا گؤره  حمله ائدهاونون قوجاغیندا اوتوردوالر. کلبی بئله حس ائدیردی هر لحظه آیی آنا اونا 

 یا خطاب بئله اوخودو:آیی

 الر باشینا دؤندوروم حیوان آیی 

 منه دَیمه یارادانین عشقینه 

 باجی منیم یولومو گؤزلر –آنا 

 منه دَیمه بیر آلالهین عشقینه.

 

 دی تین بئلدهقوّ  –سن حیوانسان گوج 

 دی من انسانام حجتیم دیلده
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 ی آنام آغالر، باجیم گؤزو یولداد

 منه دَیمه بیر آلالهین عشقینه.

 

 بیر یئل اسدی منی گتدی بوغاناق 

 ییغیلدی باشیمدان داغیلدی قوناق 

 اوچ آی قیشی کلبی نین ساخال قوناق 

 منه دَینه یارادانین عشقینه. 

 

 باش قویارام آستانانین داشینا 

 رحمین گلسین گؤزدن آخان یاشیما 

 کلبی قوربان بیر جوت باالن باشینا 

 دَیمه شاه مردان عشقینه.منه 

آتاسیندان کی توی وساییلینی آلماغا شهره گئتمیشلر. کلبی نین    –نین آنا  و آما ائشیدین کلبی   

ائوه چاتان کیمی   آنا کیمی سئوردی.  اونو  ایدی،  وار  آنالیغی  مهربان  بیر  اما  اؤلموشدو،  آناسی  اؤز 

نین آتاسی خواجه زینال باش  ماییبدیر. کلبیخبردار اولدوالر نئچه گوندو کلبی اوووا گئدیب و قاییت 

خبر   گزیدی  قدر  نه  زینال  خواجه  گئدیر.  تاپماسینا  اوغلونون  ساری  داغا  اوغلوندان   –قویوب  اتر 

یئره  باشالرینی  آغیرلیغیندان  قار  آغاجالر  و  ایدی  سسی  یئل  قار.  یان  هر  و  ایدی  داغ  تاپمادی. 

 توردو و داغا گؤز تیکدی: سالمیشدیالر. ناچار قالیب بیر داش اوسته او

 بورایا گلبمیشم خبر آالییم 

 دین؟نوشاف داغی سن باالمی نئیله

 ن یئره قوربان اوالییم کلبی گزه

 دین؟نوشاف داغی سن باالمی نئیله

 

 غم یاغیشی اوستوموزه یاغدیردین
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 داغیتمیشدیم دوشمن لری ییغدیردین 

 لردن اؤلدوردون گتیر قیروه

 دین؟ئیلهنوشاف داغی سن باالمی ن

 

 الیمدن اوزولدو اوغلومون الی 

 یئتیش فریادیما یا شاه ولی 

 گؤزو یاشلی قویما خواجه زینالی 

 دین؟نوشاف داغی سن باالمی نئیله

نین آناسی  ائولرینه آپارسینالر. او بیری طرفدن ده کلبی  –کندین اهلی گلیب خواجه زینالی کنده  

ییر و نوشاف داغینا خطاب بئله سؤیله یر، اوغلونو سسلهآیاق یالین باش قویوب داغا گئد  –باش آچیق  

 ییر:

 سنه دئییم ای نوشاف داغی 

 تئز سولسون گوللرین سنین 

 یاغی گلیب اوستون آلسین 

 قیریلسین ائللرین سنین 

 

 باشیندا بولود اویناسین 

 ن قوروسون دیبیندن چشمه

 یئرلی یئریندن اویناسین 

 لی داشالرین سنین. کؤلگه

 

 خانیم بوردان گئچرفخری 

 أییلیب سوالرین ایچر

 اهلل دان بیر اود دوشر 
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 قورویار گؤللرین سنین.

سلبی داغا گئتمیشدی.   –نین باجیسی کند اهلی گئدیب فخری خانیمی ائوه گتیردیلر، آما کلبی    

 قارداشی نی چوخ سئوردی طاقت گتیرمه ییب غملی بیر حال ایله آغالییب بئله اوخویور:

 ن خبر آلیم گلدیم سند

 م نوشاف داغی؟ هانی کلبی

 اونون قاداسین من آلیم 

 م نوشاف داغی؟ هانی کلبی

 

 نئیله دین کلبی قارداشیم؟ 

 یاندیردین باغریمین باشین 

 عمانه دؤندو گؤزیاشیم 

 م نوشاف داغی؟ هانی کلبی

 

 سلبی یم بیلمم اؤزومو

 سؤیله ییم کیمه سؤزومو؟ 

 آغالر قویدون بو گؤزومو

 نوشاف داغی؟  م هانی کلبی

 نین دالیجا گلمیشدیلر اونو دا اؤزلریله ائوه قایتاردیالر.خلق سلبی   

-دیر اونون نامزدینی باشقاسینا وئرهبیر زماند کئچدیکده بیر عدّه دئدیلر کلبی داها اؤلوبدورو یاخشی

ایدی، کی  نین نامزدی انسان خانیم آدلی  لیگینه گلدی. کلبیک. بئله اوالدی و بیری اونون ائلچی

اونا نرگس دیردیلر. انسان خانیمین یاشیدالری دؤوره سینه توپالنیب اونا اورک دیرک اولدوالر. انسان  

 دی:خانیم دا اونالرا بئله سؤیله

 ای خانیم الر من اونونچون آغالرام

 ظالیم فلک ائتدی منه ظُلُم وار 
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 باتارام قارایا عزا ساخالرام 

 گُلوم وای.شیدا بولبول اوچدو گئتدی 

 

 یه گؤردوم ار ایگیدین سیررین ساقی

 یه گؤردومکلبی مینمیشدی ناقه

 یاتمیشدیم یوخودا واقعه گؤردوم

 سو بوالندی دؤورون تودو وای 

 

 رم انسان دئیر آهو کیمی مله 

 رم داشی دله  –بیر آه چکیب داغی 

 رم آیاق یالین باش گؤتوروب گئده

 گئدیب دئییب نوشاف داغی سنه وای.

دن. کلبی شعرینی آیی یا اوخویاندان سونرا آیی داها  اما ائشیدین بیر ماغارادا زندانی اولموش کلبی    

دی. هر وقت ائشیگه گئدیردی بیر بؤیوک داش ماغارانین آغزینا قویوردو کی اولماسین  اونا یورومه

گتیریردی. کلبی ده    کلبی و باالالری ماغارادان ائشیگه چیخا بیلسینلر. اؤزو گئدیردی و اونالرا غذا 

 ییردی. آیی باالالری کیمی اونالرین یانیندا گؤزله

انسان خانیم اؤز اطرافینیندان ائلچی گلمک خبرلرینی ائشیدیب ناراحت اولوردی. بیر گون تصمیم     

نی دیری اوالراق گؤردو. داغا چیخدی و بیر داش اوسته اوتوروب بئله  توتدی داغا گئدیب بلکه کلبی

 باشالدی: اوخوماغا 

 یانا بورا گلدیم  –یانا 

 دردیم دئییم سنه داغالر 

 نئیله دین سن بولبولومو

 سولدوردون گولشنی داغالر. 
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 داغالر منی ایناندیردین

 عشقین اودونا یاندیردین 

 آغالما پای دوالندیردین 

 منی بی پای قویان داغالر. 

 

 ن قوروسون دیبیندن چشمه

 منیم تک بوینون بورولسون 

 باشیندا بولوت اویناسین 

 سین سنه داغالر.گون دوشمه

 

 انسانام اوچدوم گولومدن 

 آچیلدی شدّام بئلیمدن 

 چوغول معروفون الیندن 

 قاچاق گلدیم سنه داغالر. 

کلبی    ائشیدک  کنارا  اما  قارالری  توپالنان  قارشیندا  ماغارانین  چالیشیر  کلبی  آیی گؤردو  آنا  دن. 

نین ائشیگه چیخماسیندان قورخان آیی بیر  چیخماغا بیر یول تاپسین. باالالریچکسین بلکه ائشیگه  

دی، بئله  بؤیوک داش گتیریب ماغارانین آغزینا قویدو. کلبی گؤردو داها ماغارادان چیخماق چتین 

 شعر اوخوماغا باشالدی:

 نه قاپیسی واردی نه ده باجاسی 

 قالمالیسان قال بورادا قال ایندی.

 ام بو جان و سری یولونا قویموش

 قالمالیسان قال بورادا قال ایندی.

 

 یامان گؤردوم بو داغالرین قارینی 
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 کیمسه بیلمز منیم آه و زاریمی 

 الیمدن آلدیالر گؤزَل یاریمی 

 قالمالیسان قال بورادا قال ایندی.

 

 من کلبی یم کیمسه بیلمز اونومی 

 دیل بیلمز حیوانا ساتدیم جانیمی 

 یاریمی   یوسف کیمی قوهوم قارداش

 قالمالیسان قال بورادا قال ایندی.

ییر  رک سؤیلهکلبی گؤردو بیر داش ماغارانین آغزینی باغالییب؛ بو دفعه سؤزلرینی داشا خطاب ائده    

 یی اونا یوموشانسین: بلکه اوره

 باش گؤتوروب آیاغیوا گلمیشم 

 منه بیر یول سن اللهین عشقینه.

 سنی اؤزومه غمخوار بیلمیشم 

 روب آیاغیوا گلمیشم باش گؤتو

 

 بیر یئل اسدی منی گتدی بوغاناق 

 تویوم یاسا دؤندو داغیلدی قوناق

 اوچ آی قیشی منی ساخالدین قوناق

 باش گؤتوروب آیاغیوا گلمیشم 

 

 من کلبی یم چیخمیشدیم بورادا

 اوخوم سیندی، پیکان قالدی یارادا

 خدام بیلیر بیر خئیر ایش وار آرادا

 آیاغیوا گلمیشم باش گؤتوروب 
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لر       ایله چوخلو خیریم خیردا شئی  اؤزو  قاییداندا  ائشیه گئدیب و  بو تمنادان سونرا آیی  دئییرلر 

-دوزک  –گوموش بزک    -گتیریب تؤکدو یئره. کلبی باخدی گؤردو تامام خانیمالر عائید اوالن قیزیل  

اوغورالمیشدی. آیی کندلردن  بویونباخ و جواهرلر کی  قولباخ،  تا کلبی    لردیر:  داشی گؤتوردو  آیی 

ییشیلیب داها قار و قیشدان خبر یوخ. باهار گلیب  ماغارادان چیخدی. چیخماق همان گؤردو فصل ده

دی کنده ساری  هر یان یاشیلالشیبدیر. اؤزونه باخدی گؤردو بوتون پالتارالری چورویوب؛ جرأت ائله

 دی: طاب اورَک دردینی بئله سؤیلهگئتدی. بیر آز یول گلیب بیر یولجویا راست گلدی؛ اونا خ

 قاصد گئدر اولسان بیزیم ردیارا 

 منیم عرضیم نازلی یاره دئیرسن

 قارداش منی خبر آلساالر –قوهوم 

 کلبی قالیب سن آواره دئیرسن.

 

 شیدا بولبول اوچدو قوندو گلشنه

 سؤز گوهردب دئمک اولماز دوشنه

 گوشواره  –مین تومنه بیر بازوبند 

 لی یاره دئیرسن.من آلمیشام ناز 

 

 شیدا بولبول اوچدو قوندو گولونه

 کلبی قوربان یارین شیرین دیلینه

 مین تومنه بیر بازوبند قولومه

 من آلمیشام نازلی یاره دئیرسن.

 آناسی و نشانلیسینا خبر وئرسین. –کلبی بو سؤزلری دئدی و قاصده تاپشیردی اونون آتا 

لبی نین بیر اؤگئی قارداشی وار کی کلبی اونا دا اووچولوغو نین قارداشیندان. کاما ائشیدین کلبی   

و تیر آتمانی اؤیره دیبدیر. آدی محمد. محمد تفنگینی گؤتوروب دئدی اللهه آند اولسون داغا گئده  

 جه یم و هر نه گؤرسن اوولویاجاغام تا قارداشیمی اؤلو یا دیری تاپاجاغام. 
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اوتوردو و  ت یئنه جانالنیب، گوللر و اللهمحمد داغا ساری یوال دوشدو. گؤردو طبیع    لر گولورلر. 

 دی:اورک سؤزونو بئله سؤیله

 ویران قاالن نوشاف داغی 

 نه اسر یئللرین سنین 

 ایلدیریم وورسون باشیندان 

 تؤکولسون داشالرین سنین 

 

 محنت بوینون قوروسون 

 یاغیندان سورغو سورولسون 

 یانلی یانیندان قیریلسین 

 قوشالرین سنین. قارقالی  

 

 دؤوره ین دن بایقوش بانالسین 

 ائللر یانیندا قالماسین 

 ایللره جن هئچ یانماسین 

 نازه ایشیقالرین سنین. 

محمد اورک سؤزون دئییب قارداشی نین دالیجا داغی دوالنماغا باشالدی، کلبی نین اگنینده بیر     

 دوزلتدی و داغین اته گینده اوتوردو. پالتار قالمامیشدی؛ بیر حیوانی اووالییب دریسیندن پالتار 

 او بیری طرفدن انسان خانیم باشیندا یاشیدالریال برابر دوالنیرالر و انسان خانیم اونالرا شعر اوخویور: 

 قادر اهلل اؤزون ائیله بیر دیوان

 دی حسرت قالدی گؤزوم یاری گؤرمه

 بولبول ایدی اوچدو یاریم قفسدن

 دی. پرواز ائدیب بو دیارا گلمه
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 یاغیشالر منی الدن آلدیالر –سئل 

 گلشنیمی پ.زوب سایه سالدیالر

 چوغول معروف منی تورا سالدیالر

 دی.الدن چیخیب اختیاریم گلمه

 

 رم من انسانام کلبی یولو گؤزله

 رم گئدیب داغا گزن ایزی ایزله

 شیشه چکیب کباب باغریم دوزالرام 

 دی.گؤزوم یولدا انتظارام گلمه 

نین قارداشی محمددن کی تفنگ الده داغالری اوو دالیجا گزیر. داغ اته گینده  کلبی  اما ائشیدین   

دن سونرا هئچ بیر اوو وورمامیشدی؛  بیر اوو گؤردو گونش آلتیندا یاتیب. محمد سئویندی کی کلبی 

سیک  ونو تلهتوودا اوتوردو و گون قاباغیندا یاتان اووو نشانالدی. اوخو خطا ائتمیر و اووو قانا بله ییر. اؤز

اووا چاتدیریر تا باشینی بدنیندن آییرسین. آنجاق اوون باشی اوسته چاتان کیمی گؤرور واویالر بو 

کلبی  قارداشی  بلکه  بله شیب. اوو دگیل؛  قانینا  اؤز  ایندی  و  پالتار گئییب  اوو دریسیندن  دیر کی 

ر و دئییر: کاشکی گؤزلریم کور  آغالیاراق قارداشینی باغرینا باسیر و قانلی یاشینی گؤزلریندن آخیدی

 اوالیدی، کاشکی اللریم شیل اوالیدی. 

آنامدان نه خبر؟ انسان خانیمدان    –قانا بلنمیش کلبی دئدی: قارداش منیم تقدیریم بئله ایمیش، آتا  

 منه سؤیله. باجیندان منه دئ. کلبی دیلیجه:

 البتده بئله ایمیش قضانین ایشی 

 چوخ آغالما قارداش اهلل ساخالسین

 گؤروم دوالنایدی بئله گردشی 

 چوخ آغالما قارداش اهلل ساخالسین

 

 زحمت چکیب ووردون شکار درینی 
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 اوستاد اولوب یئره ییخدین قدیمی 

 بته آل گیالن منیم یاریم الینی ال

 نازینی چک قارداش اهلل ساخالسین.

 

 تفنگیوی تفنگداره سیلدیردین 

 ازل اووچولوغون منه بیلدیردین 

 گئدیب دئمه من کلبی نی اؤلدوردوم 

 چوخ آغالما قارداش اهلل ساخالسین

 

 دیم بو بی وفا فلکه من نئیله

 بولبول آغالر وفا ائتمز گول منه 

 قارداشیم اؤلدوردوم  گئدیب دئمه من 

 آغالماسین قوهوم قارداش ائل منه.

 محمد: 

 آال گؤزلرینه قورباندی جانیم 

 یدی یهسنه دَیَن گوهلل منه ده

 دیم کلبی جان سنی اؤلدورومبیلمه

 یدی یهسنه دَیَن گوهلل منه ده

 کلبی: 

 تفنگیوی تفنگداره سیلدیردین 

 دوستووی آغالتدین دوشمن گولدوردون 

 دئمه من کلبی نی اؤلدوردوم گئدیب 

 تازادان دا آغالماسین ائل منه.

 محمد: 
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 چاخماغی من چکدیم اوت دوشدو قووا 

 اوینادی بولوتالر توتوشدوم هاوا

 من سنه آتمیردیم، آتیردیم اووا 

 یدی. یهسنه دَیَن گوهلل منه ده

 کلبی: 

 من کلبی یم چیخمیش ایدیم اووما

 آنام آغالر باجیم قاالر لووما 

 ییغیشمیشدی قوهوم قارداش تویوما

 زفاف تختیم قسمت اولدو چؤل منه.

 محمد: 

 محمدم خسته قلبین دیندیررم 

 تفنگ آتان اللریمی سیندیررام 

 خنجر ایلن من اؤزومو اؤلدوررم 

 یدی سنه دَیَن گوهلل منه دیَه 

ونا دئییردی بیر  قارداشالر سؤزلرینی بیر بیرینه دئدیلر. محمدین گؤزلریندن یاش آخاراق کلبی ا    

دوشمن سنی شماتت ائدر. کلبی بو سؤزلری    –نی من اؤلدوروم. دوست  یه دئمه کی کلبیکیمسه

نین جنازه سیله حیران  گیندن قارداشیدئدی و جانینی یارادانا وئردی. محمد تک و یالقیر داغ اته

-او آغالیاراق بئله سؤیلهقالدی. باشینا دؤشونه ووروب آغالییردی. اما هئچ کیم سسینی ائشیتمیردی.  

 ییردی:

 لر دادینا یئتن یاعلی شیعه

 شاه مردان فریادیما سن یئتیش 

 شمشیر ایلن باده وئره ن کافری 

 آقاالر آقاسی داده سن یئتیش. 
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 خیبرین قاالسین خراب ائیله ین

 دئو بارماغین آچیب آزاد  ائیله ین

 خلیلی ناردان نجاتین وئره ن 

 تیش.شیعه لر آقاسی داده سن یئ

 

 رحم مادردن آنایا یولداش 

 مه فاش اوره گیمین سیررینی سن ائیله

 دونیادا قارداشین اؤلدورمز قارداش

 شفا وئر کلبی مه داده سن یئتیش.

نی باغرینا باسیب زحمت ایله یاخین بیر شهره یئتیردی و یاخین دوستالرینا خبری  محمد، کلبی   

نین دوستالری خبری ائشیدیب قارا پالتار گئیدیلر، ملبی اوچون ناماز قیلدیالر و  چاتدیردی. کلبی

 آناسیندان گیزلی قویالدیالر. – تامام احترامال آتا 

بیر زامان کئچدی و خواجه زیناب محمددن سوروشدو: نییه نئچه گوندو پریشان و پوزقونسان؟     

آناسی خبری ائشیتدیکده    –نین آتا  و کلبی  آناسینا آچدی  – محمد ناچار قالیب اورک سؤزونو آتا  

 نین نشانلیسی انسان خانیما دا چاتدی.  باهار بولوتو کیمی آغالدیالر و بو خبر کلبی

آناسی تصمیم توتدوالر انسان خانیمی محمد اوچون   – نین آتا  نئچه آی کئچدیکدن سونرا، کلبی

 ائلچیلیک ائتسینلر و اونالری بیر بیرینه یئتیرسینلر. 

اوغول      باشالدیالر،  یاشاییشا  بیرگه  و  نشانالندیالر  خانیم  انسان  ایله  و محمد  زامان کئچدی  بیر 

 صاحیبی اولوب روزگار کئچیردیلر. 

 سیز ده خوش یاشایین.

 *** 
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 گورجی محمد داستانی

 ین: آشیق ستار خداییسؤیله

 باشالییرام لری یارادان اللهین آدی ایله گؤزل اهلل و گؤزللیک 

 

اوستادالر بئله روایت ائدیرلر کی گیالندا سوراگر بئجان آدلی بیر خیرخواه و آدلیم تاجیر وار ایدی.     

یاشیندا بیر اوغول صاحیبی اولدو، آدینی محمد قویدوالر. محمد یاواش یاواش   45سوداگر بئجان  

 بؤیویوب، مکتبه گئتدی و گؤرکملی بیر ایگید اولدی. 

ان بیر زامان سفره چیخمامیشدی. یولداشالریال مشورت ائتدی و سفر اوچون بیر یئر  سوداگر بئج   

سئچدی. قرار اولدو گورجستانا سفر ائتسین. چونکی بئجانین اورادا بیر صمیمی دوستو وار ایدی،  

 آدی احمد کیشی.

. سوداگر  سوداگر بئجانین کروانی سفره حاضیرالنمیشدی. هر کس عائیله سینه تاپشیریقالر وئریردی

ده قوالمالرینی چاغیریب و بیر بیر ایشلری تاپشیردی و هر بیرینی بیر ایشه قویدو. جاندان آرتیق  

سئودیگی اوغلو ایله وداعالشدی. محمد وداعالشان چاغدا آتاسینا دئدی: آتاجان ائوه دؤندوکده منه  

همدم  منظورو  محمدین  گتیر.  همدم  دبیر  بئله  آتاسی  آما  ایدی؛  ساز  بیر  محمد  دن  کی  وشوندو 

 ییر. همدمی اورتاق یاشاماق اوچون ایسته

هر حالدا کروان یوال دوشدو. گونلر گئتدی تا گورجستانا چاتدی. کروان بیر کرواسارادا اوتراق ائتدی.  

گؤرمکدن   دوستونو  سوداگر  ده  کیشی  احمد  تاپدی.  باالخره  سوراقالییب  دوستونو  بئجان  سوداگر 

 نین ائوینه گئتدیلر.غا چاغیردی. بئجان دوستالریال برابر احمد کیشیسئویندی و هامیسینی قوناقلی

اوغلونون     قیزی گؤردوکده  آدیندا. سوداگر  ایدی گورجی خانیم  وار  قیزی  بیر  نین  احمد کیشی 

لیک ائتدی.  یاردیمی ایله ائلچی  -حیدر آدیندا    -نین  تاپشیریغی یادینا دوشدو. اونا گؤره بیر یولداشی
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کیشی   ائلچیاحمد  بو  گؤره  اونا  ائدردی.  اعتماد  اونا  و  ساخالیاردی  حؤرمت  لیکله  یولداشینا 

 راضیالشدی. 

و   وئردی  قوناقلیق  اویغون  لرینه  عنعنه  ون  یوردون  اؤز  آلیب  لر  هدیه  سینه  عائیله  گلین  سوداگر 

 شادلیقالر ائتدیلر.

حاضیرالییب گورجی خانیمی اوندا  نئچه گوندن سونرا کروان قاییتماق فیکرینه دوشدو. بیر کجاوه  

 سیندن وداعالشدیالر. اگلشدیردیلر و گلین عائیله

-گونلر کئچدی تا سوداگر وطنه چاتدی. کروانین گلیشینی ائشیدن پئشوازا چیخدیالر. محمد اوالی

 دان خبردار اولوب آتینا میندی و آتاسی کروانینا ساری حرکت ائتدی.

نین اؤرتویونو کنارا چمیب محمدی گؤرسون؛ ش ایسته دی کجاوهگورجی خانیم کجاوه ده اوتورمو    

دی قاراواشین  مهقاراواشی دئدی: اجازه وئرسز من محمدی سیزدن قاباق گؤروم. گورجی خانیم ایسته

کجاوهاوره وردی  اجازه  سیندیرسین.  پردهیینی  زامان  نین  بو  گؤرسون.  ائشیگی  وئریب  کنارا  سین 

باخیردی. کاراواش پنجره ده باخان کیمی محمد ده اونو گؤردو و اونون سیماسینی  محمد کجاوه یه  

 خوشالمادی و اوندان سونرا فورا ائوه دؤندو.

کروان شهره گلدی و هر آدام اؤز ائوینه گئتدی. اما محمد قاراواشی گورجی خانیمال اشتباه توتدوغو     

بیر گون قونشودا توی وار ایدی. گورجی خانیم  دی. بیر زامان کئچدی.  اوچون اونو سوراغینا گئتمه

یی اساسدا اوخوماغا  ن کیمی گورجی خانیم دا قیزالرین ایستهدا چاغریلمیشدی. محمد تویا گیره

 باشالدی:

 جانیم قیزالر، گؤزوم قیزالر 

 یارامادی، یارا منده 

 رم یا باشیمی آلالم گئده

 رک چارا من ده. یا ائیله

 

 ر من گؤرجویم تابیم یوخدو

 حق یانیندا پاییم چوخدور 
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 لیکده تایین یوخدور گؤزل

 قسمت اولدوم خارا من ده.

 

 آنام بیرجه سی یم  –آتام 

 قیزیل گولون دسته سی یم 

 من بیر گورجو بچه سی یم 

 نصیب اولدوم خارا من ده. 

یقلی  گورجی خانیم بو شعرلری اوخایندا محمدین گؤزو اونا دوشدو. ایندیه قدر بئله گؤزَل و یاراش     

له  نین بئله قیزی یوخ ایدی. بیر اورک یوخ، مین گؤیولمیشدی. قونشوالرین هئچ بیریقیز گؤرمه

دن خبردار اولدو و دئدی:  عاشق اولدو. عم اوغلوسو اونون حالی نین ده ییشمه سینی گؤروب قضیه

تئرلیکله ایگیدلر  ک  دیر گرهییق چونکی بورا قادینالر مجلیسیعم اوغلو بیز بورادا معطل اولمامالی

 ک.  مجلیسینه گئده

 محمد دئدی: عم اوغلو قوالق آس:

 باشینا دؤندوگوم جانیم عم اوغلو

 نه اوالیدی بو قیز منیم اوالیدی.

 عشقیندن آلیبدیر صبر و قراریم 

 نه اوالیدی بو قیز منیم اوالیدی.

 عم اوغلو دئدی: محمد، هانسی قیزی دئییرسن؟  

 محمد دئدی: همان شعر اوخویان و اوینایان قیزی دئییرم.  

دیر، سنین اؤز  حواسین هاردادی؟ بو قیز همان گورجی خانیم   –عم اوغلو دئدی: محمدجان هوشون  

 یارین.

 دیم.بگنمهدیر و من اونو محمد دئدی: ولی بو منیم گلینیم دگیل. او باشقا بیر کیمسه

 دی: محمد بئله سؤیله

 یاتماق اوچون باشی اوسته خوابی وار 
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 اممک اوچون لب لری نین بالی وار

 آغ اوزونده بیر جوت حبش خالی وار 

 نه اوالردی خالالر منیم اوالیدی.

 

 گیم نه چیخمیسان قاالدان سئودیجه

 یامان آدام قورتولماسین باالدان 

 یارادان وئریب منه یئری گؤیو 

 نه اوالیدی بو قیز منیم اوالیدی 

آناسی دانالییردی،  اؤزونو  آپاردی.  ائوه  یاپیشیب  الیندن  محمدین  اوغلو،  گئدیب  عم  یانینا  نین 

 سوروشدو: آنا سیزین نظریزه آتام منه نه همدم گتیرمیشدی؟ 

قویمورسان.    ده دانیشاق، ولی سن ییریک بو بارهدیر کی سنن ایستهآناسی دئدی: اوغلوم نئچه آی

 ییر اما سن آیاغیوی دا اورا قویماییرسان. گورجی خانیم نه زاماندی سنی گؤزله

بو دانیشیقدان سونرا محمد گورجی خانیمین ائوینه گئتدی و گورجی خانیمین توی مجلیسیندن  

  دی. گورجی خانیم دؤوره سینده قیزالر گلدی، بیر آی کیمی اولدوزالر آراسینداقاییتدیغینی گؤزله 

بیر دالیندا باغالدی    – پارالییردی. گورجی خانیم محمدی گؤروب یاواشجا ائوه گیردی و قاپیالری بیر  

 و اؤز اوتاغینا گئتدی، یورقون اولدوغو اوچون تئز گیریب یاتدی. 

بیر   قاپیالری  بئله گؤروب  اولدی. گؤردو گورجی خانیم    –محمد  وارد  اوتاغینا  گلین  و  بیر آچدی 

 دی اویاتسین. اونا گؤره سازی الینه آلیب چالماغا باشالدی و بئله اوخودو: یندن گلمه ییاتیب، اما اوره

 ییغدیم اوتاغین قالی سین 

 نئیله رم دونیا مالی سین 

 یار قولوندا قولباغی سین 

 آچدیم اویانماز اویانماز. 

آی یئددی  بو  دئدی:  خانیم  گؤرمهگورجی  ایگیدلیک  بیر  سندن  سن  دا  منیم  دیم،  باجارمازسان 

 قولباغیمی الیمدن آچاسان. 
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 محمد: 

 ییغدیم اوتاغین کؤزونو 

 سئودیم گورجولو قیزینی 

 آییلدیم اؤپدوم اوزونو

 اؤپدوم اویانماز اویانماز. 

 

 سین ییغدیم اوتاغین کئچه

 سین دوالندیم گلدیم کوچه

 سین یار بوینوندان عنبرچه

 آچدیم اویانماز اویانماز. 

قیزالری قاپینی چالدیالر کی خانیم، سیزی تویا چاغیریبالر، حاضیرالشین. خانیم دا بئله  بو زامان  

ریب  ریک. سونرا اوزونو محمده چؤندهبیر فرصتی آختاریردی دئدی: ایندی حاضیرالشارام و تویا گئده

 وماغا:دئدی: توی قورتوالر. قوی گئدیم ، شعر اوخوماغا هله چوخ فرصت وار. اما محمد باشالدی اوخ 

 باشینا دؤندوگون ییغیشان قیزالر

 سیز اهلل، سیز دئیین یار اویناماسین

 جسدیم ایچینده سوموگوم سیزالر

 سیز اهلل، سیز دئیین یار اویناماسین

 

 توی ائوینده قیزالر حنا یاخارالر 

 جومبول دالداالردان باخارالر  – جاهال 

 شماتت ائیلرلر باشا قالخارالر 

 ناماسین. الینده اختیار وار اوی

 

 عقلین دریاسی، معرفتین کانی 
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 دئمیرم اویناما، اوینا پنهانی 

 ایمانی  –سنسن محمدین دینی 

 الینده اختیار وار اویناماسین. 

دؤندو. محمد      ائوینه  اؤز  هامی  قورتوالن کیمی  توی  تویا گئتدی.  قیزالرینان  خانیم  اما گورجی 

یی  مهآی گؤزله  7ین قاییتماسینی گؤزله ییردی. گورجی خانیم ائوه گلدی و  صبیرسیزلیکله گلین

 اونوتمامیشدی. محمده طاب دئدی:

 محمد دوغرودان منی سئویرسن؟

 دان سنی سئویرم. محمد دئدی: من اورکدن جان

ییمده قالیب، سنه  دیر سؤزوم اورهدیسه بیر آت گؤتور اووا چیخاق. من یئددی آیخانیم دئدی: بئله

 ییرم. دئمک ایسته

ائله    قبول  ایدی؛ راضی  محمد  بیر کیشی  یانینا گئدیب اذن آلدی. آتاسی دوشونن  آتاسی  دی و 

 قویدو.  ن آتالردان اونالرین اختیاریندا اولدو یئیین گئده 

داغا      تاماشاسینا  طبیعتین  مینیب  آتالرا  خانیم  و  دوالنیب،    –محمد  گزیب  چیخدیالر.  چؤله 

یورقونلوقالری آلماغا بیر یئرده اوتوردوالر. بو زامان محمد جیبیندن بیر آلما چیخاریب گلینه وئردی.  

 آما گورجی خانیم آلمادی. محمد تعجبله بئله دئدی:

 یختگی واربیر آلما آلمیشام بئش م

 آلمانی آلمادی گؤیلو خوش پریم.

 یی وارگؤیول قبول ائتسه منده نه

 منی ده یاندیریر بو آتش پریم. 

 

 سئودیجه گیم گشته چیخیب نارینان 

 درویش کورکون گئییب تیرمه شالینان 

 یاقوت یمن، اینجی مرجان لعلینان 

 سنینچین چکدیررم باش و قاش پریم. 
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 دی:محمد گؤردو خانیم اونا گؤیول وئرمیر و یئددی آیین ماجراسیندان عصبانی دیر بئله سؤیله    

 محمد دئییر داغالر باشی دوماندی 

 یارین یاردان اینجیمه گی یاماندی 

 بوگون آیریلیقدی، آخیر زماندی 

 سن ده منیم کیمی یان آتش پریم.

ب سوروشدو: محمد بیلیرسن آتان منی هانسی  یؤوره ده کی داغالرا باخی  –گورجی خانیم یان      

 یولدلن بورایا گتیردی؟ 

 محمد دئدی: دوزگون بیلمیرم آما سانکی قارشیداکی ایکی داغ آراسیندان گتیرمیش. 

لی گئتدی و دئدی: محمد، یئددی آی منی آغالر و یالقیز قویدن. بیر  گورجی خانیم بیر آز ایره    

 ن. محمد یالواریب اوخودو: یهآی منی گؤزله  7ک  سنیلن اولمایاجام. گرهآیدان تئز گلسن    7دقیقه ده  

 سنه قوربان گورجی خانیم 

 گل قاییداق آمان گورجو 

 سنه قوربان شیرین جانیم 

 گل قاییداق آمان گورجو 

 گورجی خانیم جوابیندا دئدی: 

 مه اوغالن سؤزلرین سؤیله

 مه باغریمین باشین تئیله

 مه منی یولومدان ائیله

 رم. ده رم قاال بیلمهگئ

 دیر، بئله دئدی: محمد گؤردو تقصیر اؤزونده

 دیم سنه سؤزومو سؤیله

 دیم باغریمین باشین تئیله

 دیم بیر یامانلیق من ائیله

 مه آمان گورجو.سن ائیله
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 گورجو خانیم: 

 اوغالن یاری یا باخگیالن 

 یولون اوستوندن چیخ گیالن 

 نی بوراخ گیالن من خسته

 رم.قاال بیلمهرم،  گئده

 

 بولبول اوخور یاغ ایچینده 

 شاماماالر تاغ ایچینده 

 گل یالوارما یول ایچینده 

 رم.رم، قاال بیلمهگئده

 دی: محمد بو سؤزلری ائشیدیب گلینه خطاب سؤیله

 گورجوم صحراده گزرسن 

 جانالر باغرین ازرسن

 نابلدسن یول آزارسان 

 یولون توتسون دومان گورجو.

 خانیم محمدین بو سؤزلری قاباغیندا بئله اوخودو: گورجو 

 من گورجویام گورجو قیزی 

 آتان یاخشی تانیر بیزی 

 ائشیت بودور سؤزون دوزو 

 رم.رم، قاال بیلمهگئده

سینی ساده توتوب، قیلینجی  گورجو گؤردو محمد بو سؤزلرینن ال چکن دگیل و سئوگی مساله    

ه ووردو و اونو آتدان سالدی. محمد آتدان دوشدو و گورجو قیندان چکیب محمدین باشیندان بیر ضرب

خانیم گورجوستانا ساری یوال دوشدو. بیر آز گئدیب اؤز اؤزونه فکرلشدی: محمدی بئله بوشالسام  

 اؤلر. قاییدیب یایلیغی ایله محمدین یاراسینی باغالدی و یوال دوشدو.
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زامان    بیر  قالدی.  ساعات  نئچه  حالسیز  و  یارالی  شهره محمد  تاپیب  اونو  اکینچی  بیر  سونرا  دان 

آناسی خبردار اولوب طبیب خبر ائتدیلر و ماجرانی سوروشدوالر. محمد سازی الینه    –آپاردی. آتا  

 دی: آلیب بئله سؤیله

 لر باخین سرخوشا خالیق

 ساقی منه بیر مئی ایچیتدی گئتدی 

 یارب یازیالن الر گلیبدیر باشا 

 لیلی ائللرینی کؤچوتدو گئتدی. 

 

 قان آپاریب منیم گؤزوم قارالیر 

 قوزقون دوالنیر  –باشیم اوسته قارقا 

 گؤز ائوینده بیر چاالغان دوالنیر

 لیلی ائلرینی کؤچوتدی گئتدی.

 

 محمد دئیر ال چاتمادی الینه 

 معطل قالدیم گفتارینا دیلینه 

 ترالن دوشدو من نادانین الینه

 دیم اوچوتدی گئتدی.اولوادا بیلمه

آتاسی ماجرادان خبردار اولدوالر و بئله دوشوندولر کی گورجی خانیم بو یئددی    –محمدین آنا     

 آیین انتقامینب آلیبدیر. بیر مدتدن سونرا محمد کامال ساغلیغینی اله گتیرندن سونرا دئدیلر:

اونو ساخالماغی   آما سن  اوچون همدم گتیردیم.  و من سنین  سان  اوغلوم  منیم  محمدجان، سن 

ک قونشو یانیندا باشیم آشاغی اولسون. ایندی سن گره  –اجارمادین. بو ایش سبب اولدی قوهوم  ب

نؤوبه سنین  ایندی  قایتاراسان،  ائوه  گتیرهنگلینیمی  گلینی  و  گئدیب  اؤزون  قبول  دی  محمد  ن. 

تدی.  دی و صاباحی گون سفر وسایلین حاضیرالییب یوال دوشدو. نئچه گوندن سونرا گورجستانا چاائله

شهرین ائشیگینده نشانی آلدی. بیر قاری محمدی قوناق ائدیب ائوینه آپاردی. محمد یورقون ایدی.  
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قاری واختی  گئجه  حاضرالدی.  غذا  و  یئر  اونا  قاری  قاری  قاییتدیالر،  یایالقدان  اوغلو  یئددی  نین 

یر. دئدی: بو محمدی اوغالنالرینا تیتدیردی. قاری گؤردو قوناغین سازی وار و بیلدی کی آشیق د

دی و بیلدی کی  نین تویودور گل و اورادا ساز چال. محمد قبول ائلهنین قیزیگئجه شهریمیزده والی

یاخشی بیر زماندی تا اؤز سؤزونو گورجو خانیما چلتدیرسین. اما او بیری طرفدن ناراحات اولدو کی  

ی خانیمین  گورجو  وئریرلر.  اوغلوسونا  عم  اونون  گلینینی  اونون  یاراسینا  نییه  اونون  کی  ایلیغینی 

دی، اونالری گورجو خانیما  لریم باغالمیشدی بیر اوزوک ایله قاری یا وئردی و دئدی: بونالر منیم نشانه

اوخوماقالری تکندی    –یئتیر. قاری بونالری آلیب گورجو خانیمین یانینا گئتدی. قیزالرین چالیب  

قاباغیندا دایاندی. اما بیلدی کی بو قیز  دیلر اویناسین. قاری قبول ائلهدان ایستهقاری  دی و گلین 

گلین اولماغا گؤیولسوزدور. سانکی اجبار ایلن بو توی توتولوب. یایلیغی و اوزوگو گلینه گؤستردی. 

منیم یایلیق  بو  دئدی:  یا  قاری  و  تانیدی  اونالری  دولتلی قیز  بو  دئدی:  قاری  عادتیدی.  دی  لرین 

ا صاحیب چیخارالر. سیزی اؤز حالیزا قویساالر صاباح دئیرسیز کی اوزوک فقیرلرین بیر زادی اولسا اون

 دی. دی. قیز دئدی: آناجان دوغرودور او اوزوک ده منیم ده منیم

نی منیم  اوینامادان سونرا قاری یئره اوتوردو. مجلیس بیتدی. گورجو خانیم قیزالرا دئدی: او قاری   

یانینا گلدی  قیزین  قاری  و    یانیما گتیرین.  یایلیق  بو  قدر دئدی  نه  قیز هر  باشالدی.  و دانیشماغا 

 سین:دی. گورجو خانیم مجبور اولدو شعر و موسیقی ایله سؤیلهمهاوزوک منیم دی قاری قبول ائله

 قاری آنا هاردان گلدین بورایا

 گئدیب یارا دئنن آشکار اولماسین

 بولبول اولسون قونسون گوله گلشنه 

 سین. کیم بیلمهائله گئتسین گلسین هئچ  

 

 قاری آنا هاردان گلدین بورایا

 طبیب اولدون مرهم قویدون یارایا

 قادر اهلل بیر ایش سالسین آرایا 

 عمیم اوغلو مندن کامین آلماسین.
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 گورجو قیزی دریا کیمی دولوبدی

 سارالیبدی هئیوا کیمی سولوبدی

 قاری آنا سؤیله هاردا قالیبدی 

 سین. هله بولبول گلستانه گلمه

سین. اوندا سیرری قیزین  قاری بئله گؤردوکده قیزینان عهد باغالدی کی سیررلرینی بیر کس بیلمه

 یانیندا بئله آچدی: 

 بیزه بیر اوغالن گلیبدی 

 دی گؤزو قارالی  –قاشی 

 آدینا ممد دئییرلر 

 دی.اوجا داغالر مارالی 

 

 میشم قاری دئییر بیلمه

 میشم گؤزون یاشین سیلمه

 آلمامیشام یئرین خبر 

 دی.هئچ بیلمیره هارالی 

 

 قاری ایشینده دوغرودی 

 دی عشق الیندن آلوولو

 بئجان سوداگر اوغلودی 

 دی. باشیندان دا یارالی

دیر. اونا گؤره تاپشیردی محمد اؤزوندن  نین ائویندهلرله بیلدی محمد قاریگورجو خانیم بو نشانه    

گؤروکمه سین. قاری ائوه دؤندو. محمد هله اویاق ایدی، قارینی  موغایات اولسون و خالق ایچینده  

 گؤرمک همن سازی الینه آلیب بئله سوروشدو:



 

214 

 

 جانیم آنا، گؤزوم آنا

 آنا یاریمی گؤردون می 

 اورک دؤندو بوتون قانا 

 آنا یاریمی گؤردون مو؟

 قاری: 

 سنه دئییم عجم اوغلو 

 بیر قیز سنی دئییب آغالر 

 قاری آنا دئییر دوغرو 

 و قیز سنی دئییب آغالر. ا

 محمد: 

 سنه دئییم قاری آنا  

 انتظاردان گلدیم جانا 

 نشانه می وئردین اونا؟

 آنا یاریمی گؤردون مو؟

 قاری: 

 قوربان قاشین قاراسینا 

 مرهم یوخدور یاراسینا 

 گئیینیب توی لباسینا 

 او قیز سنی دئییب آغالر. 

 محمد: 

 محمدی گتیردین دیله 

 بیله  –گل سیزالتما بیله 

 او قیزین آدینی سؤیله 

 آنا گورجومو گؤردون مو؟ 
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 قاری: 

 قاری آنان یاالن دئمز 

 حق دانیشیب قورخو بیلمز 

 گورجو سنسیز دئییب گولمز

 او قیز سنی دئییب آغالر. 

دئدی:  دی. قاری  دان تشکور ائلهدیر. سئویندی و قاریمحمد بیلدی بو گلین ائله اونون اؤز یاری    

ییوی  یی صبیرسیزلیکله سنین گلمهیین اونون عشقیله چیرپینیر اونون ده اوره اوغلوم ائله سنین اوره

 ییر.گؤزله

کی      دئدی  اونالرا  ماجرانی  و  ووردو  باش  یانینا  اوغالنالرینا  دا  قاری  گئتدی.  اوتاغینا  اؤز  محمد 

ارشیندا دایاندیالر و سؤز وئردیلر محمدی  محمدین اونالرین یاردیمینا احتیاجی وار. اوغالنالر آنا ق 

 یالقیز بوراخماسینالر. 

صاباحی گون تویون اصلی گونو ایدی. اوغالنالر قرارالشدیالر گلین آتا میننده اونو اوغورالسینالر      

و شهردن چیخارسینالر. قرار اولدی ایکی قارداش گلینی شهردن چیخاردیب، بئش قارداش دا شهرین 

 باشینی قاتسینالر.ایچینده خالقین 

ییردی. محمد  صاباح همین ایشی گؤردولر، گورجو خانیمی شهردن چیخاردیالر، محمد ده گؤزله    

گؤردو قاری آت اوسته گلیر. قاری گلین الینی محمدین الینه وئردی. محمدقاری و اوغالنالریندان  

ین یئری دگیل. اما محمد  تشکور ائتمک اوچون سازی الینه آلدی. قاری دئدی: ایندی بورا بو سؤزلر

 دئدی: قوالق آسین: 

 باشینا دؤندوگوم، قوربان اولدوغوم

 قاری آنا خانمانین آوادان 

 بیر نئچه گون سنه قوناق اولدوغوم

 قاری آنا خانمانین آوادان 

 

 دومان گلیب بو داغالری بوروسون
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 گون ده وورسون قارالریویز اریسین

 یئددی اوغلون اوردو اولسون یئریسین 

 یم آنا خانمانین آوادان جان

 

 سن منی قورتاردین غمدن قارادان

 سنه کؤمک اولسون بؤیوک یارادان

 محمد اؤلونجه چیخارتماز یاددان

 جانیم آنا خانمانین آوادان.

آیاغیندان اؤپدو. قاری ایکی اوغلونا تاپشیردی بی    –رک  آنا دئیه  –نین  محمد آتدان ائنیب قاری   

 ایله گلینی امن اوالن یئره کیمی آپارسینالر.

بیریندن      بیر  اوردا  چاتدیالر.  یاخینلیقالرینا  گیالنین  سونرا  گوندن  نئچه  گلیب  دؤردو  اونالر 

 وداعالشدیالر و قارداشالر گورجستانا قاییتدیالر. 

نه گؤزَل منظره اگله  دی  محمد گؤردو  ایکی عاشق و معشوق  قدر گؤزل و خوشدی.  نه  و طبیعت 

 دی نئچه گون اوردا قالسینالر. شیب استراحت ائتدیلر. گورجو خانیم ایسته

الر دئیردیلر. نین اوغروالر باشی اوالن حاکیمی ایدی، اونالرا قیرخ حرامیایندی ائشیدین بو بؤلگه   

آت چمنلیکده اوتلور و بوالق باشیندا ایکی گنج اوغالن    ایکی حرامی اورادا کئچیردیلر گؤردولر ایکی 

اؤزلرینه دئدیلر: بو ایکی آدامی آتالریال برابر اؤز رئیسیمیزه هدیه آپاراق.   - قیز استراحت ائدیرلر. اؤز    –

محمد و گلین یانینا گلدیلر. گورجو خانیم گؤردو ایکی نفر اونالرا ساری گلیر. محمد ده یوخالییب  

 دئدی:

 دؤندوگوم، قوربان اولدوغوم باشینا 

 اویان اویان یار قاداسین آلدیغیم 

 آال گؤزلرینه قوربان اولدوغوم 

 اویان اویان یار قاداسین آلدیغیم 
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 گینده دالغاالنیر آرزوالر اوره

 اوجا داغ باشیندان چکیلیب یولالر

 الر بیزی دؤور ائله ییب قیرخ حرامی

 اویان اویان یار قاداسین آلدیغیم 

 

 خانیم دریا کیمی اولوبدیگؤرجو 

 سارالیبدی هئیوا کیمی سولوبدی

 آتان آنان گؤزو یولدا قالیبدی 

 اویان اویان یار قاداسین آلدیغیم 

آتا      نیگران دایانیب.   – محمد  اوسته  اویاندی گؤردو گلینی باشی  ائشیدرکن یوخودان  آنا آدینی 

 الرین بیری دئدی: میباخدی گؤردو نئچه نفر آتالریال اونالرا آرایا سالیب. حرا

بورادا قوش دا بیزیم رئیسدن اجازه سیز قاناد چاال بیلمز. سیز نه جرأت له بورادا اوتراق ائتمیسیز؟     

 اونالری توتوب حرامی الر باشخانی یانینا آپاردیالر. 

لر. بو قیز  الریال ایکی غریبه ده گلیر. بیلدی اونالر بورالی دگیلالر باشخانی گؤردو اونون آتلیحرامی    

گؤزللریندن گورجستان  بئله حتما  بونالر  حرامی  گتیردیلر.  یانینا  باغلی  الی  قیزی  و  محمد  دیر. 

 گؤردوکده باشالدیالر شادلیق ائله مه گه. 

الر الینده اسیر اولموشدو  اما ائشیدین یوسوفدان کی سوداگر بئجانین غالمی ایدی. اما او را حرامی   

ی. باشخانین یانینا گلدی قابا قاجاغی آپارماغا، باشخان دئدی: بونالرا دا غذا  و اونالرا نؤکرلیک ائدیرد

نین دلیلینی سوردو. محمد  گتیر. یوسف محمدین یانینا گلدی. اللرینی باغلی گؤردو. اسیر اولماالری

 میشم. گناهسیز گلینیم له برابر توتولموشام. من محمدم و بئجانین اوغلویام.دئدی: من خطا ائتمه

چؤره گینی یئمیشم. من سنین آتان یانیندا    – یوسف اونو تانیدی، دئدی: من سنین آتاوین دوز     

محمد   تعریفله.  منه  ماجرانی  اولموشان.  کیشی  بیر  اؤزونچون  ایندی  ایدین.  کیچیک  سن  اوالندا 

 سون. دی. یوسف سؤز وئردی آخشاما کیمی اونا مهلت وئرسین تا اونالرا بیر ایش گؤرماجرانی تعریفله 
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الر  سینه قویدو. حرامیلرینه سمّ تؤکدی و حرامی الرین سفرهیوسف غذا پیشیریب گتیرنده شربت   

دی. محمد و گورجی خانیمین آتالرا شرابی ایچیب بیر بیر دوشدولر. یوسف گؤردو یاخشی فرصت

دن ایتدیلر. ساری قاچیرتدی. آتالرا میندیلر هله حرامیالردان خبر یوخودو. اوچو بیرگه قاچیب گؤز

قارانلیقدا گؤردولر بیر ایشیق اونالرا ساری گلیر. اورادا بیر آالچیق وار. قاپینی الدیالر. قوجا بیر کیشی  

 ییک استراحت اوچون بیر یئر ایستیردیک. قاپینی آچدی. قوجایا دئدیلر: بیز غریبه

 قوجا، قاریسینی سسله دی و دئدی: بونالر مسافردیلر بیزدن کؤنم ایستیرلر.  

 قاری دئدی: قوناق اهلل دوستودی.

ائتمک   ائو صاحیبی سئویندی. شام دان سونرا محمد دئدی: سیزدن تشکور  ائوه گلدیلر.  مسافرلر 

 اوچون بیر شعر و موسیقی اوخویورام:

 ای آقاالر سرگردانام بو ایشه 

 سم اؤللم بیلسم اؤلدوررلر، بیلمه

 گه یاریگیم چیرپینیر گؤرمهاوره

 سم اوللم.گؤرسم اؤلدوررلر، گؤرمه

 

 دی گؤزل لیکده قیزیل گولدن آری 

 دی یئنگی یئتمیش باغچاالرین باری

 دی یارین قوینو سککیز جنت باغی 

 سم اؤللم.گیرسم اؤلدوررلر، گیرمه

سئویندی و اوجا سسینن گولدی. قاری دئدی: نیه گولورن؟   قوجا کیشی قوناغین بو سؤزلریندن    

 دی، عجب گؤزَل شعرلر اوخور.  قوجا دئدی: بو قوناف آشیق

 محمد داوام وئردی: 

 قادر اهلل توپراق وئریب داش وئریب

 آال گؤزه کیپریک وئریب، قاش وئریب 

 لر تر سینه ده باش وئریبشمامه
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 درسم اؤلوررلر، درمه سم اؤللم. 

 

 ر سؤزوم وار ای قوجا عمی سنه بی

 قوناق دا قوناقدان آیری یاتارمی؟

 غربت یئرده گل ائیله مه ستمی 

 قوناق دا قوناقدان آیری یاتارمی؟

 

 باشیمی سورته رم یئرده بالینجا 

 کاش اؤلئیدیم غربت یئرده قالینجا 

 دؤزه بیلمم گئجه سخر اولونجا 

 قوناق دا قوناقدان آیری یاتارمی؟

 

 ن بوران قارینا باخ گیلن داغالری

 کؤنول گره ک بیر بیرینن بارینا 

 گل محمدی حسرت قویما یارینا

 قوناق دا قوناقدان آیری یاتارمی؟

نین دالیجادیر و هئچ کیمسه یاری یاردان آییرماسین. قدیمدن  محمد دئدی: آتاجان هر کس اؤز یاری

 دئییبلر:  

 سارماشیق دا بیر بیرینن سارماشار 

 ایکی حسرت بیر بیرینه سارماشار 

نی صبحه چاتدیردیالر. صاباحی قهوه آلتی یئییب ائو صاحیبیندن  اوزون سؤزون قیساسی او گئجه

اؤز شهرلر آتاسیوداعالشیب وطنه ساری یوال دوشدولر.  یاخینالشاندا  تانیشالریندان بیری  ینه  نین 

 اونالری گؤردو. خبری آتاسینا یئتیردی. 
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آغ     آناسی،  محمدین  بئجان  سوداگر  چیخسینالر.  پئشوازا  وئردی  دستور  اولدوقدا  خبردار  آتا 

ر. گینه چیخدیالسی اونالرین گؤرمهساققاالر، آغ بیرچکلر و محمدین دوستالری و قیزالرین بیر دسته 

 دی:گؤروشلر و اؤپوشلردن سونرا محمد اؤز گلینینه اوز چئویریب بئله سؤیله

 سنه دئییم گؤزَل یاریم 

 سن بو دیاره خوش گلدین 

 سن اول منیم وفاداریم 

 سن بو دیاره خوش گلدین 

 

 سان گورجستانین مارلی

 سان قاشی گؤزو قارالی

 سان سن بیر لیلی مثالی

 سن بو دیاره خوش گلدین 

 

 یگینه یئتدی محمد سئو

 عجب مطلبینه یئتدی 

 آغزی شکر، لبی سوتدی 

 سن بو دیاره خوش گلدین 

نی بیلیب باهم سئویشدیلر و یاخشیلیقال  نین حقیقتیلیکله او دوزگون عاشق و معشوق بیر بیریو بئله

 خوشلوقال یاشامالرینی باشالدیالر.

 سیزده خوش اولون.

 *** 
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 هره داستانیطاهر ایله ز

 ین: آشیق ستار خداییسؤیله

 

 لری یارادان اللهین آدی ایله باشالییرام گؤزل اهلل و گؤزَللیک 

 

نین رودبار شهرینده حاتم سلطان  آدلی حکومت ائدیردی.احمد کیشی  سیدئییرلر گیالن بؤلگه    

یایالق  سیقبیله برابر  حاتم    –له  چاتیر.  رودبارا  دوالنیب  گزیب  ماحالالری  چوخ  ائدردی،  قیشالق 

داواری ایله اورادا ساکن اولور. حاتم کیشی بیر زمان    –سلطاندا یئر اجاره ائدیب بیر مدت ائلی و مال  

سلطان  دن خوشو گلیر، اونونال دوستلوق قورور. بو دوستلوق سبب اولور حاتمکئچدیکده احمد کیشی

قارداش  محمد کیشی اونونال سوت  ائدیب و  قبول  اولسون. امحمد کیشی  اونون وزیری  ایستیر  دن 

اولماغا پیمان باغلیر. اما بو ایکی قارداشین اووالدی یوخ ایدی. آرزی ائدیرلر کاش تاری اونالرا اوشاق  

کی    وئرمکله اونالرین آرام یاشامالرینا داها شادلیق باغیشالسین. گونلر کئچدی تا بیر زمان گلدی 

 نین آدینی زهره.ایکی دوستون دا اوشاغی اولدو. احمد اوغلونون آدینی طاهر قویدو و حاتم قیزی

قیز بؤیویوب یئددی یاشالرینا چاتدیالر. اونالر شهرین مکتبخاناسیندا بیر معلم یانیندا    –بو اوغالن     

بؤ و  گئچیتدیلر  اوخوماغا  درس  عمرلرینی  ایل  نئچه  گئتدیلر.  اوخوماغا  یاشیندا    12یویوب  درس 

بیرینه اورَک وئردیلر و عاشق و معشوق اوالراق آراالریندا سئوگی و محبت یاراندی.    - چاتینجا بیر  

اوزه گلدی. اونالر   -نین مخالفتیله اوز فیزین دوستلوقالری مکتبخانانین عضولری –آنجاق بو اوغالن  

بی قاتیال  و مشقه  بیز درس کیالسیندا کتاب  دئدیلر کی  معلم حاتممعلمی  یانینا  لمیریک.  سلطان 

خانیم ائوده اوتورسون و من هر گون ائوه گلیب ائوده اونا  دی حاضیردی زهرهکئدیب و پیشنهاد ائله

 دی. دی و صاباحدان زهره مکتبه گئتمهنین آتاسی بونو قبول ائلهدرس وئریم. زهره

رابر مکتبه گئتسینلر. اما هر نه قدر  نین دالیجا گئتدی تا اونونال بطاهرمیرزا همیشه کی کیمی زهره

اوزولوب یالقیز مکتبه ساری یوال دوشدو. یولداشالریندان  دی زهرهگؤزله اومودو  اولمادی.  دن خبر 

 جک.یهلر. تا اینکه ائشیتدی زهره داها مکتبه گلمهدن اونا بیر خبر وئرهخبر سوروشدو بلکه زهره
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ن. طاهر میرزا وزقون حالدا اوزونو معامه و شاگیردلره  دی درسی باشالسیمعلم مکتبه گلدی و ایسته

 توتوب بئله سؤیله دی: 

 لر باشینا دؤندوگوم ییغیشان بی

 دی؟م گلمهدن هامی گلدی زهرهنه

 آلنیمدان سیلینسین گؤلومون پاسی 

 دی؟م گلمهدن هامی گلدی زهرهنه

ائیب مساله دقت  مکتب  معلیم  اوغلوم،  دئدی:  و  دوشوندو  رعایت  نی  نیه  دگیل.  یئری  اوخوما  آواز 

 ن؟میرهائله

 دی:طاهرمیرزا دئدی: اجازه وئرسز بیر بند ده دئییم قورتاریم. بو بئله سؤیله

 نی من سئومیشم گؤزللرین خاصی

 هاردا قالدی آال قلبین پاسینی 

 من اوخورام تبارکی، یاسینی 

 دی؟م گلمهدن هامی گلدی زهرهنه

دیلر. اما معلم بوندان غضبلندی  خوشالری گلدی و طاهیر میرزانی تشویق ائلهجوانالر بو شعرلردن     

 دی طاهرین الیندن یاپیشیب ائشیگه چیخاتسین. طاهرمیرزا دئدی: و ایسته

 اوستاد، اجازه وئرسز بیر بند ده دئییم و سونرا اؤزوم ائشیگه گئدیم: 

 لربیز ده ایچدیک عشق الیندن باده

 لرا جاده گؤنول ساال دوست یولوند

 لر مکتب اوشاقالری بؤیوک زاده

 ؟دیگلمهم دن هامی گلدی زهرهنه

 

 گؤروم آخسین چوغول گؤزن فراقین 

 ده سوراغین تاپیلماسین بو اؤلکه

 دن گئچدی طاهر میرزا چیراغین نه
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 دی؟م گلمهدن هامی گلدی زهرهنه

قره     اوتودوغو  میرزانی کالسدان چیخارتدیالر. طاهر همیشه کی  وئردی طاهر  آغاج  معلم دستور 

 آلتینا گلدی. اوردا تک اوتوروب اؤز حالینا باخدی و پوزقون فکرلر باشینا چاتدی.  

  خانیم دا ائوین فضاسینا دؤزه بیلمه دیر. او بیری طرفدن زهرهدئییرلر سئوگی ایکی طرفلی اولمالی    

یالقیز   و  اورادا غملی  ده  ووردو. گؤردی طاهر  باش  آلتینا  آغاجین  قره  ائشیگه چیخیب  دا  او  دی، 

اوتوروب. عم اوغلو عم قیزی بیر بیرینی گؤروب دانیشیغا باشالدیالر. طاهیر میرزا دئدی: عم قیزی  

آتیلدیم. اصال حال   ائشیگه  بوگون مکتبدن  بی  –من  آلتیندا  آغاج  بو  قوی  باالجا  حؤصله یوخوم.  ر 

 لیم.  دینجه

ده دوالندی و گینه  خانیم دا او یان دؤوره طاهرمیرزا باشین یئره قویان کیمی یوخویا گئتدی. زهره   

 عم اوغلوسونون باشی اوستونه گلدی.

مکتبخانا تعطیل اولدوقدا معلم و شاگیرلردن نئچه سی کنجکاولیقدان طاهیر میرزا دالیجا گلدیلر.    

ا گلیب طاهرمیرزانی یوخودا گؤردولر. طاهر یوخالمیش و زهره بیر نگهبان کیمی  آغاجین آلتین قره

 سلطانین یانینا گئتدی. نیب بیر باشا حاتمباشی اوسته دایانیب. معلم بونو گؤردوکده غضبله

 دی:زهره بئله گؤروب طاهری یوخودان اویاتماغا باشالدی و شعرله بئله سؤیله

 مالمیز گئتدی خبره

 خبرسن عمیم اوغلو بی

 چکدیلر ایندی دارا 

 کم جرأت سن عمین اوغلو.

 

 نه آقاسان، نه نؤکرسن

 بیرجه قایغوالر چکدسن 

 قان آغالییب یاش تؤکرسن 

 اؤلومومدن عمیم اوغلو.
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 یم قلم قاشلی من زهره

 چیگنیم اون دؤرد هؤروک ساچلی 

 من فقیری گؤرزو یاشلی 

 سن قویارسان عمیم اوغلو.

ییر. حاتم سلطان ائشیدیب  ن معلیمدن کی حاتم سلطان یانیندا ماجرانی تعریفلهایندی ائشیدی   

ایله  غضبله قاضی  فارشالر  توتوب حضورونا گتیرسینلر.  فراشالر طاهیر میرزانی  وئردی  نیب دستور 

زهره  ایله  طاهیر  قضیهبرابر  ایندی  توتدوالر.  اویادیب  یوخودان  طاهرمیرزانی  گلدیلر.  یانینا  نی  نین 

 ک:میرزا دیلیجا ائشیدهطاهر

 الر باشینا دؤندوگوم گلن قاضی 

 الر گؤزوم بیر سالطین گؤردو قاضی

 سینده بادام گونونده آغالر کوچه

 الر. دریب بیر بایراملیق وئردی قاضی

 

 ک بیزه سنخانیم گئدهدئدیم زهره

 شدّه ائیله منی دوال بئله سن 

 ییب بیر گئجه قوناق اوالسان ایسته

 الر.دسته گول وئردی قاضیدریب بیر  

 

 دئدیم زهره نه قارالی قاشین وار 

 دئدی طاهیر سنله مشگل ایشیم وار 

 یه نه یئتمیشین واردئدیم من خسته

 الر.دریب بیر جوت نارین وئردی قاضی
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الر طاهرین دئدیکلرینی مکتوب ائدیب اؤزونو توتدوالر و حاتم سلطان یانینا آپاردیالر. حاتم  قاضی     

دئدیک  طاهرمیرزانین  میداندا  سلطان  تا  وئریرم  مهلت  سنه  قدر  صاباحا  دئدی:  اوخویوب  لرینی 

 ده حاضیر اولوب حکمونو آالسان.محکمه 

طاهرمیرزا اؤز آناسی یانینا گلدی. آنا باالسینی بئله غملی و پوزقون گؤردوکده علتی سوروشدو.    

 دی: سؤیله طاهر بیر یورقون اورَکلی عاشق کیمی آناسیال بئله

 باشینا دؤندوگوم آنا

 آخیر زمانیم دیر منیم 

 قانا  – سودون امدیم قانا 

 دیر منیم.صاباح دیوانیم

 

 م یوخ دئییم سؤزومو کیمسه

 اؤزوم ایتیردیم اؤزومو 

 پاشا چیخاردار گؤزومو 

 دیر منیم. آخیر زمانیم 

 

 یانا  –من طاهرم یانا 

 یاندی باغریم دؤندو قانا 

 ا سودون حالل ائیله آن

 دیر منیم. آحیر زمانیم 

 *** 

 بیر عرضیم وار حضوروزا سؤیله ییم 

 یوخ گوناهیم بی گناهام خان عمی 

 رم آه و زارسن اؤلدورسن من ائیله

 یوخ تقصیریم بی گناهام خان عمی. 
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 بو میداندا نئچه قانالر دوشوبدور

 الر باغری پیشیبدیرآتاسیز اوغالن

 دوشوبدورقیزیل گول اوستونه شبنم 

 زار اولوب خان عمی.یولالریز الله

 

 گؤزَل کهلیک دیوان سسه گلیبدیر

 اسه گلیبدیر – قیزیل گوللر اسه 

 بیر قوالق وئر التماسه گلیبدیر 

 دیللی خان عمی. زهره کیمی شیرین

زهره بوجاغیندا  میدانین  دئییر چون  دوز  ائشیدنده گؤرورلر طاهرمیرزا  بونو  و خالق  دایانیب  خانیم 

 نی تاماشا ائدیر.  اکمهمح

 طاهرمیرزا میدانین او بیری بوجاغینا باخیب آناسینی گؤرور اونا گؤره بئله اوخویور: 

 کالیاغی باغلییبدیر باشینا 

 رحمین گلسین گؤزدن آخان یاشینا 

 نه قوهوم وار، نه یاد نه ده آشینا 

 التماسین قبول ائیله خان عمی. 

لداشالری گؤرور. بئله دوشونور اونالر دا یالوارماغا گلیبلر. بونا  طاهرمیرزا میدان او بیری بوجاغیندا یو

 گؤره بئله سؤیلور:

 لربیز ده ایچک عشق الیندن باده

 لر گؤیول سالیر دوست یولوندان جاده

 لر مکتب اوشاقالری بؤیوک زاده

 اوالر دا گلیب التماسه خان عمی.
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نئچه بدخواهالر اوردا اوتوروبالر شاه باغیشالسا    سلطان اوتوران یئره باخیر، گؤرور بیرطاهرمیرزا حاتم

 دی: دا اونالر باغیشالمازالر. بونا گؤره بئله سؤیله

 ییغیبساتن باشیوا بیر نئچه نادان

 یئتیرمه سین مطلبیوه یارادان 

 طاهر اؤلر ناکام گئدر دونیادان 

 ایللره جان دئین یانان خان عمی.

اوزلو سلطانین  حاتم    بو  کی  ائتدیلر  اشاره  آغاجینا  دار  قوروالن  اورتاسیندا  میدانین  یانینداکیالر 

سلطان یانینا گئدیب دئدیلر: اوغالنی دارا چکین. اما شهرین خیرخواه آدامالری دا میداندا ایدیلر. حاتم

گؤردو  سلطان سه اونو شهردن چیخارتسین. حاتمبو اوغالن گناهسیزدیر، سلطان اوندان راضی دگیل

سینلر. بیر گون وقت  دی و دستور وئردی اونو اؤلدورمهبو آغ ساققالالرین سؤزو بئینه باتیر. قبول ائله

 وئرسینلر طاهرمیرزا شهردن چیخسین. 

لشدی و طاهرمیرزایا بیر یازی  خانیم دؤوروندا قیرخ اینجه بئل قیزالرال مشورتمیدان بوشالدی. زهره

 دیر:خانیم یازیالری بئله میرم. زهرهی الدن وئرمک ایستهیام و سنیازدی: من سندن راضی

 باشینا دؤندوگوم، قوربان اولدوغوم

 سینگئدین دئیین طاهر همت ائیله

 یانیرام جسدده سوموگوم سیزالر

 سینگئدین دئیین طاهر همت ائیله

 

 سن گئدیرسن یاناقالرین آلالنیر

 سوالن گولون یارپاقالری سالالنیر

 و گؤررم، او منی قیامتده من اون

 سینگئدین دئیین طاهر همت ائیله

 

 یئری یئری ازلیندن آلالنان 
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 اوشاقلیقدان دلی گؤیلوم اووالدان

 بو داش دگدی گینه بیزه چوغولدان

 سینگئدین دئیین طاهر همت ائیله

ودو، زهره یازینی او قیرخ قیزدان بیرینه وئردی تا طاهیر میرزایا چاتدیرسین. طاهر یازینی آلیب اوخ

باغلی اورتاق سئوگیه  او گئجهدوشوندو کی هله زهره  الغرض طاهر  نی صوبحه یئتیردی. سفر  دیر. 

سلطانین غصبی  دن سونرا قاییدارسان، حاتموسایلینی ییغیب آناسی دا اونو اورکلندیریر کی بیر مدّت

 ییر: سویویار و بئله سؤیله

 ن منی کیمه تاپشیردینسن گئدیره

 نیادا قالیم منسنسیز نئجه بو دو

 اوتورگیلن قوی دوالنیم باشیوا 

 یات گیلن قوی سنه کؤلگه سالیم من. 

 

 یول اوسته من اؤزوم یوال سالیم من

 سن، قوی قاداوی آلیم منبیر دنه

 دیم بلکه سن گاینجه دؤزه بیلمه 

 بیر بری دؤن قول بوینووا سالیم من.

 

 سنین نه وقتین دی اودالرا یانان

 باخماقدان دویمویوب آنانبویووا 

 بیزه ظلم ائیله دی او حاتم سلطان 

 اوندان نئجه قصاصیوی آلیم من؟

 آنا بئله اوخویور طاهرمیرزا آناسینی قوجاقالییر و بیر بیریندن وداعالشیرالر.    

میشدی. قرار اولدی ایکی دایه ده طاهرمیرزانی بیر امن یئره  مهطاهرمیرزا جوان ایدی و سفر ائله   

 یمی یانیندا اولسونالر.  ک
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نین دوواری یانیندا کئچدیلر. بو زمان زهره خانیمی باغ  سلطانین باغیشهردن چیخدیالر و حاتم   

نین یانینا گلدی.  قیزیس ایله وداعالشماق اوچون زهرهمکده گؤردو. طاهیر میرزا عمکناریندا اونا گؤزله

 ییر: از بولودو کیمی آغالشدیالر. طاهیر بئله سؤیلهنئچه دقیقه صحبته مشغول اولدوالر و هر ایکیسی ی

 وفاداریم حسرت چکیب باخیرسان 

 گیمه یارا آغالما وورما اوره

 من گئدیرم ساغلیغینان قاالسان

 فغان ائدیب آن و زارا آغالما.

 

 چرخ فلک منی قویدو آوارا 

 نه مطلبه چاتدیم نه بئتدیم یارا 

 گه یاراحسرتین ووروبدور اوره

 یوخ، انتظارا آغالما. سی چاره

 

 طاهرمیرزا سنی چیخارتماز یاددان

 دی او حاتم سلطانبیزه ظلم ائیله

 اگر کؤمک اولسا بؤیوک یارادان 

 بیر ده گللم بو دیران آغالما. 

لرده  دی آشیقالر کیمی طاهیر میرزایا جواب وئرسین. بونا گؤره او سون لحظهخانیم دا ایستهزهره

 دی:بئله سؤیله

 طرفیندن باشین ساغ اولسونآنان 

 یالقیلیغین اولماز سنه عار یئری 

 منصور کیمی اگر چکسه لر دارا 

 ائیله مه گؤنلومو آه و زار یئری.

 دی: طاهرمیرزا گؤردو زهره بو سؤزلرینن اودا اورک دیلک وئریر. جوابیندا بئله سؤیله
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 یامان آدام یامانلیغین بیلدیری 

 گولدوردو دوستو آغالتدی دوشمنیمس  

 ظالم آتان بَی آتامی اؤلدوردو 

 یوخدو بو دونیادا اعتبار یئری.

 نین ظلمونه اشاره ائدیب دئییر:زهره اونون جوابیندا اؤز آتاسی

 نامرد آتام اؤز یوردوندا خوار اولسون

 دائما چکدیگی آه و زار اولسون 

 آتامین ییغدیغی تار و مار اولسون

 ی.اولسون تاج و تختی تار و مار یئر

 نین عهد و پیمانا وفادارلیغینی گؤروب خیالی راحاتالشدی و دئدی:طاهر، زهره

 هئچ جوانی اعتبارسیز اولماسین 

 جوان وقتی گُل رنگی سولناسین

 هئچ بولبول گُلدن آیری سالماسین

 گُل دؤرونه دوالنماسین خار یئری.

اونو گؤززهره یولداشالرینی گؤرور  یولدا  یوال دوشور،  آیریلیب  اونونال وداعالشسینالر.  لهدن  تا  ییرلر 

 ییر:اونالرینان اورَک سؤزونو بئله سؤیله

 ای آقاالر مسلمانالر

 نئجه اوالجاق ایشیم منیم 

 اووالتماغیم باشارمادیم 

 اوچدو ترالن قوشوم منیم.

 

 بلبل اؤلدو باغالر قالدی 

 م اوسته داغالر قالدی سینه

 نازلی یاریم آغالر قالدی 
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 باشیم منیم. زهره یاشلی 

 

 نیب ناردان لر یوکلهدوه

 گدیکلر باغالنیب قاردان 

 طاهر دئییر رودباردان 

 فلک آتدی داشیم منیم. 

داغیبئله     ائل  اوستونده  یول  یوال دوشدو.  غربته ساری  و  آیریلدی  یولداشالرندان  نی  لیکله طاهر 

وطنی یادینا    – سی طاهری فکره دالدیردی. ائلی، یوردو  ایالتالرین یایالغینی گؤردو. اونون منظره

اوره ایکی غالمینا ساتاشدی،  دوشدو، غربتین غمی  اویاناندا گؤزو  و  یاتدی  باالجا  بیر  یینه چؤکدو. 

دی اویانمادیالر. تصمیم توتدو یالقیز سفرینه داوام گؤردو هر ایکیسی ده یاتیب؛ هر نه قدر سسله 

 عرلری اوخودو:ائتسین. حرکتدن قاباق بو ش

 هر نه اولدو منه اولدو 

 سارالیب گول رنگیم سولدو 

 ساغیم دا سولوم دا اؤلدو

 نوجوان غالمالریم منیم. 

 

 فلک گؤر نه ایش قاییردی 

 ظلمنن یاردان آییردی 

 وطندن سورگون بویوردو

 راغالنیب قولالرین منیم. 

 

 طاهر دئییر بو جاغیمدا 

 سی زهره داغیندا سینه

 ندا چار حوضون قیراغی 
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 سونالی گؤللرین منیم./ 

الغرض طاهر یوال دوشدو. بیر سورن یول گئدیب یورولدو. بیر داش اوسته اوتوردو. بیر قافله یولدان     

وئردی سوداگر. بو یورغون  نین باشخانی بیر آدلیم و خیرخواه تاجر ایدی آدی خانیئتیشدی. قافله

یانیندا گؤروب سئویندی. جوانی چادیرین گؤروب  جوانی سازی  بئله  تاجیر  ا چاغیردی. طاهرمیرزا 

 دی:باشیندان کئچن ماجرانی اونا دانیشدی و بئله سؤیله 

 باشینا دؤندوگوم خان وئردی سوداگر

 باللر گلیبدی باشیما منیم 

 گونوم قارا گئچیب ایشیم آه و زار

 زهرلر قاتیلیب آشیما منیم. 

تاجر دئدی: اوغلوم، سن هله جوانسان نیه بئله آه و زار ائلیرسن و نومیدسن؟ طاهر سؤزونو بئله     

 داوام ائتدی: 

 سروان اولوب غم کروانی چکمیشم 

 برزگرم غم توخمونو اکمیشم 

 آز عمروم ده چوخلو بال چکمیشم 

 باخما سنِیم آزدی یاشیما منیم. 

 

 طاهرمیرزا بیلر یاخشی یامانی 

 گؤروم حاتم سلطانی   آزار چکسین

 حارام ائتدی بیزه فانی دونیانی 

 نادان کافر چیخدی توشوما منیم.

دی  اونون یانیندا  وئردی طاهرین دانیشیغین ائشیدیب بیلدی بیر قابیل جواندی. اوندان ایستهخان   

طاهر تاجرینن  سین. طاهر ده قبول ائتدی و تاجیرینن یوال دوشدو و اونون شهرینه گئتدی.  سفر ائیله

ایسته بیر سفره چیخماق  تاجیر  و  آیالر کئچدی  اولدو.  دی. سفره چیخمامیشدان طاهری دوست 

 چاغیریب  
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آچاری     باغالریمین  منیم  بونالر  اما  دئدی:  ائله،  سیاحت  گئدیب  بیرینه  اونالرین  گون  هر  دی. 

 دوشدو.ن. طاهردن وداعالشیب یوال  قیرینجی باغا گیرمه. حقین یوخ اورانی گؤره

جی باغین نوبه سی  40گوندن سونرا    39او گونون صاباحیندان طاهرمیرزا باغالری گزیب دوالندی.  

تعجب طاهر  گیرمهچاتدی.  باغا  بو  نیه  گرهلندی کی  نیه  واردیر؟  سیرر  نه  بورادا  باغی  ییم؟  بو  ک 

-دی. قیزی آتاسیتهنین یانینا گئتدی و باغین آچارینی ایس ییم؟ اونا تاجیر تکجه اوالن قیزیگؤرمه

 نین تاکیدی اساسدا دئدی: او باغین آچاری منیم یانیمدا دگیل.

طاهر نومید قاییتدی و باغین اطرافیندا حیرتله دوالنیردی؛ بیر تیکه دووارین آلچاق یئرینی گؤردو.     

اطرافی    دوواردان قالخیب باغا گیردی. گلدی تا باغین اورتاسینا چاتدی. گؤردو اورادا بیر خوض وار و

دی و ماهنی اوخودو. بیر بولبول ده آغاج  گینن دولدودور. بیر آز اوتوروب تاماشا ائیله گولونن چیچه

اوسته اوتوروب اوخویور. بولبول او قدر خوش آوازینان اوخویور کی طاهر نئچه ساعات اوتوروب اونا  

نی تاماشا  اهیر حیرتله بو صحنهمحو اولور. بولبول بیردن گول اوستونه قونارکن تیکان جانینا باتیر. ط

قدر گوله عاشق   بو  بولبول  وار.  بیر حکمت  بو حرمتده  فکرلشدی  و  اؤزونه گلدی  بیردن  ائدیردی. 

اولموش و بئله عذابا دوشور؛ من نیه یاریمی، آنامی بوشالییب آدیمی دا عاشق قویموشام؟! بو فکرلرله  

 اوخوماغا باشالدی: 

 سحرین گلشن چاغیندا

 اغی بولبول نه گزیرسن ب

 اوخودون عقلیم آپاردین 

 سسین گلسین باری بلبل.

 

 بولبول سنین ایشین زاردی 

 عاشیقالرین اوتووا یاندی 

 دی دن هر یئرین الواننه

 کؤکسون آلتی ساری بلبل. 
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 بلبل سن جفا چکرسن

 گؤز یاشینی گوله تؤکرسن 

 اون بیر آی جفا چکرسن

 بو بیر آیی زاری بلبل 

 

 گئچنده گئجه یاری دان 

 قوشالر یووادان اوچاندا 

 زهره یاریم مئی ایچنده 

 من چاالیدیم تاری بلبل.

 

 بلبل سنی کیم اوچوندی

 گُلدن گوله کیم قاچیرتدی 

 کیم مئی وئردی، کیم ایچیرتدی

 لر اولدی یاغی بلبل؟ کیم 

 

 اوجا داغالر قالدی  –اوجا 

 گولو سولموش باغالر قالدی 

 زهره یاریم آغالر قالدی 

 دوالناق باغی بلبل. دور 

 

 بلبل سنین بو چاغیندا 

 بلبل گُلون سوراغیندا 

 طاهرمیرزا بو چاغیندا 

 بیر گؤره ایدیم یاری بلبل
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آتاسی یاشایان یوردا   –سی، آنا معشوقه –طاهرمیرزا بو ماجرادان سونرا تصمیم توتدو اؤز وطنینه    

ل بیر باالجا قوش اودوغوندا بئلنجی جانینی  قاییتسین. بولبول اونا اونودولمایان بیر درس وئردی. بولبو

 یم؟ چیمعشوقونا وئردیگی زمان من نه

نین یانینا گئتدی و قضیه نی اوننان آرادا قویدو. قیز نه قدر یالواردی  نین قیزیوئردیبو فکرلرله خان   

و یوال دوشدو. دی  مهکی آتام منه سفاریش ائدیب قاییدانا کیمی سنی بوردا ساخالییم طاهر قبول ائله

اونون  بیرینه چاتارکن طاهر گؤردو خان وئردی دیر. تاجر ده  بیر  قافله یه راست گلدی.  بیر  یولدا 

دی. تاجیر دئدی: من دنیادا هر شئییم وار. سن گل منیم قیزیمینان ائولن و منیم  گؤروب تعجب ائله

سنی قالماغا وادار ائدر. طاهیر    سلطانی تانیرام رودبارا گئتسن اوبوتون مالیما صاحیب اول. من حاتم

 بئله جواب وئردی:

 باشینا دؤندوگوم خان سوداگر 

 بیر عرضیم وار سنه خان وئردی دئییم 

 گین یئمیشم چؤره –حالل ائیله دوز 

 قیزین اؤز الینله نان وئردی دئییم.

 

 من دویمادیم کالمیندان سؤزوندن 

 آیریالندا قان یاش تؤکدو گؤزوندن 

 شیطان سؤزوندنسیندن اغیار طعنه

 خانیم مندن یان وئردی دئییم. زهره

 

 طاهر دئییر جان جسددن اوزولدو

 خومارالنیب آال گؤزلر سوزولدو

 خزان دگدی گول یارپاغی اوزولدو

 بلبل گُل اوستونده جان وئردی دئییم. 

 دی:طاهرمیرزا یئنه ده بؤیوکلره بئله سؤیله
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 باش گؤتوروب آیاغیزا گلمیشم 

 قالیب عالجیم منیم سیزلره 

 دیر گاهیمآیاغیز تورپاغی سجده

 اگر قبول اوال معراجیم منیم.

 

 آلنیما یازیلیب مدام آغلییام 

 تانری طرفیندن بئلی باغلییام 

 بازرگانلی احمد وزیر اوغلییام 

 مصردن گلر خراجیم منیم. 

 

 اوجا داغالر باشی اولور سارغالی 

 قالی   –ییغیبان باشیوا غوغانی 

 دئیر اوزو بورقالی طاهرمیرزا 

 شاهالر شاهی بیلیر او باجیم منیم. 

دی و قیزی دا اؤز باجیسی  طاهرمیرزا بو سؤزلریلن اؤزونو تانیتدیریب و اؤز ارادتینی تاجیره سؤیله   

کیمی تانیتدیردی. تاجر و یولداشالری بیلدیلر طاهر بوردا قاالن دگیلدی و تاجیر قیزیالن دا توی  

گؤره اونون سفر خرجینی وئریب یوال سالدیالر. طاهر ده حالللیق آلیب اورانی ترک ائدن دگیل. بونا 

 دی.ائله

دی. او مه طاهر بیر مدت سفر ائدیب رودبارین یاخینلیغینا چاتدی، اما شهره وارد اولماغی ایسته   

قادینین باغی ایدی. طاهر اؤز   ؤزونه دئدی  ا  – یاخینالردا بیر باغ وار ایدی. نرگس آدلی بیر ایگید 

 نی بوردا اوتراق ائدیم. گئجه

خانیم اونو نظر آلتینا آلمیشدی. اطرافینداکی قیزالرا دئدی: طاهرمیرزا باغا یاخینالشدی. نرگس   

گئدین او جوان آشیغی منیم یانیما گتیرین. قیزالر گلیب طاهری باغا چاغیردیالر. طاهر ده دئدی: 

 دیم. من ده باغا گلمک و استراحت فکرینده ای 
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خانیم دئدی: بیر آواز اطرافیندا قیرخ قیزی گؤردو. نرگس  –طاهر باغا گیریب و نرگس خانیمی     

 یم. یوخسا بورادا قالماغا یئر یوخدور. جهاوخویوب ساز چالسان سنی قوناق ائده

بال    لر آراسیندا دایانیب الینده ده خانیم اللهیه باخدی، گؤردو نرگسدؤوره  – طاهرمیرزا باغدا یان  

 یی وار. بئله اوخودو:پته

 بودور گلدی باهار فصلی 

 آچیلبدیر الله نرگیز. 

 الینده شانی گزدیریر 

 الین باتیب باال نرگیز.

 

 یولوم دوشدو سیزین ائله 

 باغین دؤنوب قیزیل گُله 

 اوغرادیم سوسن سنبله 

 بلبل اوخور گوله نرگیز. 

 

 سن طاهری کوسدوروبسن

 قانادین سیندیریبسان   –قول 

 گلن یواون کیدیریبسن 

 قوی بیر گئدیم یوال نرگیز.

خانیم طاهرین سؤزلریندن خوشو گلیب دستور وئردی غذا حاضرالندی تا طاهر اوردا خوش نرگس   

دان اجازه آلیب یولونا داوام  ایچدی و استراحت ائتدی. سونرا نرگس خانیم   – اولسون. طاهر یئییب  

 ائتدی.

ی. اوردا  درودبارین یاخینلیغیندا بیر یایالق واریدی. طاهر اورا گئدیب شهردن خبر آلماق ایسته    

بیر چوبان گؤردو. اونون یانینا گئدیب دانیشماغا باشالدیالر. طاهر دقت ائدیب گؤردو چوبان قارا پالتار  

 نشانینی سوروشدو. طاهر سازینان جواب وئردی: –گئییب. چوبان طاهرین نام 
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 باشینا دؤندوگوم گول اوزلو چوبان

 بو قارانی کیمین ایچین گئیمیشن؟

 و شیرین جانیم سنه قوربان اولسون ب

 بو قارانی کیمین ایچین گئیمیشن؟

 سی اوستونه توتوب بئله جواب وئردی:چوبان دا ال آغاجینی بیر ساز کیمی سینه

 سنه قوربان اولوم ای جوان اوغالن

 بو قارانی طاهیر میرزا ایچین گئیمیشم 

 یولون اوسته دوران کئچیرم اینان

 بو قارانی طاهرمیرزا ایچین گئیمیشم؟ 

 اؤز آدینی ائشیدیب دئدی: چوبان دئ گؤروم طاهر کیمدی کی سن اونونچون قارا گئیمیشن؟ طاهر  

سلطان اونون قیزینا عاشق اولدوغو  چوبان دئدی: طاهرمیرزا بیر گؤرکملی آدامین اوغلودور کی حاتم

قارا گئییرلر تا اونون   اوچون بورادان اخراج ائدیب. اونا گؤره طاهر میرزانین یولداشالری اونا خاطر 

 یادیندا اولسونالر.

 طاهر بو سؤزلردن خوش اولدی و بئله داوام وئردی:

 یامگؤزللیکده قیزیل گولدن آری

 یام میش باغچاالرین باریسؤز یئنمه

 یاممن طاهیرم او زهره نین یاری

 بو قارانی کیمین ایچین گئیمیشن؟

 سن.  چوبان حیرتله اونا باخدی. دئدی: سن طاهیر اوال بیلمه

 طاهر اونا حق وئردی چونکی او دا اؤزونو باشقا بیر پالتارا دؤندرمیشدی. اونا گؤره بئله اوخودو:   

 رودبارا اولوبدور بؤیوک حکمران 

 سلطانبئله اؤلدوره جک او حاتم 

 طاهیر میرزا دئییر بو یازیق چوبان 

 بو قارانی کیمین ایچین گئیمیشن؟
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 و تئز پالتارینی چیخارتدی و چوبان اونو تانیدی.  

علفدن بیر یوک توتدو و    –طاهر دئدی: ایستیرم رودابارا گئدم بیر ایش گؤر توتولماییم. چوبان اوت  

طاهری اونون ایچینده گیزلتدی و اونو بئله لیکله اؤز ائوینه آپاردی. گئجه اولدو و اوتو آچیب ائوه 

سلطان بونو  دی و دئدی: حاتمقوجا قاری ایدی بو ماجرادان حیرت ائله  آپاردی. چوبانین آناسی بیر

 بیلسه دودمانیمیزی یئله وئرر.

 یان.  چوبان دئدی: آناجان، من اونو شهره گتیردیم، سن صاباح اونو زهره خانیمین سارایینا آپارمالی 

 رن. ایندی نئجه آپارماغی اؤزو بیله

دی. صاباحی گون بیر صاندیق دوزلدن یانینا گئتدی و بیر صاندیق  آنا گؤرولموش ایشن قاباغیندا قال    

ریدن ایدی. صاندیغی گتیردی و طاهیر میرزا اونون سفاریش وئردی. صاندیغین قیفلی و آچاری ایچه

 خانیم سازایینا یوال دوشدو.  ایچینه گیردی. صاندیغی چیگنینه آلدیب زهره

 ؟نگهبان گؤروب سوروشدو: آناجان هارا گئدیرن

 خانیمی گؤرم. قاردی دئدی: ایستیرم زهره

نین یانینا آپاردی و قضیه نی دئدی. قاری گئدیب صاندیغین یئره قویدو. زهره نگهبان قارینی زهره   

 یدین نگهبانالر بو صاندیغی گیره ایدیلر.حیرت ائتدی . دئدی: آناجان دئیه

 قاری دئدی: قیزین من هله قوجالمامیشام. 

گینین علتینی سوروشدو. قاری دئدی: قیزیم من اوزاق سفردن گلیرم. چون هئچ  لمهنین گزهره قاری

 کیمه اطمینان ائتمیرم بونو سنین یانیندا امانت قویورام.  

 دی. قاری ائوینه قاییتدی. خانیم قبول ائلهزهره

 خانیمین ائوینده قالدی و طاهیر میرزا دا اونون ایچینده. صاندیق زهره

ایکی الله  خانیم شازهره     اوسته ده  قاالنی ماسا اوسته قاالردی. ماسا  مینی یاریمچیق یئیردی و 

نین یاریسی طاهرمیرزا صاندیغی آچیب ائشیگه چیخدی.  چیراغی سحره کیمی یانیق قاالردی. گئجه

ییشدی و یئنه صاندیق  اوّل غذانین سوراغینا گئتدی و اونو یئدی. سونرا الله چیراغالرین یئرینی ده

 ه گیردی. ایچین
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اولوب. شکه دوشدو. نئچه  سحر زهره یوخودان دوردی. گؤردو الله چیراغالری    نین یئری عوض 

و  چاغیریب  قیزی  آغجا  اوالن  باشخانی  قیزیالرین  قیزخ  خانیم  زهره  اولدو.  تکرار  اتفاق  بو  گئجه 

التماس ائدیب بئله دی. آغجا قیز  ماجرانی اونا دئدی. آغجا قیزی دا بو ایشلری گؤرمه گه متهم ائله

ایشی اونالرین اولمادیغینی دئدی. دئدی: اجازه وئرین من بو گئجه اویاق قالیم و بو تاپماجانی آچیم.  

 چون قاری بو صاندیغی گتیرن گوندن من بونا شک ائدیرم. 

نی اویاق قالدی. گئجه یاریسی گؤردو صاندیغین قاپیسی آچیلدی و بیر ج.ان اونون آغجا قیز گئجه   

 چیندن چیخدی. آغجا قیز اونون الینی توتدی و دئدی: سن کیمن؟ ای

دی بیزیم زحمتلری بادا وئریرسن. دی کی نئچه گئجهبیردن گؤردو طاهرمیرزادی. اوّل شکایت ائله   

ییم و موشتولوق آلیم. طاهرمیرزا دئدی:  خانیمی خبردار ائلهسونرا دئدی: اجازه وئر من اؤزوم زهره

 گؤروم اما موشتولوغی سنینکی. من اؤزون بو ایشی

 ناز ایچینده یاتان زهره

 اویان زهره یارین گلدی. 

 غم غصه یه باتان زهره 

 اویان زهره یارین گلدی. 

 

 سازیمین بندی دیر القار 

 یاراالرین قابار قابار 

 مندن سنه دوغرو خبر 

 اویان زهره یارین گلدی. 

 

 قیز سنین اوره یین دیر داش 

 یاش گؤزلریندن آخان قان 

 سنه یاردی بیزه یولداش 

 اویان زهره یارین گلدی. 



 

241 

 

 

 سنقیزیل گوللری دره

 سن پنهان یئرلره سره

 سنبیزه موشتولوق وئره

 اویان زهره یارین گلدی. 

زهره یوخودا توی سسی ائشیدیر و موسیقی سسی هر یانی بورویوب. بیردن یوخودان آییندی و      

سین. آغجاقیزین موشتولوغونو ائله اوردا  دی نئیلهبیلمه  دنطاهرمیرزانی باشی اوسته گؤردو. تعجب

 ییر: وئردی. طاهیر میرزاینان دانیشماغا باشالدی. طاهر بئله سؤیله

 قیز سنی عدالت بیلدیم 

 یار قاپیوا داده گلدیم 

 چوخ جفا چکدیم یولوندا 

 عُمُر وئردیم باده گلدیم. 

 

 دیم حقه عبادت ائیله

 یاردان صاحب قدرت 

 پائینه زیارت خاک 

 دیم اراده گلدیم.ائیله

 

 سارالیب گُل رنگیم سولدو 

 لر اولدو طاهر دئییر نه

 بلبل گُل اوستونده اؤلدو 

 سنی سالدین یاده گلدیم.

 

 طاهر دئییر یانا یانا 
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 یاندی باغریم دؤندو قانا 

 نئچه قوچ قوزو قوربانا

 من سنه قوربانا گلدیم.

گئجه ساز و شعر ایله سارای اهلینی قوناق ائدیردی. نئچه گوندن نئچه گون بوله کئچدی. طاهر هر 

سلطان دستور وئردی تحقیق اولونسون. سلطانا خبر وئردی. حاتمسونرا قیزالردان بیری ماجرانی حاتم

خانیما خبر گلدی کی بئله بیر دستور وئریلیب. طاهر بونو ائشیدیب دئدی: من  او بیری طرفدن زهره

دی. طاهر اونا بئله  سن صاندیغی رودبار یانیندا اوالن چایا آت. زهره بو ایشی گؤرمهرم؛  صاندیغا گیره

 دی:سؤیله

 باشینا دؤندوگوم قوربان اولدوغوم

 آت منی دریایا سئل منه نئیلر؟ 

 آلیشیب اودونا بریان اولدوغوم 

 آت منی دریایا سئل منه نئیلر؟ 

 

 ازلیندن سیرر سؤزون قاندیغیم 

 ا یاندیغیم پروانه تک عشق اودون

 موشامپاال آت دریایا صاندیغیم 

 آت منی دریایا سئل منه نئیلر؟ 

 

 طاهیرین صاندیغین یونوب بیر ناشی 

 اونا پرواز ائیلر گؤیلومون قوشی 

 یونسی دریادا ساخالیان کیشی 

 او منه یار اولسا، سئل منه نئیلر؟
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نین مأمورالری گلیب  آتاسی  زهره گؤردو بیر طرفدن طاهر چوخ اصرار ائدیر و او بیری طرفدن ده    

دن چایا آتدی. چای صاندیغی طاهرمیرزا دا ایچینده گؤتوروب آپاردی و بیر  چاتیر. صاندیغی پنجره

 یئرده دایاندی. زهره خانیم اؤز حالینی بئله توصیف ائدیر: 

 اوتورمادیم صحبتینده دمینده

 نین غمینده بیز ده قالدیق صاندیغی

 زمینده گؤتور آپار، قویما گیلن  

 گؤتور هر دیاره گئدیرسن.

 

 لر چیخدی من فقیرین پوشگونه نه

 رحمین گلسین من فقیرین دوشگونه 

 آدی بللی شاه مردان عشقینه 

 گؤتوروبن هشترخانه گئدیرسن.

 

 طاهرمیرزه دوالنیردی دریادا 

 چاغیر شاهالر شاهینن یئتیشسین دادا 

 دؤرد بیر یاندان گلیر بوالنغی قادا

 گؤتوروبن بیر عمانه گئدیرسن. 

بو زامان مأمورالر چاتدیالر، سارایین هر یانینی دوالنیب طاهیر میرزانی تاپمادیالر. مأمورالر ماجرانی 

 حاتم سلطانا دئدیلر.

اما ائشیدین طاهرمیرزا اوالن صاندیقدان. چای صاندیغی آشاغیالرا آپاردی. زهره ده سارایدا اونو گؤز  

یی یئرینه گلدی. طاهیر میرزا سو اوستونده نین اورهاندیق گؤزلردن ایتدی و زهرهآلتینا آلمیشدی. ص

 دوالنارکن بئله اوخویوردو:

 طاهرمیرزا دوشدو یوال 

 یولالر اینگیللر اینگیللر 
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 هئی بالنی ساغا سوال 

 آغالر اینگیسللر اینگیللر. 

 

 اللری قوروق ایچینده 

 شاماماالر تاق ایچینده 

 چینده خان طاهیر صاندیق ای

 آغالر اینگیللر اینگیللر.

 

 ایکی چایین آراسیندان 

 کئچه بیلمز یاراسیندان 

 خان طاهیرین ناالسیندان 

 چایالر اینگیللر اینگیللر. 

گؤردو.       یانیندا  باغ  بیر صاندیغی  گلیب  باغبان  دایاندی.  یانیندا  باغین  بیر  گلدی  صاندیق گلدی 

آغ  گؤردو چوخ  ائشیگه چیخارتسین  صاندیغی  ملک گلدی  باغ صاحیبی  یانینا  یردی.  خانیمین  نسا 

دولتلی صاحب کمال و جمال ایدی. دستور وئردی   – نسا چوخ گؤزل، عئینی حالدا مال  گئتدیو ملک 

اولسا سیزین  مالی  دنیا  دئدی:  قیزالرا  گلدیلر. خانیم شوخلوقال  یانینا  نفر صاندیغین  اما  نئچه  دیر؛ 

اولسا منیم ایچیندهدی. صاندیغی آچدیالر. گکیشی  اوغالن  بیر گؤإزل  نسا خانیم  دی. ملک ؤردولر 

 سوروشدو: سن کیمسن؟ نیه صادیقدا زندانی اولموشان؟ شعرینن بئله سوروشدو: 

 اوغلوباشینا دؤندوگوم خان عجم

 اؤزوم قوربان صاندیغیندان دور یئری.

 

 سؤیله گؤروم اوغالن نه مکانلی سان؟ 

 اوغلوسان؟ نه مکاندا، هانسی به یین 

 سان آتیبالر دریایا، مگر قانلی
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 اؤزوم قوربان صاندیغیندان دور یئری.

 

 کیملر قویدو اورتالیغا نظامی 

 کیم اوچوتدی سنین کیمی سونانی؟ 

 قبول ائیله عادل قیزی نسانی 

 اؤزوم قوربان صاندیغیندان دور یئری.

داوا گتیردیلر. ملک   باال حاال گلدی. غذا و  باال  بئله دئدی کی سن منیم  طاهرمیرزا  نسا شعرینده 

 دی:پاییمسان. اما طاهر بئله سؤیله

 باشینا دؤندوگوم ییغیشان قیزالر

 سین آلاله سیزی منه باجی ائیله

 کؤنول سئور، اؤز سئودیگین آرزوالر

 سین. آهلل سیزی منه باجی ائیله

 

 کوللر اولسون خان طاهرین گؤزونه 

 غواص اولدو دوشدو دریا اوزونه 

 سلطان قیزینام قوربان حاتمجانی

 سین. آهلل سیزی منه باجی ائیله

سین. گؤرسون نه قدر اؤز عهد و پیمانینا  دی بلکه اونو امتحان ائلهدن سؤزونو تکرار ائلهنسا یئنیملک 

 دیر. بئله اوخودو: وفالی

 باشینا دؤندوگوم خان عجم اوغلو

 گل آل منی گئتمه قال بیزیم ائلده.

 وئردی:طاهر بئله جواب 

 باشینا دؤندوگوم گول اوزلو خانیم 

 ییم بیر مطلبیم واردی سنه سؤیله
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 اجازه وئر گئدیم قاالن دئییلم.

 نسا خانیم بئله اوخودو:

 من بیر حکمرانام اؤز یئریمده 

 عشق آتشی دالغا وورور سریمده 

 چوخ آساندی سنی اؤلدورمک الیمده 

 گل آل منی، گئتمه قال بیزیم ائلده.

 دئدی:طاهر 

 اوزاق دوشدوم من ائلیمدن آوارا

 نه مدتدیر گونوم اولوبدور قارا

 رم هارااؤلدورسن ده سندن دئمه

 اجازه وئر گئدیم قاالن دئییلم.

 ملک نسا:

 ملک نسا دئیر سؤزو باشا یئتیررم

 سؤز قانماسان یئر اوزوندن گؤتوررم 

 مه نه دئسن سنین اوچون گتیررم 

 بیزیم ائلده.گل آل منی، گئتمه قال 

 دی:طاهر سؤزونون سون بندینی بئله سؤیله   

 رم طاهرمیرزا سؤزون سؤیلر دیله 

 رم خنجر آلیب باغریم باشین تئیله 

 رمبیر جانیم وار سنه قوربان ائیله

 اجازه وئر گئدیم، قاالن دئییلم. 

 آیری بیر شعری ده بئله باشالدی:   

 منی سورگون بولوردوالر 

 ؤیلومنه گولرسن عارسیز گ
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 غربت یئرده یاد اؤلکه ده 

 ایلقارسیز مقدارسیز گؤیلوم.

 

 باغچاالردا باریم قالدی 

 آلما، هئیوا ناریم قالدی 

 یاد ائلرده یاریم قالدی 

 نه دئیرسن یارسیز گؤیلوم؟ 

 

 بولبول اؤلدو باغالر قالدی 

 م اوسته  داغالر قالدی سینه

 زهره یاریم آغالر قالدی 

 گؤیلوم. داغالر کیمین قارسیز 

ملک نسا خانیم طاهرمیرزانین اونونال ازدواجا گؤیلو اولمادیغینی گؤروب اونون گئتماغینا بیر شرط     

و زهره باهم رودبارا گئدیب  بو کی طاهرینن  دا  او  اگر زهرهقویدو.  و  نین گؤزهنی گؤرسون.  للیگی 

ساواشیب اولسا  نیاز  دا  ساواشماق  حتا  اولورسا  هرنئجه  اولسا  چوخ  اوندان  طاهره زهره  جاللی  نی 

 یئتیرسین. 

 دی. طاهرمیرزا قبول ائله

نسا قوشون ایله قیرخ اینجه بئللی قیزالری گؤتوروب رودبار شهرینه ساری یوال  صاباحی گون ملک     

ائله قویوب قیرخ قیزینان سارایا ساری حرکت  اورادا  دی. قوناغین  دوشدو. شهره چاتیب سوارالری 

 هره حاضیرالندی. یه خبر وئردیلر. زسی زهرهگلمه

للیگیندن خیرتده نین گؤزهنی گؤروب حقی طاهرمیرزایا وئردی و اؤزوده زهرهنسا خانیم زهرهملک    

 دی:قالدی. اونا گؤره بئله سؤیله

 هئچ یئرینده عیبین یوخدور 

 االّ سنین قاشین زهره
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 طاهر کیمی یارین واردی 

 بحته وردی باشین زهره.

 حیرتده قالدی کی قوناق هاردان طاهری تانیر؟   زهره طاهر آدینی ائشیدیب    

 نسا یئنه اوخودو:ملک 

 من قوربانام قاش قاباغا 

 بیر جوت الله گول دوداغا 

 صاندیق چیخدی بیزیم باغا 

 آواند گلدی ایشین زهره

 

 نسایام بسله شک

 میزیق قشنگک هانسیگؤزه

 گلدیم آتاینان دؤیوشک

 گتیرمیشم قوشون زهره.

نسادان  دی. ملک دور و بره باخدی و حدس وورئو کی طاهر ده بورادادی. اما گؤرمه  زهره بونو ائشیدیب

 بئله خبر آلدی: 

 باشینا دؤندوگوم خانیم 

 ساز صاحیبی یار نئجه اولدو؟ 

 سنه قوربان شیرین جانیم 

 ساز صاحیبی نئجه اولدو؟ 

 

 قیزیل گوللری درگیلن 

 پنهان یئرلره سرگیلن 

 منه بیر خبر وئرگیلن 

 صاحیبی یار نئجه اولدو؟ ساز  
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 فلک اوچوتدو غازیمی 

 ن کیم چکر نازیمی گؤره

 اونون او تئللی سازینی 

 ساز صاحیبی یار نئجه اولدو؟ 

نسا ایله دانیشیغا اوتوردو. اونالر اوره ک  خانیم قوناقالری قوناق ائوینه گؤندردی و اؤزو ملک زهره    

میشم سنین آتان سیزین تویونوزال ترسه توالسا  نسا دئدی: من قصد ائلهسؤزلرینی دانیشدیالر ملک 

 من اونونال ساواشام.  

سلطان  نسا حاتمبو تصمیمی طاهرمیرزاینان دا آرادا قویدو. زهره ایله طاهیر میرزا قبول ائله دیلر. ملک 

سلطان اونون جوابیندا بئله یازدی:  نین دلیلینی دئدی. حاتمگیسارایینا بیر قاصد گؤندردی و گلمه

گیوی نئجه راحاتلیقال یئرینه  یم. سنین بو ایستهبؤیوک زاداسان، آنجاق من ده بو یوردون حاکمی  سن

 یئتیریم؟  

گتیردی.ملک     دیله  مستقیم  قصدینی  و  گئتدی  سارایینا  سلطان  حاتم  گؤتوروب  قوشونون    نسا 

نسا اوچ گون مهلت ملک دی.  مهین نظرینه تابع اولماق ایستهظاهرده باشقا بیر یئرین بیر غریبه قادین

گؤنده قاصد  سونرا  قاییتدی.  اوردوسونا  اؤز  و  ساواشا  وئردی  و  گتیردی  رودبارا  قوشونو  تامام  ریب 

 حاضیرالشدی.

سلطان اؤز یاخین مشاورلرینی چاغیریب مشورت  نسانین اوچ گونلوک مهلتی قورتاریردی حاتمملک    

ایستهائله اونالردان کؤمک  و  یئرده هجوم  دی.  دی  اوزاق  قادین  بیر  بیلر  اوال  نئجه  بؤیوکلر دئدیلر: 

 مه دیگیمیز بیر ایشه مجبور ائتسین؟ بیز ساواشا حاضیریق.گتیریب و بیزی ایسته

نسا ایکی طرفین بؤیوک سلطان ایله ملک هر ایکی طرف ساواشا حاضیرالشدیالر، اما قاباقجا حاتم   

حر و  باشالدیالر  دانیشیغا  باهم  چکیلمه  –به  باشی  داال  بیریسینی  او  بلکه  گلدیلر  یه  زوربا 

 سلطان بئله باشالدی: راضیالشدیرسین. حاتم

 حاتم سلطان قوشون وار دالیندا 

 کنن جنگ ائدم گره یم، سنآماده
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 خبر آلسان احوالیندان حالیندان

 ک.دونیانی باشیوا تنگ ائدم گره

 نسا بئله جواب وئردی: ملک 

 نیندان، باریندان هئی دم وورما منه گیال

 عاردان  – ایگید ساخالیار اؤزون ناموس 

 قوردوررام قاپیندا دار آغاجی داریندان 

 ک. نعشیوی قاپیندا چال ائدم گره

 سلطان:حاتم

 عقیل سیز هوش سوز دانیشما 

 ک دنیانی باشیوا تنگ ائدم گره

 قیردیرارام قونوشوو قاالرسان 

 ک. غریب یئره سنی چال ائدم گره

 دی:نسا آرتیق بیر جسارتله سؤیلهملک    

 انسان اوالن اؤزون سالماز ذلّته 

 چون دا دالداالنما وار و دولته 

 کسدیررم الیوی، گللن عتبرته 

 حسرتله قاالجاق دونیادا گؤزون. 

 سلطان:حاتم

 من حاتم سلطانام واردیر قوشونو

 سن بیر زنان خالقی، آتما قوشونو

 ائت هوشونو بیر افعی ایالنام جمع 

 ک. قیزیشیب میداندا جنگ ائدم گره

 

 نسا بئله جوابالدی:ملک 
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 نسا باب ائتمز اؤزونه سنی  ملک 

 سین هئچ کیمسه منی باخیب دیندیرمه

 نیآالرام طاهره قیزین زهره

 ک. من ایکی کؤنولو شاد ائدم گره 

 شالسینالر. زوربادان سونرا قرارالشدیالر بوگون گئدیب صاباح ساواشا با –بو حربه    

صاباحی هر ایکی طرف ده میدانا ساواشا حاضر ایدیلر. طبل و شیپور سسه گلدی. قوشون ساواشا      

نسا جوانو دؤیوشک ایدی، حاتم  نسا آت اوستونده اؤزونو حاتم سلطانا یئتیردی. ملک باشالدی. ملک 

ده  لطان بو سون دقیقهنسا دئدی: ای سسلطانی آتدان یئره سالدی و قیلینجی بوغازینا دایادی. ملک 

 ن یا یوخ؟هسان قیزیوی طاهیر میرزایا وئرراضی

 سلطان راضی اولدو، ایکی قوشون گئری دؤندولر. حاتم

سلطاندان راضی سیز؟ هامی  دی و اونالردان سوروشدو: حاتمنسا شهرین بؤیوکلرینی جمع ائلهملک 

 میشیک.دئدی: بیز اوندان ظلمدن باشقا بیر شئی گؤرمه

حاتمملک  ائدیرم  حُکم  من  دئدی:  طاهرمیرزانی  نسا  کی  جور  او  ائله  سورولسون  شهردن  سلطان 

 سورگون ائتمیشدی. 

نسا  زهره ایله طاهرمیرزانین توی دستورو صادر اولدی. گلینی طاهرمیرزانین ائوینه گتیردیلر. ملک 

 دی:خانیما بئله سؤیلهاؤزو گلیب زهره

 خانیم سنه قوربان زهره

 یز تویون مبارک اولسونق 

 عهده چاتدی دین ایمانیم 

 قیز تویون مبارک اولسون.

 

 باشیندان اوربندی آتدین 

 شیرین جانی جانا قاتدین 

 آخیر اؤز عهدیوه چاتدین 
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 قیز تویون مبارک اولسون.

 

 من نسایام یانا یانا 

 یاندی باغریم دؤندو قانا 

 خوش دوالندی بو زمانا 

 اولسون.زهره تویون مبارک 

ور یاشاییب قوجالدیالر، قیز  لیکله یئددی گئجه یئددی گوندوز توی توتولدو. او ایکی جوان بختهبئله

 نتیجه صاحیبی اولدوالر و دونیا دا اؤز قراریندا دوالندی. - اوغالن، نوه  –

 آرزو ائدیرم بیزیم ائلیمیزده خوشلوقدا یاشاسین. 

  *** 
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 داستانیآدی گؤزَل 

 سؤیله ین: آشیق حسین ابراهیمی

 لری یارادان اللهین آدی ایله باشالییرام گؤزل اهلل و گؤزللیک 

 

گونلرین بیر گونونده چین ده بالل آدلی بیر شاه یاشاییردی. بالل شاهین ایکی اووالدی وار ایدی:      

شاه  نلرین بیر گونونده باللبیری آدی گؤزل و بیری آسالن. اونالرین آناسی دنیانی ترک ائتمیشدی. گو

گئتلری تاماشا ائلیردی. بو  –له دارالعماره قارشیندا دایانمیش و گل  حشمی   –شاد و خوشحال خدم  

 ن؟شاه دئدی: آهای درویش، مندن بیر شئی ایستیرهشاها باخدی. باللآرادا بیر درویش گلیب بالل

 میرم.درویش جوابیندا دئدی: یوخ بیر زاد ایسته

قیزیل  بالل وئردی  دستور  و حشمینه  اؤز خدم  آرادا  بو  درویش    –شاه  اما  وئرسینلر.  اونا  گوموش 

سین. بیردن  لرله درویشی وسوسه ائلهاونالری ایسته مه دی. شاه اؤز اؤزونه فیکیرلشدی بلکه بو هدیه

 دؤنوب درویشه دئدی: 

 ن؟ میرهدوغرودان بونالری ایسته

 سن سنه بیر ایش گؤروم.زشی یوخ. اگر ایستهدرویش دئدی: بونالرین منه ار

 رم؟ شاه حیرتیله درویشه دئدی: سن، منه نه ایش گؤره بیله

 سن. درویش دئدی: هر نه ایسته

 شاه دئدی: مثال نمه؟ 

 ن سنی گله جگیندن خبردار ائدیم؟  درویش دئدی: ایستیره

 شاه تعجبله دئدی: سن ایستیره منیم گله جگیمی دئین؟ 

 سن سنین تقدیرینده نه اوالجاغی دئییم. ایسته درویش دئدی: 

 شاه اکراه و قورخویال اؤزونو راضیالشدیردی اؤز تقدیرینی بیلسین. 

ن سنه دئییم کی سنین روزگارین خوشدور اما یاشامیوین سونو  درویش دئدی: ایندی کی ایستیره

 سن.نی و خالقی گؤره بیلهدی چونکی عمروون سونوندا گؤزون ایشیغی اولمیه جاق. تا دونیاقارانلیق
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 شاه بونو ائشیدیب ناراحاند اولماییب یاواشجا درویشه دئدی: 

 سن دئ گؤروم بونو درمانی و عالجی دا وار؟ ن و بوجور اولجاغا مطمئناگر دوز دئییره

 درویش دئدی: تکجه بیر یولو وار. 

 شاه شوقونا سودوشدو: یاخشی عالجی یولو نه دی؟ 

سینان یمن دریاسی آراسیندا بیر بالیق وار قیزیل بالیق دئییرلر، ائله بیلک  درویش دئدی: چین دریا

ن قارانلیق  دی و دریادا اون یان بو یانا گئدیر. اگر ایستیرهبو بالیغی قیزیلدان یونونبالر. بو بالیق دیری

 سن.  ییب اونو یئیهعاقبتیندن قورتوالسان تکجه یول بودور کی او بالیق صید ائلی

 درویش بونو دئدی و گئتدی. 

ایللر سووشدو. درویش دئدیگی کیمی روزگار شاهین مورادینا دوالنیردی. آنجاق      آیالر گئچدی 

گؤرمه زاد  بیر  سووای  قارانلیقدان  اولدو.  کور  گؤزدن  ایکی  هر  شاه  بالل  کیمی  دئین  دی.  درویش 

ج یولالری گئتدیلر اما چاره اولمادی.  دیلر. تامام عال لر گلیب عالج ائده بیلمهلر، حکیم چوخلو طبیب

خدم و حشم بیر گون شاهین خدمتینه یئتیشدیلر تا اونو خبردار ائله سینلر کی داها عالج یولو تاپا  

یه چاتمیشدیالر کی داها شاهین گؤزلری کور اولوب و اونا عالج یوخدور.  بیلمیرلر. خامیسی بو نتیجه

ائلهاو گؤره بو دورومونان عادت  بو خبری شاها  یه.  ک  تا وزیسری  قویدوالر  آرادا  بو سؤزو وزیرینن 

دی و بیلدیگینی شاها دئدی. وزیری سؤزو قورتوالراق بالل شاه دئدی: یئتیرسین. وزیر ده بئله ائله

دوزه  گؤزلریم  منیم  دگیل،  کیمی  دئین  گؤرهلهسیز  دونیانی  گینه  و  سؤزلری  جک  بو  وزیر  جگم. 

لر سیزین کور اولماغیزی  لر و حکیموال بیلر بیر حالداکی تامام طبیبائشیدیب سوروشدو: آخی نئجه ا 

 دئییرلر؟

دیر و  نن یمن دریاسی آراسیندا قیزیللی بیر بالیق وار. بو بالیق دیری بالل شاه دئدی: چین دریاسی

 دیر. ییاویان بویانا گئدیر. منیم گؤزلریمین تکجه بیر عالجی وار، او دا بو بالیغین یئمه 

بو سؤزلری دئیندن سونرا سارایداکیالر اوز چئویریب دئدی: هر کس بو بالیغی توتوب منه گتیرسه شاه  

 جاغام ائله بیر جایزه کی فیکرینه چاتماییر. بؤیوک بیر جایزه وئره

شاهین بو سؤزو شهرده دیللره دوشدو. هامی بیر آغاج تاپیب بالیق توتماق فیکرنه دوشدولر. چتین  

دیب چالیشیرالر قیزیل بالیغی توتسونالر، اونو شاها گتیریب ثروتمند اولسونالر. بو لیقالرال دریایا گئ 
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توتوب  بالیق  بو  تا  برابر دریایا گئتدیلر  ایله  و آدی گؤزل ده خال  اوغالنالری: آسالن  آرادا شاهین 

دان  لردن، داغالرآتاالری نین گؤزونه شفا وئرسینلر. آسالم و آدی گؤزل اوزون یولالری گئدیب دره

آشدیالر تا دریایا چاتدیالر. گئجه به گونوز بالیق توتمانی گؤزله دیلر. نئچه آی بوندان گئچدیو بیر 

بالیق توتما تورونو چیگنینه آتیب   اویانیب همیشه کی کیمی  گون آسالن و آدی گؤزل یوخودان 

دان ایسته دیلر  ر تانرینی قاالن یئرده ایمیش. اونالدریایا گئتدیلر. بیلمیردیلر بالیق ائله اوالر گئجه

ائده بالیغی صید  او  اوچون  اولماقالری  اونالرین خوشبخت  الینده  بوگون  آسالنین  تور  زامان  بو  لر. 

ترپندی، اونالر بئله دوشوندولر کی گئچن گونلر کیمی بیر ساده بالیق تورا دوشوب و اونالرین روزوسو 

ییا روزوالرینی چاتدیرماق اوچون شُکر ائلیردیلر. یئتیشیب. بو فکرده ایدیلر کی تورو اوزه چکیب و تانر

دریادان   گونش  بیل  ائله  پاریلدادی.  کیمی  قیزیل  اوزو  یاشیل  دریانین  و  گلدی  اوسته  تور  بیردن 

 چیخدی. 

دیلر  گؤزل ایشیغین شدتیندن یاریم آچیق قالدی. تئر تورو اوسته چکدیلر و گؤزلهآسالن ایله آدی   

نیر. بو زامان  دیر؟ آسالن ایله آدی گؤزل بیردن گؤردولر قیزیل بالیق ترپهگؤرسونلر بو ایشیق هاردان

دیلر و بالیغین  ا شُکر ائلهآیاقالرینی ایتیردیلر. اهلل - پادشاهین اوغالنالر حیرتده قالیب اؤزلرینی و ال 

یئ  تئزلیکله شاها  اؤزلرینی  قرارالشدیالر  اولوب  اوغالنالر شاد  قالدیالر.  مات  تیرسینلر.  گؤزللیگینده 

دی. گؤزو قیزیل بالیغا دوشدو کی اؤز حالیندان نگران آسالن بالیغی بیر دولچا سویا سالماق ایسته

نی گؤروب آدی  دان دریایا آتدی. آسالن بو صحنهباخیردی. بیردن بیره بالیق اؤزونو دولچادان و قاییق

 دین؟ بیز نه زاماندی بوندان اؤتور دایانمیشیق. نیه بالیغی دریایا سالدین؟ گؤزله دئدی: سن نئیله 

-رک اؤز نجاتینی ایستهدیر. بالیق التماس ائدهگؤزل دئدی: آتامیزین گؤزونون شفاسی اهلل الیندهآدی

 دیم.  دی و من اونو آزاد ائله

دیلر  شهره چاتدیالر. اونالر بیلمه گؤزل یوال دوشدولر، نئچه گون یول گل خا گل  آسالن ایله آدی   

بو   و  گؤرموشدولر  بوشالدیغینی  دریایا  و سونرا  توتوب  بالیق  آدی گؤزل  گلن صیادالر  اونالرال  کی 

-خبری بالل شاخا دئمیشدیلر. آدی گؤزا ایله آسالن آتاالری نین بو ماجرادان خبردار اولدوغونو بیلمه

نین غضبی ایله  یلر ماجرانی اونا دئسینلر کی بیردن آتاالریدنین یانینا گئتدیلر و ایستهرک آتاالرییه

 اوزه گلدیلر. جالدی اؤز قاباقالریندا گؤردولر. آتا سوروشدو: کیم بو ایشی گؤردو؟   -اوز 
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 آدی گؤزل دئدی: من بالیغی دریایا بوشالدیم، آسالنین تقصیری یوخ.

سینی ده مقصر بیلدی. جالدا  ییب هر ایکیگؤزلین سؤزونو ائشیتدی اما اعتنا ائتمهبالل شاه آدی    

دیلر بو ایشدن واز کئچسین  دستور وئردی هر ایکی اوغلونو دا اؤلدورسئن. سارایداکیالر شاهدان ایسته

لرین شاهالری نین قوالغینا چاتار ، اوندا بالل شاها یاخشی دگیلدیر کی  چونکی بو خبر باشقا اؤلکه

اؤلدورمه  اوغالنالرینی  متهماؤز  بالل  گه  اما  سارایداکیالرین  اولسون.  و  توتموشدو  تصمیمینی  شاه 

شاهدان  گؤزل بالل شاهین قاطع اولماسینی و دستورونو گؤردوکده باللدی. آدی سؤزونه اعتنا ائتمه 

میشدن قاباق اونون سؤزونه قوالق آسسین. آدی گؤزل اورک سؤزلرینی  دی اونالری اؤلدورمهایسته

 دی: بدله سؤیله

 دوالنیم گون اوزلو آتا باشیوا 

 اینان آتا من گوناهکار دئییلم 

 دوالنیم باشیوا من اؤزوم آتا 

 اینان آتا من گوناهکار دئییلم 

 

 فلک گتدی ائله، غربت داشیمی 

 بالیه سالمیشام اؤزوم باشیمی 

 سیلن یوخدو منیم گؤزوم یاشینی 

 اینان آتا من گوناهکار دئییلم 

 

 باغلییه آنام یوخدور یاراالریم 

 باجیم یوخدور قارداش دئییب آغلییه 

 آدی گؤزل کیمه اومود باغلییه 

 اینان آتا من گوناهکار دئییلم 

اونالری      وئردی  اؤلدورمه سیندن گئچدی و دستور  نین  اوغالنالری  ائشیدیب  بونالری  بالل شاه 

سین تئز  ییشیلمهسورگون ائله سینلر. سارایداکیالر دستور ائشیدیب بونا گؤره کی شاهین نظری ده
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-ایچمک امکاناتی فراهم ائله ییب ایسته  – سفر یاراقالرینی حاضیرالدیالر. اونالرا آت، قیلینج ، یئییب  

دیلر تئز شهردن ائشیگه چیخارتسینالر و جانالرینی قورتارسینالر. آسالن ایله آدی گؤزل نیسگیللی  

ی ایله  بیر غم  آغیر  آنایوردورینی گؤزدن گئچیریب  قارداش گئجه  نیسگیللی  ایکی   –وال دوشدولر. 

گونورز یول گئدیب هردن بیر یاخشی یئر تاپیب اوتراق ائدیردیلر. گونلرین بیر گونو سفردن یورولوب  

گؤزل آسالنا دئدی  للیک باغیشالمیشدی. آدی یه گؤزهلو بؤلگهگؤزلری بیر صفالی داغا دوشدو. بو داغ

-الر. ایکی قارداش گلیب داغ اتگینده بیر آغاجین کؤلگهاورادا اوتوروب یورقونلوقالرینی چیخارتسین

ایچدیلر و بیر آز دا گزیب دوالندیالر تا گئجه اولدو. آسالن   – سینده آتالریندان ائنیب بیر آز یئییب 

 باال قارداشی آدی گؤزله دئدی: سن یات دینجل، من سندن موغایات اولوم.  

دن بیر آز کئچمیشدی کی یورقونلوقدان آسالنی دا  گؤزل یاتدی و آسالن اویاق قالدی. گئجهآدی   

یوخو آپاردی. اویاقلیق ایله یوخو آراسیندا بیر سس ائشیتدی. گؤزلرینی آچدی و گؤردو ایکی گؤزل  

و آغ گؤیرچین گؤردو. او یاواش دایانیب گؤیرچینه باخدی بیردن دقت ائیب گؤردو بو ایکی گؤیرچین 

 بیر بیریله دانیشیرالر.

ایکی گ آتاالری  بو  بالیغی بوشالماق اوچون  قیزیل  ؤیرچین همان بالل شاهین اوغالنالری دیر کی 

 طرفیندن سورگون اولموشالر. 

 ک؟لیقدان نجات وئرهلرین بیری دئدی: بیر یول واردیر کی بو ایکی قارداشی آوارهگؤیرچین

ن سونرا بیر چیرکین و  او بیری گؤیرچین بیر آز دونیا گؤرموش اولدوغو اوچون دئدی: هه، بیز گئدند

جک و بیز دایانان یئرده اوتوراجاق. بو قوشون دؤشونده بیر قارا حال واردیر کی  قورخمالی قوش گله

سه نیر. اگر ایکی قاراداشدان بیری اوخونا اونو نشانالییب وورسا و اونو شکار  ائلهآیری قوشالردان فرقله

بئله ا اوزلرینه آچیالر.  اونالرین آوارهحتمن خوشبختیک قاپیسی  ابدی لشه جک. آغ  ولماسا  لیگی 

قورخولو گؤیرچین و  بو چیرکیم  اؤزو  ائشیدندن سونرا  بو سؤزلری  اوچدوالر. آسالن  بوتو دئییب  لر 

میشدی کی قورخولو گه اوتوردو. هله بوندان چوخ گئچمهمه گه حاضیرالدی و گؤزلهقوشو شکار ائتمه 

آغ  بیر سس گلدی. آسالن سسه ساری دؤندو.   قارا خال همان  قورخولو قوش دؤشونده  او  گؤردو 

ییب  گؤیرچین لر اوتوران بوداغین اوستونده اوتوروب، اویان بویانا باخیر. آسالن اللهدان کؤمک ایسته 

خالینی    – آستا   قارا  قوشون  قورخولو  بو  الینده  یای  و  اوخ  بیر  یاخینالشدیردی؛  اونا  اؤزونو  آستا 
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ساری   قوشا  آسالن  دوشدو.  یئره  ایله  قورخولو سس  اوجا  بیر  قوش  و  دگدی  خاال  اوخ  نشانالدی. 

بو زمان بیر سس   اؤلندن سونرا دا هله قورخمالی دیر.  اوسته دایاندی. گؤردو قوش  گئدیب باشی 

ییندن  ینا دگدی کی دئییردی قوشون باشینی کس و اوندان بیر غذا حاضیرال و یئ و اونون اورهقوالغ

کباب دوزلدیب آدی گؤزله ده وئر یئسین، بئله ائتسن پادشاهلیق سنه چاتاجاق و هر گون ده باهالی  

ی اویادیب  گؤزلین باشی آلتینا قویوالجاقدیر. آسالن بو ایشی گؤردو و سونرا آدی گؤزلبیر سکّه آدی 

قوش جیگرینده پیشیردیگی غذادان اونا وئردی و باهم یئدیلر. آسالن غذانی یئییب قورتاراندان سونرا  

نی  دی و دئدی: چون سن ده بو غذادان یئدین هر گون باهالی بیر سکهّماجرانی آدی گؤزله تعریفله 

ایله آدی  تاپاجاقسان. آسالن  آلتیندان  ر تا صاباح یولالرینا داوام  گؤزل غذانی یئییب یاتدیالباشین 

وئرسینلر. بیر زامان گئچدی و گونش بوتون مخربانلیقال باشینا ایشیغی سالدی و آسالنی یوخودان  

 ایاتدی.

دی  آسالن یوخودان دوروب و آدی گؤزلی ده اویاتدی. آدی گؤزل اویانماق هامان آسالن ایسته   

رسون سکّه وار یا یوخ. اگر سکّه اولسا دوننکی ماجرا نین آلتینا باخسین گؤباش آلتیندا اوالن پالتاری

دوغرودور و پادشاهلیق دا آسالنا چاتاجاقدیر. بئله اولماسا تامام یاالن اولور. آدی گؤزل قورخا قورخا  

باهالی سکّه بیر  آلتینداکی پالتاری گؤتوردو و حیرتله  بونو باشی  آلتیندان تاپدی. آسالن  نی باشی 

 کی ماجرا دوغرودور و من پادشاه اوالجاغام.ی: دونن گئجه رک دئدگؤروب سئوینه 

آدی گؤزل آسالنا تبریک دئدی و حاضیرالشدیالر تا اوزاقدان اوالن شهره گئدیب و سکه ایله الزیم  

اوالن شئی لری آلسینالر. آسالن او تانینمامیش شهرده اونالری تهدید ائدن خطرلری دویوب آدی  

آل  بو آغاجین  ایله شهره گئدیم و سفریمیزه الزیم اوالن  گؤزله دئدی: سن  بو سکه  قال. من  تیندا 

وسایلی آلیم و شهردن خبردار اولوم. اوندان سونرا تصمیم توتاق گؤرک بو شهر قالماقیمیز اوچون 

 مناسیبدی یا یوخ. 

آسالن وداعالشیب و اونا دئدی کی گئجه اولمامیشدان قاییداجاق. او بورج و باروسو گؤرنن شهره 

یوال دوشدو. بیر مدت یول گئدیب شهرین دروازاسیندا چاتدی، تاماشا ائده ائده بازارا گئتدی.   ساری

آسالن اوزون بیر مدت بازاردان الزیم اوالن شئیلری آلماق اوچون دوالندی. آخشام اولدو. آلدیغی  
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دروازانی  لری آتا یوک ائدیب و شهریدن چیخماغا باشالدی. اما شهرین دروازاسینا چاتان کیمی  شئی

 باغلی گؤردو. نیگران دروازاچی دان سوروشدو: هله گئجه اولمامیشدان نیه دروازانی باغالییبالر؟ 

 دروازاچی دئدی: بو قانون دی بوندان سونرا هئچ کیمین خقی یوخ شهردن ائشیگه چیحسین.

گؤزلین یانینا  لیگیندن نگران قاالراق چالیشیر بلکه قارداشی آدی  نین تک آسالن باالجا قارداشی   

ییر. زامان کئچدی، گئجه اولدو. ایکی قارداش بیر  گینی گؤزلهگئتسین. آدی گؤزل ده آسالنین گلمه

-بیریندن خبرسیز گؤروشه حسرت قالدیالر. آسالن کیچیک قاراداشی نین تکلیگیندن نگران و آدی

 گؤزل ده بؤیوک قارداشیندان نیگران. 

 باشالییر:یه مهگؤزل سؤیلهآدی

 آخشام اولدو قارانقولوق قووشدو 

 دی قارداشدیم یولالری، گلمهگؤزله

 گیم پیشدی بیر کیچیک اوشاقیدیم، اوره 

 دی قارداشدیم یولالری، گلمهگؤزله

 

 قارداش گرخ ک قارداشینی گؤتوره

 گؤتوروبان بیر دیاره یئتیره 

 آجیقمیشدیم گئتدی چؤرک گتیره

 دی قارداشگلمه گؤزله دیم یولالری،  

 

 ایکی قارداشیدیق ایکیمیز ده شهزاده

 آتیمیز یورولدو قالدیق پیاده 

 آدی گؤزلم، آسالن قویدو صحراده

 دی قارداشگؤزله دیم یولالری، گلمه 

نین یادگاری اوالن گوهر شبچراغی باشی اوسته  گؤزل دورک سؤزلرینی دئیندن سونرا، آناسیآدی

وخویا گئتدی. یوخو عالمینده بیر سس ائشیتدی. اونا دئییردی: قویوب باشی بیر داش اوستونده ی
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-او شهرین شاهی  – خانیم  ن شهره گئتمک اوچون خاضیرالش. چون اورادا نازلیاویان، آسالن گئده

 نین قیزی سنین سئوگیلین سنی گؤزله ییر. 

نه ده تکرار اولدو.  گؤزل یوخودا اویاندی. بو طرفه او طرفه باخدی. گینه یوخالدی. بو یوخو یئآدی   

 یوخودان اویانیب دوشوندو. سحره کیمی تانری ایله دانیشدی، دوعا اوخودو. 

اما سیزه کیمدن دئییم؟ آسالندان. آسالن دا گئجه ده سحره کیمی آالن وسایل چیگنینده شهردن     

راق،  ائشیگه چیخماغا یول آختاردی. آنجاق گونشین چیخماسیال دروازا آچیلدی و او شهریدن چیخا 

 سن. ک گؤزلیهییب، گرهقاپیچی اونا دئدی: هله سنین شهردن چیخماغا سارایدان گلمه

آلیب   اجازه  بلکه  دوشدو  یوال  ساری  سارایینا  شاهین  اوالراق  نگران  قارداشیندان  باال  دا  آسالن 

اباغا  قارداشینین یانینا گئتسین. آسالن سارای یولوندا ایدی گؤردو بیر توپلوم جماعت ییغیشیبالر. ق 

ایمیش بوگون گئتدی، دلیلینی سوروشدو. دئدیلر: دونن گئجه شاه دونیاسینی ده ییشیب و رسم 

اؤزونه بیر ناییب تخته اوتورماغا سئچسین. اونا گؤره هامی بورادا توپالنار و قوش هر کیمین چیگنینده  

میرلر، وزیرلر و سارایداکیالر  اوتورورسا او شاهلیق تختینده اوتورار و خالق اونو اؤز پادشاهی قبول ائدر. ا

کامل تشریفات ایله قوشو گتیردیلر. جماعت توپالنان یئرده قوشو اوچوندوالر. هامی گؤزله ییر گؤره  

بو قوش کیمین چیگنینده اوتوراجاق؟ هامی قوشا باخیردی، چوخونون باشی اوستونده دوالندی و  

آدامالری و حالقین چو اوتوردو. سارای  و های  آسالنین چیگنینده  باخدیالر  تعجیبله آسالنا   – خو 

هوی یوال دوشدو. هامی دئییردی بو آدام بوردا غریبه دی و باجارماز شاهلیق ائتسین. قوشو بیرده  

باشدان اوچوتدوالر. قوش گینه فیرالنیب گلدی آسالنین چیگنینه اوتوردو. سارای آدامالر و جماعتین  

دی. سارای  کی سن بورادان گئت. اما آسالن قبول ائتمه   نیب آسالنا اوز چئویردیلرسی غضبلهبیر عده

ین یئرده گیزلتسینلر و سونرا قوشو لر آسالنی اورادان آپاریب بیر بیلینمهامیرلری دستور وئردیلر گزمه

گزمه مراسیم  اوچوتسونالر.  تا  آپاردیالر  حاماما  خرابه  بیر  گوجونن  باغالییب  اللرینی  آسالنین  لر 

 آسالنی شهردن ائشیگه اؤتورسونلر. قورتولسون و سونرا 

سارای آدامالری آسالندان ساری آرخایین اولوب قوشو اوچوتدوالر. قوشو اوچوب گؤیه قالخدی،     

ییشدی. سارای آدامالری و جماعت اونون دالیجا دوشدولر. گؤردولر قوش شهرین بیردن بیره یولون ده

اوزاق یئرینده بیر خرابه حاماما گیردی. قوش کؤهنه حامامیم اوستونده دوالندی و دامین باجاسیندان  



 

261 

 

قوش آسالنین چیگنینده   بیردن گؤدولر  دالیجا حاماما گیردیلر.  اونون  حاماما گیردی. جماعت ده 

ییشیب گینه ده گلیب آسالنین هئچ کیم اینانمیردی قوش بو قدر آدامین ایچینده یولونو ده  اوتوروب.

چیگنینده اوتورسون. جماعت بونو گؤروب سارای آدامالرینا اعتراض ائتدیلر و آسالنی اؤز پادشاهالری  

 قبول ائتدیلر.

ایندیکی قوش بو آدامی شاهلیغا    ین بیر سیرا آدامالر دئدیلر:بو آرادا هله قوشون ایشینی قبول ائتمه   

اصلی   گؤراخ  سوروشاق  اؤزوندن  نه  – سئچیب  اصال  نسبی  یوخ؟  یا  اولسون  شاه  بیلر  باجارا  دی؟ 

 شاهلیغی ایستیر یا یوخ؟ 

امیرلرین بیری دیک دیک قاباغا گلیب آسالنین اصلی نسبینی سوروشدو. آسالن دا اونون جوابیندا     

تعریفله اونو عزت  باشیندان کئچن ماجرانی  ائدیب  قبول  احترامال سارایا    –دی. جماعت آسالندان 

 آپاریب باشینا تاج قویدوالر و آسالنین شاه اولدوغونو توی توتدوالر.

اما بو بیری طرفدن، آدی گؤزل بئله دوشوندو بلکه قارداشینا بیر اتفاق دوشوب یوخسا اینیه قدر     

نین  یادا سالیب شهره ساری یوال دوشدو. قارداشی  گلیب چاتاردی. بو فیکیرلرله گئجه یوخوسونو دا

شاه اولدوغوندان دا خبرسیز شهرین دروازاسینا یئتیشدی. آخشام ایدی دروازانی باغالدیالر. مجبور  

آدی ائتسین.  اوتراق  یانیندا  دروازا  یوخویا اولدو  و  قویدو  آلتینا  باشی  شبچراغی  گوهر  گینه  گؤزل 

یر سس ائشیتدی. اویاندی، اطرافینا باخدی. اوزاقدان آتلیالر اونا  گئتدی. هله درین یوخالمامیشدی ب

 یاخینالشیردیالر. آدی گؤزل بیلدی کی گوهر شبچراغ اونالری اونا ساری چکیر. 

طاهر دستوری ایله گوهر شبچراغی غارت ائتمک اوچون اورا گلیرلر. اونالر بو حرامی آتلیالر تونی   

اهیرین گؤزو آدی گؤزله دوشدو. بیردن بئله دوشوندو کی بو گنج  نیرلر. تونی طگنجی گؤروب تعجبله

گؤزل اونون دی. چوخدان ایدی اوغولسوز یاشامیشدی. نه یاخشی اوالیدی آدیاونون اوغلو یئرینده

اوغلو اوالیدی و او قوجالیغینی اونا آرخاالنایدی. بونا گؤره آتلیالرا دستور وئردی اونا یاخینالشماسینالر  

اونونال زامان آدی  و  بو  اولماسین.  گلمهایشلری  آتلیالرین  ده  قورخوب جانینی خطرده  گؤزل  سیله 

 گؤروب، قیرخ حرامیه اوز چئویریب دئدی: 

 لر گئجه نین وقتین ده گلن خرامی

 اؤلدورمه، خدایه باغیشال منی 
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 یین یارامی الل وورمایین، دیندیرمه

 اؤلدورمه، خدایه باغیشال منی 

 

 قبریم اوسته داش تؤکهآتام یوخدو  

 آنام یوخدو زولفون آچا ساچ تؤکه

 باجیم یوخدور گؤزلریندن یاش تؤکه

 اؤلدورمه، خدایه باغیشال منی 

 

 قارداشیم یوخدور قوّت دورا قولوما

 اقربام یوخدور ییغیلسینالر یانیما

 حرامی الر سوساییبسیز جانیما 

 اؤلدورمه، خدایه باغیشال منی. 

نین باشخانی بو سؤزلری ائشیدیب بیلدی بو گنج اوغالن بو گؤزللیکده  رامیتونی طاهیر بو قیرخ ح

ک اصلی نسبلی بیر آدام اولسون. اونا گؤره سوروشدو: اوغالن سن کیمسن؟ گئجه نین  دانیشیر گره

 بو واختی یالقیزجاسینا بوردا نئینه ییرسن؟ 

 آدی گؤزل دئدی: 

 آدی گؤزل ائلدن دوشدو آرالی 

 دردلی دیر، قلبیم یارالی اوره گیم  

 آسالن قارداش سالدی منی فراری

 اؤلدورمه، خدایه باغیشال منی. 

آدیتونی    ائشیدیب  سؤزلری  بو  آتلیطاهر  و  میندیردی  آتینا  اؤز  گئجه  گؤزلی  بو  دئدی:  الرینا 

 ک اؤز ائوینه قاییدا.  اوغورلوغا گئتمیر و هامی گره 

ر. آدی گؤزل بو سؤزلری ائشیدرکن، همیشه یانیندا اوالن قیزیل  طاهره اعتراض ائتدیلالر تونیآتلی   

اوچون    –آلمانی   وئرمک  نجات  جانینی  بلکه    –اؤز  وئردی  حرامیه  قیرخ  چیخاردیب  خورجیندن 
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جانینی اؤلومدن قورتارسین. تونی طاهیر آدی گؤزل ایله یوال دوشدو و تونی طاهیرین ائوینه گلدی.  

آدی خانیمی  ماجرانی گؤزلتونی طاهیرین  و  قالدی  اوزونو گؤرومکدن حیرتده  و گؤزل  معصوم  ین 

تونی آدی سوروشدو.  دئدی کی  خانیمینا  ماجرانی  تونی طاهرده  اوالجاق.  اوغوللوغو  اونالرین  گؤزل 

طاهیرین خانیمی دا آدی گؤزلی اوغوللوق قبول ائتدی. گونلرین بیر گونونده تونی طاهیرین خانیمی  

گؤزل بیلدی کی اونا عالقمند اولوب و بو عالقه بیر  اونونال دانیشیر. آدی   آدی گؤزلی یانینا چاغیریب

دی تا اؤزونو بو خالکتدن قورتارسین. دان کؤمک ایسته دان گله بیلر. او بوتون وجودو ایله اهلل شیطان 

  گؤزونو جیرماقالییب قاناتدی  – اونا گؤره تام گوجویله قاچکاغا باشالدی. تونی طاهیرین ختنیمی اوز  

نین غضبینی  یینه یئتیشسین. بو زامان تونی طاهیر ائوه یئتیشیب خانیمیتا هر جور اولور اؤز ایسته

گؤروب دلیلینی سوروشدو. اونون جوابی معلومدور دا: آدی گؤزل منه ال اوزادیردی و من تام گوجومله 

 گؤزوم بئله قانلی دیر. –اونو اؤزومدن اوزاقالندیردیم و اونا گؤره اوز 

یینده قیزمیشسا دا، آدی گؤزلین مهری اوره یینده سبب اولدو  طاهیر بو سؤزلری ائشیدیب اوره  تونی

سین. بونا گؤره نؤکرلرینه دستور وئردی مهیینجه اونو مجازان ائلهگؤزلین اؤز دیلیندن ائشیتمهآدی

طاهر دئدی: منیم خانیمیم بئله ادعا  گؤزلی تاپیب گتیردیلر. تونی گؤزلی تاپیب گتیرسینلر. آدیآدی

 ائدیر دوز اولورسا سنین قانیوی تؤکه جاغام.  

دی اونون سؤزونه ده قوالق آسسین. سؤزونو  گؤزل بو سؤزلری ائشیدینجک تونی طاهردن ایسته آدی

 دی:بئله سؤیله

 یئری گؤیو یارادان اهلل 

 عدالت سن اؤزون، عدالت ائیله 

 خجالتم واهلل ئویه بیلمیرم 

 سان، عدالت ائیله.دالت شاهیع

 

 عشقین باده سینی دولو ایچمیشم 

 فلک ووروب غربت ائله دوشموشم 

 آنا دئییب یاخاسیندان گئچمیشم 
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 مسلمانسان اگر عدالت ائیله. 

 

 کیمیسی شاه اولدو، کیمیسی گدا

 لر چکدی دُنیاداسی نهکیمی

 آدی آدی گؤزل، اؤزوم شهزادا 

 ائیله.سان، عدالت عدالت شاهی

دی. خانیمینا  گؤزل گتاهسیزدیر. اما اوزونه گتیرمهطاهر بو سؤزلری ائشیدیب ایناندی کی آدیتونی   

باشینی کسه آپاریب  تونی طاهر آدی دئدی صاباح آدی گؤزلی چؤله  گؤزلی چؤله رم. صاباح سحر 

گون ساخالدی.    آپاریب بیر تیکان کئشه تاپشیردی. تیکان کئش آدی گؤزلی ائوینه آپاردی و نئچه

عائیله بیر  یوخاری  گؤزل  آدی  بیلدی  گؤره  دنتیکانچی  اونا  دگیل.  الییق  اونا  ائوی  اونون  و  دی 

گؤزلی اؤزوینن  فیکیرلشدی بیر آدام تاپسین آدی گؤزل شأنینده. نئچه گون کئچدی تیکانچی آدی

گؤزل اونون یانیندا    دی و آدیشهره آپاردی و بیر حالواچیه تاپشیردی. حلواچی اوغالنی قبول ائله

-حالوا پیشیرمه  ده اونا شاگرد اولدو. آدی گؤزل اونون یانیندا او قدر تانیندی کی هامی اونون گؤرمه

سینه  گینه باهانا تاپیب حلواچی توکانینا گلیردی. سس اوجالدی و بیر گون نازلی خانیم دا ندیمه

توکانینا گئتسین اوچون حالواچی  آلماق  وئردی حالوا  تومانینا گلهدستور  بیر . حلواچی  اوزون  رک 

گؤزلی گؤروب اونون گؤزه للگینده حیرتده قالیر. حالوانی  اوزه گلیر. توکان ایچینده آدی  -صف ایله اوز  

ییشیک پالتار گئییب  خانیما دئییر. نازلی خانیم ائشیدندن سونرا دهآلمادان قاییدیر و ماجرانی نازلی

ینا گئدیر. صفدن گئچیب بیردن گؤزو آدی گؤزله دوشور. ندیمه دوز  سیله برابر حالواچی توکانندیمه

خانیمین اوره یینه  گؤزلی گؤرمکله مهری نازلیدئییرمیش، آدی گؤزل دوغرودان گؤزل ایمیش. آدی 

اوتورور و بیر یول آختاریر بلکه هر گون اونو گؤرسون، اما ائله بیر یول کی تانیشالر اونا ایراد توتماییب  

یه عاشق اولوب. نازلی خانیم بیر یوخ، بلکه مین اورکله عاشیق  سینلر کی بیر حالواچی ایشچیدئمه

سین کی هر گون اونو گؤرسون. اولموشدو و داها اوزاقلیغا تابی قالمامیشدیر. بونا گؤره دوشونوردو نئیله

مین یانینا گتیرسینلر.  سینه بویوردو شهرین باجاریقلی قویو قازانالرینی چاغیریب نازلی خانی او، ندیمه

نین توکانینا بیر کانال وورسونالر و هئچ  نازلی خانیم قویو قازانالرا دئدی اونون اوتاغیندان حالواچی
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لر ده اونالرا کؤمک  کس اوندان خبردار اولماسین. قویو قازانالر ایشه باشالدیالر و کانالی قازماقدا ندیمه 

جی گئجه  20جی گئجه کانال حالواچی توکانینا چاتدی.  20ا  لر قویونو قازیردیالر تدیلر. گئجه ائله

نین سحری آدی گؤزل توکانا گلدی. بیردن گؤردو توکانین دابانیندان  توکانا یول آچدیالر. او گئجه

دی بو باجا نئجه آچیلیب؟ بو فیکیرده ایدی کی کانال  بؤیوک بیر باجا آچیلیب. آدی گؤزل فیکر ائله

دی باجادان گیریب گؤرسون سس هارادان گلیر بیردن گؤردو  ایسته  ایچیندن بیر سس ائشیتدی.

باهالی تؤحفه لرله دولو خونچاالر گلیر. خونچاالر گؤزل قیزالرین باشیندا کانالدان ائشیگه چیخدیالر  

گؤزل چوخلو حیرتله باخاراق  و سونرا آی کیمی بیر گؤزل قیز ایپک پالتار اگنینده ائشیگه گلدی. آدی

بیلمهدیلی توتولد نازلیو و دانیشا  بو زامان  اوزونو گؤروب  دی.  قالمیش  خانیم آدی گؤزلین حیرت 

 دئدی:

لریندنم سنی حالواچی تومانیندان گؤرندن سنه  زادهحقین وار حیرتده اوالن. من بو شهرین اشراف

گؤرمه  سنی  گون  هر  تا  قازدیالر  کانالی  بو  دئدیم  سئومکدن  سنی  و  سنی  وورولموشام  و  گلم  گه 

 شه. ییم ساکیتلهؤرمکله اورهگ

تؤحفه    دئییب  بو سؤزلری  خانیم  ایستهنازلی  اوندان  و  وئردی  باجانی  لری  بو  دی گئدندن سونرا 

نازلی سیله برابر خانیم هر گون ندیمهتوتسون تا حلواچی اوستاد بوندان خبردار اولماسین چونکی 

لردن بیری تا گونلرین بیر گونونده دولتلیلیکله گئچدی  جک. نئچه گون بئلهگینه گلهاونون گؤرمه

گئده حاما  تومانینؤکرلریله  حلواچی  ایچیندن  رک  توکان  اولدو  متوجه  کئچیردی  قاباغیندان  نین 

گولوب دانیشماق سسی گلیر. بو کیشی نین آدی شمی ایدی. شمی نؤکرلرین بیرینه دئدی: گئت  

نین نؤکری گلدی اما باغلی قاپی ایله اوز به  میریک. شبیر آز حالوا آل حامادان سورا ناشتالیق یئیه 

باغلی قاپی  یانینا گلدی و دئدی  نین  اولدو. تورخوب شمی  ایچهاوز  اما  قیزین  دی  بیر نئچخ  ریدن 

یه دئدی: فکر ائلیرم ایندی سحر بو تئزلیکده هئچ کیم ایشه  دئییب گولمه  سسی گلیر. نؤکر شمی

بونو ائشیدیب الپ قوالقالری ایتیلدی. ماجرادان باش    لرین سسی اوال بیلر. شمیگلمز؛ سس جین 

چیخارماق اوچون حالواچی توکانینا اؤز گئتدی. توکان ایچیندن سئوینجک قیزالرین سسی گایردی.  

شمی متوجه اولدو توکانین ایچیندن بیر ایشیق گلیر. شمی گؤزونو باجیه یاخینالشدیردی تا توکانین  

 ؤردو نئچخ گؤزل قیزالرینان اوتوروب گولور.ایچینی گؤرسون. شمی آدی گؤزلی گ
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گؤزل ایلن مهربانجاسینا  دی. آدیخانیم قیزالر ایچیندهدی، گؤردو نازلیشمی بیر آز داها دقت ائله   

نازلی او  غضبلندی.  گؤزوب  بونو  شمی  تانینمیش  دانیشیر.  شهرین  دفعه  نئچه  و  تانیردی  خانیمی 

ائشیدیب   جواب  منفی  دفعه  هر  و  گئتمیشدی  ائلچی  خانیما  نازلی  کیمی  آدامالری  دولتلی 

قاباغیندا   توکانی  حالواچی  کیمی  صاباحا  بویوردو  بیرینه  نؤکرلریندن  غضبدن  قاییتمیشدی. شمی 

سین. نئچه گئجه گونوز کئچدی  بردار ائلهگئت لردن اونو خ  –گؤزتله سین و تامام اوالی الری و گل  

سینه آالن نؤکر تامام خبر وئردی. شمی اؤز اؤزونه دانیشیردی و حیرتله اؤزوندن  و نگهبانلیغی عهده

او حالواچی  بیلر  اوال  نئجه  نئچه گوندن گؤرمیوب  بو  نازلی خانیمی  نؤکریم  اگر منیم  سوروشوردو 

نین ذهنینه بیر زاد چاتدی. دوشوندو کی  ؟ بیردن شمیاوغالن توکانین ایچینده اونونال گؤروشسون

حتمن توکانین ایچیندن ائشیگه یول وار و هئچ کیم بیلمه دن نازلی خانیم اورادان حالواچی اوغالنی  

یه گلیر و هئچ کیم ده گؤرمور. اما شمی بو سؤزرو بیرینن اورتادا قویا بیلمیر. نقشه چکدی  گؤرمه

دن چیخاردیب اؤزونه نؤکر کیمی ایشلتسین تا هم نازلی خانیم اونون نین الین گؤزلی حالواچیآدی

شمی   اؤلدورسون.  گؤزلی  آدی  دن  بیلمه  کیمسه  فرصتده  بیر  یاخشی  هم  و  قالسین  حسرتینده 

گؤزل گؤردو  حالواچیه چوخلو پول وئردی و آدی گؤزلی اوندان آلدی تا نؤکر کیمی آپارسین. آدی

 لن گئتدی.شیب شمیلهاونا گؤره حالواچی دان خداحافظ شمی لن گئتمه سه دردسره قاالجاق

دی. بیر گون  نین مخصوص نؤکری کیمی ایشلهگؤزل شمینئچه گون بو ماجرادان کئچدی و آدی   

نین یانینا گئت و دئنه اربابیم تاپشیردیغی  گؤزله دئدی: بوگون باشماقچیشمی ائودن چیخاندا آدی 

 باشماقالر وئر.

سؤزآدی    بیلمهگؤزل  دئدیگی  نه  باشماقچیه  باخیب شمی  گئتدی. شمی  ه  یانینا  باشماقچی  دن 

گؤزل گلنده باشماغین بیر تایینی  باشماقچیه دئمیشدی بؤیوک بیر صاندیق دوزلت و توکانا قوی. آدی

صاندیغا سال و بیرینی میز اوسته قوی. آدی گؤزل گلنده دئنه گیرسین باشماق تایینی گؤتورسون. 

گیرایچه آدیری  میخال.  و  اوستونه  قوی  قاپاغینی  کیمی  نده  دئدیگی  اربابین  و  گلدی  گؤزل 

گؤزلی توتدو و صاندیغین  دی و آدی دی. باشماقچی شمی دئدیگی کیمی عمل ائلهباشماقالری ایسته

 قاپیسینی محکم میخ ایله باغالدی.  
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خانیما چاتدیریردی  خبرلری نازلیسی هر گون آدی گؤزلی تعقیب ائدیردی و  خانیمین ندیمهنازلی   

ک وئریردی بلکه بیر گون گؤروش امکانی اولدو.  گؤزلی گؤرمک اوچون اؤزونه اورهخانیم آدیو نازلی

خانیما خبر وئردی. نازلی  هر گونکو کیمی آدی گؤزلی تعقیب ائدیب و او گون ماجرانی بیلدی و نازلی

دی. گؤردو نئچه دوه  ن توکانینا ساری حرکت ائلهنیخانیم خبری ائشیدیب نیگران اولوب باشماقچی

خانیم بو وضعی  نین توکانی قاباغیندا نئچه صاندیق دا یوکلنمیش حرکته حاضیرالنیر. نازلیباشماقچی

گؤزل سسه گلیب  ییب و اونو آختاریردی کی بیردن آدی گؤزلی سسلهگؤروب دوه لر آراسیندا آدی

 دی:نازلی خانیما بئله سؤیله

 یولالردان گلمیشم اوزاق 

 خانیم.حالل ائیله نازلی

 یورولوب یورقون اولموشام 

 خانیم.حالل ائیله نازلی

 گؤزلین سسین ائشیدیب بئله جواب وئردی:خانیم آدینازلی

 اوزاق یولالردان گلیبسن 

 گئتمه گؤزل یاریم، گئتمه

 یورولوب یورقون اولوبسان 

 گئتمه گؤزل یاریم، گئتمه

 آدی گؤزل: 

 دی ب چوغوللوغون ائیله چوقول گلی

 دیخنجر آلیب قارا باغریم تئیله

 دی نامرد شمی منه ستم ائیله

 یورولوب یورقون اولموشام 

 خانیم.حالل ائیله نازلی

 

 خانیم دا بئله جواب وئردی:نازلی
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 قسمت اولسا مطلبیوه یئترسن 

 بولبول کیمی گول اوستونده اؤترسن

 قسمت اولسا بیرده منی گؤررسن

 یورولوب یورقون اولوبسان 

 گئتمه گؤزل یاریم، گئتمه

 گؤزل: آدی

 گؤزلم آتیلمیشام آدی

 صاندیقالرا چاتیلمیشام 

 نامرد شمی ساتیلمیشام 

 یورولوب یورقون اولموشام 

 خانیم.حالل ائیله نازلی

 خانیم: نازلی

 نازلی دئیر من آغالرام 

 باشیما قارا باغالرام 

 گئجه گوندوز قان آغالرام 

 یورقون اولوبسان  یورولوب

 گئتمه گؤزل یاریم، گئتمه

خانیم آراسیندا بو سؤزلر دئییلندن سورا ساربان دستور وئردی کروان حرکت  گؤزل ایلن نازلیآدی   

گمی چاتیب  قیاغینا  دریا  سورا  گئدندن  یول  آز  بیر  دی.  دوهائله  صاندیقالری  گئتدیلر.  لردن  یه 

دی نؤکرلر  نئچه قادین گمیه ساری گلیرلر. شمی امر ائله  ائندیریب گمیه قویدوالر. بیردن گؤردولر

نه ایسته اوالر  بیر آز سورا شمیقاباغا کئچیب گؤرسونلر  نؤکر گئدیب و  قاییتدی و  ییر.  یانینا  نین 

 دئدی:

ندیمه  خانیمین  نازلی  گمیه  لریبونالر  ایستیرلر  و  گلیبلر  دالیمیزجا  بیزیم  منزل  به  منزل  دیر. 

 و ائشیدیب دستور وئردی اونالر احترامال گمیه میندیرسینلر.مینسینلر. شمی بون
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نین ناهداسی یانینا گئتدی و چوخلو پول وئریب دئدی فرصت تاپدیقدا بو صاندیغی دریایا  شمی گمی

ایکی گون یول گئتدیلر و ناخدا صاندیغی دریایا آماغا فرصتی مناسیب   – آت. گمی یوال دوشدو. بیر 

قویسونالر. آدی گؤزل  ایشچی نین  گؤرزو. گمی یانینا  ناخدانین  لرینه دئدی صاندیغی گتیرسینلر و 

ناخدانین سسین ائشیدیب و بیلدی کی قراردیر اونو دریایا آتسینالر. صاندیق ایچیندن ناخدانی سسله  

 ییب بئله سؤیله دی: 

 باشینا دؤندوگوم گمیچی باشی 

 توت قولومدان، قویما دوشوم دریایا 

 ن سن قانلی یاشی آخینما گؤزومد

 توت قولومدان، قویما دوشوم دریایا  

 

 بیرجه بیرجه او داغالردا قاریم وار

 ناموسوم وار، غیرتیم وار عاریم وار

 بوندان باشقا بیر آیری بیر یاریم .ار

 توت قولومدان، قویما دوشوم دریایا 

یی داشدان دا بتردی. ناخدا بیر دی کی ناخدانین اورهگؤزل بو سؤزلری ناخدایا دئدی اما بیلمهآدی

ضربه ووروب صاندیغی دریایا سالدی. صاندیق سووا دوشوب دریادا تک قالدی. شمی دستور وئردی  

گمی شهره ساری قاییتسین . نازلی خانیم بوندان خبرسیز بئله گؤزلور کی گمی دایاناندا صاندیغی  

 آچیب آدی گؤزلی ائشیگه چیخارتسین و قاچسینالر.  

ؤزل صاندیق ایچینده غملی اوتورموشدو. بیر توفان قوپوب صاندیغی اؤزوینن آپاردی. هله  گآدی   

گؤزل صاندیقدان  میشدی صاندیق بیر ضربه ایله بیر داشا دگدی و سیندی. آدی نئچخ ساعات کئچمه

گؤزل  شه بیلمیردی. بیر آز کئچدی و آدیچیخدی اما ائله باشی داشا دگمیشدی کی یئریندن ترپه

بیر قورو یئردهاؤزو باخیب گؤردو  بویانا  اویان  اوزاقدا نئچه آغاج گؤرونور. نه گلدی. حیرتینن  دیر و 

سویون سسی اونو اؤزونه چکدی و خیرتله قیزیل بالیغی گؤردو کی اونا باخیر. هه همان باالجا قیزیل  

گؤزلی دریادان  آدی ایدی. اما بو دفعه نهنگ بؤیوکلوگوندن اولموشدو. بو بالیق اللهین امریله  -بالیق
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آدی بالیق  قیزیل  آدی قورتارمیشدی.  ایتدی.  قاباغیندا  گؤزلری  ائلهگؤزلین  شُکر  اللهه  و  گؤزل  دی 

ائله حرکت  ساری  آدیدی. چوخ چکمهآغاجالرا  گؤردو.  دی  باهم  قویونالریالن  چپوبانی  بیر  گؤزل 

 گؤزل چوبانا یاخینالشیب دئدی:آدی

 بو یاخینلیقدا بیر شهر واردیر؟ 

او غریبه     بیلدی کی  باشیندان کئچنچوبان  ایستهدی. آدی گؤزل  دی  لری چوبانا دئدی. چوبان 

گؤزل قبول  سه اونون ائوینده قوناق قالسین. آدی گؤزلی اؤز ائوینه آپارسین و نه وقته کیمی ایسته آدی

آدی نصیره   –دی. چوبان هردن بیر نئچه قویونو آدی گؤزله وئریردی شهره آپاریب بیر قصاب  ائله

گؤزل قویونالری قصابا تاپشیرمیشدی کی  وئرسین. او بو یولونان یاشاییردی. گونلرین بیر گونو آدی

نینا  گؤزلی گؤروب حیرتده قالیر. شمی نین یا شمی نین نؤکرلریندن بیری قصابین یانینا گلیرو آدی

 گؤزلی قصاب یانیندا گؤردوم. شمی بو سؤزدن خیرته دوشدو، اؤز اؤزونه دئدی: گئدیب دئییر کی آدی

 نئجه اوال بیلر آدی گؤزل دریادا صاندیقدان قورتولسون. 

شمی بو سؤزون دوزلوگونو بیلمک اوچون قصاب یانینا گئتدی و حیرتیله آدی گؤزلی گؤردو کی     

نیب. شمی گیزلندی تا آدی گؤزل قصابین یانیندان گئتدی. شمی اوندان قصاب نصیرین یانیندا دایا

 یه دئدی: سورا قصابین یانینا گلیب آدی گؤزلین داستانینی سوروشدو. قصاب شمی

قویون گتیریب منه ساتیر و من پول و بیر مقدار دا آت اونا وئریب اؤزوینن آپاریر.    7بو اوغالن     

خانیمی تاپا و اونونال ازدواج ائلیه؛ قصابا نه قدر قیزیل وئریب ازلیگؤزل نشمی بو قورخودان کی آدی

ایسته  قیزیل اوندان  ده  نصیر  کیمی کسسین.  قویونالر  باشینی  دا  اوغالنین  گلنده  صاباح  الری  دی 

دی و شمی یه قول وئردی صاباح بو گؤروب گؤزونو مهربانلیغا و اهلل قورخوسونا باغالییب قبول ائله

صاباخی گون آدی گؤزل همیشه کی کیمی قویونالری گنیریردی قصابا وئرسین؛    ایشی گؤرسون.

گؤردو شاهین سربازالری قصاب توکانیندا گلیبلر قصابی توتوب آپارسینالر چونکی قصاب باها ساتماق  

و کؤهنه آت ساتماق اوچون شکایت اولونوب. فصابی توتوب آپاردیالر. آدی گؤزل اونو آپاراندان سورا 

گؤزله. ری قصاب شاگیرلرینه تاپشیردی و اونالری قویونالری کسیب ات و پولو وئردی آدی قویونال

گؤزل قاییدیردی گؤردو قصاب شاگیرذدلریندن بیری توکانی باغالییب الینده ایتی بیر پیچاق  آدی

 یم.لیآدی گؤزله ساری گلیر. دئدی: من اوستادیم نصیر دستورو ایله سنین باشین کسمه 
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 دی: لری گؤروب بئله سؤیلهو صحنهگؤزل بآدی

 شیدا بولبول دالدادیر 

 طالعیمیز بد فالدادیر

 عزیزیمین گؤزو یولدادیر

 گل اؤلدورمه قصاب منی. 

سین. قصاب شاگردی ده  دی اونو اؤلدورمهگؤزل بو سؤزو دئییب گؤزو یاشلی قصابدان ایسته آدی   

 دی. یی رحمه گلدی و آدی گؤزلی اؤلدورمهبئله گؤروب اوره

گؤزلی بئله گؤروب  گؤزل یانیق اورک و گؤزو یاشلی چوبانین یانینا چاتدی. تقی چوبان آدیآدی   

 دئدی: پس نیه بدگونه دوشموشن؟ نه اولوب؟ نیه قورخموشان؟ 

 گؤزل ماجرانی دئدی و چوبان سؤزلری ائشیدیب دئدی: آدی

و سن   سوروشدوم  گؤرنده سندن  دفعه  ایلک  من  من سنی  دئدین.  ماجراسینی  دریا  و  گلماغیوی 

نین شیطان و پیس فکرلرینه اطمینان ائتدیم. سن نازلی  بوگون بو سؤزلری سندن ائشیدیب و شمی

دان اوزاقالشدیرماق اوچون هر نقشه چکیر.  خانیم دا سنه وورغوندور. شمی سنی نازلیخانیما، نازلی

می تاپاق. یوخسا شمی سندن ال چکمز. صاباحدان  خانیک باشالیاق و نئجه اولورسا نازلیبیز گره

 رک نازلی خانیمی تاپاریق.ییشیک پالتار گئییب درویش اوالریق و ائو به ائو درویشلیک ائدهده

ائده     درویشلیک  و  اولدوالر  ایشه مشغول  بو  نئچه گون  ائو کوچه  رکصاباحی گوندن  به  لری  ائو 

ندا بیر قیز اونالردان سوروشدو: سیز ده بیزیم آختاردیغیمیز  دوالندیالر تا بیر گون بیر عمارت قاباغی 

 آدامی تانییرسیز؟ 

 گؤزل و چوبان باهم دئدیلر: بعلی آدی

یم کی زورونان شمی آدلی بیری نین ائوینده دوستاق دی.  سیقیز دئدی: من بیر خانیمین ندیمه

اضی دگیل چونکی آیری بیر اوغالنا  سین. اما خانیم اونا ر ایستیر اونو اذیت ائدیب ازدواجا راضی ائله

گونوز گؤز یاشینی آخیدیر. شاید سیز او ایتمیش آدامدان   –دی و اونون اوزاقلیغیندان گئجه عاشیق

 خبریز اولدو.
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نازلیآدی    بیلدی کی  ائشیدیب  بو سؤزلری  او  گؤزل  بیزی  دئدی: سن  اونا گؤره  بوردادی.  خانیم 

 رن؟ خانیمین ائوینه آپارا بیله

-گؤزل تقی چوبان ایله برابر ائوه گیردی. آدیری آپاردی. آدی دی و اونالری ایچهندیمه قبول ائله   

نازلی بیردن  اوتوروب نئچه قیزینان دانیشیر.  گؤزل  بیر ماسا اوستونده  خانیمی گؤردو غملی غملی 

اوزولوب درویشه    ییگؤزله بنزتدی. اورهخانیم درویشلری گؤروب بیردن اونالرین بیرینی آدی نازلی

 ساری دؤنوبی بئله اوخودو:

 جانیم درویش، گؤزوم درویش 

 دن گؤزلبیر خبر وئر آدی

 سنه قوربان اؤزوم درویش 

 دن گؤزلبیر خبر وئر آدی

 ییب بئله جواب وئردی:للیگینه گؤره پری سسلهخانیمی گؤزهگؤزل بو سؤزلری ائشیدیب نازلیآدی

 جانیم پری، گؤزوم پری 

 دن گؤزلخبرین آدییوخ 

 سنه قوربان اؤزوم پری 

 دن.گؤزل خبریم یوخ آدی

 گؤزل بئله دئییر:خانیم یالواریر بیر سؤز دئسین و هامیدان گیزلین اؤزونو تانیتدیرسین. آدینازلی   

 اؤزودور درویش دونوندا

 جسددیر اوینار قاتیندا 

 گؤزل دوروب یانیندا آدی

 دن. گؤزل وار خبریم آدی

آدی نازلی    سئوینجیندن  ائشیدیب  بونو  نازلیخانیم  دا  قیزالر  قاچدی.  ساری  خانیمین  گؤزله 

نی گؤروب گؤزلری یاشینان دولدو.  سینی گؤروب تانرییا شوکر ائله دیلر. چوبان بو صحنهسئوینمه

تقیشمی دئدی:  و  آپاردی  خبر  تئز  گؤروب  ماجرانی  بو  بیری  نؤکرلریندن  بیر نین  گوجلو   چوبان 
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دن  گؤزله چکدیگی نقشهخانیما و آدینین نازلی آدامدی. عمارته گئتمک دوز دگیل. چون اونالر شمی

 خبرداردی. 

شمی بونو ائشیدیب تازا بیر نقشه چکیب شاهین یانینا گئتدی بلکه بو یولونان آدی گؤزلین الیندن     

 خانیمی اسیر توتوبالر.نازلیقورتولسون. شمی شاه یانینا گئدیب بئله دئدی: ایکی نقر ائوه گیریب 

نازلی    نفری  ایکی  او  تا  گؤندردی  سرباز  نئچه  آدی شاه  شاه  اما  گتیرسینلر.  برابر  گؤزلی  خانیمال 

 دی و دئدی:یی تیترهگؤرونجه اوره

 گؤزله بنزیر! بو جوان نه قدر منیم کیچیک قارداشیم آدی

دی و ایللر ایدی اونون دالیجا گزیردی. آدی گؤزلین بؤیوک قارداشی ای   – آخی شاه همان آسالن     

آدی  تقیشمی  و  پیسله گؤزل  چوخ  دالیجا  حیرتده  ییرچوبان  اوزونه  تانیش  اوغالنین  شاه  و  دی 

 قالمیشدی. اوزونو اونا چئویریب سوروشدو:

 نسبین نه دی؟  –ای جوان، سنین اوزون منه تانیش گلیر. سن کیمسن و اصلین 

-شاه قاباغینا گلمیشدی باشالدی تامام باشینا گلن ماجراالری سؤیله گؤزل درویش پالتارینداآدی   

 دی و بئله اوخودو:

 باشینا دؤندوگوم عدالتلی شاه 

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

 داغالر توتدوقجاق منیم عرضیمی 

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

 

 ینان قویون اوتاردیم چوبانتقی

 توتاردیم هر گلیب گئدن دن خبر 

 قیزیل آلما وئریب خانیم قوتاردیم 

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

 

 یولدا چیخدی قیرخ دنه آتلی 
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 قیزیل آلما آلدی جانیم قوتاردی

 نامرد شمی منی دریایا آتدی 

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

یاشالرینی   گؤز  چئویریب  دال  اوالنالرا  حاضر  ائشیتجک  سؤزلری  بو  شاه  سونرا  آسالن  سیلدی. 

نی گؤزو قاباغیندا مجسم ائدیب آدی گؤزله دئدی: دئ گؤروم باشیوا نه ن حادثهقارداشینا اوز وئره

 گلیب؟ 

 دی: گؤزل بئله سؤیلهآدی

 نصیر قصاب قولالریمی باغالدی 

 جالد گلیب پیچاغینی ساقالدی 

 شاهدان ندا گلدی الین ساخالدی

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

گؤزل  نین یانیندا آغالدی. آدییی آغرییا گلدی و بو دفعه هامینو ائشیدیب گینه اورهآسالن شاه بو

 بئله گؤروب بئله سؤیله دی:

 ایکی قارداشیدیق، گزدیک داغ داشی 

 آخشام ایدی من ایتیردیم قارداشی 

 گؤزلم، آسالن قارداشی من آدی

 عدالتلی شاه ائشیت عرضیمی.

آسالآدی و  تانیتدیردی  اؤزونو  ال  گؤزل  گؤزله  آغالر  قارداشی    – ن شاه  کیچیک  ایتیریب  آیاغینی 

آدیآدی اللریله  تیترک  و  قاچدی  ساری  باسدی.  گؤزله  باغرینا  سونرا  و  سیغالالدی  اوزونو  گؤزلین 

 نی گؤروب هامیسی سئویندیلر.سارایداکیالر بو صحنه

دیلر و خوش خانیم توی ائلهنازلیمگؤزل ایلن  شاهین دستورو ایله گناهکارالر مجازات اولدو و آدی 

 روزگار کئچیرتدیلر. 

 ساغ اولون، ساغ یاشایین. 

  *** 
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