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دستانالریندا خالق آذربایجان

مؤوضوعسو محبت و قهرمانلیق

كولتورل  نئجه ليگيني،  ياشامينين  خالقی نين  آذربايجان 
فولکلور  گؤسترن  اؤزونده  فيکريني  بديعی  دوشونجه سينی، 
آيريجادير.  يئری  دستانالريميزين  سيراسيندا  متنلری 
و  ادبيات  تاريخينده،  طالعينده،  خالقين  بير  هر  دستانالر 
كولتورونده اؤنملي رول اوينايير. آذربايجان خالقی نين دستان 
ياراديجی ليغی چوخ زنگين دير و بيز او دستانالرين هر بيرينده 

اؤز تاريخيميزين، كولتوروموزون بير بؤلومونو گؤروروک.

ان  حجمجه  ادبياتی نين  خالق  شفاهی  آذربايجان 
اوالراق،  فرقلی  ژانرالردان  باشقا  دستان دير.  ژانری  بؤيوک 
دستانداكی  اولور.  بؤلوملری  نظم  ده  هم  نثر،  هم  دستاندا 
يئری  و  سؤيلنيلير  نثرله  حادثه  احواالت،  بير  هانسی  هر 
وئريلير.  دا  پارچاالری  شعر  باغلی  ايله  مؤوضوع  گلديکجه، 
خصوصيتينه  بو  كی،  ائدير  قئيد  عاليملر  فولکلورشناس 
بير  خصوصی  آدالنان  ائپيك-ليريك  بعضن  دستان  گؤره 
عادتن،  بؤلومو،  نظم  دستانين  ائديلير.  عاييد  نؤوعه  ادبی 

اؤن سؤز

احد    فرهمند    ي



6124

اوخونور.  اوستونده  هاواسی  ساز  و  اولور  گرايلی  و  قوشما 
دستانالر مؤوضوع و مضمونالرينا گؤره ايکی نؤوعه بؤلونور: 

دستانالری. محبت  دستانالری،  قهر مانليق 

باغلی  ايله  حياتی  خالقين  دستانالريندا  قهرمان ليق 
تاريخی حادثه لردن، اونون حاق-عدالت و آزادليق اوغروندا 
آپارديغی مبارزه دن دانيشيلير. بئله دستانالرين قهر مانالری 
اولور.  انسانالر  ايگيد  و  مرد  چيخميش  ايچريسيندن  خالق 
قورقود«،  دده  »كتاب  دستانالری  قهرمان ليق  آدليم  ان 
دستانالری  كر م«  »قاچاق  نبی«،  »قاچاق  »كوراوغلو«، 
قهرمانالری  خالق  اساساً،  دستانالری،  قهرمانليق  ساييلير. 

يارانير. حاقيندا اوالن روايت و نغمه لر اساسيندا 

دستانين  كی،  ائدک  قئيد  گلينجه،  دستانالرينا  محبت 
چوخدور.  دستانالريندان  قهرمانليق  سايجا  نؤوعو  بو 
صاف  گنجلرين  سئو ن  مؤوضوع  اساس  دستانالردا  بو 
صداقتي دير.  و  وفاسي  ايلقاری،  دوز  محّبتی،  تميز  و 
حياتيندا  گنجلرين  سئون  بيرينی  بير-  دستانالری  محّبت 
اونالرا  زامان  چوخ  ائدير.  بحث  حادثه لردن  وئر ن  باش 
حاق  قهرمان  سونرا  بوندان  و  وئريلير  بوتا  ايکن  يوخودا 
يوال  دالينجا  قيزين  سئوديگی  چئوريله رک  عاشيقينه 
بعضن  قهرمان  راستالشان  مانع  لرله  چئشيدلي  دوشور. 
ناييل اوال بيلمير.  بونا  سئوگيلی سينه قوووشسا دا، گاهدان 
گوجو  سؤزون  و  سازين  چوخ  داها  قهرمانالری  دستان 
»عاشيق  گولگز«،  و  »عباس  »قوربانی«،  گلير.  قاليب  ايله 
قريب«، »طاهر و زهره«، »شاه اسماعيل« و باشقا دستانالر 
محّبت  عاييددير.  سيراسنيا  دستانالری  محّبت  تانينميش 
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و  باشالنير  ايله  اوستادنامه  اوالراق  عنعنه وی  دستانالری 
مضمونلو  حکمتلی  اوستادنامه  بيتير.  ايله  دوواق قاپما 
بير- سئوگی ليلرين  ايسه  دوواق قاپمادا  دئييلير.  قوشمايا 
بيرينه قوووشماسی تعريفلنير. دوواق قاپماالر كؤنول آچان، 
سونو  اولور.  شکلينده  مخّمس  و  داشييير  مضمون  شن 
اولمور. چونکی  ايله قورتاران دستانالردا دوواق قاپما  فاجعه 
اوچون  اولماديغی  مومکون  وصالی  سئوگی ليلرين  بورادا 
اسماعيل«،  »شاه  كئچيريلمير.  ده  مراسيمی  دوواق قاپما 
و  ايگيدليگی  قهرمان  دستانالريندا  قنداب«  و  »نووروز 
ايسه  دستانيندا  قريب«  »عاشيق  گلير.  قاليب  جسارتيله 
يارانما  دستانالر  چالير.  غلبه  شعرلرله  اوخودوغو  قهرمان 
اولمايان  بللي  دستانالر  بعضی  فرقلنير.  گؤره  يولالرينا 
»قاچاق  »كوراوغلو«،  ياراديلير.  طرفيندن  اوزان-عاشيقالر 

يارانيب. بئله  نبی« دستانالری 

قريب«،  »عاشيق  گولگز«،  و  »عباس  »قوربانی«، 
)شاعرلرين(  عاشيقالرين  ايسه همين  »واقيف« دستانالری 
باره سينده  اونالر  و  شعرلر  يازديغی  مؤوضوعسوندا  محّبت 

يارانيب. اساساً  روايتلرينه  خالق 

قهرمانالری  باش  يازير كی، دستانالرين  قايناقالر  بعضی 
قبول  كيمی  عاشيغی-اؤلومسوز  حاق  آراسيندا  خالق 
ائديلن اوزانالر، عاشيقالر، عينی زاماندا، تاريخی شخصيتلر 
قازانيب كی،  اؤلومسوزلوک  اونا گؤره  قهرمانالر  اولوب: »بو 
شکلينده  بوتا  يوخودا  حاقدان-غيب دن،  عاشيق ليق  اونالرا 
»حاق  ده  فيکرينجه  تدقيقاتچيالريميزين  وئريليب. 
آچيلماميش  تام  هله  ادبياتيميزين  آغيز  سؤزو  عاشيقی« 
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طرفيندن  عاليملريميز  فولکلورچو  سؤز  بو  سيرلريندن دير. 
كر م«  و  »اصلی  آرتيرمالي دير،  آراشديريلماييب.  يئترينجه 
دستانيندا كر مين حاق عاشيقی اولدوغو قئيد ائديلمه سه ده، 
ائنديرير،  او، سازی چاليب اوخوماقال دورناالری گؤيدن يئره 
كاروانی بوراندان خالص ائدير. بوندان باشقا، دستانين توركمن 
ديريلمه سی  سونرا  يانماسيندان  آليشيب  كر مين  واريانتيندا 
بير عؤمور سورمه سی  اوزون  قوووشوب  اؤز سئوگيلی سينه  و 
عاشيقالرينا  حاق  محض  خصوصيتلر  بو  گؤستريركی، 
عاشيقالرينا  كرم حاق  دا،  اولونماسا  قئيد  عاييددير. دستاندا 
مخصوص خصوصيتلره ماليك دير. اوسته ليك، دده قورقوددان 
سونرا تاريخی شخصيت كيمی عاشيقالر آراسيندا دده سؤزو 

اكثر حالالردا كر مه باغالنيلير. 

ــؤزلردن  ــا س ــو قيس ــي ب ــتانالرينا باغل ــان دس آذربايج
يــن  يميز لتن لر بو بيليمــي  ئــل  ا ئمــك  د  ، ا نر ســو
مضمونلــو  فولکلــور  ســايالريميزدا،  بــو  سيراســيندا 
ــور  ــدن فولکل ــن بؤلگه لرين ــه، آذربايجانيميزي ــه مقال نئچ
نمونه لــري هابئلــه ايکــي كؤرچومــه يــازي 124-جــو 
ــر  ــي بي ــور نمونه لرين ــم فولکل ساييســيندا يئرلشــيب. بيزي
ــالري  ــز اون ــديررک آماجيمي ــب، آرشيولش ــره توپاليي يئ
ــايين  ــوز وار س ــر. اومودوم ــدان قوروماقدي ــب  ـ باتماق ايتي
ائليميزيــن  و  ادبياتميزيــن  شــفاهي  اوخوجوالريميــز 
ــي  ــره يارديمچ ــاخالماقدان بيزل ــوب س ــي قوروي ميراثين

ــونالر.  اولس
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بایاتی تاریخينه بير باخيش

دكتر محمدرضا كريمی

  هاميميز بيليريك بوگون باياتی دئديگيميز دؤرد مصرعدن 
آذربايجانلی،  بير  هر  كی  شعرلردير  هيجالی   7 اوالن  عبارت 
اوخويابيلر.  ازبردن  بئله شعرلری  نئچه   – نئچه  اولماسا  هئچ 
مناسيب  اوچون  روحيه  احوال  چئشيدلی  زمانالردا،  مختلف 
باياتيالر ديللرده گزير. مين ايللردن بری مينلر انسانين اورک 
سؤزلرينی بير – بيرينه دويونله ييب، يونتاالنيب، جيلوه له نيبن 
ده  بلکه  باياتی،  بير  آنجاق  گلير.  ديليميزه  بيزيم  بوگون 
اوخشايير.  ديلگينی   – آرزی  سؤزو،  ک  اوره  ميليونالرين 
انسانين ديلينده گزه رک مين ديلگين، مين  باياتی مين  هر 

اورگين نغمه سی دير. 

   باياتيالر، تاريخين درينليگيندن آخيب گلن قيسا ترانه لردير. 
بلکه ده تکجه بير آن، بير لحظه نين دويغوسونو بيان ائتمك 
اوچون اوخونور. آنجاق همان بير آن، بير عؤمور و بير ياشامال 
برابردير. غربت باياتيالری، آيريليق نغمه لری، باالالری اوخشاما، 
آتا – آنانی الدن وئرن چاغدا اوخونان آغيالر، مختلف چاغالردا 
اوركلرين آهی و كؤنوللرين صداسی دير. باياتی اوشاغين اوالن 
گونوندن، يئريمك باشالياندا، اونون اليالسيندا، اوخشاماسيندا 
اوخونور و گلير تا انسانين بؤگومه سی، آياق آچماسی، زحمت 
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اؤلوم گونونه قده ر  – دويون گونلری، هابئله  توی  چاغالری، 
نغمه دير  بير  ائتکيلی  عؤمروموزده  بوتون  بيزيم  اوخونور.  ده 
باياتی. بونالر تاريخين ان اوجقار قارانليقالريندان گليب بيزه 
آخيب  اينامالردان  اسکي  چاغالريندان،  اوسطوره  چاتيبدير. 
گلن دوشونجه و مراسيم نغمه لريدير باياتيالر. بايات دئديکده 
دئمکدير.  تانری  بايات،  مانيالردا  دئمکدير.  آدينی  تانری 
اسکی  باشقا   – باشقا  و  عتبه الحقايقده  بيليکده،  قوتادقو 
بايات،  دا  ادبياتيميزدا  شفاهی  كيمی،  اولدوغو  اثرلريميزده 
كائناتين  دا  اولدوغو  هيجالی   7 اونون  آنالميندادير.  تانری 

سيررلريندن بير اينام كيمی قارشيالنير. 

فورما جهتيندن چوخ  شعرلريميز  اسکي  دونياسيندا  تورک    
چئشيدلی و الواندير. اسکي شعر فورماالريميزدان قوشوق، ساغو، 
باشوق، قوژان، تاقشوت، تاقماق، اير – يير، كوک، شلوق، كاوی، 
يسنه و باشقاالرينی آد آپارا بيلريك. بو فورماالردا اينديليکده 
ان قديم زمانالردان اؤرنکلر الده دير و بو اؤرنکلر اسالمدان اؤنجه 
زمانالرا، بلکه ده ميالددان اؤنجه دؤورانا گئديب چاتير. قيساجا 
ايضاح وئرمك گره كير. قوشوقالر، گون ياشاييشينا باغلی اوالراق، 
اوخونان  چاغالردا  ايشله ين  تارالدا  و  حيواندارليق  اووچولوق، 
شعرلردير. بونالرين مضمونو چوخ گئنيش و ياشامال باغليدير. 
قوژانالر، 7 هيجالی شعرلر اوالراق، باياتيالر كيمی 4 مصرع لی 
و گاهدان 5 و 6 مصرع لی ده اولورالر. آنجاق باياتيالرال باشقا بير 
فرقلری ده واردير: قوژانالرين قافيه سی دؤردونجو مصرع ده و 5 و 
6 جی مصرعلرده گاهدان 2 جی مصرع له بير اولمايير. گاهدان دا 
7 هيجا يئرينه 8 هيجالی اولورالر. بو نغمه لر مختلف مراسيملرده 

اوخونورالردير.
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نغمه لر دينی مراسيملرده و دوعاالر  باشوق شعرلری دئييلن 
كيمی ايشله نيردی. باشوقالرين دينی ماهيتی اوالراق، دوعاالر 
كيمی اوخونوردو. پاالق آدلی باشقا بير شعر فورماسی دا واردير 
كی، او دا دينی مراسيملرده اوخونوردو. يسنه آدالنان همان 
همان  ده  بلکه  شعرلردير.  دينی  كيمی  يسناالری  اوئستانين 
فورماالری،  ساو  اولسون!  اولموش  فورما  بير  گلمه  قايناقدان 
تجروبه لرينی  عؤمور  اوخشايان،  سؤزونه  آتاالر  بوگونکو 
توپاليان پيامالردير كی اسکی زمانالردا ساو آديال اوخونوردو 
ده  قافيه لر  اوالن  بونالردا  الده دير.  اؤرنکلری  گؤزل  بوگون  و 
داها گؤزل اولموشدور. بونو دا آرتيرماق الزيمدير كی اسکي 
بلکه  يوخ،  سونوندا  شعرين  قافيه لر  چوخلو  شعرلريميزده، 

اولينده گلير. اسالمدان اؤنجه شعرلريميزين چوخو بئله دير. 

شعر  باشقا  و  كوكلر  يير،   – اير  تاقماقالر،  تاقشوتالر،    
فورماالريميز، بيزيم مين ايللر بوندان اؤنجه آتا – باباالريميزين 
اورک سؤزلرينی ديله گتيرير. بو شعرلرين چوخو دينی ماهيت 
ساياالر  قاالن  بوگونه  اوخونوردو.   مجليسلرده  دا،  داشيسا 
هله دير  كی  شعرلردير  قاييدان  زامانينا  حيوادارليق  همان 
اؤز اعتبارينی ساخالميشدير. بونالرين دا بير چوخو بوگونکو 

باياتيالر وزنينده و فورموندا اولموشالر.

آز  ساييسی  اثرلرين  گلن  اليميزه  اؤنجه  قوتادقوبيليکدن 
باياتی  ايچينده چوخلو شعرلر واردير كی  دئييلدير. بونالرين 
كيمی 7 هيجالی و 4 مصرع لی اولموشالر. بو شعرلر ساخسی، 
آنجاق  چاتميشالر.  اليميزه  يازيالراق  اوستونده  داشالر  گؤن، 
ده  گلمه سی  آديندان  بايات  باياتی نين  اوزاتمادان،  سؤزو 
معناسيندادير.  تانری  جهتيندن  آنالم  بايات  اؤنملی دير. 
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اثرلريميزده،  اسکی  باشقا  و  الحقايق  عتبه  قوتادقوبيليك، 
تورک  آنجاق  ايشلنميشدير.  معناسيندا  تانری  همان  بايات 
اولموش،  بايات  ده  بيری  دالالريندان  بؤيوک  بويالری نين 
قبيله سينده  بايات  همان  زامانيندا  پيغمبر  دا  قورقود  دده 
اولموشدور. باياتالر تورک اؤلکه لرينده ياييلميش، آذربايجان و 
هابئله ايرانين باشا – باشينا دا ياييلميشالر. بوگون سوی آدی 
اوالن بو عنوان، هر شهرده – شيرازدان توتوب زنگان، تبريز، 

اورميه و باشقا شهرلرده راستالنيريق.

   اسالم دؤورو و اوندان داها اؤنجه اليميزه چاتان شاعيرلريميزين 
شعرلرينده بير سيرا باياتی كيمی شعرلری گؤرمك مومکوندور. 
اسکي شاعيرلريميزی دئديکده منظوروموز: آپرين چورتگين، 
قول ترخان، سينقوسلی توتونگ، راتيايا، آسيق توتونگ، كی 
كی، چيسونا توتونگ، قاليم كئيشی، چوچو و باشقاالری نين 
باياتی  شعرلرينده  بونالرين  توتوروق.  نظرده  شعرلرينی 

فورماالرينا ياخين شعرلر آز دئييلدير.

   حتا ديوان لغات التورک كتابيندا، هابئله دده قورقود كتابيندا 
يازيلی  بونون  آنجاق  گليريك.  اوزه   – اوز  باياتيالرال  ايلکين 
شوبهه  گليريك.  راست  ده  نسخه لرده  اليازما  چوخلو  حالينا 
چوخلو  بير  آراشديرمادا  قايناقالريميزی  يازی  كی  يوخدور 
تانيتديران  اؤنجه  ايلك  گله جه ييك.  اوزه   – اوز  باياتيالرال 
توركجه  اثری نين  گولوستان  سعدی نين  بيری  نسخه لردن 
مصرده  يوزايلده  جی   8 و   7 اثر  بو  اولموشدور.  ترجومه سی 
قَده ر  بوگونه  و  اولموش  ترجمه  طرفيندن  سرايی  سيف 
حاشيه لرينده  صفحه لرينين  كتابين  اليازما  بو  قالميشدير. 
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دا  عاشيقالريميز  زمانالر،  بو  آنجاق  واردير.  باياتيالر  بير سيرا 
ديوان يازماغا اوز گتيرميشلر و قوربانی، امانی كيمی عاشيقالر 
بيلديگيميز  هله  ساييلير.  مومکون  سؤيله مکلری  باياتی  دا 
كيمی  شاعيری  باياتی  تکجه  عاشيقالريميز،  سيرا  بير  كيمی 
يوزايلده   17 عاشيق،  ساری  ده  جمله  او  تانينماداديرالر.  ده 
حالدا  عينی  يازميشدير.  فورماسيندا  باياتی  شعرلرينی  اكثر 
همين يوزايللرده عندليب قاراجاداغی، الياس مشفقيان كيمی 
اديب و شاعيرليريميز واردير كی خالق آغزيندان ماهنيالری 
بونالرين  بيزه ساخالميشالر.  بوگون  و  توپالميش  نغمه لری  و 
ساييلير.  قايناقالريندان  گؤزل  ادبياتيميزين  شفاهی  يازديغی 
بو زاماندان سونرا، بير سيرا بسته كارالر، باياتيالری توپالياراق، 
ائتميش و دسته لميشلر. بو عنعنه  مضمون جهتيله ده آييرد 
يوزايللر بويو داوام تاپاراق، داها علمی بير شکيلده اوزئيير حاجی 
آپارميشدير.  چاليشماالر  درين  اوزه رينده  موضوع  بو  بيگلی 
ايشلری نين  توپالما  باياتی  بوگونوموزون  ايش  گؤردويو  اونون 

اولگوسو اولموشدور. 

   باياتيالر حاققيندا دانيشاركن، باياتی فاليندان دانيشماماق 
اولماز. بيزيم ائللر آراسيندا ان اسکی زامانالردان استخاره و يا 
فال آچما، خالقيميزين اوزون قيش گئجه لری نين بير تفريحی 
كيمی، عينی حالدا باش قاتماسی اولموشدور. بونو دا آرتيرماق 
ايش  مقدس  بير  آچما  فال  يا  استخاره  همين  كی  الزيمدير 
تسبيح  بير  الينه  ساققالی  آغ  جمعين  بورادا  باخيلير.  كيمی 
باياتی  آالراق، چئوره ده اوتورانالردان ايسته يير هر بيری بير 
فال  او  باياتی،  اوخونان  اوخوسونالر. تسبيحين سون داناسينا 
توتانانين يا استخاره ائده نين اورک ايستگی كيمی تانينير. بئله 
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اولورسا، خالقيميز باياتی ازبرله مك و باياتی بيلمگی بير هنر 
كيمی ساخالميشدير. بو عنعنه هله ده داوام ائدير.

   باشقا بير موضوع، شاعيرلريميز آراسيندا باياتی سؤيله مك 
شاعيرلريميز  چوخلو  عالوه،  عاشيقالريميزداه  عنعنه سی دير. 
شهريار  و  كيمی  معجز  حتی  اولموشالر.  شاعيری  باياتی  ده 
كيمی نهنگ شاعيرلر باياتيدان واز كئچمه ميشلر. اونالردا ان 

ييغجام شکيلده درين دوشونجه لی شعرلری سؤيله ميشلر.1

سطيرلرين  بو  حاققيندا  تاريخی  يازيلی  باياتيالرين   -1
ادبيات  م.كريمی،   : بويورون  مراجعه  دا  كتابا  بير  يازاريندان 

باستان آذربايجان، تبريز، 1358، ص56 دان سونرا. 
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اوشاق ادبياتی

بهرام اسدي

 اوشاقليق عالمي سيرلي-سئحيرلي بير عالمدير. ساده 
و صميمي بو باالجا انسان الر اؤز عالملرينده ساده ليك 
دونيا  اؤز  گون  هر  اونالر  ياشاييرالر.  صميميتله  و 
باخيشالرين گئنيشلنديريرلر. اوشاغين دونيا گؤروشو 
چوخ ساده دير آنجاق او اطرافينداكي هر نه يي آرتيق 

تانيماق و سيناماق ايسته يير.

نه يي  هر  الينه دوشن  كؤرپه چاغيندا  ان  هله  اوشاق 
بيرينجي  اوشاغين  بو،  تپير.  آغزينا  و  وورور  ديشينه 
و ان ياخين سيناق وسيله سيدير. اوشاق بوي آتاركن 
الينه  و  اشيا الري  ائو  گلينجيکلري،  اويونچاقالري. 
دوشن هر نه  يي سؤكور. داغيدير و اونون ايچين ائشيگه 
يئني  ائدير،  كشف  عالم لر  يئني  او  بئله ليکله  تؤكور. 
دونيا گؤروشو كسب ائدير. او حتي باشقا اوشاقالري و 
بؤيوكلري ده گلينجيك كيمي فرض ائديب بارماغين 
اونالرين گؤزونه، آغزينا و ديشينه سوخور و اونالرين 



18124

دا ايچريسين گؤرمك ايسته يير.

اوشاق داها بير آز ديرچليركن بؤيوكلرين باشماغين و 
پالتارين گئيير. بونونال او بؤيوک اولماق و داها جدي 

عالمي تانيماق آرزواليير.

اوشاق بيرينجي گون عالمدن هئچ نه بيلمير. او هر بير 
يئني شئي كشف ائدركن هئچ ده تعجب لنمير و اونو 

عالمين بير پارچاسي كيمي قبول ائدير.

ده  عالمينده  اؤز خيال  ياناشي  ايله  عالم  رئال  اوشاق 
بير شئي لر يارا دير. آنجاق اونالري دا خيال دگيل رئال 

كيمي قبول ائدير.

اونالري  و  گؤسترير  عالقه  دئو لره  و  پري لره  اوشاق 
ائشيدركن  ناغيل الري  ائدير.  قبول  كيمي  اولدوغو 
دگيل  يئرينه  اونالرين  اؤزون  ياشايير،  ناغيل الردا 
آلينان بو سونوچ  ناغيل الردان  بيلير و  اونالرين بيري 
سونوچ  بو  و  ائدير  قبول  جاندان-اوركدن  نتيجه ني  و 
اونون  و  آلير  يئر  ذهنينده  اوشاغين  گونه دک  سون 
يادداشيندا يورد سالير و بو اوشاق بؤيويندن سونرا دا 
گركلي يئرلرده همين يادداشالر اونا يول گؤستريجي 

اوال بيلير.

اوشاق ديلي و اوشاق ادبياتينا گلديکده دئمه لي ييك: 
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دگيل.  آيري  عالميندن  اوشاغين  ادبياتي  اوشاق 
صميمّيت لر،  ساده ليکلر.  اولونان  اشاره  يوخاريدا 
اوشاق،  آلير.  يئر  ادبياتيندا  اوشاق  هاميسي  خيالالر، 
ايکي هجا لي سؤزلر  بير و سونرا الر چوخ  ديل آچاندا 
و  سؤزلردن)جيز-بوو(  هجا لي  بير  آچير.  ديل  ايله 
ايکي هجا لي سؤزلردن )قاقا- پپه-بابا-چيچي( و بئله 

سؤزلري مثال گتيرمك اوالر.

هجاسي  سؤزلرينين  تکميللشديکجه  ديلي  اوشاغين 
شعرينين  اوشاق  و  ادبياتي  اوشاق  آنجاق  آرتير،  دا 
هجا الري چوخ بئش و يئددي هجا لي شعرلر اولور و 
اولمورالر،  داخل  عالمينه  اوشاق  شعرلر  چوخ  هجا لي 

چونکي اوشاغي ساده ليکدن اوزاقالدا بيليرلر.

جمله لر  قيسا  باشدا چوخ  ايلك  آچاركن  ديل  اوشاق 
بو  دا  ادبياتي  اوشاق  آلدي.  قاقا  گلدي.  بابا  يارا دير: 
قيسا ليق و بو ساده ليگي اؤزونه اؤرنك توتما ليدير. بيز 
اوشاغا غزل ياخود قصيده اوخويانماريق چونکي اونون 
ذهنينده اونا يئر يوخدور. آتا-بابا الريميز و اوزون ايللر 
اوشاق  چيخميش  سيناغيندان  نسيل لريميزين  بويو 
و  ادبياتي  اوشاق  بوگونکو  فولکلورو  اوشاق  و  ادبياتي 

اوشاق شعري يازانالرا گؤزل نمونه لردير.

بو قوشماجايا  ايللرين سوزگجيندن سوزولموش  مين 
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دقت ائدک:
        . .

-ايينه-ايينه     اوجو دويمه
بربرينجي       شام آغاجي
شاتير كئچر    قوز آغاجي

هاپبان          هوپبان
ياريل          ييرتيل
سو ايچ        قورتول.

اونو تکرار  بو قوشماجاني دينله ديکده  اوشاق،  بير  هر 
اويونو  اوشاق  باالجا  بو  چونکي  ايسته يير  ائتمك 
ايکي،  مصراعالري  اونون  اويغوندور،  روحونا  اوشاغين 

اوچ و دؤرد هجا لي سؤزلردن يارانيب.
هابئله دير:

بورا بير قوش قوندو
بو گؤردو
بو توتدو

بو بيشيردي
بو يئدي

جيققي لييا قالمادي، جيققي لييا قالمادي.
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هجا الردان عالوه اوشاغين ذهنين و فکرين اؤزونه چکن 
باشقا بير فاكت، سؤزون و شعرين موسيقيسي دير. بو 

پارچايا دقت ائدک:
بو دئدي: گلين گئدک اوغورلوغا

بو دئدي: هاني اوجا نرديوان؟
بو دئدي: مندن اوجا نرديوان؟

بو دئدي: آلالها باخين، تانرييا باخين گئتميين
بو دئدي: خاالم قيزين آلين منه

تاپدييين بونون باشينا،
تاپدييين بونون باشينا.

اولسا  بورادا هجا الرين سايي چوخ  گؤروندوگو كيمي 
ريتمه ساليب  بير  اويناق  اونو  دا سؤزون موسيقيسي 
ادبياتينا  اوشاق  و  عالمينه  اوشاق  اونو  بئله ليکله  و 
ادبياتيندا  اوشاق  و  شعرينده  اوشاق  ائديبدير.  داخل 
و  پوزولور  قايدا الري  شعريميزين  كالسيك  گاهدان 
مصراعالرين هجا سايالري و قافيه و رديف قانونالري 
ايزلنمير و بو دا اوشاغين يئني عالم لر ياراتماغي و رئال 

عالمين چرچيوه سينده دايانماماغينا بير ثبوتدور:
-بنؤوشه

-بنده دوشه
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-بيزدن سيزه كيم دوشه؟

 ،3 مصراعسي  بيرينجي  اويونونون  اوشاق  بو  باخين، 
ايکينجي 4، و اوچونجو مصراعسي 7 هجا لي گليبدير.

طرفلي  ايکي  ادبياتيندا  اوشاق  و  فولکلورو  اوشاق 
دانيشيق اؤزونه مخصوص يئر آلير، بو ايسه اوشاغين 

دقتين اؤزونه چکن عامللردن بيريدير:
پيس- پيسلي خاال هاردان گليسن؟

-گيالندان.
- هاني به شله ن؟

-آلديالر.
-نيه وئريردين؟

-ووردوالر.
-سن ده وورايدين.

-اوالر ايکي ايدي، من بير ايديم
اوالر ووردوقجا من كيريديم.

ها بئله دير:
-عموغلو!

-بلي.
- بيزيم تويوق سيزده دير؟
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-بلي.
- كيشه له گلسين.

-گلميري.
-سال تنديره.

-يانميري.
-وور قيچي سينسين.

-سينميري.

و  ادبياتيميزين  سؤزلر  بو  قاالن  ايللردن  مين 
اسکي  چوخ  و  زنگين ليگين  چوخ  تاريخيميزين 
گله نکلره دايانديغين گؤسترير. بو فولکلور و بو ساده جه 
قاالن سؤزلري،  ايللردن  قوشماجا الر عين حالدا مين 
اوستونه توز قونموش تاريخي حادثه لري و هئچ يئرده 
كلمه لري  ساده  اؤز  جريانالري  تاريخي  يازيلماميش 

ايله داشي يير:
آ تئشتي-تئشتي-تئشتي

ووردو گيالني كئچدي
ايکي خوروز ساواشدي

بيري قانا بلشدي
قان گئتدي چايا دوشدو
چايدان گؤيرچين اوچدو
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گؤيرچين آالپاختا
يوواسي قلبي-تاختا

اونو ووران خان اوغلو
قان قوسسون الختا-الختا.

چوخ ساده و آخيجي بو قوشماجادا خوروزون قانيندان 
بير گؤيرچين يارانير و بو گؤيرچيني ووران الختا-الختا 
ايله قارقينير. دئمك بورادا ابدي ليك و  قان قوسماق 
گؤزل  هابئله دير  اولوبدور.  تصوير  ياشاماق  اؤلومسوز 
فاطما ناغيلينداكي باشي كسيلن اينگين سوموكلرينين 
دانيشماغي. بورادا اسکي تورک طايفا الرينين اينامالري، 
دوشونجه لري و دونيا گؤروشلري چوخ ساده كلمه لرله 
اوشاق روحونا آشيالنير و نسيلدن-نسيله آخير و دوام 
هر  عصرده  21-جي  و  دونيادا  بوگونکو  آنجاق  ائدير. 
اوشاق  اوشاق فولکلوروموز و  تزه لنديگي كيمي  شئي 
ادبياتيميز دا تزه لنمه ليدير. آوروپادا، آمريکادا، ژاپون و 
باشقا يئرلرده اوشاق ادبياتينا اويغون فيليم لر، كارتونالر 
و يئني-يئني فورما الردا ايشلر گؤرونور و گاهدان بيزيم 
تورک  آنجاق  قيدا النيرالر.  اولدوقجا  دا  ادبياتيميزدان 
فولکلوروموز، آذربايجان اوشاق ادبياتيميز بو باخيمدان 
فيليمچي لريميز،  بنزر.  اوقيانوسا  بير  دولو  اينجي لرله 
و  آدديمالما لي  زامانال  يازيچيالريميز،  شاعرلريميز، 

زامانال ايره لي گئتمه ليدير



25 124

یادداشت هایی با نگاه تفسيری

 به افسانه های آفرینش

روح اله صاحب قلم

اول  باب  پيدایش/  سفر  عتيق/  عهد  مقدس/  كتاب 
آفرینش/ آیات اول و دوم:

»در ابتدا خدا آسمان و زمين را آفريد/ و زمين تهی و باير بود 
و تاريکی بر روی لجه و روح خدا سطح آب ها را فروگرفت«.

باور به جهان پس از مرگ چنانچه در تاريخ اديان و تشريح 
باورهای نخستين نمايان می شود، گويی از نگريستن و تعمق 
آدمی در گردش فصول پيداشده است! بهار و تابستان و پاييز 
آدمی  طبيعت،  دوباره ی  احيای  و  بهار  ديگربار  و  زمستان  و 
را به اين فکر وادار كرد كه گويی خود او نيز پس از مرگ، 

ديگربار زنده خواهد شد!

در انجام اين باور و در حقيقت، اين سپيده دم تاريخ اديان او 
برتر و خالق سوق داد. نخستين خدا و  را به حضور نيرويی 
آفريدگار، روحی هم نشين او در غارها و سکونت گاه های اوليه 
بود. زن اولين خدا بود كه زايمان می كرد و می آفريد! ازآن رو 
چنانچه دريافته ايم، نخستين خدايان همواره با زن و باروری 

و زايش در ارتباط هستند.
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در امتداد اين سپيده، متأثر از وقايع طبيعی، ذهن جستجوگر 
و  حيات  روز  نخستين  از  داستان هايی  پرداخت  به  آدمی 
اينکه گونه ای بودن خود را  انجاميد. توجيهی برای  آفرينش 
ازآنجاكه زن و آب و  اما  البته قداست بخشد!  و  توجيه كند 
بارآوری، همه در اساطير به كنار هم و مترادف هم بوده اند، 
پس آب حضور نخستين است؛ و گاه خود خداست! حضوری 
هم معنا  بی آغاز(  )زمان  ازل  روز  همان  از  گويی  كه  روحانی 
همه  و  می شود  معرفی  آفرينش  بستر  آب  است!  بوده  باخدا 

مخلوقات از او جان می گيرند.
در قرآن كريم می خوانيم:

آب  از  را  زندگان  همه  )و  حی  شئی  كل  الما  من  جعلنا  و 
گرفتيم...(

از همان  انسان  با  مركزی خداوند  آسيای  تركان  اساطير  در 
روز نخست آفرينش بوده است و با انسان بر روی آب ها پرواز 
نوح  كه  می خوانيم  مقدس  كتاب  در  كه  همچنان  می كرد! 

باخدا راه می رفت!

باب ششم شرارت  كتاب مقدس/ عهد عتيق/ سفر پيدايش/ 
انسان- نوح/ آيه ی نهم:

» اين است پيدايش نوح. نوح مردی عادل بود و در عصر خود 
كامل؛ و نوح باخدا راه می رفت!«

درباره ی شخصيت پردازی نوح نبی و ارتباط او با توفان و آب 
و آفرينش، مطالب بس طويل است كه بعدها به آن خواهيم 

پرداخت.
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در افسانه های آفرينش تركان می خوانيم؛ خدايی كه با انسان 
بر روی آب ها پرواز می كرد به فکر آفريدن می افتد. انسان را 
امر می كند كه از اعماق آب ها مشتی خاک بياورد. در اينجا به 
آفرينش او از خاک اشاره می شود، اما اين انسان مامور، طاغی 
آب ها،  اعماق  در  غوص  هنگام  به  چراكه  می شود!  عاصی  و 
مشتی خاک نيز دردهان خود پنهان می كند، چراكه او نيز به 
فکر آفريدن، بی حضور خداوند می افتد! چون به سطح آب ها 
فيکون« كه در  باش! چنان »كن  می رسد، خداوند می گويد 
قرآن می خوانيم و چنين خاک مشتش بر آب ها می گسترد، 
اما خاک پنهان دردهانش هم شروع به بزرگ شدن می كند و 
بيم آن می رود كه آدمی نفسش بند آيد! در انجام انسان مضطر 
خداوند را البه می كند و خدايش او را سرزنش ها؛ كه عصيان 
ورزيد و پنداشت كه او نيز می تواند بيافريند! انسان عاصی افسانه، 
بی ترديد ما را به ياد ابليس می اندازد، نخستين نافرمان! و البته 

اين باور كه هر انسانی شيطانی درون خود دارد!

در باورهای اسالمی می گويند ابليس پيش تر ملکی مقرب بود 
از طغيان هم صحبت  و پيش  منابر تسبيح خدايی داشت؛  و 

خدا بود و قريب درگاه رب!

كه  عاصی  انسان  چنان  اسالمی  داستان های  ابليس  اين  اما 
پنهان  خاک  مشتی  و  بود  خلقت  طمع  در  خدا  از  پنهان 
دردهانش داشت، در حقيقت به فکر جاودانگی بود و از حسد 
و كينه ای كه از سجده نکردنش بر قالب بی جان آدم، سبب 
طرد او از محضر الهی و بهشت حضور شده بود، نمی خواست 

آدمی جاودانه گردد و در بهشت قرب بماند!
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دو  بهشت  در  كه  است  آمده  چنين  آدم،  هبوط  داستان  در 
به غرب. شرق و مطلع  به شرق و ديگری  بود، يکی  درخت 
و  روشنايی  و  نور  با  نمادپردازی٬  و  رمزشناسی  در  خورشيد 
خير در ارتباط است٬ و غرب برخالف آن با ظلمت و تاريکی 
و مرگ و سردی و مغرب خورشيد و شرارت در ارتباط است. 
می گويند ابليس آدمی را از سر كين، فريفت كه برخالف امر 
الهی از ميوه های درخت غربی بخورد، از ميوه ی ممنوعه! تا 
سبب ساز هبوط و طرد او شود تا خود از ميوه ی شرقی بخورد 

و بی مرگ و جاودانه گردد.

شرق و غرب چنين مثبت و منفی معرفی می گردند؛ چنانچه 
نامه ی  به روز رستاخيز  نيز داريم كه  باورهای دينی خود  در 
اعمال هر كس كه به دست راست و شرقی او داده شود اهل 
بهشت باشد و قريب خدای و هر كه را نامه ی عمل به دست 

چپ و غربی او داده شود مطرود رب باشد و جايش دوزخ!

قسمت دوم

در افسانه های آفرينش تركان، چنين آمده است كه روزگاری، در 
بهشت اساطيری يك درخت بود، درختی در مركز جهان! درختی 
با نُه شاخه كه پنج شاخه ی آن به سمت شرق و طلوع خورشيد و 
چهار شاخه ی آن به سمت غرب و غروب خورشيد )درخت حيات 
و مرگ توأمان(. در اساطير اعداد رمزگونه و روشنگر مفاهيم اند 
و شکست طلسم. درراه معنا جويی از افسانه ها بسی به ايشان 
وابسته ايم! اعداد فرد الهی و روحانی و آسمانی و اعداد زوج زمينی 
و عقالنی و منطقی معنا می شوند. اين باور حتی در احکام دينی 

امروز و اعمال شرعی نيز جريان دارد.
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از شاخه های شرقی و پنجگانه ميوه  خداوند فرموده بود كه 
بخوريد و زينهار! كه از شاخه های غربی و چهارگانه ی پرهيز، 
تناول نکنيد؛ اما آنان به وسوسه ی عقل و ابليس و به طمع 
عاصی  چنين  و  می خورند  غربی  شاخه های  از  جاودانگی، 

می شوند و هبوط می كنند!

در داستان های آفرينش اسالمی و قصه ی هبوط، نخست حوا 
)به معنای مادر زندگان( فريب سخن به ظاهر معقول ابليس 
را می خورد! حوا طبق كتاب مقدس و قصص االنبيا از قفسه ی 
است!  آفريده شده  آدم  غربی  و  چپ  و  كج  دنده ی  و  سينه 
چنين است كه می گويند زنان را بايستی چنين پذيرفت و اگر 

قصد راست كردن ايشان كنی شکنند!

از  حوا  بود،  به غفلت  و  گران  خوابی  به  آدم  هنگامی كه  به 
دنده ی چپ او آفريده می شود. خواب در فرهنگ نمادها نشان 
از غفلت و جهل با خود دارد و البته شب و تاريکی! و چپ و 

غرب چنانچه گفتيم نشان از شرارت!

طبق كتاب مقدس عهد عتيق و سفر پيدايش، آدم و حوای 
گرفته شده،  انسان  از  معنای  به  نساء  يا  )حوا  خلق شده  تازه 
چراكه از آدم آفريده شده بود.( برمی خيزند عريان و برهنه، اما 

خجلت نداشتند!

»و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند.«
و  آدم  دوم-  باب  پيدايش/  سفر  عتيق/  عهد  مقدس/  )كتاب 

حوا/ آيه ی 25(
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و  اساطيری  بهشت  از  نشان  تعلقات،  از  بودن  رها  و  عريانی 
حضور نخستين در پيشگاه قرب الهی ست. برخی از تعلقات 
آدمی از جسمانی و پنداری، در باورهای اساطيری و عرفانی، 
نشان از دوری و بعد دارد و خود سد راه تعالی ست؛ چنان 
لباس و پوشش در معنای حجاب! در باورهای زردشتی و اديان 
پيش از اسالم ايران، حتی گوشت بر استخوان٬ حجاب و تعلق 
مقدس  به جايگاهی  مردگان  اجساد  ازاين رو  است!  معنا شده 
رها می شد تا حيوانات صحرا و پرندگان مقدس اساطيری او 
را از گوشت و تعلقات رها كنند؛ پس استخوان های باقی مانده 
در استودان يا گور خمره ای كه نشان از زهدان و رحم مادر 
مولد دارد، جمع می شد و چنين دفن می گرديد! چنانچه گور 

خمره های اشکانی شوش و كاشان.

نمونه ای ديگر از تعلقات برای نمونه كفش ها و نعلين آدمی 
ست كه مانع تماس مستقيم با خاک و مادر زمين می شود. در 

معابد پوشيدن كفش به هنگام عبادت ممنوع است.

»و خداوند موسی را گفت بدين جا نزديك ميا و نعلين خود 
ايستاده ای  زيرا مکانی كه در آن  بيرون كن!  پای هايت  از  را 

زمين مقدس است.«

)كتاب مقدس/ عهد عتيق/ سفر خروج/ باب 3 آيه ی 5(

در احکام اسالمی نيز پوشيدن كفش به هنگام نماز سبب ابطال 
قاجار تصنيف  به عهد  آن می شود. در كتاب منظراالوليا كه 
شده است و درباره ی مقابر عرفای تبريز و حومه نوشته شده، 
با باالپوشی و در  يا تنها  از عرفايی ياد می شود كه عريان و 
عريان  باباطاهر  چنان  می گرديدند!  پوشش  حداقل  با  كل 
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و  می گشت  عريان  صحرا  و  كوه  به  روايتی  به  می گويند  كه 
شعرهای الهی می سرود و از فراق می ناليد! البسه پس چنين 

نشان از تعلقات و حجاب دارند.

قسمت سوم

بازمی گرديم به داستان هبوط آدم

پنهان  برای  قالبی  گاه  و  ابليس  خود  گاه  كه  مار  می گويند 
شدن ابليس، معرفی می شود، با مشاركت و خيانت و يا غفلت 
و  فردوس  باغ  وارد  بود،  بهشت  درب  نگاهبان  كه  طاووس 

مينوی حضور و سفره ی نعيم الهی می شود.
»و مار از همه ی حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، 

هشيارتر بود.«
)كتاب مقدس/ عهد عتيق/ سفر پيدايش/ باب سوم- گناه آدم 

و حوا/ آيه ی اول(

تعقل  و  هشياری  دينی،  حتی  گاه  و  عرفانی  باورهای  به  بنا 
در بهشت و حضور الهی بيگانه است و جايی ندارد! چنانچه 
می دانيم، عقل اول سبب ساز هبوط شد. در عرفان عشق بر 
عقل سيطره دارد. عشق بال است و پرواز، اما عقل زنجير است 
و پابند. می گويند مالئك الهی همه از نور عشق آفريده شده اند 

و خالی از حجاب عقل اند.

باور بر آن است، نخست كس كه تعقل ورزيد و فکر كرد و 
خويش را سنجيد، همانا ابليس بود. او نخستين قياس كننده 
بود! خويش را با آدم از گل آفريده شده سنجيد و گفت كه من 
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از آتشم و او از خاک رس و من بر او ارجح! و چنين ابليس 
آدمی را سجده نکرد و طاغی شد. او همچنين نخستين كس 
از تعقل و  ابليس  را عتاب كرد و عاصی شد.  بود كه خدای 
سنجش خويش به عصيان رسيد، از آنکه هشياری در حضور 
اله عصيان است و حضور خدای را به عشق توان دريافت و نه 

به عقل.

می گويند مار كه قالب و حامل ابليس بود، پيش از فريفتن 
آدمی حيوانی بس جميل بود، با چهاردست وپای! اما پس ازآن 
دچار نفرين خدای شد و دست وپای از او جدا گرديد و آن شد 
كه همه عمر بر شکمش بخزد و خاک بخورد! خاک خوردن 
مار به طمع و دنيادوستی او تعبير می شود. در فولکلور مردم 
آذربايجان آمده است كه غذای مار خاک باشد، اما در خوردن 
آن بخل ورزد و ترسد ازآنچه خورد كه خاک زمين تمام شود!

اما نخست مار ابليس صفت و يا ابليس درون، حوا را می فريبد 
كه از ميوه ی ممنوعه خورد.

» زن ديد كه آن درخت برای خوراک نيکوست و به نظر خوش 
گرفته  اش  ميوه  از  پس  افزا.  دانش  و  دلپذير  درختی  و  نما 
بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر 
دو ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند. پس برگه ای انجير به 

هم دوخته، سترها برای خويشتن ساختند.«

)كتاب مقدس/ عهد عتيق/ سفر پيدايش/ باب سوم- گناه آدم 
و حوا/ آيه ی هفتم(

بر  و  می شود  باز  چشمانشان  و  می شوند  هشيار  چنين  پس 
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خويش البسه و حجاب می گيرند! چنانچه پيش تر گفته ايم، 
در  بيگانه  عنصری  و  حجاب؛  و  است  تعلقات  از  نيز  البسه 

بهشت چنان عقل!

در ادامه ی داستان هبوط چنين آمده كه طاووس نيز به جرم 
مشاركت نفرين می شود و پاهايش به زشتی می گرايد. پاهای 
طاووس و نزديکی به نعلين و نماد دنياطلبی و تعلقات، در اينجا 
قابل تامل است؛ و زن، نخستين تناول كننده از ميوه ی ممنوعه، 
نفرين می شود كه درد زايمان و قاعدگی تحمل كند و مطيع 
شوهر باشد! و مرد البته نفرين می شود كه از عرق جبين نان 

خورد و همه عمر در رنج باشد و هراسناک از فردا...!

اينکه زن و مار طبق نفرين دشمنی و عداوت در  اما جالب 
ميانشان و در ميان فرزانداشان ابدی ميشود. 

»پس خدا به مار گفت: چونکه اين كار كردی، از جميع بهايم 
از همه ی حيوانات صحرا ملعون تر هستی! بر شکمت راه  و 
خواهی رفت و تمام ايام عمرت خاک خواهی خورد؛ و عداوت 
در ميان تو و زن و در ميان ذريت تو و ذريت وی می گذارم؛ 
او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه ی وی را خواهی كوبيد.«

)كتاب مقدس/ عهد عتيق/ سفر پيدايش/ باب سوم- گناه آدم 
و حوا/ آيات 14 و 15(

 اما زن و مار در اساطير نمادهايی بسيار شبيه به هم هستند. هر 
دو از آب و حيات، همچنين از مرگ و نيستی و شرارت می گويند! 

صورت هايی متناقض كه در اساطير از ايشان بسيار داريم.
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قسمت چهارم

باری...

تأملی  خامه،  اين  از  مقصود  كه  اشاره كنيم  كالم  ميان  در 
بر  متن  اين  نگارش  است.  خلقت  و  آفرينش  افسانه های  در 
مبنای يافته ها و تامالت محقق هست كه او را ترغيب می كند 
كورسويی در نهاد تاريك باورها باشد و دوستان اهل فضل را 

چراغ سؤالی افروزد!

پندار محقق بر اين پايه استوار است كه اعتقادات و باورهای 
ما را همه تاريخ و پيشينه ای ست، حيات ما با اساطير عجين 
است و ناخودآگاه ما سرشار از اسطوره ها و نمادها؛ كه ناهشيار 

در رفتار و افکار ما منعکس می شوند.
قصد اين قلم فتح بابی ست برای مباحثه و گفتمان!

و  گناه  زاده ی  پوشش  پيداست،  چنانچه  مقدس،  كتاب  در 
عصيان معرفی می شود! نخست حوا و از پس او و به تحريك 
او، آدم با چشيدن ميوه ی ممنوعه، به آگاهی كاذب و هشياری 
و در حقيقت به خودفريبی می رسد. آنان می پندارند كه خود 
هستند و نبودند! چراكه در بهشت تنها حضور مطلق حاضر 
ناظر است و جز معبود هيچ نيست و همه در او فانی اند. او كه 
خود را بيند و از برای خود حضور و بودی پندارد، از جايگاه 

مينوی و بهشت اساطيری طرد شود!

آدم و حوای عاصی در اين خويشتن پنداری و خودبينی به 
حجابی ميان خود و خدای می رسند؛ اما بهشت حقيقی وادی 
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فناست و آنجا از تعلق و حجاب خبری نيست. عريانی محض 
است و تسليم بودن كامل.

و  متنوع  امثال  با  دينی،  و قصص  آموزه ها  و  مقدس  در كتب 
كنايات بی شمار، تعلقات و حجاب ها را به صور انواع مخلوقات بيان 
كرده اند و هماره عرفا و مفسران معناگرا، در تشريح اين حجاب ها 

و معانی آن كوشيده اند؛ اما اين شرح بی نهايت را پايانی نيست!

آنجا كه سخن از ميوه ی ممنوعه است، منظور سيب يا گندم 
بهشت  است؛ می دانيم كه در  پرده  معنايی پشت  بل  نيست 
نيست.  اثری  فقر  و  اندوه  از  نيست،  زوال  و  مرگ  از  نشانی 
رهايی  و  فراغت  آسودگی ست.  و  آزادی  از  حضوری سرشار 
خاطر از همه حسدها و طمع ها و تعلقات است، فردوس برين!

در داستان هبوط و قصص مشابه، ميوه ممنوعه گاه به پستان 
زنان تعبير می شود و عصيان، مجامعت جنسی! در حماسه ی 
مشهور سومری گيلگمش، انکيدو، رقيب و رفيق او، از بهشت 
طبيعت خود به فريب و تحريك جنسی زنی كاهن از معبد 
اينانا )الهه ی باروری و در حقيقت، ليبيدو( طرد می شود. سبب 
هبوط او و گريختن حيوانات طبيعت از او و طرد شدنش از 
بهشت كه پيش تر آغوش مادرش و زيستگاه او بود، مجامعت 
با عريان كردن پستان هايش و  با زن بود! زن كاهن  جنسی 
برداشتن حجاب سينه )به عبارت سنگ نوشته، نمايان شدن 

كوه شادی!( سبب تحريك او به ارتباط جنسی می شود.

در اين افسانه ی هبوط، چنين به معنای نمادين حجاب و عريانی 
می رسيم. می گويند انکيدو پس از مجامعت پی به عريانی خويش 
می برد. او پيش تر همه اندامش پشمين بود، چون حيواناتی كه 
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با ايشان می زيست، اما پس ازآن همه پشم و موی او می ريزد و 
عريان می شود، يا به عريانی خويش دانا...! چنان آدم نخستين!

در داستان های اسالمی ميوه ممنوعه را گندم گفته اند. خطبا 
يا محققينی تعبيری معناگرايانه از گندم داشته اند. فی المثل 
دكتر شريعتی گندم را به معرفت تعبير كرده است كه همان 
خودبينی ست. در قرآن كريم سخن از شجره ی ممنوعه رفته 
است و شايد رهنمودی به سيب به عنوان ميوه ممنوعه باشد؛ 
از  آدمی  و  می شود  هبوط  سبب  عصيان  اين  درهرحال  اما 
پس  مقدس  كتاب  طبق  بر  می گردد.  طرد  آسودگی  بهشت 
می برد،  عريانی خود  به  پی  آدمی  ممنوعه  ميوه  از چشيدن 
او به خودبينی می رسد و آنگاه است كه خويش را عريان و 
بر خود می كوشد.  تعلقی  آويختن  به  تعلق می يابد، پس  بی 
برای  حجاب  و  سترها  شده  دوخته  هم  به  انجير  برگه ای  از 
خويش می سازد. حجابی چنين نشان از تعلق دارد و يادگار و 

خاطره ای تلخ از هبوط و عصيان آدمی است.

در آموزه های عرفانی و تصوف، حجاب معنايی منفی با خود 
حمل می كند. ابن عربی )عارف قرن ششم هجری قمری( از 

سه گونه حجاب درونی به صورت رمزی ياد می كند:

زرق وبرق مادی و دنيوی
پای بند بودن به علم و دانش كه العلم هو الحجاب االكبر

اعتماد بر عبادات و مقامات

و  آنچه حاجب  و  مانعی ميان عاشق و معشوق  را  او حجاب 
ساتر ديدار مطلوب است، معنا می كند.
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قواعد  كتاب  در  ه.ق(   1121( قندهاری  ترينی  نظام الدين 
العرفا و آداب الشعرا حجاب را موانع وجود و تکثرات تعريف 

می نمايد.

هشتم  سده ی  )عارف  تبريزی  الفتی  بن  حسين  شرف الدين 
هجری قمری( حجاب را مانع راه عاشق و سد راه سلوک در 

وصول به معشوق می گويد.

»در تصوف محجوب كسی ست كه خمير او با هوی و هوس 
شکل گيرد. چه جسمانی و چه ذهنی. بدان گونه كه انوار الهی 

را در قلب خود مشاهده نمی كند.« ص 5

)فرهنگ نمادها/ ژان شواليه و آلن گربران/ ترجمه و تحقيق: 
سودابه فضايلی/ جلد 3/ چاپ 2/ سال 88/ نشر جيحون(

اما در بررسی های تاريخی و كندوكاو در اين باور گاه آن را 
به معنای ظاهری نيك و گاه بد و نازيبا می يابيم؛ و اين ذات 

طبيعی باورهايی ست كه ريشه در اساطير دارند.

است  جالب  نيست؛  عجيب  امری  اساطير  جهان  در  اين  و   
كه ذهن اسطوره شناس با اين تضادها و چينش پازل گونه ی 
گزاره ها، با گام های سالکی معنا جو، در انجام به حقيقتی كلی 

در جان افسانه ها می رسد.

در معابد سومری راهبه  ها زنان وقفی معابد و همسران خدايان 
محسوب می شدند. برای تشخيص و تمييز آنان از ديگر زنان 

واجب بود كه سرخود را بپوشانند!
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قسمت پنجم )پایانی(

باری ...

در انجام نهايت ژرف كاوی جهان اساطيری انسان به معشوقه 
بودن اله و مادر كل بودن او می رسد. خالق نخستين و زن، 
كه آدم پس از هبوط ديگر بار سعی در رسيدن به او دارد، و 
البته انديشه های او كه با صور اديان و هنرها می نمايد و تالش 
بی  انجامش در حيات، همه و همه در راه رسيدن به كل و فنا 
شدن در رحم آفريننده شکل می گيرد. آدمی چنان عاشقی از 
خود گذشته، مجنون وار در محنت سرای بيابان دنيا تا خود را 
در حيات می بيند، فارغ از فراق ليال نيست! و همانا مزار ليلی 
فانی  در حقيقت رحم وصال می باشد و مرگ قيس مجنون 

شدن در او!

بی حجاب  حضور  و  اساطيری  بهشت  خاطره ی  گويی  تو 
هميشه  تا  ما  ناخودآگاه  نهاد  در  آفريننده  مادر  آغوش  در 

جاريست...

پايان
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قویروقاولدوزوو

اونوندوغوشو
منصور رهبری

كئچميش ده الده ائديلن بير چوخ بيلگيلر بو گونه قدر يازيلی 
فورمادا اليميزه چاتماساالر دا، اونالرين معين قيسمی دئييملر 
چاغيميزا  اينديکی  سيموولالرال  و  اشاره لر  بعضا  و  ايله  يولو 
آچماق  كودالرينی  سيموولالرين  هرچند  بيلميشلر،  اؤتوروله 
نسيل  يئنی  آرتيق  آرادا  بو  ائدير.  طلب  زحمت  چوخلو 
پايالشيمينا  بيلگی  بير  اؤنملی  اوالن  اونودولماقدا  طرفيندن 

احتياج دويدوم.
مؤوسوم  ايشلرينده  اكينچيليك  اساساً  آراسيندا  خالق 
بير  چوخالريميزين  و  ائديلن  استفاده  اوالراق  باشالنغيجی 
فولکلور تقويمی كيمی تانيديغی »قويروق دوغدو« حادثه سی 
اساسيندا  بلگه لر  تاريخی  سوروسونا  ندير  گئرچکيلکده 

آيدينليق گتيرمك ايسترديم.

زامان  بو  ائتنوقرافالر  و  فولکلورشناسالر  كيمی  گونه  بو 
ائتمه يه  ايضاح  ايله  ائتيمولوگيياسی  خالق  حادثه سينی 
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آنالمی  بيرلشمه سی نين  سؤز  بو  حالبوكی  چاليشميشالر، 
داها درين و اينانيلماز درجه ده تورک خالقی نين ذكاسی نين 

گؤستريجی سی دير.

قويروغون بيلديگيميز معناسيندان باشقا نه آنالم داشيديغی 
قايناقالريندا مکمل  ياخين  اورتا عصر و معاصر دؤوره  حاقدا 
معلوماتالرا راست گلمك مومکوندور. اونالردان بيری صفوی 
شاهی بيرينجی شاه عباسين سارای منجمی اولموش مال مظفر 
وئريلميش دير.  كتابين دا  المنجمين«  »تنبيهات  گنابادی نين 
قويروق  توركجه ده  اولدوزو(  )سيروس  شباهنگه  يازير:  او 
بيرجندی نين  )عبداللهی  كتابا  بير  باشقا  اونون  دئميشلر. 
ايضاحات  يازديغی  اثرينه(  تقويم«  معرفت  در  باب  »بيست 
اثرينده )»شرح بيست باب نام در تقويم تام«( بئله گتيريب: 
شباهنگين توركجه ده باشقا آدی »دان اولدوزو«، يعنی صاباح 

اولدوزودير كی آذربايجان دا يايغين دير.

آسترونوميك  بی ين  »اولوغ  اولمايان  بللی  يازاری  داها سونرا 
تقويمی )زيج( و باشقا اوچ رساله«-نی ايضاح ائد ن، ايران ملّی 
مجلس كتابخاناسيندا ساخالنان ال يازمادا توركلرين سيروس 
2-جی  اولونور:  قئيد  بئله  آدالنديرماالری  قويروق  اولدوزونو 
فصيل شعرايی يَمانی حؤكملری و اونو عرب »شعرايی عبور«، 
فارسالر »روز آهنگ« و توركلر »قوروق« )قويروق( دئييرلر و 
اولدوزالر ايچينده اوندان پارالغی يوخدور، جاللی تقويمی ايله 

مرداد آيی نين يئدديسی گئجه سی دوغار.

كاتيبی  شاه ين  نادر  سونرا  داها  آدالنماسی  اولدوز  قويروغون 
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آدلی  »سنگالخ«  استرآبادی نين  مهديخان  ميرزه  اولموش 
ميرزه  آنجاق  گلميش دير،  سؤزلوگونده  توركجه-فارسجا 
مهديخان يانيالراق بو اولدوزون سهيل )كانوپوس( اولدوغونو 
سمادا  سونرا  اولدوزوندان  سيروس  اولدوزو  سهيل  سانير. 
ايکينجی پارالق اولدوزدور، آنجاق جنوب گؤيو ده )41′ ۵۲°( 
اولدوغون دان شمال ياريم كوره سينده ائن دايره سی ̊ 37-دن 
سونرا گؤرونمه يير. اودور كی نه تبريزده )N′۳۸°40( و نه ده 
مومکون  گؤرمك  اولدوزو  بو  سماسيندا   )40°23′N( باكی 

دئييل دير. دئمك قويروق يالنيز سيروس اولدوزو اوال بيلير.

وليعهد عباس ميرزه قاجارين تاپشيريغی ايله اونون خصوصی 
)قوبوللي(  خويلو  محمد  حکيم باشی  اولموش  حکيمي 
»خالصة  اونو  يازاراق  چيخاريشينی  كتابی نين  »سنگالخ« 
عباسی« آدالنديريب و اونا دوزليشلر وئرميش دير. او، قويروق 
اولدوزونون آدی، چوخ  يازميش دير: سهيل  بئله  سؤزو حاقدا 
گمان شعرا اولدوزو اولسون كی قويروغا اوخشايير، ايستر شام 
يايين  ماورالنهرده  و  آذربايجان  اولسون،  شوراسی  يمن  يا  و 
اورتاالريندا دوغار و دئيرلر »قويروق توغدو«، چوخ اوفوقلرده 
قويروق وار اولور اما سهيل اوراالردا دوغمور و دايم گيزلی دير 
»بنات النش« )بؤيوک آيی بورجونون 7 پارالق اولدوزو( كيمی 

شمال اوفوقونده هميشه گؤرونندير.

)52°41’)

)40°23’N)
)38°40’N)
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قایناقالر:
1-  ابوالفضل مصفی - فرهنگ اصطالحات نجومی - انتشارات مؤسسه 

تاريخ و فرهنگ ايران، شماره 31 تبريز مهرماه 1357

2- ميرزا مهدی خان استرآبادی – سنگالخ، )مقابله و تصحيح حسين 
محمدزاده صديق( جلد دوم. تبريز نشر اختر 1393

سنگالخ  فارسی  به  تركی  فرهنگ   - استرآبادی  خان  مهدی  3-ميرزا 
ناشر:  عباسی  خالصه ی  باعنوان:  خويی  محمد  حکيم  تلخيص: 

ياران  تبريز 1388

مجلس  كتابخانه  خطی(،  )نسخه  ديگر  رساله  سه  و  بيگ  الغ  4-زيج 
شورای ملی شماره ثبت 31548

5- مال مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی، شرح بيست باب نام در 
معرفت تقويم تام )نسخه خطی(، كتابخانه مجلس شورای ملی
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آذربایجانبؤلگهلریندن
فولكلوراؤرنكلري

كئچميشده ایلخيچي كندینده قيشا حاضيرالنماقایشلري/  
اسفنديار آوگان )طالبی ايلخيچی(

سهند ائالتالري نين قيشالقدان كؤچمه سي/ هاوار عبادی
دميرچي خاراباسي كندینين فولكلوروندان اؤرنكلر/ 

فاطمه فيضي زاده )ائل قيزي(
از بازیهای سنتی شهر ميانه/ داود رضائی  

تورپاق ساتان بهلول )خالق حيكایه لریندن(/ 
ثريا بخشی )آيالر(
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كندینده  ایلخيچي  كئچميشده 
قيشا حاضيرالنماق ایشلري1

اسفنديار آوگان )طالبی ايلخيچی(

قایناق شخص: حسنعلي خادم
و  آغساققال  شهري نين  )ايلخيچي  

معتمدلريندن(

باشقا كندلره تای 1330الردا  دا،  بيزيم كنديميز ایلخيچی 
َگنل ليکله  حالدا،  اولدوغو  ييغيجام  ياشامی  عاييله لرين  چوخ 
قوالی گئَچردی. بوتون عاييله لر، قيشين چتين گئچديگينه 
سويوق  و  قارلی  دؤنه ميندن  يای  قدر،  باشارديقالری  گؤره 
قيش  گؤره  بونا  كيردی.  گره  حاضيرالشماالری  گونلره 
زومارين، يانديراجاغين، حيوان يئمی نين، قاپی ـ باجانين و 
دام داشين ساغالمليغينی دوشونَرک، اولماسی قدر پالتارين 

دا فيکرينده اولمالی ايديالر.

1- بو يازي دا بعضي كلمه لر ايلخيچي آغزي ايله يازيليب.
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هر عاييله، اؤزونون قيش دا، نه ساياق گئچينه جه يينه باخاراق، 
چؤلده گؤيه َرنتی چيخماغا و أله گليم اولماغا باشالركن، بير يا 
نئچه أركك قويون، قوزو ايله  چپيش آالرديالر. اونالركی أكين 
داوارالری  ايدی،  وار  آغاجليقالری  )يوخسا(  يوقسا  يئرلری، 
آپارارديالر.   )BECƏRMƏK( بئَجرمگه  و  اوتارماغا  اوراالردا  
يئرلری اولمايانالر، داواری ائوده بَسلرديلر. يازين سونالريندا، 
كنده خوی شيشگی )ŞİŞƏK( گتيَررديلر. شيشکلر اؤزلليکله 
آلينارديالر.  اؤتور   )QOVURMA(ُقووورماسيندان قيش 
كسيله  گل    - گئت  چؤلَدن  پاييزدا،  بئجرمه سی  داوارالرين 
 نه قدر داوام ائدردی، داوارالردان قوربانليق آدينا دا، كيمسه 

ايسته سئيدی نظرده آالردی.

داوارالری مدرسه لر باغالنديقدان سونرا، يای گونلری اوشاقالر 
آقشام  مدرسه لر  ده  گونلرينده  پاييز  آپارارديالر،  اوتارماغا 
دؤرد   – اوچ  گؤره  باغالنديغينا  دؤردده  ساعات  )آخشام( 

ساعات اوتارماق اوالسی ايدی.

قارامال،  ائولرينده،  كيشيلرين  پارا  بير  ايلخيچی دا،  دؤنم  او 
قيش  ساخالناردی.  داوار  چوخلو  دا  باشقاالريندا  هابئله 
  )ZİL(زيلی كوره نيب،  آلتالری  آياق  قارامالين  گونلرينده 
ساخالرديالر.  چيخارديب،  ائشيگه  وآغيل دان،  تؤوله  پَيه دن، 
يازدا  كوره َمزديلركی  قالينتيالرينی  بو  قويونالرين  آغيل الردا 

قازيب چيخارتسينالر، اونالرا كرمه)KƏRMƏ(  دئييلردی!

تَزک             ايله  ياپبا  يانديراجاقالريندان،  دؤنَمی نين  قيش 
داواری   – مال  يانديريالردی.  چوخ   )TƏZƏK-  YABBA(
آزجا  بير  زيلی  آالرديالر.  ساتين  زيلی   عاييله لر،  اولمايان 
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گون  دوزه لديب،  تَزک  و  ياپبا  اوندان  قاريشديريب،  سويونان 
)QALAQ( قاالغا  اونالری  سونرا  قورودارديالر،  قاباغيندا 

قورماغا  پينج  دا  قيش  عاييله لر،  كارلی   – وارلی  ييغارديالر. 
VƏ� )گؤره، اودون ييغماالری گَركيردی.  اينجه اودونالر وه ليم 

يانديراجاق  يوقسا )يوخسا( دام دا  اوسته  تالبار  LİM()آديندا 
اوچون تاياالناردی. 

أكين  ايدی.  بوغدا  بيری  زومارالريندان  اؤنَملی  أن  قيشين 
كند  سونرا،  گؤتورولندن  َخرمن  يای دا  اوالنالر،  يئرلری 
بوغدا،  قدر  يئَتری  گونلرينه،  قيش   )TAXIL( تاخيليندان 
قيش  اولمايانالر،  يئرلری  أكين  ساخالرديالر،  چووال الردا 
دؤنمينه بوغدا آلماق زوروندايديالر. بير پارا كيشيلر بوغدانی 

چووالدا يوخ، َكندی )KƏNDİ(ده ساخالرديالر.

يای دا سونبوللری بيچيپ، خرمنه ييغاندان سونرا، كولَشلری 
ايله  آييريب، سامانالری خارال  بوغداالری  دؤيوپ،  جارجارال 
يئم  قاراماال  اوچون،  قيش  داميندا  سامان  داشييب  كنده 
باجاسيندان  دامين  سامانی  هم  ساخالرديالر.  دييه  اولسون 
ايچرييه تؤكرديلر، هم ده مال – داوار اوچون يونجانی زمی ده 
اوسته  دام  گئتيريب  كنده  قورودوب،  بيچيپ،  بيچين،  نئچه 

تايا قاالرديالر. آرپا دا، دئييلن ساياق قيشا ساخالناردی.

قيشا  كلمی  داش  ايله  چوغوندور  َحيطينده  ائولرين 
چوغوندورو،  اورادا  قازيب،  قويو  داياز  بير  اوچون  ساخالماق 
ساخالرديالر.  ده  پيشيرَمگه  دا  قيش  يئَمگه،  داوارا   – مال 
قويونون)QUYUNUN( )آغزی تورپاقال باسديريالردی. داش 
قويودا   َهَمن  اوچون،  بورانی)BORANI(پيشيرَمك  ده،  كلم 

قيشا قاالردی.
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قورودولوب،  بيَبر  و  )بامادور(  مامادور  أريك،  گونلرينده،  يای 
أله  زمی لرده  مامادوردان  ساخالناردی.  گونلرينه  قيش 
گلديگينده، روب دا دوَزلدرديلر. قورا سويو دا آغزی پالچيقلی 
دا  ايلخيچی  ساخالناردی.  قاباغيندا  گون  قابالردا،  شوشه 
اوزوم سالخيمالرينی  اولدوغونا گؤره، كيشميش  بول  قاناليق 
ايپه باغالييب، هئيزان)HEYZAN( الردان آسيب و قيش دا 
يئَمگه  ائنديريب،  آز   – آز  دييه،  اولسون   )MILAX( ميالخ   

گتيَررديلر. اوزومدن دوشاب دا َچکرديلر!

نئجه كی يوخاريدا قئيد اولوندو أركك قويون يا قوزونو، يای دا 
گونده  بير  اؤَزل  سونرا،  بسله ديکدن  باشالريندا،  پاييزين  و 
دوغراييب،  أتينی  سونرا،  تميزله ديکدن  بوغازالييب  حئيوانی 
قازاندا اؤز ياغی ايله قووورارديالر. َدری و باغيرساغی كسه نه 
دادی  آش  دوغراييب،  آالتين  ايچ  حئيوانين  باغيشالرديالر. 
قازانچادا  بير  باشقا  دا  قويروقو  قووورارديالر.  دييه  اولسون 
قايناديب، اونون أرگين ياغين قووورمانين اوستينه آرتيرارديالر 
كی أت ياغ ايله باسديريلسين! حئيوان ياغلی اولسايدی، ياغی، 
قووورمانی باسديرماغا)BASDIRMAQ(  يئتردی، سؤيله نَردی 
قئيله باسدی! يوقسا آيريجا ياغ آلمالی اوالرديالر. قئيله يا 
قووورما بير ساخسی كوپ و َسرين يئرده، آغزی كيپ باغالنيب 
قاالنی،  قووورلوب  قويروقدان  ساخالناردی.  گونلره  سون  و 
قاتيب  دادينا  آش  جيزلی دان  )CIZLI(آدالناردی.  جيزلی 
قيش گونلرينه ساخالرديالر. او گون ائوين اوشاقالرينا بايرام 
قوناق چاغريليب،  قونشو   – اوالردی! قوهوم  بير گون  كيمی 
ايشگنه ايله قوورولموش أتيَنن ناهار وئررديلر، اوشاقالری دا 

أزديريب قووورما أتينه دويوزدورارديالر!
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يا   )QEYLƏ( قئيله  بو  سويوق دا  قاردا-  گونلرينده،  قيش 
نئچه  قووورمادان  كی  كوپده  اوالردی.  تاپيلميش  قووورما 
پارچا قوپارديب، لپه، يئرالما و بير پارا چاغالردا يومورتا ايله 
ده،  ايله  دادی  پيشيَررديلر. آش  قئيله شورباسی  ده  بيرليك 

نئچه چئشيت آش دوَزلردی.

اورتاالريندان  پاييزين  اوالر  دئمك  كی  گونلرينده  قيش 
نئچه  يا  بير  گؤره  اولدوغونا  – گل چتين  باشالناردی، گئت 
بوغداالردان  ساخالنيالن  بئله كی  پيشيَررديلر،  چؤرک  گون 
َدييرمانا آپاريب، دارتيب اون ائله ديکدن سونرا، ائوه گتيريب، 
ائله مگه خميره  خمير  باشالرديالر.  ائله مگه  خمير  گئجه دن 
سونرا  يوغوردوقدان  خميری  قادينالر  گَركيردی.  آجيتما  يا 
يئتيشديَررديلر و اونون ساخسی سئيين لرده )SEYİN(اوستون 
باسديريب، سحره قالسين دييه، ايليق بير يئرده ساخالناردی. 
سحر تئزَدن قادينالر تَنَسر) TƏNSƏR(ده خمير تنديرينين 
سونرا،  سؤنَندن  اوتو  ألوولو  تنديرين  حاضيرالشيب،  يانيندا 
 )YUXAYAN( يوخايان  ائله ييب،  كونده   – كونده  خميری 
آچيلديقدان  يوخا  و  )OXLOV(يايارديالر  اوخلوال  اوسته 
اوستونده  آياغين  ساج  وقتی  ايستی  تنديرين  اؤنجه  سونرا، 
آزالديقدان  ايسدیسی  اوتون  پيَشردی،  چؤرک  ساج دا  كی 
تنديره  و  ياييليب  )İFİDƏ(اوستونه  ایفيده  يوخاالر  سونرا، 
ياپيالردی، پيشديکدن سونرا چيخاريليب قيراغا قويوالردی. 
اوچون   )GURUMAQ(قوروماق يئرده  باشقا  چؤركلری  او 
َسَررديلر، چؤركلر تام قورودوقدان سونرا بؤيوک سبدلرده كی 
دئييلَردی ساخالنيب،   )ƏLİYƏN  QOZA( ألييه ن قوزا  اونا 
گتيَررديلر.  زمان چؤركلردن سوالييب سوفرايا  اوالن  گَركلی 
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اونودولمازدی.  ياپماق  كؤكه  ده  اوچون  اوشاقالر  دئمه لی 
يوووق  اوچون  اونون  چاتاردی،  قونشوالرا  اييی  چؤَرگين  تازا 

قونشوالرا تازا چؤرک پايی يولالناردی.

دا  تورشو  اوچون  گونلری  قيش  خانيمالر  گونلرينده،  پاييز   
گؤره،  اولدوغونا  بول  مامادورون  ده  هم  سوغانين  قويارديالر. 
قويوالردی.  ائولرده  تورشوسو  سوغان  خيردا  اؤزلليکله، 
شوشئيين   كی  قابالردا  شيرلی  و  ساخسی  تورشوالری 
كيپ  آغزينی  قويالييب،  يئره  )ŞÜŞEYİN(آدالناردی، 
دا  خانيمالر  پارا  بير  ساخالرديالر.  گؤنلره  سون  باغالييپ 
تورشو  ايچينده  سيركه  ايله،  اؤزؤمؤ  جيغا  جيغ  و  شاهانی 
سوفرايا  قوناقالرينا  كلی  ايسته  گونلرينده  قيش  دوَزلديب، 

گئتيَررديلر.

بوغدانی  ايدی.  يارما  ده  بيری  زومارالريندان  قيشين 
قازان  بوغدانی  قدر  بير  سونرا،  َگتيَرندن  ائوه  ييغيشديريب 
بو  قورودارديالر.  قاباغيندا  گون  سوزوب  قايناديب،  دا 
َقلبيردن  دارتيب،  َدگيرمانيندا  أل  بوغدانی  قورودولموش 
تندير  و  يارما آشی  ايله شيله،  يارما  اووسارديالر.  كئچيريب، 

آشی )قابلی( پيشيَررديلر. 

بير ده قووَوللی بوغدادان خمير دوَزلديب و او خميری يوخايان 
اوسته َكسيب و اَريشته دوغرارديالر. اريشته لری گون قاباغيندا 
سيجيم دن آسالييب قورودارديالر و سونرايا ساخالرديالر كی 
اريشته لرين بير قدرين ده قووورارديالر. اريشته دن فايداالناراق 

هم آش و هم ده  دملَمه حاضيرالرديالر.

يورقان،  ائوين  ائدرَكن،  حاضيرليق  گونلَرينه  قيش  قادينالر 



51 124

يوووب،  گونلرينده  يای  كيليمين  و  پاالزالرين  دؤَشك، 
دا سؤكولَردی،  يای  دؤَشك  يورقان،  تميزليَيرديلر.  قورودوپ 
چيرپی     يونالری  سونرا  قورودوالردی.  و  يووولوپ  يونالری 
)ÇIRPI( آغاجی ايله چيرپيب و كؤپوشگه َدرديلر! سونرا يونالر 
آستارالرا دولدورولوپ و يورقان – دؤشگی سيرارديالر، اوزو 

)ÜZÜN( چکيپ، سويوق گونلَره ساخالرديالر.

پاييزگونلرينده، سويوقالر دوَشنده، ائولرده كورسی قوروالردی. 
قديمي ائولرده، يوخاری باشدا، حوَضك آديندا داياز بير دؤرد 
بير  باالجا  آراسيندا،  او حوَضگين  اوالردی كی،  يئر  بوجاقلی 
تَزک دن  چوخدا  و  قاالرديالر  اود   تنديرده  ايدی.  وار  تندير 

استفاده اولوناردی!

آليشيق سؤنَندن سونرا اودون اوستون كؤل ايله اؤرتوب، بير 
بير گون  يانديراجاق  بو  قويارديالر.  يئری آچيق  نفس  باالجا 
سوَرسينده ايستی وئَرردی. سونراالر زامان گئديشينده اوجاق 
يوقسا تندير ائودن ائشيگه داشيندی. اود اوجاق دا قاالناردی و 
اودون يا َخکه كؤزلری بير مانقالدا، كورسونون آلتينا قويولوب، 

گينه ده اوستو كول ايله باستيريالردی.

حوضه گه  اوسته  پاياالری  قوشوالردی،  آغاجدان  كورسی 
يورقان ساليناردی  يئکه  بير  اوستينه  قوروالردی. كورسونون 
دؤرد  كورسونون  دئييرديك.  يورقانی   – كورسو  اونا  كی 
يانينا مه سيب )MƏSİB(آد وئريلميشدی. هر مه سيبده باال 
دؤَشك ساليناردی، دووارا داياق دا ميتککه قويارديالر. دئمك 
آشاغی  و  اوالردی  دايانماق  دووارا  يانيندان  اوچ  كورسونون 

مه سيب ده داياناجاق يئر يوخ ايدی.
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ده  اؤرتوگو  كورسو  باشقا،  يورقاندان  اوستينه،  كورسونون 
دوزه لردي.  پارچادان  يا  جئجيم دن  اؤرتوک  بو  ساليناردی. 
قيش گئجه لرينده كورسونون دؤرد مه سيبينده ياتارديالر كی 

كورسو يورقانی ياتماغا و ايسدی ساخالماغا يئَترلی ايدی.

يون  كؤيَنك،  يون  قادينالر  َگلديکده،  گئييمينه  قيش 
دؤشلوک، شال، بؤرک، يون جوراب و شالوار، بير پارا زامانالردا 

يون دوالق حاضيرالرديالر.

گون  آريدارديالر،  يوووب  سوالردا  آخار  اؤنجه  يونون  قويون 
داراخالييب  ايله  شانا  يونالری  سونرا،  قوروداندان  قاباغيندا 
آچارديالر. آچيلميش يونو، َجهره)CƏHRƏ(ايله أييَررديلركی 
ساپالری  ساريالردی،  ميلينه  َجهره نين  دؤنوب  ساپا  يون 
نه  ميليَنن  اونونال  ائديب،  يوماق  ساپی  بويارديالر.  َگَركيرسه 
 (  )GÜZƏM( ايشلرينه گوَزم  اَل  بو  گَركيرسه توخويارديالر. 

توخوما دئييلردی.

جورابالر  بويالی  اوچون  آداخلی الر  و  گئنجلر  اوشاقالر، 
توخوناردی كی اونالرا سونقور)SONQUR(جوراب دئَيرديك. 
قويون َدريسيندن ده  كوله جه )KÜLƏCƏ(دوزلدرديلر. وارلی 

كيشيلر، قويون دريسيندن كورک ده تيکديريب گيَيرديلر.

دامالری  سوواخلی  اؤتور،  قورونماقدان  قاريندان  قيشين 
دامجيالماسين دييه، سوواغين تازاالماق گَركيردی. سوواخلی 
دام ييرتيق – ياماقال دوَزلمه سئيدی، سوواق ائله مك زوروندا 
اولمالی ايدی. دئمك كی قيشدا هم كوَركله قار كوَرمك، هم ده 
داما اودون، يونجا ييغماق، يوخاری دا قئيد ائتديگيم زادالری 
قورودماق و ... دامين سوواغين أمَنن     )ƏMNƏN( ساالردی. 
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كوردلَر يولوندا، َكندين بيتديگی يئرده، تورپاق قازان آديندا 
اولسايدی،  گَركلی  تورپاق  أت  كيمسه يه  ايدی،  وار  يئر  بير 
هه ليت و ائشَشكله اورادان داشيييب ائوه گئتيَررديلر. حيط 
 ده تورپاغی سو و سامان ايله قاريشديريب آياقالرديالر، سوواق 
يا دا پالچيق يئتيشديکَدن سونرا، اونو دول، وئديره و يا رزين 
دوال دولدوروب، سيجيم ايله داما َچکرديلر. دامی بير بوجاقدان 
باشالييب ماال ايله سووايارديالر. دام سوواقالناندان سونرا، أن 
سون بوجاقدان يئره يئنرديلَر و بير ايکی گون داما چيخماق 
قوروسون )QURUSUN( دييه ياساقالناردی. سوواغا سامان 
نَدن  چاتالماماسينا  ده  هم  بَركيمه سينه  اونون  هم  قاتماق، 

اولوردو.

قيش گونلرينه ساخالنان يئميشلَر، بادام، گيرَدكان، كيشميش، 
صانديقالردا  دوَزلميش  آغاجدان  كی  بيلَردی  اوال  نار  و  ايده 
آليب، سامان  قارپوزو  ماماغان  كيشيلر  پارا  بير  ساخالناردی. 
تنديرينين  خمير  قورويارديالر.  گئجه سينه  چيلله  ايچينده 
ساليب،  تنديره  دا  چوغوندور  قيرميزی  سؤنَركن،  اودو  سون 

اودونان كولون ايسديسينده پيشيريب، سويوب و ييَيرديلر.

ايله  رازيانه  اوغارديالر،  پنيری  يايدا  كوپه)KÜPƏ(پنيری: 
دولدورارديالر،  شوشئيينه  بير  قاتيشيغی  بو  قاتارديالر 
اوغما  قاپاتماميشدان،  آغزين  قابين  گؤره  ائشيتديگيمه 
پنيرين اوستون يون ايله بَركيَدرديلر. شوشئيينی دولدوروب 
قويالرديالر.  يئرده  بير  َسرين  يؤنَدن  تَرس  بَركيَدندن سونرا، 

قيش گونلرينده كوپه پنيری يئمكلرين، بيريندن اوالردی.

قيش گئجه لری اوزون اولدوغو اوچون، قوهوم – قونشو، هم 
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بيرـ بيريني يوخالسين، هم ده زامان گئتسين دييه، گئجه لر 
قارانليق،  قارلی،  باخمادان،  سويوغا  قار  گؤتوروب،  فانوسو 
سويوق و پالچيقلی تنگه لرده )TƏNGƏ(يوال دوشوب اوتورماغا 
يورقانين  كورسو  تَپيليب!  مه سيبلرينه  كورسونون  گئدرديلر. 
كورسونون  ساعات  نئچه  بير  چکيب،  اوستلَرينه  قدر  دؤشه 
دؤوَرسينه ييغيشيب اوتورارديالر. باشارانالر و ياشليالر ناغيل 
 – تَکمه  – گول،  اوالردی. گول  تاپماقدا  تاپماجا  سؤيلَرديلر. 
بيری  اؤَزلليکلريندن  اوتورماقالرين  بو  اوينارديالر.  ده  جوت 
بئله كی ميالخ،  ايدی!  )ŞÖVŞƏRƏ( يئمك  شؤوَشره  ده 
گيرَدكان، فيليق بادام، ايده و نار كيمی يئَملی لر، َمژمئيی ده 

كورسو اوسده قويولوب هاميليقال يئييلَردی.

گئجه لَرده،  اوزون  گؤره،  اولدوغونا  ساوادلی  آتام،  َمنيم 
ياخين  محرمه  شبستری،  كورد  حسين  نامدار،  اميرارساالن 

ُقمری، بايرام گئجه لرينده ده قصيده اوخوياردی.

قيشين قارلی گونلرينده، دوشاب ايله قاری قاريشديريب، اونا 
ايلخيچی دا قار– بوالغی دييرديلر و او زامانين دوندورماسی 

كيمين قاشيق ال مئيل بويورارديالر.

يازديغی  كتابيندا  ايلخيچی  ساعدی،  غالمحسين  دكتر 
كيمين، كندين آشاغی مه چيدين )مسجد( يانيندا، چئشمه نين 
واريدی كی  آغاجی  توت  قارا  بير  گؤلونه چاتاندا،  سويو كند 
أسگی  آغاج چوخ  أكميشدی.  آغا  ريضا  اونو،  گؤره  دئييلَنلره 
اونون توتالری يئتيَشنده َكند اوشاقالری آغاجا  بيری ايدی، 
داراشارديالر. بو آغاج كندين آدامالرينين اوَرگينده حؤرمتی 
واريدی. بئله سؤيلَنردی كی قوس آيی باشالنان گئجه، آغاجين 
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بوتون يارپاقالری تؤكولردی و دوغوردان دا بئله اوالردی!!  

ايلخيچی كندينده، باال چيلله باشالناندان سونرا، ايلك جوما 
آقشامی نبی بایرامی آدی ايله عزيزلَنردی، بئله كی اوشاقالر 
كيبريت  يا  قابيغيندا  گيردكان  گئديب،  باشينا  چئشمه 
سويونون  چئشمه  يانديريب  اونو  قوشوب،  شمع  قوتوسوندا 
توت  َهمن  سونرا،  گئچندن  كوره دن  بوراخيب،  آخارينا 
آغاجی نين يانيندان يانا – يانا سووشاندا سئوينيب تيکرار بو 

ايشی گؤَررديلر.

َدملرديلر.  دا  پيلوو  ايلخيچيلی الر  آدالنان گئجه  بايرامی  نبی 
ايله قاتيب  اؤَزلليكله بوغدادان قووورقا دا قوووروب شاهدانا 
ييَيرديلر، او گئجه اؤنجه َدن  پيشيريلميش كؤكه لرده گيرده 
آديندا َمش عسکر آقا گيلدن، ايستيينلره پايالناردی. هم ده 

ايده اونو)UN( شکر ايله قاتيشيب قوووت توزو دوَزلينردی.

او چاغالردا، نفت َچتين أله گلردی. بيزيم كنديميزده، المپا 
ياغی آدی ايله تانينان بو ماده، فانوس دا، المپا چيراغيندا و 
زنبوری ده ايشله نردی. سونراالر پيله ته و نفت ساماوارالردا دا 
يانديريالردی. چوخ عاييله لر َچللَك آدلی قابالردا، توكاندان 
وارلی  چيراغی،  زنبوری  َگتيَررديلر.  ائوه  آليب،  ياغيني  المپا 

عاييله لرده و قوناقليقالردا استفاده اولوناردی. 

   سون

  متن ده گئدن بير پارا سؤزجوكلرین آچيقالماسي
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1-آجيتما: خميردن بير كونده َگلن دفعه يه ساخالماق = خمير مايه.

2- اَم: اوال بيلسين كي اَمك دن گليب! ايشه ياراماق، فايدالی.

3- اَمَنن دوشوب: داهی ايشه يارامير، فايداالنماق اولمور.

4- اوخلوو: يوخانی يايماق اوچون آغاجدان يونوالن اسباب، وردنه. 

5- ایفيده: يوخانی تنديره ياپان اَسباب. 

قووورمانين  كی  ايدی  اولمالی  اوقدر  قئيله ده  ياغ  باسدیرماق:   -6
اوستينده دايانسين. 

7- بورانی: دوغرانميش داش كلم دن پيشيريلَن  بَرک آش. 

8- پَه یه : مال ساخالماق اوچون، قالين دووارلی آلچاق دام.

9- تاخيل: بوغدا، آرپا، ... غالت.

10- تالبار: اوستو اؤرتولو، آنجاق دوواری اولمايان يئر، هانگار كيمی.

11- تنَسر: ايلخيچی دا َحيط ده اوالن ميتباخا دئييلردي.

12- تَنگه: دار كوچه، دربند.

13- َجهره: يونو اَييريب ساپا چئويرن َدزگاه. 

14- چئشيت: جور به جور، نئچه نوع.

آغاجين  داواملی  قوللو  ايکی  اوچون  چيرپماق  يونو  چيرپی:    -15
شووكه سی. 

16- خارال: ايپليك دن توخونولوب تيکيلَن يئکه چووال. 
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17- خميره: آجيتمايا ايلخيچی دا خميره ده دئييلَردی.

18- َخكه : كؤمور خيرداالری.

19- دؤشلوک: قولو اولمايان جيليتقا. 

20- دوالق: آياق دا توپوقدان اوسته ديزه قدر دوالرديالر.

21- زیل: يئکه حئيوانالرين فضوالتی. 

22- ساج آیاق: تندير اوسته قويوالن َدميردن دوزلميش اوچ هاچا )آياق(. 

23- سئيين: بؤيوک، گيرده ساخسی قاب. 

24- سيجيم: ايپليکدن هؤرمك له اَله َگلن اوزون َكندير.

25- شؤوَشره: اوال بيلسين كی فارسی سؤزو َشبَچره دن گليب.

26- شيَشک: بير ياشدان بؤيوک اَرَكك قويون.

27-  فيلخا )فيليق(: قابيغي اينجه ال ايله راحت سينان بادام. 

28- قارامال: بؤيوک مال، ايَنك، گاميش، اؤكوز، َكل و ... .

29- قاالق: قاالمالی يئر، يابباالرين بير ـ بيرينين اوسته قاالنان يئر.

30- َكرمه: قويون و گئچی لرين قيشدا، آغيل دا قاليب بَركيَين فضوالتی.

31- َكندی: اَت پالچيقدان دوزلميش اُستووانه كيمين بير بؤيوک يئر.

32- كودَدر: ايلخيچی نين قوزئيينده َكند آدی.

33- كورک: قوللو و اوزون قويون دريسيندن دوَزلميش پالتو.

34 - كوله جه: بورادا قويون َدريسيندن دوزلمه دؤشلوک آنالميندادير.
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35- ميالخ: اوزومو هئيزاندان آسارديالر، زامان گئديشين ده قورويوب 
ميالخ اوالردی.

36- َهليت: َقزيلدن دوَزلميش آغزی آچيق قوم، تورپاق و كول داشيماق 
اوچون جاوال. 

37- هئيزان: دامالری باسديريالن ديَركلر.

يايماق  يوخا  دوزلميش  آغاجدان  دا  يا  ساخسی دان  یوخایان:   -38
اوچون آراج.

ساپي  ايله  كلَفجه  ائديب،  كلف  سونرا،  اَييرندن  ساپي  یوماق:   -  39
آچيب، يووارالق شکلينده ييغماق.

40- ریضا آغا: دكتر ساعدی نين يازديغی ايلخيچی كتابيندا بو كيشی 
بؤيوک  آغاليق الرين  و  اولوب  بورادا ساكين  و  ائتميش  ايلخيچييا كؤچ 
آتاسی ساييالر و َمشدی عسکر آغا: ايلخيچی دا ايکی آغاليق وار و بو 

كيشی اوچونجونه منسوبدور. 
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ائالتالرينیــن ســهند
ــالقدانكؤچمهسي قیش

هاوار عبادی

سهند داغی نين ائالتالری يازدا سيزده دن سونرا قيشالقدان 
كؤچمگه چاليشارديالر. اونداكی چايالرا سد وئريلماميشدی. 
ايل يازی چايالر داشيب، كنده كسکده چوخلو خسارت  هر 
ووراردی. ائالتالر دا تئزليکجه قيشالقدان دبريليب داغالرين 
دؤشونده يئرلشرديلر. اونا دا »يازالق« دييرلر. اوردا دا گونده 
بيرينجلی كره  ياغيش چيرپاردی.  آالچيقدا، كؤمه ده هر آن 
ـ  قيز  گورولداياندا،  گؤی  چاخاندا،  ايلديريم  ياغيب  ياغيش 
گلين، گنج، يئنی يئتمه بيرينجی گؤبلك منيمدير دئيرديلر. 
ياغيش كسندن سونرا قيز ـ گلين، جارـ جاوان، داغدا، زمي ده 
يئرينده  چيخ.  دونبال  )گؤبلك-گؤبلك  آختاراركن  گؤبه لك 
دا  اونو  گتيررديلر.  ييغيب  گؤبه لگی  دييه-دييه  پالچيق  قارا 
گؤبه لگی  آنامدا  منيم  پيشيرردی.  كؤزده  اوجاقدا  كيميسی 
قايناديب سويونو سيخارداردی. سوغان، ساری كؤک، بير ده 
شيت شور قاتيب، ساری ياغال قوووروب، دادلی يئمه لی بير 
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خؤرک پيشيرردی. بير ده قيزالر شوخومدان چييه لك1ييغيب، 
هؤروب گتيريب اوجاقدا كؤزده قيزارديب ييردلر. زوخلو سودلو 
انگل  هرنه  بدنينده  انسانين  دا  او  ييرديلر.  ييغيب  يئمليك 
به رنگ  آپاراردي. چييه ليين رنگ  آرادان  اولسايدی ساليب، 
اْوتو اوالردی. هؤرنده گؤزل ناخيشلی بير هؤروک چيخاردی. 

اورتاسی ساريمتيل، قيراقالری كؤيومتول اوالردی.

سيزده،  يوخودو،  زاد  بير  آديندا  سيزده  ايچينده  ائالتالرين 
دهليزه دئيرلر.

1 - سوغانی اوالن باشی رنگ به رنگ بير بيتگی ايدی. سوغانی چيی اوالندا 
بيشمه ميش يئرآلما دادی وئرردی آما بيشنده گؤزل تاملی يئمه لی اوالردی. 

چييه لك توت فرنگی دئييلدی. چييه لك توت فرنگی دئييلدی.
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دمیرچيخاراباسي1كندینین
فولكلورونداناؤرنكلر

رباب فيضي زاده )ائل قيزي(

پاتختي و مراسم روسري انداختن )دوواق آتدی(:

»دوواق يايليقی« در قوواره بزرگ با رنگ صورتی و قرمز و يا 
از يك روسری  از جنس حرير و بزرگتر  پارچه ی قرمز رنگ 
معمولی می باشد. اصوالً خانواده ها برای عروس بزرگ خانواده 
دوواق تهيه می كردند و برای عروس كوچك خانواده دوواق 

عروس بزرگ را  امانت می گرفتند.
پاتختی سه روزه 

توسط  عروسی  از  بعد  روز  سه  كه  سنتی  مراسمات  از  يکی 
زنان اجرا می گردد. به اين صورت است كه فاميل عروس بعد 
از سه روز به صرف ناهار به همراه زنان فاميل داماد در خانه 
تازه عروس جمع شده و بعداز صرف ناهار به اجرای مراسم 
می پردازند. هزينه ی دوواق آتدی  برعهده پدر عروس می باشد. 
از  بچه ايی  پسر  )دوواق آتدی(  انداختن  روسري  مراسم  در 
برمی دارد.  نوعروس  سر  از  را  دوواق  با چوبی،  داماد  خانواده 
از  كه  هديه ايی  و  می پردازند  شادی  و  رقص  به  زنان  سپس 
اردبيل،  استان  در  مغان  منطقه  در  خرابه سی  دميرچی  روستای   -1
مركزيت جعفرآباد  )با  بخش قشالق دشت  مغان،  بيله سوار  شهرستان 

مغان( در دهستان قشالق جنوبی قرار دارد.
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طرف پدر عروس كه در گذشته اسباب اوليه  زندگی ازجمله 
سماور زغالی، چراغ زنبوری و...به عروس هديه می دهند. در 
آخر زنان، عروس را به نزديکترين چشمه آب و يا چاه می برند. 
اينگونه كه يکی از زنان جوان فاميل يك كوزه از آب چشمه 
پر كرده به دست عروس مي دهد و سه بار به نيت سه روز كه 
عروس در حجله بوده،عروس از آب كه مظهر حيات و پاكی 
است از روی چشمه  می پرد. بدين ترتيب مراسم دوواق آتدی 

)اوچ گونلوک( خاتمه می يابد.

خاراباسی  دميرچی  روستای  در  گذشته،  در  يادآوري: 
چشمه های آشاغی بوالق و يوخاری بوالق  و نورالی قويوسو 
چاه و چشمه هايی بودند كه نوعروسان در روز مراسم دوواق 

آتدی از روی آن می پريدند.

گلين كؤینگی 

كئچميش زاماندا، بيزيم كند ده خينا ياخدی گئجه سی اوغالن 
آدامی هابئله آغ بيرچکلر، گلينين خلعت لريني: توی باشماغی، 
تومان ـ كؤينك، يايليق، خينا، آلينليق، دوواق، دؤشلوک و هر 
كيمسه گوموش، يا دا قيزيل هديه وئرسئيدي هاميسيني بير 

بوقچا، يا دا مجمعه ده  قيزگيلين ائوينه آپاراردير.

دئملي گلينين توی  كؤينگی فرقيلی اوالردی. گلينين تومان 
تيکيب،  بيرچگی  آغ  بير  ائلين  يا  و  قاينانا سی  كوينگيني  ـ 
اوستونده  پورچومو  پور_  قاتالمازديالر.  آياغيني  كوينگين 

قاالرميش.
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اوچ گونليکده كی، قيز آدامی گلينين ائوينه گئدرديلر. دوواق 
تيکن  گيني  كوينه  گلينين  سونرا  مراسيميندن  گونو  آتدی 

قادين، گليب كوينگين آياغيني كؤكلردی.

دئييلنلره گؤره دميرچي خاراباسي كندينده گلين كؤينگيني 
»سهيال  ننه لري  بؤيوک  طايفاسي نين  قاسملو  تيکمك 
بيرينين  گلينلريني  اؤز  حتي  دوشردي.  بوينونا  خانيم«ين 

كؤينگيني، او رحمتليك اؤز الي ايله تيکيبميش.

چؤرک  بيشرمه كولتورو

تندیرین اجزاسي نين آدالري: كيلفه، چاتغی، پييه، تندير.

بير  اوالن  چؤله  باشی  ديبيندن  تنديرين  كيلفه  كيلفه: 
باجادير. بير باشی تنديرين ايچينده اوالن بو باجا هاوا چکن 
بورو كيمي عمل ائدر. هوا، كيفله يولو ايله تنديرده گل  ـ گئت 
وئرر.  آليب  نفس  كيلفه دن  تندير  باشقا سؤزله دئسك،  ائدر، 
اونون  چيخماز،  چؤرک  بوغوالر،  آليشماز،  تندير  كيلفه سيز 

اوچون كيفله سيز تندير اولماز.

چاتغی: كيلفه نين تنديرده اوالن باشينا چاتغی دئييلر. تنديري 
چاتما  كرمه سی  قويون  دنه  ايکي  چاتغينی  اّولده  قاليياندا 
شکلينده چاتغينين اوستوندن قوروب، سونرا باشقا كرمه، ياپبا 

و اودون ساالرالر.

پييه: ساری پالچيق قارشيغيندان كئچی َقزيلی، گون َديميش 
ـ  اوسته  يئريندن  تندير  تاپتاالييب،  گوزه می  ايله  طليسی 
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اوسته چينله يندن سونرا تندير چيخارديالر. هر قادين تندير 
باشاريغا نئچه  بو  اولماليدير. دئمك  باجاريغينا مالك  قورماق 

ايللر تجربه ايله آرديجيل ايشله مك گركير.

چؤَرگين  ايشله نيلسه  دوزگون  پييه سی  تنديرين  آرتيرما: 
داليسي قاييتماز.

چؤرک پيشيریلن گونون ایشلری:

بير گون قاباق قاالقدان، كول چيخاردان الپاكگه يادا كی زيبيل 
آتان ايله تنديرن كولون چيخارديب، آپاريب كوللوگه تؤكرلر. 
سئچمه دن  اودون،  پاپبا،  كرمه سی،  قويون  قاالقدان  سونرا 

گتيريب، صاباحا ايراهالرالر.

اؤروشه  داوار  ـ  مال  چيخماميش،  گون  واخليدان  اصلينده 
تئشت  باالجا  بير  باشيندان  تايی نين  اون  آناالر  گئتمه ميش، 
اوستونو  ائديب،  خمير  قاالنيني  گؤتوروب  »اورفاليق1«  ده 

باسديرارالر.

واخليدان تنديرين توستوسو ياز َچنی كيمي كتده اَيله شير و 
گون چيخاندا ايستی چؤرک قوخوسو باهار چيچکلرينه تاي 

عطرينی چئوره  يه يايير.

خمير ائيله يندن سونرا، تنديری ساالرالر. تندير ساالن آنا آرادا 
هم مال ـ حيوانين ساغيب ناخيرا قوشار، هم ده ِكی خمير 
دؤشندن سونرا قيزـ گلين لری سسله ير كونده، كونده له سينلر.

دئيه  ياپيشماسين  تاباغا  تاختاـ  ياياندا خمير  اورفاليق: كونده ني   -  1
اونون اوستونه اون سه پيلر، او اونا اورفاليق دئيرلر.
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كونده لری مجمعه لره يا دا قوراما اوستونده دوزرلر. بير قورامادا 
ايسالديب كونده لر قوروماسين دئيه اوستونه بير پارچا ساالرالر.

آنا، قيز ـ گليني سسله ین چاغ:

دوشه،  قالير  آز  تندير  باال  آی  باال!  آی  ساالر:  كوی  های 
گونون ايشيلتيسی داغين دالينال ايشيلدايير داها بئواختدير، 

اَل ـ آياق ائيله يين.

تنديرين اودو توو ايله ياناندا دئيرلر: »تندير َهنيرتی وئرير«. 
اؤتوروشسون1  تندير كؤز ساليب،  تندير هنيرتی وئرنده داها 
دئيه اونون اودون سالمازالر. تندير اؤتوروشنده، دئيلر: تندير 

دوشدو2 .

تندیرین باشيندا ایشله نن آراجالر: تاختا، اوخلو، شيش، 
هيريفده، تندير بئلی، تنديرن آغيزی.

تاباغيني  تاختا ـ  اؤز  كيمسه  هر  واختدا  پيشيرن  چؤرک 
ايراهالديقالري  اؤنجه دن  سونرا،  دوشنده  تندير  گتيريب، 
كونده لري ياييب، چؤرک پيشيرمگه باشالرالر. كونده لري قيز 
ـ گلين ياييب، ياشلي آنا ياپار. دئمك  تنديردن چيخان ايلك، 
اوچ الواشی يئمزلر، اونو ايته آتارالر. بو ايشين ندني بئله دير 
پييه سينده  ايچه ری  اونون  قاراسی  ـ  هيس  »تنديرين  كي: 
اَيله شر. هامان هيس ـ قاراسي اؤنجه ياپيالن چؤرگه ياپيشار، 
و  ايت  اهلي  كند  بيلر.  گتيره  اينسانا خسته ليك  يئمك  اونو 

1 - اؤتوروشمک: تندير كؤز ساليب، هيس ـ تؤستودن دوشمك.
2 - تندیردوشدو: آواجا قادين، قيزـ گلين لر تندير باشيندا دؤشه ييب، 

چؤرک ياپماغا باشالرالر.
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اونو ديل سيزـ  اينانديقالري اوچون،  اولدوغونا  كؤپگين وفالي 
آغيزسيز ساناراق، اللرينده اوالن نعمتي ايت ايله بؤلوشرلر، او 
اوزدن تنديرين ايلك دؤور چؤركلريني او حيوانالرا پاي وئررلر. 

آرتيماليدير، چؤرک پيشيرمك ايشي بيتندن سونرا، كپك له 
اولموش چؤرک لردن »كوت« توتوب تنديرين  آرپاالري زاي 

كولونده باسديرارالر.

باشيني  ـ  ال  تنديرين  سونرا،  ساليميندان1  ايلك  تنديرين 
ايکينجی  تنديرين  ساليب،  اودون  تزه دن  ييغيشديريب، 
تنديرين  چيخاردار.  تشت  بير  ساليم  ساالرالر.  ساليمی 
تندير  گئده  ـ  گئت    چيخاردار.  چؤرک  چوخ  ساليمی  ايلك 
سووويار. سووويان تندير تئزـ تئز چؤَر ک چيخارتماز. چؤرَ ک 
ايله  شيشی  تندير  بيريسی  آچارالر.  كيلفه نی  چيخاندا  قورو 
ترپه در،  كؤزو  آتدان  )يانی  وئرر  كوروک  چولوندن  كيلفه نين 
وئرمك«  اوز  »تنديره  ايشه  بو  تنديره،  باسين  يئل  كيلفه دن 
قورو  ـ  قوپ  چؤَرک  داها  سونرا،  وئرندن  اوز  تنديره  دئييلر. 
چيخار، او زامان تنديرين باشيني ييغيشديريب، يئني ساليم، 

ساالرالر.

بير ساليم دا تشت  يارم  آواجالر  و  قادين  تجربه لی چؤرَ كچی 
چؤرک چيخاردارالر. 

ساليمين اورتاسيندا اوشاقالرا ال چؤَرگی سارالر. ال چؤَرگی 
ال بويدا چؤرک اوالر. اونون كونده سينه ساری كؤک، شکر، ال 

1  - تندیر ساليمي: ائل آراسيندا هردؤنه تنديره اودون يا دا سئشمه 
سالماغا بير ساليم دئييلر.
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ائوينده اولسا قويروق جيزليغی آرتيريب، ياپارالر.

قادينالر  بيشيريلن گونو  آناالر چؤرک  اوالراق كتده  بير دب 
بير ـ بيرينه مدد وئررلر )يانی آواجا اوالرالر( قادينالرين هر 
گليب  قادين  قونشو  اولسا،  گونو  پيشيرن  چؤرک  بيري نين  
چؤرک  او،  دا  قادين  بو  يايار.  كونده له ييب  خميرين  اونون 
ساليمندا  سون  چؤرگين  گئدر.   وئرمگه  مدد  گونو  بيشيرن 
آواجييا »پنجه بيش« )كؤكه( ساالرالر. آواجا ائولرينه گئدنده 

عايله سينه آپارار.

چؤرک پيشيريلن گونو ايلك ساليمدا ائو ييه سي نين عايله سی 
و ياخين قونشوالر گليب، سحر يئينتی لرينه ايستی تر الواشين 
آراسينا موتال پئنديری ياخيب چوبان بلله سی توتوب، يئيرلر 

و ائولرينه ده چؤرک آپارارالر.

يئمزلر،  بيميش غذا  او گونو  اوشاقالری  ائوين  چؤرک پيشن 
هر اوشاق تنديردن بير قاخ قاتل )قوپ ـ قورو( الواشی آويب، 

شور، يا دا موتال پئندير ياخيب يئيرلر.

آناالر دا تنديرده  گاهدان پئنجه ييش ساليب، بير قابدا ساری 
ياغي قند آوونتوسونا قاتيب يئيرلر.

باشيني  تنديرين  سونرا،  بيتدن  ايشي  بيشيرمك  چؤرک 
ييغيشديريب، قونشو، باجا تازا يودوقالري تومانـ  كؤينکلرينين 
سونرا  ساليب  تنديره  گتيريب،  اوچون  آچيلماق  قيريشالري 

چيرپارالر.

ايشين سونوندا ائو يئيه سی شام يئيينتی لرينه ائوده يئرآلما، 
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يا دا اولسا تازا كسيلن حيوانين جييارـ باغيرين، باغارسيغيني 
بيشندن  باسديرارالر،  كؤزونده  تنديرين  دولدوروب  ايچينه 

سونرا شاما ائدرلر.

آغزی  تنديرين  اگر  صاباحيسي  گونونون  پيشيريلن  چؤرک 
گئديب،  چاغی  سحر  قادين،  پيشيرن  چؤرک  اولسا،  ايستی 
ايستی سی  تنديرين  سالالر،  ايچينه  تنديرين  قيچالريني 

جانينا َدييديکجه دينجه ليب يورغونلوغو جانيندان چيخار.

توی چؤرگی :

پيشررلر. دب دير  اؤنجه  بازارليغيندان  گلينين  توی چؤَرگين 
ِكی توی چؤرگين ائو ييه سی ياييب، ياپماز. ائل ـ طايفانين 
قيزـ گلينی كونده لري يايارالر، بير آيری قادين افتخارال توی 
چؤرگيني  پايار. بوتون ائل ـ طايفادا ائشيديب بيلن قادينالر 

بير شيرينجه ليك تنديرين باشينا آپاريب شنليك ائدرلر.

گونو  او  گولوب  دئييب،  اولونار.  قوللوق  ايله  چای  قوناقالرا 
شنليکله كئچيردرلر. ائدرلر. ياخماج  ايله پئندير و ... او گونو 

تنديرين باشيندا بول اوالر.

چؤَرگی ياپان قادينا شيرينليك آدي ايله، زحمت ياناسينا هم 
توی ييه سی، هم ده ياخين قوهوموالري خلعت وئررلر.

نئچه چؤرک آدي:

آجيتما، الواش، سوتدی چؤرک، يوخا، پئنجه ييشگی، فطير، 
كوكه، ال چؤَرگی
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ایشلر،  دوشن  بوینونا  قادینين  بير  چاليشقان 
چئوره سينده اوالن شخصلرین دیليندن:

اري: آرواد، دان اولدوزو باتماميش تنديری سال بئواختا قالما!

تؤيوغون  كؤک  ساغ،  مالی  چيخماميش  گون  آرواد  اري: 
جوجه لرينه ده اوماج ائله!

آناسي: من يوخودان دورماميش صوبحانه می ايراهال!

كيچيك: ننه منه پئنجه ييشك پيشره سن؟!

باجيسي: باجی بويون شهره خسته خانيا گئديرم، بال اوغالننان 
هادير اوالرسان!

ـ  تومان  ده  منيم  تندير سوووياندان سوهرا  باجی  قونشوسو: 
كوينگيمی تنديره ساالرسان قيرشيغی آچيالر.

اوغولو: آنا قازان گتير قويونالرين باشين توتوم سن ده ساغ.

خميرلی  ييغيشديرديم،  باشين  تنديرين  آرواد  آی  اري: 
تشت لری يووارسان.

چيقيلی قيزي: آناشامی چك، منی ياتيرد.

حاماما  گل  آليشديرميشام،  آلتين  قازانين  آنا  قيزي:  بؤيوک 
آپاريم جانين يورغونلوغو چيخسين.
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ساچ باغی:

»تئل سر« سنتی است كه در گذشته و بيش از پنجاه سال 
موی  بافت  ته  به  موهايشان   زيبايی  برای  مغان  زنان  قبل 
يايليق  از  زير  را   زيبا  »تئل سر«  اين  و  بستند  می  سرشان 

بيرون می آوردند.

در تئل ساچ باغی )سر سنتی( از پولك، مونجوق  و قوتاز كه از 
پايين آن آويز می شد زيبايی آن را دو چندان می كرد.

تل سر سنتی ) ساچ باغی( جزو صنايع دستی عشاير محسوب 
می گردد و توليد و احيای آن می تواند در كنار ساير صنايع 
اقتصاد  رونق   به  و  اشتغال  ايجاد  زنان  برای  عشاير  دستی 

خانوار كمك بکند.
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ازبازیهایسنتیشهرمیانه

داود رضايي 

گردكان اویونو 

شايد يکی از جذاب ترين و پيچيده ترين بازی های محلی ميانه 
حال  در  بازی  اين  اصطالحات  بطوريکه  باشد،  بازی  همين 
شده است  ضرب المثل  به  تبديل  ميانه  مردم  بين  در  حاضر 

مثل:
ميتمه قوران يوخدو

گل هينيش اوالق

شيقيديما دوشدو و . . . 

نحوه بازی: 

يك  بايد  بازی  اين  در  هر كس  زير  اصطالحات  به  توجه  با 
معموال  ميت  »ماداليق«  تعدادی  و  باشد  داشته  »ميت« 
و  نمی شکست  به زودی  گردويی سخت و خاص می شد كه 
لنت« دور  با »چسب  تعيين شده  از پيش  قانون  گاها طبق 
آن را چسب می زدند تا قابليت و دوام بيشتری داشته باشد و 
حتی طبق توافق مغز گردو را خالی می كردند و بجاي آن قير 

می ريختند و . . . 
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كلمه  گاهها  )حتی  داشت  ميتتيك  يك  برای خود  هر كس 
بازی هر  تناسب  به  و  بکار می بريم(  بعنوان گرد  را  ميتتيك 
كس بايد دارای »مادا« می شد تا بتواند در بازی شركت كند 
)يعنی  می شدند  »هينيش«  هم  با  تعدادی  بازی  ابتدای  در 
دارای منافع مشترک( طبق قاعده ای كه پيش از هر بازی با 
توافق بازيکنان تعيين می شد هر نفر تعدادی »مادا«  داخل 
دايره ای كه قبال كشيده شده بود به ترتيب در كنار هم بصورت 
)افقی( می چيدند.  مثال در اين بازی ما 6 بازيکن هر كدام 
يك مادا به اشتراک مي گذاشتند.  يك نفر همه ميت  ها را در 
دست اش جمع می كرد و به سمتی پرتاب می كرد تا رديف 
اولويت بازی مشخص شود.  بعد از اينکه ترتيب بازی مشخص 
بازيکنان و  با توجه به استراتژيك  بازی شروع می شد و  شد 
كه  بود  مهم  خيلی  می كرد  شروع  را  بازی  كس  هر  اولويت 

اولويت چندم باشی!

روش بازی:

اولين نفر )از6نفر( كه پانج می شد بازی را شروع می كرد. می 
بايست گردوهای داخل دايره را هدف قرار داده و از دايره به 
اينصورت آن گردو را  می برد، در صورت  بياندازد در  بيرون 
موفقيت بازی را تکرار می كرد و در صورت عدم موفقيت نفر 

بعدی شروع ميکرد و . . . 

ميت ووردی: اگر قبال اين قانون توافق شده باشد هر كس 
اين  در  بزند  و  داده  قرار  هدف  را  ديگر  ميت كس  می تواند 
آن  و  می گيرد  را  شخص  آن  اندوخته های  تمامی  صورت 
شخص از بازی خارج می شود.                       فروردين99
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تورپاقساتانبهلول
خالق حئکايه لريندن

حاضيراليان: ثريا بخشی )آيالر(

دئييرلر بير گون بير وزير يولدان كئچنده گؤرور بهلول دووار 
ديبينده اوچ كووا تورپاق قارشيندا اوتوروب.

سوروشور: بهلول بونالر نه دی؟
بهلول دئيير: تورپاقدير ساتيرام.

وزير سوروشور: بونالرين حکمتی ندير آی عاغيللی بهلول؟ 
بهلول الين اوزالديب پول وئر سويله ييم دئيير.

بيرينجی  بهلول  وئرير.  بهلوال  چيخارديب  اشرفی  بير  وزير 
تورپاق  كوواسينا ايشاره ائديب دئيير: 

 بو تورپاق او آدامين باشينا كی اربابينا اوركدن قوللوق ائده .

وزير بير اشرفی ده چيخارديب بهلوال وئرير. بهلول ايکينجی 
تورپاق كوواسينا ايشاره ائديب دئيير:

اوغول  اولمايانی  قانيندان  باشيناكی  آدامين  او  دا  تورپاق  بو 
بيليب ساخاليا.

كوواسينا  تورپاق  اوچونجو  بهلول  وئرير.  ده  اشرفی  بير  وزير 
ايشاره ائديب دئيير:
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بو تورپاق دا او آدامين باشينا كی ان اؤنملی  سيرر سؤزون 
بيرينه دئيه.

وزير بهلولدان آيريليب يولدا اؤز ـ اؤزو ايله بئله قرارالشير كی 
بهلول دئينلری سيناسين.

اونون  ايللرجه  وارايدی كی  اوغلو  اوگئی  بير  قضادان وزيرين 
ائوينده بويا باشا چاتميش ايدی.

وزير بازاردان بير قويون آليب ائوه گتيرير آرودينا دئيير: آرواد بو 
قويونو شاه ين تؤوله سيندن گتيرميشم كسيب، اَتين، جيَيرين 

يئيك شاه هاردان بيله جك بيری دئمه سه بو سيرری؟

قويونونو كسيب يئيندن سونرا، بو سيرری گؤزله بيرينه دئمه 
كی شاه بيلسه منی اؤلدورر آروادا دئيير.

بير ايکی آی بو اواليدان سوووشوب، گونلرين بير گونو وزيرله 
ائودن چيخيب،  وزير كوسه رک  آراسيندا سؤز چيخير.  آرواد 
اونون داليجا آرواد دابان باسما اوغلو ايله شاه ين سارايينا گئديب، 
قبله عالم ساغ اولسون سنين وزيرين منيم اريم، سيزه خيانت 
كسيب  اوغورالييب،  قويون  بير  تؤوله سيندن  سارای  ائدركن 
بيزه يئديردركن مندن ايسته دی بو سيرری ساخاليام دئدی.

شاه غضبله نيب وزيری حوضورونا ايسته يير، خيانتين جزاسی 
اؤلومدور دئيير.

جالدالر هئچ بيری وزيرين بوينون وورماغا حاضير اولماييب 
بو كيشی چوخ دوز عمل ائدن اينساندير  دئييرلر. شاه يئنه 
كيسه  بير  وورسا  بوينون  وزيرين  خائن  بو  كيم  غضبله نيب 
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اشرفی وئره جه يم دئجك وزيرين اوگئی اوغلو، من ووررام قبله 
عالم دئيير.

وزير بارماغين ديشله يرک بهلولون سؤزلرينين دوز اولدوغونو 
گؤرركن بير سؤزوم وار قبله عالم، ال ساخاليين دئيير. اوالنالری 
اوچ كووا  او  باشاجان شاها دانيشيركی: ای شاه، من  ايلکدن 
سارای  ايچين  سيناماق  سؤزلری  دئديگی  بهلولون  و  تورپاق 
ائشيکدن  اوخشارين  بيرينه  قويونالرين  اوالن  تؤوله سينده 
ائوه آپارديم كی بئله اولدو سيزين قويون باشقا يئرده  آليب 
ائتميشم  قوللوق  اوركدن  سيزه  ايللردير  نئچه  قاليب.  امانت 

جاوابيمی بئله وئريرسينيز؟ 

....بو بيرينجی تورپاق كوواسی ايللردير ياشاييب امين بيليب 
گوونديگيم آرواديم  سيرريمی بئله ساخالدی بودا ايکينجی 
تورپاق كوواسی، منيم قانيمدان اولماسا دا اوشاقليقدان اوغول 
بيليب بسله ديگيم بو اوغالن حاضير اولدو بوينومو وورا، بودا 

اوچونجو تورپاق كوواسی .

سن  كئچيب،  واز  اؤلدورولمه سيندن  اوتاناركن  وزيردن  شاه 
منيم بيليجی وزيريم سن دئيير.

اوگئی  آروادينی،  شاهی،  آدام،  اوچ  هر  سينا ديغی  وزير  آمما 
اوغلونو  ترک ائديب گئدير.
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جارجارال داشي )ال دييراني(

جهره و الچيمَشنه

ماديفولكور
شکيل لري گؤندرن: اسفنديار آوگان
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كؤچورمهلر

آذربایجان شفاهي خالق شعري و هئجا وزني نين اینكيشاف 
تاریخي/ سدنيك پاشا پيرسلطانلي )پاشايئو(

آذربایجان فولكلورشيناسليق تاریخی/ اسرافيل عباسلی/ 
محمدرضا اسماعيل زاده



78124



79 124

آذربایجانشفاهيخالقشعريو
هئجاوزنينیناینكیشافتاریخي

سدنيك پاشا پيرسلطانلي 
كؤچورن: احد فرهمندي

آذربایجان خالق شعرینين اینكيشاف مرحله لري3
باغالما- بایاتيالر

 هرشئيدن اول، بير پوئتيك فورما كيمي تاپماجاالردان فرقلي 
اوالراق صنعتکارليقال ياراديلير. بورادا هئجا وزني نين باغالما-
دولو  فيکيرلرله  و  ايفاده  تضادلي  مبهم،  اؤرتولو،  باياتيالر 
اولماسي ايله ده سئچيلير. بورادا فيکير، مطلب بيرجه سؤزده، 
كيچيك  آدام  كي،  بيلير  گيزلنه  ائل  آراسيندا  سؤز  سؤزله 
اوچون  آيدينالشديرماق  ائديب  تحليل  پارچاني  بديعي  بير 
سؤزلرين  اولور.  ايتيرمه لي  واخت  گونلرله  ساعاتالرال،  بعضاً 
دوغورور،  قاماشديرير، حيرت  گؤز  لؤوحه لر  رنگلر،  ياراتديغي 
ساده بير فيکير بئيينده مرّكب لشير، اصل مطلب جيناسالردا، 
يوخا  بيره  بيردن-  ايچريسينده  بوياالر  بديعي  مجازالردا، 

چيخير، ايتير، باتير، تاپيلماز اولور. 

آچيقالما: بو يازي نين ايلك بؤلومونو ائل بيليمي درگيسي نين 122جي ساييدا 
اوخوماق اوالر.
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اونو  قورولورسا،  چتين  قدر  نه  باياتيالر  باغالما-  الكين، 
اؤز  انسان  اولور،  گوجلو  قدر  او  بير  هوس  مئيل،  آچماغا 
اونو  سؤزله،  بير  معيشتي،  جمعيتي،  طبيعتي،  ذهنينده 
نتيجه لره  –غريبه  غريبه  آراشديرير.  عالمي  ائدن  احاطه 
ايسه  بيلديکده  نتيجه ني  ياخيني-اوزاغي گزير،  گلير، خيالي 
خالقين دوها1سينا، ُمدريك ليگين، باغالما- باياتيالرين نئجه 

اوستاليقال، صنعتکارليقال يارانديغينا حيران قالمايا بيلمير. 

طبيعتدن  واسطه لري  تصوير  بديعي  ائپيتئتلر2،  زامان  چوخ 
هميشه  بئله  ذره سي  كيچيك  طبيعتين  الكين  آلينير، 

جمعيتله، انسانال عالقه ده، وحدتده وئريلير. مثال: 
من عاشيق، قويون دردي، 

چوبانين قويون دردي. 
باغبان بير گول اوزونجه، 
چوبان بير قويون دردي. 

قورولموشدور.  اوزرينده  جناسي  »قويون«  باغالما-باياتي  بو   
ايکينجي،  بيرينجي مصراع مطلبي آچماغا حاضيرليق گؤرور، 
حقيقتن، چوبانين قويون-قوزو درديندن، قايغيسيندان دانيشير. 
اوچونجو مصراعدا معناني آچماغا آچار وئريلير. بئله معلوم اولور 
زيروه سی؛  يوكسك  ان  استعدادينين  ذكاسی نين،  اينسان  دوها:   -  1

خارق العاده عقل و زكا؛ داهی ليك.
2 - ائپيتئتلر: مجازين نؤوعلريندن بيری اولوب، بير سؤزو قوتلنديرمك 
)مثال:  سؤز  ائديلن  عالوه  اوچون  وئرمك  اؤزلليك  زنگينلشديرمك،  و 

ملك سيمالی، پوالد جانلی(.
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كي، باغبان باغدان، گوللوكدن بير گول اوزمه ميش، چوبان بير 
قويون- قولتوق، بير قوجاق گول ييغميشدير. بورادا بير اينجه 
مطلب ده وار. باغبان گولو بير-بير اوزور، حّتي گولو اوزمگه الي 

ده گلمير. چوبان ايسه نه وارسا، تلم-تله سيك درمگه چاليشير. 
من عاشيغام، بوز باغالر، 
قيشدا چايالر بوز باغالر. 

عاشيق بير حکمت گؤروب، 
اود ايچينده بوز باغالر. 

صحبت  باغالماسيندان  بوز  چايالرين  قيشدا  مصراعدا  ايلك 
اسرارلي  يوخدور.  نه  هئچ  آنالشيلماز  تعّجوبلو،  بورادا  گئدير. 
گؤرونن »اود ايچينده بوز باغاليان« ندير؟ بونو بيلمك اوچون 
اوجاق اوسته بيشن سودون ياواش-ياواش »بوز باغالديغيني«، 
و  اوالسان  گؤرموش  گرک  گؤزلرينله  اؤز  توتدوغونو  قايماق 
اوبرازلي شکيلده معناالنديرا  اونو  ايله  بديعي تخّيولون گوجو 
كيمي،  قالينليغي  بوز  اوزونده  سويون  سويودوقجا  بيله سن. 
سودون اوزونده ده قايماق قات باغاليير. بوتون بونالر گئنيش 
مشاهده نين، زنگين بيليگين و پوئتيك1 تخّيولون محصولودور. 

بديعی.  اوالن؛  عالقه دار  ايله  پوئزييا  اوالن،  باغلی  ايله  پوئزييا  1-پوئتيک: 
پوئتيك اثر. پوئزييايا خاص اوالن؛ شاعرانه. پوئتيك گؤزل ليك. پوئتيك نيطق. 

يازيچی پوئتيك ديله ماليك اولمالی دير.
ــی اوالن؛  ــه باغل ــی ايل ــاعرليك قابيليت ــه، ش ــتعدادی ايل ــق اس ياراديجی لي

ــتعداد.  ــك اس ــی. پوئتي بديع
ائستئتيك طلبلره جواب وئر ن؛ گؤزل، ائستئتيك، اينجه. 
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ساري آشيق بو باغالما-باياتيالري درين مشاهده لر اساسيندا 
يارادير. او، هم ده ائالت حياتينا ياخشي بلددير. 

يايدا جاميشالر گون اورتادان تا آخشام سرينينه َقدر گؤلده 
وار.  جاميش  يئددي  گؤلده  كي،  باخير  دا  عاشيق  ياتيشار. 
جاميشالردان اوچو گؤيه چکيلير، يعني گؤي چمنه اوتالماغا 
گئدير، دؤردو ايسه گؤلده قالير. بؤيوک صنعتکارليق قابيليتي 
آشاغيداكي  ائديب  سئير  منظره ني  بو  عاشيق  ساري  اوالن 

باغالما- باياتيني يارادير: 
من عاشيقم، بو گؤلده، 

يئددي جان وار بو گؤلده. 
اوچو گؤيه چکيلدي، 

دؤردو قالدي بو گؤلده. 

اوچو  گؤلده.  بو  وار  جان  يئددي  يارادان:  چاشقينليق  بوردا 
گؤيه چکيلدي-مصراعالريدير. 

باشقا  ائدير.  استفاده  ايفاده سيندن  »گؤي«  دا  بورادا  عاشيق 
بير مثال: 

من عاشيقم، قمر هئي، 
هارايالديم قمر هئي. 

گؤيده بير ماديان اوتالر، 
آلتدا قولون امر هئي. 

آت  دا  ياخود  آتين،  يا  قمر  آيديندير.  بئيت  بيرينجي 
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گؤرونن  كيمي  معما  بورادا  آديدير.  صاحيبي نين-قادينين 
ايکينجي بئيتدير: 

گؤيده بير ماديان اوتالر، 
آلتدا قولون امر هئي. 

نظرده  ايلك  سؤزودور.  »گؤي«  تؤره دن  آنالشيلمازليق  تام 
ائله گليركي، صحبت گؤيدن، آسماندان گئدير، آت دا  آداما 
اولور كي، آت  معلوم  اوتاليير. الكين سونرا  آسماندا  گؤيده- 
دا  قولونو  اوتاليير،  زمي ده  گؤي  يا  و  چمنده  گؤيده-ياشيل 

آلتيندا امير. 

ياراتمير،  شعر  ياراديجيسي  باغالما-باياتي  بو  كي،  بيل  ائله 
جور  بو  يارادير.  تابلو  چکير،  لؤوحه  آليب  رنگ  سؤزلردن 
باغالما-باياتيالر تکجه آدامي دوشوندورمور، عيني زاماندا، اونا 

بديعي-ائستئتيك1 ذؤوق وئرير. 

آرالي  خيلي  سؤزلردن،  جناس  آنتونيم 2لردن،  عاشيق  ساري 
يادداقاالن،  ده  ايله  يولو  استفاده  آدالريندان  فصيل  گؤرونن 
معناسي، مضمونو اوالن، حيرت دوغورا بيلن، قارشيسينداكيني 

دوشوندورن باغالما-باياتيالر يارادا بيلميشدير: 

من عاشيقم، گلن ياز، 
آل الينه قلم، ياز. 

1- ائستئتيك: اينجه صنعته باغلي.
فيکرين  آنتونيم لر  سؤز.  داشييان  معنا  عکس  قارشی  سؤزه  باشقا   -2

اوخوجويا قاباريق چاتماسينا كؤمك ائدير.
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آشي پاييز بيشيردي، 
ياغين تؤكدو گلن ياز. 

بورادا معما پاييز و گلن ياز آدلي قيزالرين آدالرينين مصراعالردا 
ياراديلميشدير.  ايله  يولو  ايشله ديلمه سي  بير طرزده  خصوصي 
باغالما-باياتيني آراشديرديقدا آسانجا آنالشيلير كي، پاييز آدلي 
قيز آشي بيشيرميش، ياغيني ايسه گلن ياز آدلي قيز تؤكموشدور. 

جان ائوي تاپماجا، كؤينگي باياتي اوالن هر تاپماجايا باغالما- 
قورولدوغو  جيناسالرال  باغالما-باياتيالر  اولماز.  دئمك  باياتي 
شکيلده  بير  ساده  تاپماجا  شکيللي  باياتي  بيري  او  حالدا، 

قورولور. 
آچسان مين- مين كتابي، 

تاپاممازسان صوابي. 
سوموكدن شيش گؤرموشم، 

قيزيلداندي كابابي. 

ايسه  اوزويو  شيش،  بارماغي  سوموک  قيزين  آچماسي: 
قيزيلدان كاباب. 

ديلين قيزيل سؤز كولچه سي اوالن باياتيالر، عصرلردن بري سازا 
اثرلري  ائدن قوشماالر حاقيندا گئنيش تدقيقات  يولداشليق 
يازيالجاق، اونالرين شفاهي و يازيلي پوئزيياميز داهئجا وزنلي 
اويناديقالري  اينکيشافيندا نئجه  اهميتلي رول  شعريميزين 
گئنيشليگي ايله آچيقالناجاقدير. بير ياراديجيليق پروسئسي 
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اوالراق، هئجا وزني نين فورماالشماسيندا منظوم آتاالر سؤزو 
اؤزونه  باغالما-باياتيالر  تاپماجا-باياتيالر،  تاپماجاالر،  منظوم 
وزنلي  هئجا  بئله  بونونال  داشيميشدير.  اهميت  مخصوص 
ملّي شعريميز-قوشغو  اون بير هئجالي  شعردن سؤز دوشنده 

و قوشماالريميز نظريميزه گلير. 

امين عابد اصل هئجا وزني نين )البته، او بورادا اون بير هئجالي 
شعري- قوشماني نظرده توتور( فورماالشماسيني تئللي چالغي 
آلتينده )سازدا( گؤرور. امين عابد يازير: »بيزده اصل هئجانين 
اينکيشافي مشهور خالق شاعري كرم دن سونرادير. اثرلري هر 
كسه معلوم اوالن كرم ايله آنادولونون يئتيشديرديگي قاراجا- 
كيمي  قول اوغلو  دردلي،  گؤوهري،  عؤمر،  عاشيق  اوغالن، 

شاعرلر سايه سينده هئجا وزني بيتکين بير حال آلدي«1. 

امين عابد عاشيق پوئزيياسي تيمثاليندا هئجا وزني نين تکامل و 
اينکيشافي نين اون اوچ عصردن باشالياراق، اون سککيز عصره 
قَدركي دؤورونو ايزله يير. هئجا وزني نين اينکيشافيندا آيري-آيري 

ياراديجي شخصيتلرين خدمتلريني الييقينجه قيمتلنديرير. 

امين عابد هئجا وزني، خصوصيله، اون بير هئجالي شعر حاقيندا 
اؤز قناعتلريني داها يوكسك، علمي مؤوقعدن يئکونالشديراراق 
سککيزينجي  اون  و  يئددي  اون  هئجانين  »اون بير   : يازير 
عصرلرده چوخ مقبول اولماسي ختايي ايله باشالنان و كرم له 
واقيف ين  نتيجه سيدير.  حركتين  قازانان  شخصيت  و  قّوت 

1 - امين عابد. »هئجا وزني نين تاريخي«، »معارف ايشچيسي«-1927. 
4. ص. 50.
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ايله  دوالييسي  ادبياتدان  كالسيك  اولدوغو  آشينا  هئجاسي 
ختايي و كرم دن چوخ فرقلي و بيتکيندير«.1 

ضعيف  قدر  امره يه  »يونس  دئسك،  ايله  ديلي  عابدين  امين 
و جيليز بير شکيلده گلن هئجا«، گؤروندويو كيمي، ختايي 
بؤيوک  داخلينده  پوئزيياسي  خالق  وزني  هئجا  قدر  كرمه  و 

تکامل و اينکيشاف يولو كئچميشدير. 

هم  عاشيغين  يعني  ياراديجيليغي،  عاشيق  صنعتي،  عاشيق 
سازي، هم سسي، هم ده سؤزو مختلف آدالرال دا اولسا »كتاب 
اينکيشاف  بير  دايمي  سونرادا  اوندان  ده،  قدر  قورقود«ا  دده 

مرحله سي كئچميشدير.2 

سازال  شعري  عاشيق  قوپوزال،  شعري  اوزان  بيزجه، 
بيزه  ده،  بلکه   ائتميشدير.  اينکيشاف  و  يارانميش  عالقه لي 
فورماالشماميش كيمي گؤرونن »كتاب دده قورقود« شعرلري 
قوپوزون طلبلرينه اويغون اولدوغو اوچون بئله تاثير باغيشاليير. 
ايله  آلتي  چالغي  بير  معين  ژانري  شعر  بير  هر  گؤره،  بيزه 
عالقه لي شکيلده مئيدانا گلميش، تشّکول تاپميش و اينکيشاف 
ائتميشدير. عاشيغين سازي ايله سؤزو اكيز دوغولموشدور. بيزه 
معلوم اوالن عاشيق شعرينين بوتون فورماالري: گرايلي، قوشما، 
ديواني، تجنيس و مخّمس سازال عالقه لي يارانميش، هر شعر 

1 - امين عابد. »هئجا وزني نين تاريخي«، »معاريف ايشچيسي«-1927. 
نومره 4. ص. 61.

2 - سدنيك پاشا پيرسلطانلي. »هئجا وزنلي باياتي و قوشما معجزه لري«. 
باكي-2003. ص. 33
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ژانري سازين قولونا اؤز دانيشان پرده سيني باغالميشدير. سازين 
و  ديواني نين  پرده سي،  شاه  دانيشان  اؤز  قوشمانين  قولوندا 

تجنيسين ده اؤز مستقل پرده لري واردير. 

عاشيق شعريني سازال و ساز هاواالري ايله عالقه لي اؤيرنديکده، 
تاريخن  حّتي،  شکلي خصوصيتلري،  اونون  تکجه  اينکي،  نه 
و  شفاهي  دا،  يارانديغي  روحدا  هانسي  صنعتي نين  خالق  بو 
يازيلي پوئزيياميزال عالقه سي ده، اونون اساس مؤوضوعالري 

دا آيدينالشير. 

بوياالرال،  بديعي  گؤره  اونا  موسيقيسي  و  شعري  عاشيق 
تركيب  اونون  زنگينديركي،  قدر  بو  ايله  بوياالري  موسيقي 
حيصه لري مختلف چاالرلي شعرلردن: گرايلي و قوشماالردان، 
باياتي و خالق ماهنيالريندان،  خالق پوئزيياسيندان گلميش 

يازيلي پوئزييادان گلميش ديواني و مخّمسلردن عبارتدير. 

شئيدن  هر  داستان،  و  شعر  خاص  ياراديجيليغينا  عاشيق 
معين  اؤزونه  اورادا  اولوب،  داخل  ايفاچيليغينا  عاشيق  اول، 
و  يارانماسي  يولال  شفاهي  زامان-زامان  قازانماسي،  مؤوقع 
كوتلوي لشمه سي ايله سجيييله نير. ختايي، واقف، ذاكر، نباتي 
اوچون  نه  نماينده لري  ادبياتيميزين گؤركملي  يازيلي  كيمي 
عاشيق شعري طرزينده قوشما، گرايلي، حّتي تجنيسلر يازيب 

ياراتميشالر؟ 

باشليجا سبب عاشيق شعريندن استفاده يولو ايله فارس ديللي 
كئچمك،  قوووشماق،  شعره  آناديللي  اوزاقالشيب،  شعردن 
يييه لنمك، عاشيق شعرينين  قليبلرين  حاضير خالق شعري 
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دؤيوشکن،  هومانيست،  و  خلقي  قازانديغي  بري  عصرلردن 
فايداالنماق  كيفيت لردن  مترقي  و  حساس  نيك بين، 
بؤيودويو  دوغولوب  صنعتکارالرين  ده  هم  بو  ايسته گيدير. 
اوستادالرين  محيطله،  ادبي  باشالديقالري  ياراديجيليغا  و 
شعري  عاشيق  ائتمك،  تصديق  و  تقدير  يولونو  ياراديجيليق 
قئيد  بيز  باغليدير.  ده  ايله  نّيتلري  سيناماق  قلم  طرزينده 
بير چالغي  اكثريتي معين  ائتديك كي، هئجا وزنلي شعرين 

آلتي ايله عالقه لي يارانميشدير. 

آهنگ  ديليميزين  يارادان  آتاالر سؤزلرينده شعريتي  منظوم 
سسلر-كار  شعرينده  خالق  آذربايجان  ده  هم  قانونودور. 
بونا  ائدير.  اينکيشاف  دوغرو  سسلره  جينگيلتيلي  سسلردن 

آشاغيداكي آتاالر سؤزو ميثال اوال بيلر: 
دينقير الك، 
دينقير ساج، 
اليم خمير، 
قارنيم آج. 

بئله منظوم آتاالر سؤزونون ساييني ايسته نيلن قدر آرتيرا بيلريك. 
تئللي ساز چئشيدلي آلتلره قدر منظوم آتاالر سؤزو و منظوم 
رولو  اؤزول  باشالنغيج،  بير  اوچون  شعريميز  تاپماجاالرخالق 
اويناميشدير. سونراكي مرحله لرده ده آتاالر سؤزو و تاپماجاالر 
بير كوللي حاليندا هئجا وزني نين اينکيشافيندا فعال اشتراک 
ائتميشدير. آذربايجان خالق شعرينين هاميسي بوتؤولوكده هئجا 

وزني نين اينکيشافيندا اؤزونه مخصوص يئر توتموشدور
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آذربایجانفولكلورشیناسلیق
تاریخی1

اسرافیل عباسلی

ــن  ــن چــوخ عصرلیــک شــیفاهی ادبیاتی نی آذربایجــان1 تورکلرینی
علــم  اوالن  مشــغول  خصوصــی  ایلــه  آراشدیریلماســی 
ــو  ــونو2، 1۹-ج ــن س ــی یوزایل لیگی ــلیق 1۸-ج -فولکلورشیناس
ــی  ــر تاریخ ــه ده، اکث ــا گلس ــانقیجیندا میدان ــن باش یوزایل لیگی
ــده  ــت مرکزین ــه دق ــی همیش ــؤز صنعت ــاعرانه س ــیملرده ش کس
تفّکــور  بدیعــی  یارادیجیســی نین  اؤز  خالقیــن،  اولمــوش، 
تاریخینــده مهــم رول اوینامیشــدیر. اگــر قدیــم ناغیلچــی-

اوزانــار، ســاز و ســؤز اوســتاالری خالقیــن زنگیــن ملـّـی فولکلــور 
اؤرنکلرینــی تاریــخ بویــو اؤز ایفــاالری، مغّنی لــری ایلــه قورویــوب 
ــی  ــاعرلری، تاریخچ ــاغ ش ــا چ ــم و اورت ــا، قدی ساخامیشارس
1-1- قايناق : 6 جيلدليك »آذربايجان ادبياتی تاريخی« كيتابی،1-جی 

جلد. )باكی، علم و تحصيل نشرياتی 2004(
2- تاريخلر ميالدی تاريخ اساسيندا دير.

کؤچورن: محمدرضا اسماعیل زاده
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اونــارا  تذکره لرینــده  و  دیــوان  ُجنــگ،  اؤز  و ســالنامه چی لر 
گئنیــش یئــر آییرمیــش، لیریک-ائپیــک اثرلرینــده بــو خزینــه دن 
ــش،  ــینی چکمی ــن قایغی س ــو ارثی ــه ده ب ــش، بئله لیکل فایداالنمی
ــین  قورتارمیشــار.  ــاق تهلوکه س ــا ایتیب-باتم ــاری آزدا اولس اون

ــی  ــه یازیل ــی همیش ــق یارادیجیلیغ ــیفاهی خال ــی، ش بللی دیرک
ادبیاتــا قارشــیلیقلی تمــاس دا اینکیشــاف ائتمیــش، یازیلــی 
ــی  ــق پوئزیاس ــدان، خال ــیفاهی ادبیات ــری ش ــون خادمل ارث، اون
بؤیــوک  دا  فایداالنمــا  بــو  بهره لنمیشــلر.  قایناقارینــدان 
اهمیــت کســب ائتمیــش، اونودولماقــدا و ایتیــب گئتمکــده اوالن 
فولکلــور اینجیلرینیــن یازیلــی یادداشــدا قورونوب-ساخانماســینا 
کؤمــک ائتمیش دیــر. کاســیکلرین فولکلــورا بــو تاریخــی-

ــی،  ــه یاناش ــی قیمتلندیرمکل ــیز َدیرین ــن میثیل س ــی خدمتی نی ادب
اونــو دا قئیــد ائله مــک واجب دیرکــی، بــو خدمــت شــیفاهی 
ــی،  ــکیلده توپانماس ــی ش ــه کار، علم ــن پئش ــات اؤرنکلرینی ادبی
آذربایجــان  اولمامیش دیــر.  سوییه ســینده  آلینماســی  یازی یــا 
توپانماســی،  اؤرنکلرینیــن  ادبیــات  شــیفاهی  تورکلرینیــن 
اون  ســون  عصرلریــن  اورتــا  کؤچورولمه ســی  یازی یــا 
ــر مــدت او، داهــا  ــه اوزون بی ــه تصــادف ائتســه ده، هل ایللیکلرین
چــوخ طبیعــی ســجییه داشــیمیش دیر. فولکلــور اؤرنکلــری هئــچ 
ــب  ــش، کاتی ــی دیرلندیریلمه می ــری کیم ــت اث ــه صنع ده همیش
ــا  ــگ و الیازماالرین ــار قالمیــش، جون ــدن کن ــن دقتین و خطاطاری
ــن  ــل ادبیاتی نی ــه ائ ــان کئچدیکج ــر. زام ــل ائدیلممیش دی داخ
ــش،  ــول تاپمی ــره ی ــالنامه لره، جونگ ل ــری س ــی اینجیل ان یاخش
نســبتًا داهــا آردیجیــل و اختصاصلــی شــکیلده توپانمیــش، 
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دؤورومــوزه قــدر گلیــب چاتمیش دیــر. 

ــری،  ــا منطقه ل ــن یاییلم ــورو اؤرنکلرینی ــورک فولکل ــان ت آذربایج
ــو آذربایجــان  ــر بوی ــی ســجییه داشــیمامیش دیر. یوزایل لیکل محل
ــایان  ــدا یاش ــی مکان ــی و اجتماع ــی جغراف ــه عین ــری ایل تورکل
ــی  ــؤز صنعت ــو س ــه ده ب ــر درج ــا دیگ ــو و ی ــاردا ب ــو خالق قونش
ــدان تانیــش اولمــوش، هــم یازیلــی، هــم  ــه یاخین ــری ایل اینجیل
ــی  ــوب ساخانیلماس ــن قورون ــو اؤرنکلری ــا ب ــیفاهی یول ده ش
ایشــینده اهمیتلــی رول اوینامیشــار. بیــر ســیرا گورجــو و ائرمنــی 
تاریخچی لرینیــن، هابئلــه شــاعر و ادیبلرینیــن یازیلــی بیلگیلــری 
بــو باخیمــدان آیریجــا مــاراق دوغــورور. گورجــو و ائرمنــی 
ــان، گورجــو و ائرمنــی ماخذلرینــده  ــا آلین ــه یازی ی ــاالری ایل الیفب
قورونــان عاقــه دار الیازماالرینــدا آذربایجــان تــورک فولکلورونون 
ــه اؤرنگــه تصــادف ائتمــک  ــر یوزلرل ــا دای ــوع و ژانرالرین ــر ن اکث
ــر  ــده تاجی ــینده اؤز دؤورون ــر ایچری س ــه اؤرنکل ــدور. بئل مومکون
ــاس موشــئغین1 ترتیــب  کیمــی گئنیــش شــهرت قازانمیــش ایلی
ائتدیگی»نغمه لــر کتابــی« )تبریــز،1۷21( دقتــی خصوصــی جلــب 
ــی و  ــزده توپادیغ ــده تبری ــن اّوللرین ــر. 1۸-جــی یوزایل لیگی ائدی
آیری-آیــری اویغــون قایناقــاردان فایداالنــاراق »کتاب« شــکلینه 
ســالدیغی بــو توپلوســوندا مؤلــف عاشــیق شــعری، بایاتــی، لطیفــه، 
آتــاالر ســؤزو، »کوراوغلــو« قوشــماالری، هابئلــه نســیمی، 
ــر  ــی یئ ــه خیل ــیکلرین اثرلرین ــی کاس ــی کیم ــی، فضول خطای

آییرمیش دیــر.

1. Muşeğin
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جملــه دن،  او  ادبیاتی نیــن،  آذربایجــان  یوزایل لیکــده  اؤتــن 
ــوخ  ــر چ ــینده بی ــی ایش ــی و ترتیب ــون آراشدیریلماس فولکلورون
ســیرادان  او  کتابارینیــن،  چــاپ  و  الیازماســی  مجموعــه، 
میــرزه  الیازماســی نین،  مشــهور  قاراجاداغی نیــن  عندلیــب 
»مجموعــه   )1۸۶۴-1۷۹۸( قاراباغی نیــن  نئرسئســو1  یوســف 
اشــعار  آ.برجی نین»مجموعــه  دیگــر«،  معاصرینــی  و  واقــف 
شــعرای آذربایجــان«، حســین افنــدی غایــب اووون »آذربایجانــدا 
ــن  ــر محس ــر«. می ــعارینا مجموعه دی ــعرانین اش ــهور اوالن ش مش
ــن  ــی تربیت ی ــواب«، محمدعل ــره ی ن ــن »تذک ــّواب قاراباغی نی ن
ــدور ،  ــو اولموش ــدی رول ــه، ج ــان« و بقی ــمندان آذربایج »دانش
ــارت  ــدن عب ــور اؤرنکلرین ــام فولکل ــه ت ــرده، خصوصیل ــو اثرل ب
ع.قاراجاداغــی الیازماســیندا آذربایجــان شــیفاهی ادبیاتی نیــن 
آیری-آیــری ژانرالرینــا دایــر اؤرنکلرلــه یاناشــی، ائل شــاعرلرینین 
و عاشــیقارین دا بیــر چــوخ شــعرلری اؤزونــه یئــر تاپمیش دیــر. 

ــن  ــمالی آذربایجانی ــده ش ــو ایللرین ــن ۳۰-ج ــن یوزایل لیگی اؤت
روســیه طرفینــدن استیا ســی اؤزونــون حاکمیــت ماهیتینــه 
باخمایــاراق، آذربایجانلــی ضیالیاریــن روس و آوروپــا مدنیتی نیــن 
ــش  ــون گئنی ــی اوچ ــش اولماس ــدان تانی ــه یاخین ــری ایل نایلیتل
امکانــار آچمیش دیــر. محــض بــو دؤورده آذربایجانــدا روس 
ــرزه  ــیر. می ــلی یئتیش ــار نس ــن ضیالی ــه ییه لن ــا مدنیتین و آوروپ
جعفــر توپچوباشــی، میــرزه محمدعلــی کاظــم بــی کیمــی 
ــت  ــده فعالی ــر روســیه نین علمــی مرکزلرین شــرق شــناس عالیمل
منبع لــری  عاییــد  فولکلورشــناس لیغینا  دونیــا  گؤسترمیشــلر. 

2. Nersesov Nersesov
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یاخینــدان منیمســه ین آذربایجانلــی عالیــم و ائدیبلــر عینــی 
ده  ایلــه  نظریه لــری  فولکلــور  یارانمیــش  آوروپــادا  زامانــدا 
ــو  ــه ب ــلر. ائل ــده ائتمیش ــی ائل ــاق امکان ــش اولم ــطه تانی بیاواس
واختــدان دا آذربایجــان فولکلورونــا دایــر ایلــک مقالــه و یازیــار 

مئیدانــا چیخماغــا باشــامیش دیر. 

ــا و روس اســاطیرچیلرینین  ــدا آوروپ ــه یوزایل لیگیــن اورتاالرین هل
عنعنــه وی علمــی تعلیملرینــه قوشــوالن عالیملــردن بیــری 
میــرزه کاظــم بــی )1۸۰2-1۸۷۰( اولموشــدور. اونــون »فردوســی 
اثرلرینــده فــارس اســاطیری« آدلــی مقاله ســی آذربایجــان 
فولکلورشناســلیغیندا ایلکیــن نظــری فیکریــن یارانماســی کیمــی 
بــاره ده  سجییه ســی  ماهیتــی،  میفیــن  دگرلندیریلمه لی دیــر. 
ــی  ــن تاریخ ــی خالقی ــم ب ــؤیله ین م.کاظ ــر س ــی ماحظه ل دگرل
ــاالن  ــق ق ــون کئچمیشــی نین ســیرلی و قارانلی اینکیشــافیندا، اون
فولکلــور  آیدیناشدیریلماســیندا  مســئله لرینین  چــوخ  بیــر 
عادت-عنعنه لریــن  افســانه لرین،  جملــه دن،  او  اؤرنکلرینیــن، 
مهــم رول اوینادیغیــم قئیــد ائــد رک گؤســتریردی کی، دونیــادا اؤز 
اســاطیری، عادت-عنعنه ســی ایلــه فخــر ائتمه یــن خالقــا راســت 
ــف،  ــن می ــری خالقاری ــر. آیری-آی ــون دئییل دی ــک مومک گلم
ــر  ــر اولســا دا، بی ــی و اوخشــار جهتل ــده عموم افســانه و آیین لرین
ــی  ــوی عالمین ــن معن ــر خالقی ــه بی ــوی عالمــی اؤزگ ــن معن خالقی
ــن  ــو خالقی ــوب اولدوغ ــاطیرین منس ــز. اس ــره بیلم ــس ائتدی عک
ــینده  ــاف ائتمه س ــب اینکیش ــن یارانی ــه صنعتی نی ــات و اینج ادبی
ــم فردوســی  ــرالدان عالی مهــم اهمیــت کســب ائتدیگینــی خاطی
ــری- ــی، آی ــه گلمیش دیرک ــر قناعت ــه بی ــتناداً بئل ــه اس اثرلرین
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آیــری روحــار، تانریــار انســانارین طبیعتــده قارشیاشــدیقان، 
ــر.  ــی قوه لردی ــری طبیع ــده بیلمکدیکل ــی درک ائ ــن وارلیغین الکی
میــرزه کاظــم بـَـی میفلــری تانریــار، روحــار عالمینــدن و ســاده 
ــان  ــراراق یون ــه آیی ــی حیصه ی ــارت ایک ــردن عب ــاطیری قوه ل اس
و فــارس اســاطیرینی خالــص اســاطیر سیراســینا داخــل ائتمیــش، 
ــده  ــرازالر اوزرین ــاطیری اوب ــی اس ــن کیم ــزد، اهریم ــزدا، هرم ی
اینجــه  پئشــه کار  ادبیاتیــن،  یازیلــی  دایانمیش دیــر.  آیریجــا 
ــانه لردن،  ــون افس ــی اوچ ــون گؤزللیگ ــا و مضم ــن فورم صنعتی
خالقیــن عادت-عنعنه لریــن دن فایداالندیغینــی قئیــد ائــد ن میــرزه 
کاظــم بــی بئلــه بیــر قناعتــه گلمیش دیرکــی، خالقیــن اعتقــادی، 
مناســبت دن  حادثه لــره  آیری-آیــری  گؤروشــلری،  میفیــک 
ایره لــی گلــن تصوورلــری بــو و یــا دیگــر فورمــادا اؤز عکســینی 

ــر. ــده تاپمیش دی ــه صنعت ــات و اینج ادبی

اؤتــن  یوزایل لیگیــن آذربایجــان یازیچــی و شــاعرلری ده شــیفاهی 
ادبیــات اؤرنکلرینیــن توپانماســی ایلــه ماراقانمیــش، فولکلورون 
ــر  ــی ماحظه ل ــیرا دگرل ــر س ــر بی ــئله لرینه دای ــری مس آیری-آی
یوروتموشــلر. بــو باخیمــدان ع. باکیخانــوو، م.ش. واضــع، ق. ذاکر، 
ــروو و  ــر، ن. وزی ــیروانی، م.ع.صابی ــداوف، س.ع. ش م. ف.آخون
الییق دیــر.  دیقتــه  یارادیجیلیغــی  زردابی نیــن  بــی  حســن 
ــی  ــدان فایداالندیغ ــق ادبیاتین ــداوف)1۸12-1۸۷۸( خال م.ف.آخون
کیمــی، بــو معنــوی ارثیــن الــده اولونماســی مســئله لری ایلــه ده 
ــوک  ــینده بؤی ــر ایش ــا و نش ــر. توپام ــدان ماراقانمیش دی یاخین
ــی )1۸۴2-1۹۰۷( داهــا چــوخ  ــی زرداب ــه حســن بَ ــری ایل خدمتل
ــر  ــارت اؤرنکل ــن دن عب ــق نغمه لری ــه خال ــر. دفعه لرل فرقلنمیش دی
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درج ائتدیــرن حســن بـَـی زردابــی ماهنــی و نغمه لریــن تدریســینه 
ــن  ــن خالقی ــک اینجیلری ــو لیری ــش، ب ــت وئرمی ــوک اهمی بؤی
کئچمیشــینده، معنــوی عالمینــده اوینادیغــی رولــو یوکســک 
ــوخ  ــی دان چ ــی، هرکســین ماهن ــر: »معلوم دورک دگرلندیرمیش دی
ــان دا اؤزو  ــی اوالن-اولمای ــی صوت ــر یاخش ــر و بی ــو گلی خوش
میزیلداماغــا دورور. بــو ســببه ماهنــی چرندیــات حســاب اولونــور 
ــینی  ــون معناس ــا اون ــا بین ــئی دیر. اون ــب ش ــوخ واجی ــه ده چ ایس
یاخشیاشــدیرماق ســعی ینه دوشــمک الزیم دیــر. هــر طایفانیــن 
ــی  ــان و یاخش ــده اوالن یام ــن کئچمیش ــق و ملت ی وطنداش لی
ــار  ــو ماهنی ــی، ب ــاری اولورک ــد ن ماهنی ــرح ائ ــی ش گونلرین
ــور«،  ــث اول ــدیرمگه باع ــی بیرلش ــوب ملّت ــزا دوش آغیزدان-آغی
ــی باشــقا  ــز« )1۹۰۶( آدل ــم نغمه لریمی ــی »بیزی ــی زرداب حســن بَ
ــه،  بیــر مقاله ســینده عاشــیق یارادیجیلیغینــا، اونــون تأثیــر گوجون
ــؤیلمیش دیر . 2۰- ــر س ــی فیکیرل ــر ماراقل ــعتینه دای ــا وس یاییلم
ــورون  ــایاراق فولکل ــدن باش ــک ایللرین ــن ایل ــی یوزایل لیگی ج
فلســفی ادبیــای اجتماعــی ماهیتــی و دگــری، رولــو داهــا 
ــم  ــی ه ــق ساحه س ــو یارادیلجیلی ــش، ب ــدن درک ائدیلمی درین
ــی  ــه الییقل ــتمینده اؤزون ــارف سیس ــه و مع ــس، تعلیم-تربی تدری
ــان  ــر روس و آذربایج ــا اؤرنکل ــم ده اونارج ــش، ه ــر تاپمی یئ
مطبوعاتینــدا درج اولونموشــدور. 1۹-جــو یوزایل لیگیــن ۸۰-جــی 
ایللرینــدن نشــره باشــایان و 2۰-جــی یوزایللیکــده ده آردیجیــل 
شــکیلده چــاپ ائدیلــن SMOMPK مجموعه ســی باشــدا اولماقــا 
ــر  ــا دای ــان فولکلورون ــاری آذربایج ــات اورقان ــف مطبوع مختل
مقالــه و یازیاریــن میدانــا چیخماســی اوچــون گئنیــش امکانــار 
آچمیش دیــر. دؤوری مطبوعاتــدا آذربایجــان فولکلورونــون آتــاالر 
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ســؤزو، تاپماجــا ، لطیفــه )او جملــه دن مــا نصرالدیــن آدی ایلــه 
باغلــی اوالن(، افســانه، روایــت، احــواالت، ناغیل، عاشــیق شــعری 
، داســتان ، نغمــه و... ژانرالرینــا عاییــد اؤرنکلــر چــاپ ائدیلمکلــه 
ــو  ــؤیلنمیش، ب ــرده س ــن ماحظه ل ــاره ده ایلکی ــار ب یاناشــی، اون
ماتئریالــار بــو و یــا دیگــر باخیمــدان تحلیله جلــب اولونموشــدور. 
ــیفاهی  ــده ش ــن اوللرین ــونو و عصریمیزی ــن س ــن یوزایل لیگی اؤت
ادبیــات اؤرنکلــری کتابچــاالر شــکلینده ده درج اولونموشــدورکی، 
ــدان  ــن فولکلورون ــری خالقاری ــینده آیری-آی ــار ایچری س بون

ــدور.  ــر توتموش ــن یئ ــرده معی ــش ترجمه ل ائدیلمی

ما)خوجــا( نصرالدینیــن آدی ایلــه باغلــی لطیفه لرلــه برابــر، 
ائــد ن  تشــکیل  قولونــو  ائپیــک  فولکلورونــون  آذربایجــان 
ــاراً  ــدن اعتب ــن ســون چره گین ــو یوزایللیگی ــی 1۹-ج ــتان ارث داس
ــا  ــر اولونماغ ــل ونش ــه، تبدی ــده ترجم ــو دیللرین ــی و گورج ائرمن
ــده  ــر مــدت عرضین ــه یاخیــن بی ــًا ۳۰ ایل باشــانمیش دیر. تخمین
ــوم- ــیرا معل ــر س ــده، بی ــی دیلین ــتانی ائرمن ــان داس 1۳ آذربایج

مشــهور داســتانار ایســه گورجــو دیلینــده چــاپ ائدیلمیش دیرکی، 
بــو ایشــده تانینمیــش عاشــیقارین و ناشــرلرین خصوصــی امگــی 
اولموشــدور .2۰-جــی یوزایل لیگیــن ایلــک اون ایل لیگینــدن 
ایرلیلییــش  یئنــی  فولکلورشناســلیغیندا  آذربایجــان  اعتبــاراً 
ــا اوالن  ــق یارادیجیلیغین ــن خال ــی ضیالیاری ــش، معارفچ یارانمی
ــه   ــری اؤیرنم ــور اؤرنکل ــر. فولکل ــی گوجلنمیش دی ــی خیل ماراغ
ــن یاییلماســی و منیمسنیلمه ســی اوچــون اســاس واســطه  فیکری
ــی  ــر. عینال ــینه چئوریلمیش دی ــتفاده وسیله س ــش اس ــی گئنی کیم
ــی،  ــی کؤچرل ــدون بَ ــدی زاده، فری ــی ســلطان اوو، رشــیدبی افن بَ
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یوســف وزیــر چمن ز مینلــی، ماحمــود ماحمودبــی اوو و باشــقاالری 
ــا باشامیشــار.  ــغول اولماغ ــدان مش ــه یاخین ــی ایل ــل ادبیات ائ

1۹-جــو یوزایل لیگیــن ســوناریندان بــو ســاحه ده فعالیــت 
ادبیــات  شــیفاهی   )1۹۳۵-1۸۶۸( ع.ســلطانوو  گؤســترن 
اؤرنکلرینــی توپاماقــا یاناشــی، اونــاری روس دیلینــه چئویریب 
درج ائتدیرمیــش، آتــاالر ســؤزو و مثللریــن ائتنوقرافیــک باخیمدان 
ــارده  ــو ب ــر یازمیــش و ب اؤیرنیلمه ســینه حصــر اولونمــوش مقاله ل
فولکلورونــون  آذربایجــان  ســؤیلمیش دیر،  فیکیرلــر  ماراقلــی 
نشــری و اؤیرنیلمه ســی ایشــینده ف.کؤچرلی نیــن )1۹2۰-1۸۶۳( 
ــن  ــن زنگی ــدور. خالقی ــدار اولموش ــلی و محصول ــی مقیاس خدمت
ــا  ــم توپام ــی ه ــان کؤچرل ــه یاناش ــی ایل ــه قایغ ــوی ثروتین معن
نشــر ایشــی ایلــه مشــغول اولمــوش، هــم ده شــیفاهی ادبیاتیــن 
ــر.  ــر یازمیش دی ــدا سلســله مقاله ل ــرالری حاققین ــری ژان آیری-آی
ــی  ــایان ف.کؤچرل ــی س ــن بونؤوره س ــی ادبیاتی ــورو یازیل فولکل
ــینداکی  ــی آراس ــق ساحه س ــی یارادیجیلی ــو ایک ــدا ب ــی زامان عین
ــناس  ــات ش ــر. ادبی ــرح ائتمیش دی ــری ش ــجییه وی خصوصیتل س
ــه  ــری ایل ــی مثلل ــیرا عموم ــر س ــن بی ــیفاهی ادبیاتی ــن ش عالیمی
ــیق  ــؤزلری، عاش ــایاچی س ــرالری- س ــری ژان ــی، آیری-آی یاناش
ــه دن  ــری )او جمل ــق لطیفل ــری، خال ــون نماینده ل ــعری و اون ش
مــا نصرالدیــن لطیفه لــری( ، ناغیــل الر ، آتــاالر ســؤزو و مثللــر  
باره ده کــی ماحظه لــری ده نظــری باخیمــدان خصوصــی مــاراق 

ــورور.  دوغ

اؤیرنمــه  مؤوضوع الرداکــی  معارفچــی ضیالــی کیمــی  بیــر 
ساحه ســینده کی  فولکلــور  و  تاریــخ  ائتنوقرافیــا،  مقاله لــری، 
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توپامــا ایشــلری )افســانه لر، روایتلــر، ناغیــل الر، لطیفه لــر، 
ــی  ــور ب ــر و...( تیم ــورک چاره ل ــونار، ت ــال الر، اووس ــار، ف اینام
بایراملــی اوون )1۸۶2-1۹۳۷( یارادیجیلیــق آختاریشــاری نین 
ــن  ــو خالقی ــدور. او، منســوب اولدوغ ــتقامتلری اولموش ــاس اس اس
فولکلــور ارثینــی دوغمــا آنــا دیلینــده یازییــا کؤچورمکلــه یاناشــی 
ــو  ــش اوخوج ــب گئنی ــه چئویری ــه روس دیلین ــاری مهارتل اون
کوتله ســی نین ســرا نجامینا وئرمیشــدیر. بیــر ســیرا پیئــس و 
ــدی زاده )1۸۶۳- ــیدبی افن ــاییان رش ــی س ــن مؤلف درس لیکلری

1۹۴2( فولکلــورو گئنیــش امکچــی کوتله نیــن یارادیجیلیــق 
ــؤزو  ــاالر س ــی، آت ــجییه لندیرمیش دیر. بایات ــی س ــی کیم بوالغ
ــدی زاده  ــؤیله ین ر.افن ــر س ــی ماحظه ل ــاره ده َدگرل ــر ب و روایتل
خالقیــن تاریخــی کئچمیشــینه، معیشــت حیاتینــا، طبیعتینــه آییــد 
ــن  ــو اؤرنکلری ــش، ب ــار توپامی ــک ماتئریال ــی ائتنوقرافی ماراقل
ــار  ــش، اون ــدا فایداالنمی ــی یارادیجیلیغین ــمیندن بدیع ــر قیس بی
حاققینــدا مقاله لــر یازیــب دؤوری مطبوعاتــدا درج ائتدیرمیش دیــر. 
ــه  ــی ایل ــی، نشــری و تدقیق ــون توپانماس ــان فولکلورون آذربایج
یاخینــدان  ده   )1۹۵۹-1۸۸1( عبــداهلل شــایق  یازیچی-معلــم 
ــووئت  ــی س ــاحه ده کی فعالیتین ــو س ــدور. او، ب ــغول اولموش مش
ــر.  حاکمیتــی ایللرینــده ده آردیجیــل شــکیلده داوام ائتدیرمیش دی

آذربایجــان فولکلورونــو اورکــدن ســئون، اونــون گئنیــش اوخوجــو 
معارفچــی  قــاالن  قایغی ســینا  چاتدیریلماســی  کوتله ســینه 
ــوخ  ــر چ ــر بی ــم و تبدیلچیل ــی، مترج ــر، ترتیبچ ــار، ناش ضیالی
مقالــه و کتاباریــن چاپــی ایلــه یاناشــی، خالــق مودریکلیگینــدن 
اســتفاده  اونــاردان  ده  فعالیتلرینــده  اؤیرنمــه   بهره لنــه رک 
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ائتمیشــلر. بئله لیکلــه اؤتــن عصریــن ییرمینجــی ایلینــه دک 
ــلیق  ــی فولکلورشیناس ــدا ملّ ــده آذربایجان ــدت عرضین ــن م کئچ
ساحه ســینده ســانباللی، اهمیتلــی بیــر خزینــه میدانــا گلمیش دیــر. 

ییرمینجــی ایللــردن باشــایاراق خالقیــن تاریــخ بویــو یاراتدیغــی 
مــادی و معنــوی عابده لریــن تدقیقــی داهــا دا گئنیشــلنمیش دیر. 
بــو ایشــده »آذربایجانــی تدقیــق و آراشــدیرما« )1۹2۳( جمعیتــی 
ــدن  ــک گون ــی ایل ــت یاراندیغ ــر. جمعی ــم رول اوینامیش دی مه
ــر.  ــک ائتمیش دی ــچ رهبرلی ــاموئل اووی ــه آ.ن س ــون فعالیتین اون
ــدن  ــری بؤلگه لرین ــیه نین آیری-آی ــرده روس ــی ایلل او، ییرمینج
باکی یــا گلمیــش ن.ی.مــارر، ی.مئششــانینوو، و.و.قوردلئوســکی، 
ــی  ــمارین1 کیم ــی، ی.ن.اوش ــویئو، آ.و.برق ــد، و.م.سیس ب.بارتول
شرقشناســاردان بیــری ایــدی. آ.ن ســاموئل اوویــچ جمعیتیــن نشــر 
اورگانــی »خبرلر«یــن چــاپ اولونماســیندا فعــال اشــتراک ائتمیش دیــر. 
ــه  ــری، خصوصیل ــیرا مقاله ل ــر س ــان بی ــر«ده درج اولون ــون »خبرل اون
»قافقــاز و تــورک عالمــی« یازی ســیندان ســونرا ژورناال دقــت آرتمیش، 
آز ســونرا اونــون صحیفه لرینده.م.سیســویئو، آ.پ فیتونی کیمی مؤلفلرین 

اثرلــری اؤزونــه یئــر تاپمیش دیــر. 

آذربایجانــی اؤیره نــن جمعیتیــن ایشــینده یاخینــدان فعالیــت 
ــان اوو  ــبحان وئردی خ ــی س ــداهلل بَ ــاردان عب ــترن ضیالی گؤس
)1۸۸۳-1۹۳۶( توپاییجیلیــق، ناشــرلیک فعالیتــی ایلــه یاناشــی، 
SMOMPK مجموعه ســینین رئداکتــورو اولموش ل.لوپاتینیســکی2 
ارثــی اساســیندا خصوصــی گؤســتریجی حاضیرالمیــش ، همچنین 
 .1N.Y.Marr ,İ.İ.Meşşaninov,V.V.Qorsoyev ,A.V.Baqri ,I.N.Oşmar

 2L.Q.Lopatİnski
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اونــون یازی یــا آلدیغــی ناغیــل الری مضمــون و ایدئیــا چاالرالرینــا 
ــور  ــن )1۸۹1-1۹۴۹( فولکل ــدیرمیش دیر. آ.و.باقرینی ــؤره قروپاش گ
ــاز  ــر. او، قافق ــش و احاطه لی دی ــا گئنی ــی داه ــینده کی ایش ساحه س
ــتریجی  ــا گؤس ــاب تانیم ــر کت ــا دای ــیفاهی ادبیاتین ــن ش خالقارینی
حاضیرالمیش دیرکــی، بــو ایــش هــم ده آذربایجان ائتنوقرافیاســینین 
اؤیرنیلمه ســینده مهــم اهمیــت کســب ائتمیش دیــر. گؤســتریجی ده 
چــاپ اولونمــوش قایناقاریــن هــر بیــری حاقینــدا آیریلیق دا حاشــیه 
یازمــا ســجییه لی معلومــات وئریلمیش دیــر .آ.و.باقــری نیــن 
آذربایجــان و اونــا قونشــو اؤلکه لریــن فولکلورونــا حصــر اولونمــوش 
ــی  ــی آذربایجــان فولکلورشناســلیغیندا مهــم مدن اوچ جلدلیــک کتاب
ــد حنفــی زیناللی نیــن  ــر. ایلــک جل ــه بیل ــه کیمــی دگرلندیریل حادث
»آذربایجانیــن شــاعرانه فولکلــورو« آدلــی گیریــش مقاله ســی ایلــه 
آچیلیــر. کتــاب دا واختیلــه ل.ق.لوپاتینســکی طرفینــدن توپانمیــش 
ــون  ــر. آذربایجــان فولکلورون ــر وئریلمیش دی ــش یئ ــل الرا گئنی ناغی
اوزره  بؤلگه لــر  آیری-آیــری  اؤرنکلــر  دایــر  ژانرالرینــا  باشــقا 
ــاری  ــو کتاب ــن 2 و ۳-ج ــوخ جلدلیگی ــدیریلمیش دیر. چ قروپاش
ایســه کومیــک، اوســتایی، الک، نوقــای، چئچئــن، گورجــو، آبخــاز، 
قاراچــای، چرکــز و بقیــه خالقاریــن فولکلــور اؤرنکلرینــدن عبارتدیر. 
ــل  ــاری ناغی ــاز خالق ــتمی اوزره قافق ــدده AAME سیس ــون جل س
ــری  ــر، آ.و.باق ــی وئریلمیش دی ــن گؤستریجی س ــو و طرحلرینی موتی
ــری،  ــق مثلل ــل حکایه لری،خال ــری، ائ ــاالر ســؤزو و مثلل آذربایجــان آت
ناغیــل الر بــاره ده بیــر ســیرا مقاله لــر یازمیش دیــر ، او، اؤیرنمــه  ایشــله 
ــی  ــی و تبلیغ ــون تدریس ــان فولکلورون ــدان آذربایج ــغول اولدوغون مش

ــر.  ــینده ده فرقلنمیش دی ساحه س
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آذربایجــان ادبیاتــی و فولکلورونــا دایــر آشــدیرماالری ایلــه تانینان 
امیــن عابــد )1۸۹۹-1۹۳۷( »کتابــی-دده قورقــود« عابده ســینین 
ــاری  ــترمیش دیر. بوی ــت گؤس ــی خدم ــینده خصوص اؤیرنیلمه س
ــف  ــایان مؤل ــو س ــی تاریخــی کســیمین محلول ــه قدرک فئودالیزم
بئلــه بیــر قناعتــه گلمیش دیــر کی،آذربایجــان ادبیاتــی تاریخینــی 
بــو  عابــد  الزیم دیــر.  باشــاماق  عابــده دن  بــو  محــض 
ــر.  ــاف ائتدیرمیش دی ــدا دا اینکیش ــونراکی یازیارین ــی س فیکرین
ــی  ــد، آبیده ن ــن عاب ــؤیکه نن امی ــارا س ــت و قایناق ــون فاک اویغ
ــی  ــی اؤیرنمگ ــه باغل ــی ایل ــون مدنیت ــی و اون ــان محیط آذربایج
اوالن  اراضی ســینده  آذربایجــان  او،  ســایمیش دیر.  اهمیتلــی 
دده قورقــود، قــازان خــان، بــورال خاتــون کیمــی اوبــراز و 
ــری  ــر، اوناریــن قبیرل ــه باغلــی توپونیمل شــخصیتلرین آدالن ایل
بــاره ده معلومــات وئرمیــش، بونونــا باغلــی اوالراق خالــق 
روایتلــری  و  افســانه  ســیرا  بیــر  دوالشــان  ایچری ســینده 
آشــدیرمایا جلــب ائتمیش دیــر. »کتابــی-دده قورقــود دا دده 
ــانان  ــا اساس ــی فاکتین ــیندن اولماس ــات قبیله س ــودون بوی قورق
ــده  ــن تاریخین ــان خالقی نی ــن آذربایج ــو قبیله نی ــد ب ــن، عاب امی
ــو  ــض ب ــی مح ــش و آبیده ن ــد ائتمی ــی قئی ــم رول اوینادیغین مه
ــد  ــن ،عاب ــایمیش دیر. امی ــی س ــدیرماغی اهمیتل ــدان آراش باخیم
ــاری  ــاییان اوزان ــی س ــی و داشییجی س ــن یارادیج ــو آبیده نی ب
ــد،  ــن عاب ــر. امی ــاعرلری آدالندیرمیش دی ــوف و ش ــق فیلوس خال
ــاعرلری  ــل ش ــی، ائ ــن تاریخ ــا وزنی نی ــعرینین هئج ــق ش خال
 ، ائتمیش دیــر  چیخیــش  مقاله لرلــه  خصوصــی  ده  بــاره ده 
اونــون »تــورک خالقــاری ادبیاتینــدا »مانی«نؤعــو و آذربایجــان 
بایاتیارینیــن خصوصیتــی« آدلــی مقاله ســی تاریخــی باخیمــدان 
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بیــر ژانــر کیمــی آذربایجــان بایاتیارینیــن اؤیرنیلمه ســینده 
اهمیتلــی رول اوینامیش دیــر. »آشــوال« )اشــوله(، »تورکــو«، 
»قاییــم اؤلنگ«،»آیتیســبا«، »مانــی«1 آدالن ایلــه اؤزبکلــر، 
ــیندا  ــاوزالر آراس ــزالر، قاق ــار، قیرغی ــری، قازاخ ــراق تورکمنل ع
ــه مقایســه لی  ــان یئددی لیکلریــن آذربایجــان بایاتیــاری ایل تانین
ــی  ــار و فرقل ــیرا اوخش ــر س ــینداکی بی ــن آراس ــی اوناری تحلیل
جهتلــری میدانــا چیخارمیش دیــر. امیــن عابــد، عــراق تورکمنلــری 
ده  اوزرینــده  خوریاتــار  یاییلمیــش  گئنیــش  ایچری ســینده 

دایانمیش دیــر.  آیریجــا 

ــه  ــی ایل ــن خط ــدیرما جمعیتی«نی ــق و آراش ــن تدقی »آذربایجانی
آراشدیریلماســی  و  توپانماســی، نشــری  ارثی نیــن  فولکلــور 
مشــغول  یاخینــدان  )1۸۹۴-1۹۳۸(دا  خولوفلــو  ولــی  ایلــه 
اولموشــدور. او، ائــل عاشــیقارینا حصــر ائتدیگــی ترتیــب 
ایشــی نین اؤن ســؤزونده عاشــیق صنعتــی، اونــون یاییلمــا 
و وســعتی، دیــن خادیملرینیــن عاشــیقارا مناســبتی و... بــو 
ــق  ــیقاری خال ــف عاش ــدور. مؤل ــئله لره توخونموش ــی مس کیم
ــردی کــی،  ــد ائدی ــی ســاییر و قئی ــی کتاب ــن جانل یارادیجیلیغی نی
اونــار اؤز نغمه لــری ایلــه کوتله لریــن معنــوی تربییه ســینده 
میثیل ســیز رول اویناییــرالر. و.خولوفلونــون تــوووزدا عاشــیق 
الــده  وگورجوســتاندان  توپادیغــی  بوزالقانلــی دان  حســین 
ــن  ــونرا التی ــرب، س ــه ع ــن اؤنج ــو« قولارینی ائتدیگی»کوراوغل
الیفبــاالری ایلــه چــاپ ائتدیردیگــی ترتیبلــرده حماســه نین 
نشــری ساحه ســینده اهّمیتلــی حادثــه کیمــی دگرلندیریلــه بیلــر. 

 . 1Aşula(əşulə,)türkü,qayım öləng,aytısba ,manı
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و.خولوفلونــون آذربایجــان تاپماجاالرینیــن توپانماســی، نشــری و 
ــر  ــر. بی ــه الییق دی ــی ده دّقت ــینده کی فعالیت ــی ایش اؤیرنیلمه س
ژانرکیمــی آز اؤیرنیلمیــش تاپماجاالریــن خالقیــن معیشــتی، حیات 
ــو  ــان و.خولوفل ــینه توخون ــه عاقه س ــی ایل ــه جهت ــرزی، پئش ط
ــجییه وی  ــوص س ــاالر اؤزونه مخص ــی، تاپماج ــردی ک ــد ائدی قئی
خصوصیتلــره مالیکدیــر. اوناریــن توخوندوغــو، احاطــه ائتدیگــی 
ماتریــال معیشــتله، تصرروفاتــا باغلــی اشــیا و موضــوع الر داهــا 
ــوخ  ــا چ ــاالر داه ــؤره ده تاپماج ــا گ ــر. بون ــا طبیعی دی ــال، داه رئ
ــال وارلیقــارا مناســبتدن  ــده مؤوجــود اوالن رئ طبیعــت و جمعیت
ــران  ــی آدالندی ــن ریاضیات ــق حیاتی نی ــاالری خال ــر. تاپماج یارانی
ــادا  ــی ایف ــی جانل ــن دیلین ــو اؤرنکلری ــی ب ــر زامان ــو نش و.خولوفل

ــایمیش دیر.  ــب س ــاخاماغی واجی ــکیلده س ــدیغی ش دوالش

یالنیــز بدیعــی اثرلــری- رومــان و حکایه لــری ایلــه دئییــل، هــم 
ــی  ــه دقت ــری ایل ــری فیکیرل ــر نظ ــا دای ــان فولکلورون ده آذربایج
ــن  ــو زنگی ــی )1۸۸۷-1۹۴2( ب ــن زمینل ــد ن، ی.و.چم ــب ائ جل
معنــوی خزینه نیــن اؤیره نیلمه ســی ایلــه آردیجیــل شــکیلده 
ــی،  ــق ائدیرک ــدیرماالری تصدی ــون آش ــدور. اون ــغول اولموش مش
ــدان منیمســه میش دیر.  ــی یاخین ــا مدنیتین ــر شــرق و آوروپ ی.وزی
او قئیــد ائدیــردی کــی، خالــق یارادیجیلیغی نیــن آراشدیریلماســی 
ی.وزیــر  آچیــر.  صحیفه لــر  یئنــی  حیاتینــدا  بشــریتین 
فولکلورشناســلیغین تاریخینــدن بللــی اوالن اوچ نظریــه، اوچ علمی 
ــی  ــه باغل ــی مکتبلرل ــرت و تاریخ ــوژی، مهاج ــتقامتله: میفول اس
ــون  ــؤره، بوت ــره گ ــؤیلمیش دیر. ی.وزی ــر س ــی ماحظه ل ماراقل
ائپیــک ژانرالریــن میفــدن یارانماســی فیکــری ایلــه راضیاشــماق 
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اولمــاز. مؤلــف داهــا خــاص فاکتــارا کئچــه رک خاطیرالدیــردی 
ــل.  ــری عینــی لشــدیرمک مومکــون دئیی کــی، ناغیــل الرال میلل
اعتباریلــه  اؤز منشــایی، فورماالشماســی  ناغیــل الر  چونکــی 
ــوژی  ــر میفول ــودور. ی.وزی ــن محصول ــونراکی دؤورلری ــا س داه
نظریه یــه تنقیــدی روح دا یاناشــمیش، بــو علمــی اســتقامتین 
ــکله  ــی مش ــر . عین ــول ائتمه میش دی ــی قب ــوخ مدعاالرین ــر چ بی
حصــر اولونمــوش ایکینجــی مقاله ســینده ایســه مؤلــف مهاجــرت 
نظریه ســی و تاریخــی مکتــب اوزرینــده دایانمیش دیــر. مهاجــرت 
نظریه ســی نین آوروپــا و روســیه تمثیلچی لرینیــن فیکیرلرینــه 
مراجعــت ائــد ن یوســف.وزیر بئلــه بیــر قناعتــه گلمیش دیــر 
ــم رول  ــن اؤیرنیلمه ســینده مه ــق ادبیاتی نی ــه خال ــو نظری ــی، ب ک

اوینامیش دیــر. 

ــت  ــدا زردوش ــر«، »آذربایجان ــری تمایل ل ــدا بش ــق ادبیاتین »خال
ــر  ــه بی ــف.وزیر بئل ــده یوس ــی مقاله لرین ــوروز« کیم ــری: ن عادتل
مدنیتی نیــن  آذربایجــان  نــوروز  گلمیش دیرکــی،  نتیجه یــه 
ضدیتلــی  بــاره ده  نــوروز  مؤلفلرینیــن  شــرق  محصولــودور. 
ــی و  ــیرا ماراقل ــر س ــف بی ــرن مؤل ــردن کئچی ــی نظ مدعاالرین
ــان  ــر آذربایج ــؤیلمیش دیر. ی.وزی ــر س ــی فیکیرل ــال علم اوریژین
ــدان  ــه ده یاخین ــی ایل ــی و اؤیرنیلمه س ــن توپانماس ناغیل الرینی
ــری  ــم ژان ــورون ان قدی ــل الری فولکل مشــغول اولموشــدور. ناغی
کیمــی دیرلندیــر ن یوســف.وزیر قئیــد ائدیــردی کــی، بــو 
ــک  ــر. »ملی ــون گیزلنمکده دی ــفی مضم ــن فلس ــرده دری اؤرنکل
ــی  ــجییه وی نمونه س ــن ان س ــان ناغیل الرینی ــد«ی آذربایج ّمم
ــول  ــاده قب ــی م ــان وارلیغ ــینی تاپ ــف اورادا اؤز عکس ــایان مؤل س
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ــده  ــر قطبون ــمه نین بی ــو ایکیلش ــش، ب ــده دایانمی ــه اوزرین ائتم
ایشــیغین )هرمزون(ابــدی حیاتیــن، دیگــر طرفینــده ایســه 
ــد  ــی قئی ــن دایاندیغین ــی اهریمنی ــن یارادیجی س ــق زندانی قارانلی
قــوه  اوالن  ضدّیتــی  ایکــی  بــو  بللی دیرکــی،  ائتمیش دیــر. 
ــزون  ــن- هرم ــه خئییری ــارزه همیش ــدی مب ــدن اب ــیندا گئ آراس
ی.وزیــر  دا  باخیمــدان  بــو  نتیجه لنیــر.  ایلــه  قلبه ســی 
حاقینــدا ســؤزو گئــدن ناغیــل ال »آوســتا« آراســیندا معیــن 
ــا  ــا چیخارماغ ــری اورتای ــوژی جهتل اوخشــارلیق گؤرمــوش و بیول
ــو فیکیرلرینــی داهــا دا گئنیشــلندیریب  ــف ب چالیشــمیش دیر. مؤل
ــی- ــن احوال ــان ناغیل الرینی ــش و»آذربایج ــاف ائتدیرمی انکیش
ی.وزیــر  عمومی لشــدیرمیش دیر.  مقاله ســینده  روحیه ســی« 
ــی  ــاره ده ده ماراقل ــر ب ــش رقمل ــز تکرارالنمی ــل الردا تئز-تئ ناغی
تصنیفینــی  ژانریــن  همچنیــن  او،  ســؤیلمیش دیر.  فیکیرلــر 
وئرمگــه ده تشــببوس گؤســترمیش دیر، ی.وزیریــن »فولکلــور 
یولونــدا« مقاله ســینی ایســه آذربایجــان فولکلورشیناســلیق تاریخینــه 

ــک اوالر.  ــی قیمتلندیرم بیرنظرکیم

ایشــینده  تبلیغــی  آراشدیریلماســی،  ادبیاتی نیــن  آذربایجــان 
-1۸۸۹( مومتــاز  ســالمان  گؤســترن  فعالیــت  یؤنلــو  چــوخ 

1۹۳۸( بیــر فولکلــور توپاییجی ســی کیمــی ده فرقلنمیــش، 
ــت  ــن نشــرینده میثیل ســیز خدم ــی ارثی نی شــیفاهی ســؤز صنعت
بؤلگه لرینــده  آیری-آیــری  آذربایجانیــن  گؤســتئرمیش دیر. 
علمــی آختاریــش ســفرلرینده اولمــوش س.مومتــاز ،کللــی مقداردا 
عاشــیق و ائــل شــاعرلرینین شــعرلرینی توپاماقــا برابــر، بایاتــی، 
آتــاالر ســؤزو، روایــت و... ژانــرالرا دایــر چــوخ ســایلی اؤرنکلــرده 
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ــی  ــدیرماالرینا ییرمینج ــور آش ــک فولکل ــر. ایل ــا آلمیش دی یازیی
ــل شــاعری  ــل ادبیاتــی«، »ائ ــاز »ائ ــردن باشــایان س.مومت ایلل
قوربــان« کیمــی مقاله لرلــه چیخیــش ائتمیــش، آذربایجــان 
کاســیک پوئزیاســیندا فضولی یــه برابرتوتدوغــو ســاری عاشــیغین 
بایاتیارینــی اؤنجــه »عاشــیق عبــداهلل« )1۹2۷(، ســونراالر 
اوخوجــوالرا  ایلــه  )1۹۳۵(آدالری  عاشــیق«  »ســاری  ایســه 
چاتدیرمیش دیــر. بونــدان ســونرا ســاری آشــیغین ارثی نیــن 
ــی  ــه علم ــرلر ایس ــو نش ــش، ب ــاراق چوخالمی ــینه م اؤیرنیلمه س
ژانــری  فولکلــور  قیمتلندیریلمیش دیــر.  یوکســک  باخیمــدان 
ــاز  ــان س.مومت ــه باغای ــی ایل ــات قبیله س ــی بای ــی بایاتین کیم
ــو  ــجییه لندیریب، اون ــی س ــخصیت کیم ــر ش ــی بی ــم ده بایات ه
اوغوزخانیــن نوه ســی ســایمیش دیر. س.مومتازیــن آدی ایلــه 
ــل  ــارت »ائ ــه دن عب ــی حیص ــری ده ایک ــرلردن بی ــی نش باغل
شــاعرلری« توپلوســودور)1-جی حیصــه، 1۹2۷؛ 2-جــی حیصــه، 
1۹2۸(. مؤلــف ســونراالر بــو ایلــک نشــری تکمیللشــدیریب 
بیرینجــی   .)1۹۳۶  ،1۹۳۵( ائتدیرمیش دیــر  چــاپ  یئنیــدن 
ــور  ــان فولکل ــی آذربایج ــی زینالل ــش حنف ــؤز یازمی ــره اؤن س نش
ــن  ــیندا س.مومتازی ــتئمه سالینماس ــب سیس ــن توپانی اؤرنکلرینی

قیمتلندیرمیش دیــر.  یوکســک  خدمتینــی 

س.ممتــاز نشــره حاضیرالدیغــی کتابارداکــی فولکلــور اؤرنکلــری 
ــؤیلمیش دیر.  ــر ده س ــری فیکیرل ــیرا علمی-نظ ــر س ــاره ده بی ب
کــی،  ائدیــر  تصدیــق  فعالیتــی  ســاحه ده کی  بــو  مؤلفیــن 
نؤوع لــری  و  ژانــر  اکثــر  فولکلورونــون  آذربایجــان  اونــو 
ــی  ــاره ده خیل ــی ب ــو« حماسه س ــر. »کورواغل ماراقاندیرمیش دی
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ــون  ــدیرماق اوچ ــتانی آراش ــاز داس ــان س.ممت ــال توپای ماتری
ــه نین  ــر. او، حماس ــی حاضرالمیش دی ــین پانین ــی ایش گؤره جگ
»اصلی-کــرم« داســتانی ایلــه قارشــیلیق لی مقایسه ســینی ده 
ائتمه یــی،  نشــر  توپاییــب  ارثینــی  فولکلــور  آپارمیش دیــر. 
ســایان  اســتقامتی  باشــلیجا  فعالیتی نیــن  اؤز  آراشــدیرماغی 
ــا  ــی ترتیــب ایشــینی ده چاپ ــاز »شــکی ســاوالری« آدل س.مومت

حاضیرالمیش دیــر. 

آذربایجــان فولکلورونــون توپانماســی، نشــری و تبلیغینــده 
ــری  ــاردان بی ــئچیلن فولکلورشناس ــه س ــی ایل ــی فعالیت ثمره ل
ــق  ــی تدقی ــدی. »آذربایجان ــی )1۸۹۶-1۹۳۸( ای ــی زینالل ده حنف
صــدری،  فولکلورکمیته ســی نین  جمعیتی«نــده  آراشــدیرما  و 
ــاش  ــرین ب ــری، آذرنش ــی نین مدی ــور شعبه س ــدا فولکل آذربایجان
چالیشــمیش  وظیفه لرینــده  رئداکتــورو  ســونراالر  رئداکتــورو، 
باغلــی  ایلــه  حنفــی زیناللــی بــو چــوخ یؤنلیــی فعالیتــی 
اوالراق آذربایجانــدا کئچیریلــن بوتــون فولکلــور تدبیرلرینــده 
دایــر  ادبیاتینــا  خالــق  او،  ائتمیش دیــر.  اشــتراک  یاخینــدان 
ــات  ــده درج ائتدیردیی»حی ــو ایل ــارینا 1۹2۳-ج ــک آختاریش ایل
ایلــه  مقاله لــری  ادبیاتــی«  عــوام  و  صنعت«،»خــواص  و 
ــن  ــؤز صنعتی نی ــاعرانه س ــن ش ــی زیناللی نی ــامیش دیر. حنف باش
ــی  ــه 1۹22-1۹۳۶-ج ــی ایس ــاس خدمت ــینده کی اس اؤیرنیلمه س
ایللریــن دؤورو مطبوعاتینــدا درج اولونمــوش سلســله مقاله لرینــده 
ــا  ــي اصطاح ــورون ملّ ــر. فولکل ــق شــکیلده نظــره چارپی قاباری
»آغیــز ادبیاتــی« آدالندیریلماســینی داهــا مناســب ســایان و بونــو 
ــر  ــن تأثی ــو ادبیاتی ــی ب ــی زینالل ــان حنف ــاندیرماغا چالیش اساس



108124

چالیشــمیش دیر.  مّعینلشــدیرمه یه  ده  دایره ســینی 

قونشــو خالقــاردا، همچنیــن بیــر ســیرا تــورک خالقــاری ایلــه 
ــی  ــن آز توپانیلدیغین ــورو اؤرنکلرینی مقایســه ده آذربایجــان فولکل
قئیــد  زیناللــی  حنفــی  خاطیــرالدان  ایلــه  حّســی  تأســف 
ائتمیش دیرکی،»خالــق ادبیاتینــی توپامــاق، اونــو سیســتئمه 
ــون  ــن دییشمه ســینی گودمــک بوت ــادان بوناری ســالماق و دورم
بیــر ضیالــی اوردوســونون هّمتــی، یاردیمــی و چالیشماســی ایلــه 
اولمالی دیــر«. حنفــی زیناللــی عینــی زامانــدا توپاما پروسه ســینده 
ــا  ــی، یازی ی ــن قورونماس ــه خصوصیتلرینی ــل، لهج ــن دی ماتریالی
ــن  ــدان تصویرینی ــی باخیم ــن جغراف ــن، اراضی نی ــان منطقه نی آلین
ــده  ــه بیرلیک ــاری ایل ــون واریانت ــن بوت ــی، اؤرنکلری وئریلمه س
توپانماســی پرینســیپلرینین ضروری لیگینــی ده خصوصــی قئیــد 
ائتمیش دیــر. حنفــی زیناللینیــن فولکلــورون مختلــف ژانــر و 
نؤوعلرینــه دایــر نظــری ماحظه لــری اونــون بــو ژانــرالرا حصــر 
ائدیلمیــش آیری-آیــری کتابــارا یازدیغــی اؤن ســؤزده گئنیــش 
ــش  ــدان چیخمی ــده چاپ ــی ایل ــدور. 1۹2۶-ج ــس اولونموش عک
ژانریــن  بــو  مقّدمه ســینده  ســؤزو«نه  آتــاالر  »آذربایجــان 
ــاالر  ــی، آت ــردی ک ــف خاطیرالدی ــان مؤل ــؤز آچ ــدن س تاریخین
ــو  ــش. ب ــاو« ایمی ــؤزونون اصــل آدی اســکی تورکجــه ده »س س
ژانــری شــکیل باخیمینــدان ایکــی یئــره آییــران حنفــی زیناللــی 
ــل«  ــرب المث ــمی نین »ض ــر قیس ــن بی ــی، اوناری ــردی ک یازی
آدینــی داشــییان مثللــر، دیگــر حیصه ســینی ایســه عــادی ســؤزلر، 

ــر.  ــکیل ائدی ــاو«الر تش یانی»س

حنفــی زیناللــی اؤزگــه بیــر مقدمه ســینده مــا نصرالدینیــن 
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ــرده، آیــری- ــی کیمــی مختلــف بؤلگه ل ــر لطیفــه قهرمان هــم بی
آیــری خالقــار ایچری ســینده یاییلیــب سئویلمه ســی ســببلرینی، 
ــرده  ــون منبع ل ــخصیت اوالراق اویغ ــی ش ــون تاریخ ــم ده اون ه
ــی  ــی زینالل ــمیش دیر. حنف ــه چالیش ــینی ایزله مگ خاطیرالدیلماس
خالــق شــعری و عاشــیق صنعتــی بــاره ده ان دیرلــی فیکیرلرینــی 
ــؤزونده  ــا اؤن س ــاعرلری« کتابین ــل ش ــن »ائ ــالمان مومتازی س
ســؤیلمیش دیر. او، قئیــد ائدیــردی کــی، ائــل شــاعرلرینین 
هامی ســی تصــّوف تأثیرینــه دوشــمه ییبلر. اوناریــن، خصوصیلــه 
»خــواص تصووفــی« قروپونــا داخــل اوالن صنعتکارالریــن 
اکثریتی نیــن شــعرلرینده اهلل، پیغمبــر، اؤولیــا، شــاه مــردان و 
ــو باخیمــدان  ــا تئز-تئــز راســت گلمــک مومکــون دور. ب ...آدالرین
ــا  ــری آیریج ــعرینده کی وجودنامه ل ــیق ش ــی عاش ــی زینالل حنف
خاطیرالدیــردی. داهــا ســونرا مؤلــف قئیــد ائدیــردی کــی، بئلــه 
مســئله لرین اؤیرنیلمه ســی گله جــک آراشــدیریجیار اوچــون 

ــاییلمالی دیر.  ــب س ــی و واج ــا فایدال اولدوقج

حنفــی زیناللــی عاشــیق صنعتــی ایلــه باغلــی فیکیرلرینــی 
مقّدمه ســینده  »آذربایجــان عاشــیقاری«نا  ایکــی جلدلیــک 
تــام  اونــون  دیلــی،  شــعرینین  عاشــیق  ســؤیلمیش دیر.  ده 
رنگلمه ســی ایلــه قورونماســی مشــکلی جــدی بیــر مســئله 
کیمــی مؤلفیــن دقــت مرکزینــده اولموشــدور. حنفــی زیناللی نیــن 
ــر  ــه دای ــر و نؤولرین ــری ژان ــون آیری-آی ــان فولکلورون آذربایج
گئنیــش آشــدیرماالری اؤز عکســینی ع.شــایق، ع.موســی خانلــی 
ــش  ــدان ای ــاری »ادبیات ــه بیرلیکــده یازدیق ــدی زاده ایل و ج .افن
کتابــی« اثرینــده تاپمیشــدیر. بــو اثــرده خالــق ادبیاتی نیــن 
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موضوع ســو، اونــون یازیلــی ادبیاتــدان فرقــی، آدســیز لیگی، 
ــن  ــؤزو، تاپماجاالری ــاالر س ــل، آت ــن ناغی ــاری، همچنی قهر مان
منشــایی، تصنیفــی، اوناریــن ایدئیــا مضمــون خصوصیتلــری و... 
ــن  ــی زیناللی نی ــارال مشــکللره توخونولموشــدور. حنف کیمــی اون
ــن  ــه، همچنی ــان« اوچ جلدلیگین ــور آذربایج ــن »فولکل آ.باقری نی
تــورک  ائتدیردیکلری»آذربایجــان  نشــر  بیرلیکــده  اونونــا 
علمی-نظــری  ده  مقدمه لــری  )1۹۳۵(کتابینــا  ناغیــل الری« 

باخیمــدان بیــر ســیرا ماراقلــی ماحظه لرلــه زنگین دیــر. 

ــر  ــا دای ــق ادبیاتین ــیفاهی خال ــان ش ــن آذربایج ــی زیناللی نی حنف
ــم  ــیندا مه ــلیغیمیزین فورماالشماس ــدیرماالری فولکلورشناس آراش
رول اوینامیش دیــر. همــت علــی زاده )1۹۰۷-1۹۴1( آذربایجانیــن 
ــخصًا  ــدور. او، ش ــری اولموش ــدان بی ــش فولکلورچوالرین تانینمی
ــعرلریندن  ــیق ش ــیندا عاش ــار اساس ــی ماتریال ــون توپادیغ اؤزون
.همــت. ائتدیرمیش دیــر  درج  کتابــار  ســیرا  بیــر  عبــارت 

ــری ده  ــی نین نش ــو« حماسه س ــده »کوراوغل ــن فعالیتین علیزاده نی
ــتانین اؤز  ــونرا داس ــودان س ــی خولوفل ــور. او، ول ــر توت ــی یئ اؤنمل
دؤورو اوچــون ان موکممــل نشــرینی حاضیرالمیش دیــر.1۴ قــول 
و عاوه لــردن عبــارت اوالن بــو توپاماترتیــب ایشــی اول روس، 
ســونرا ایســه آذربایجان دیلینده نشــر اولونموشــدور ،همت.علی زاده 
ــاییان  ــدان س ــوی ژانرالرین ــون ان کوتل ــان فولکلورون آذربایج
ــینده  ــی ایش ــن توپانماس ــق ناغیل الرینی ــا و خال ــی، تاپماج بایات
ــر  ــده نش ــی ایل ــترمیش دیر. 1۹۳۸-ج ــت گؤس ــی فعالی ده ثمره ل
اولونمــوش »بایاتیار«کتابــی مؤلفیــن بــو ســاحه ده کی امگی نیــن 
ــن تانینمیــش  ــر. آذربایجانی ــا چیخمیش دی بهره ســی کیمــی میدان
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یوکســک اختصاصلــی و محصولــدار فولکلورشناســاریندان بیــری 
ــدیرماالریندا  ــون آش ــدی. اون ــیب )1۹۰۷-1۹۸2( ای ده م.تهماس
فولکلــورون اکثــر ژانــر و نــوع لرینــه توخونولموشــدور. هلــه ۳۰-

ــیب  ــده م.تهماس ــن اّوللرین ــی ایللری ــونو، ۴۰-ج ــن س ــو ایللری ج
ــر ســیرا مشــکللرینه  ــون آز اؤیرنیلمیــش بی آذربایجــان فولکلورون
ــن  ــی اجتماعیتی ــه علم ــری ایل ــله مقاله ل ــوش سلس ــر اولونم حص
ــی  ــیم نغمه لرین ــیم و مراس ــدی. او، مؤوس ــب ائتمیش ــی جل دقتین
ــدان  ــری باخیم ــله میش و علمی-نظ ــبک ده ایش ــک س مونوقرافی
ــم آذربایجــان  ــر ســؤیلمیش دیر، عالی ــی ماحظه ل ــر ســیرا دیرل بی
ناغیل الرینیــن تدقیقــی ایلــه برابــر، بــو اؤرنکلریــن نشــری ایلــه 
ــک )1۹۴1-1۹۴2؛  ــش جلدلی ــدور. اوچ و بئ ــغول اولموش ده مش
1۹۵۹-1۹۶1( آذربایجــان ناغیل الرینیــن نشــری محــض اونــون 
فعالیتــی ایلــه باغلی دیــر. اونــون بــو نشــرلره یازدیغــی اؤن ســؤز، 
ایضــاح و قئیدلــر اؤز نظــری اســتقامتی ایلــه فرقلنمیش دیــر. 
ــاف  ــلیمان، ق ــا، س ــو، اژداه ــیمرغ قوش ــو، س ــیبین دی م.تهماس
کیمــی فولکلــور اوبــراز و آنامــاری باره ده کــی فیکیرلــری 
خصوصــی مــاراق دوغورموشــدور. اونــون علمــی فعالیتینــده 
مانصرالدیــن لطیفه لرینیــن ترتیبــی و نشــری ده مهــم یئــر 
»عاشــیق  »بایاتیــار«،  سســی«،  »عاشــیغین  توتموشــدور. 
کتابارینیــن  اوســتادالری«  ســاز  »تئللــی  علي عســگر«، 
ــیبین  ــدور. م.تهماس ــی اولموش ــی بین امگ ــرینده ده م.تهماس نش
ساحه ســینده کی  اؤیرنیلمه ســی  داســتانارینین  آذربایجــان 
ــود« و  ــی-دده قورق ــر. او، »کتاب ــه قیمتلی دی ــی خصوصیل خدمت
ــه  ــی ایل ــری و اؤیرنیلمه س ــتانارین نش ــی داس »کوراوغلو«کیم

ــدور. ــغول اولموش ــدان مش یاخین
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ــی-دده  ــدون »کتاب ــی و.و.بارتول ــرق شناس ــش روس ش تانینمی
قورقــود«ون روس دیلینــه ترجومه ســینی ایلــک دفعــه ح.آراســلی 
ایلــه م.تهماســیب باکــی دا چــاپ ائتدیرمیشــلر، ترجومه نیــن 
طرفینــدن  م.تهماســیب  بؤلمه ســی  قئیدلــر  و  ایضاحــار 
ــه  ــده ایل ــی عاب ــناس کیم ــن ش ــر مت ــون بی ــر. اون یازیلمیش دی
ــی  ــی علم ــدیرمه لر خصوص ــح و دقیقلش ــی تصحی ــی آپاردیغ باغل
دگــر کســب ائتمکده دیــر. او، »کتابــی-دده قورقــود« عابده ســینه 
بیــر نئچــه سلســله مقاله لــر ده حصــر ائتمیش دیــر. م.تهماســیبین 
ــق  ــان خال ــر آذربایج ــا عصرل ــده اورت ــلیق فعالیتین فولکلورشیناس
ــه  ــی مرحل ــا خصوص ــوش مونوقرافی ــر اولونم ــتانارینا حص داس
تشــکیل ائدیــر. بــو آشــدیرما حماســه شناســلیغین ســون نایلیتلری 
ــیندا  ــی اساس ــری تجروبه س ــک علمی-نظ ــن اوزون ایللی و مؤلفی
ــی  ــی پروسه س ــتانارین فورماالشماس ــرده داس ــر. اث یازیلمیش دی
ــی  ــر ســیرا ماراقل ــاره ده بی ــی ب مّعینلشــدیریلمیش، عاشــیق صنعت
عاشــیق  یانشــاق،  اوزان،  ســؤیلنمیش دیر.  ماحظه لــر 
ــه  ــر خصوصیل ــی فیکیرل ــی باره ده ک ــن ســؤز آچیم اصطاحارینی
دیرلی دیــر. بیــر ژانرکیمــی داســتان، اونــون یارادیجیــاری، 
ایفاچیلیــق عنعنه لــری و دیگــر مســئله لر مونوقرافیــادا تــام 
ــو  ــیب ب ــدور. م.تهماس ــرح اولونموش ــش ش ــه گئنی ــی ایل ماهیت
اثرینــده همچنیــن آذربایجــان خالــق داســتانارینین علمــی 
ایللــرده  ســونراکی  ،م.علــی زاده دن  آپارمیش دیــر  تصنیفینــی 
ــیبین  ــی م.تهماس ــری و تدقیق ــی نین نش ــو« حماسه س »کوراوغل
ــادف  ــه تص ــو ایل ــری 1۹۴۹-ج ــک نش ــر. ایل ــه باغلی دی آدی ایل
ائــد ن بــو قهر مانلیــق حماسه ســی م.تهماســیبین امگــی سایه ســینده 

ــدور.  ــر اولونموش ــه نش ــده دفعه لرل ــان و روس دیللرین آذربایج
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م.طهماســیب فولکلــور و یازیلــی ادبیــات مشــکلینه ده بیــر ســیرا 
ــیمی،  ــی، نس ــدان نظام ــو باخیم ــر. ب ــر ائتمیش دی ــر حص مقاله ل
واقیــف، ج.جبارلــی و ی.و.چمــن زمینلی نین فولکلــورال عاقه لرینه 
دیرلندیریلمه لی دیر.م.تهماســیب  آیریجــا  یازیــاری  عاییــد 
ــی ده  ــی کیم ــر یازیچ ــغول اوالن بی ــا مش ــی یارادیجیلیق بدیع
ــر  ــش بی ــوردان آلینمی ــو فولکل ــوع س ــر. او، مؤوض تانینمیش دی
ــون  ــر. اون ــنامه لرین مؤلفی دی ــن نمایش ــلرین، همچنی ــیرا پیئس س
درام اثرلــری آذربایجــان صحنه ســینده اوینانمیــش و آیریجــا 
ــون  ــان فولکلورون ــدور. آذربایج ــر اولونموش ــکلینده نش ــاب ش کت
توپانماســی و نشــری ایلــه ثمره لــی و محصولــدار شــکیلده 
مشــغول اوالن اهلیمــان آخونــدوو )1۹۰۳-1۹۷۷( ۳۰-جــو ایللرین 
ــکیلده  ــتئملی ش ــامیش دیر. او، سیس ــه باش ــدان فعالیت اورتاالرین
ــری  ــره المعارفل ــور دای ــده فولکل ــال وکندلرین ــن ماح آذربایجانی
فعالیتینــی  ساحه ســینده کی  توپامــا  اونــون  اولموشــدور. 
ــه  ــه مقایس ــرلری ایل ــور نش ــن فولکل ــزاده نی ــاق همت.علی آنج
آذربایجــان  توپادیغــی  ا.آخونــدووون  مومکــون دور.  ائتمــک 
ــل الر  ــک ناغی ــش جلدلی ــک، بئ ــل الری اوچ جلدلی ــق ناغی خال
توپلوالرینــدا، همچنیــن آیری-آیــری کتابــار شــکلینه آذربایجــان 
و روس دیللرینــده نشــر اولونموشــدور.ا.آخوندوو»قاچاق نبــی« 

داســتانی نین توپاییجی ســی کیمــی ده تانینیــر.

بــو کتــاب 1۹۶1-جــی ایلــده نشــر اولونموشــدور. مؤلفیــن 
ــات  ــا ادبی ــی آدین ــر مممــد« داســتانی دا نظام ــی »قاطی توپادیغ
ــک  اینســتیتوتونون علمــی آرشــیوینده ســاخانیلیر. ایکــی جلدلی
»آذربایجــان داســتانارینین چاپــی دا ا.آخونــدووون آدی ایلــه 
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ــینداکی  ــعرینین توپانماس ــیق ش ــدووون عاش ــر. ا.آخون باغلی دی
ــگرین  ــیق العس ــر. عاش ــک قیمتلندیریلمه لی دی ــی ده یوکس خدمت
ــردن  ــی نشــرینده ترتیبچی ل ــف ایللرده ک ــن مختل شــعرلر کتابی نی
ــر توپادیغــی  ــر. او، اوزون ایلل ــری کیمــی اشــتراک ائتمیش دی بی
عبــارت  کتابــدان  ایکــی  اساســیندا  اؤرنکلــری  فولکلــور 
ــو  ــر. ب ــی«چاپ ائتدیرمیش دی ــورو آنتولوگیاس ــان فولکل »آذربایج
اثــری فولکلورشــناس لیغیمیز تاریخینــده بــو ســبک ده ایلــک 
ــف  ــاالر مؤل ــون دور. آنتولوگی ــک مومک ــی قیمتلندیرم ــر کیم نش
ــاح و  ــادان ایض ــاراق اوی ــدی م ــدان ج ــی باخیم ــدن علم طرفین
ــر  ــوزون بی ــدا فولکلوروم ــدور. کتاب ــز اولونموش ــه ده تجهی قئیدلرل
ســیرا ژانرالرینــا دایــر نمونه لــر ایلــک دفعــه اوالراق اوخوجــوالرا 
ــیقاری  ــان عاش ــک »آذربایج ــی جلدلی ــر. ایک چاتدیریلمیش دی
و ائــل شــاعرلری« )1۹۸2-1۹۸۳( کتابارینیــن نشــرینده ده 
ــل  ــر ای ــوالر بی ــو توپل ــدور. ب ــی اولموش ــم امگ ــدووون مه ا.آخون
ــده ده  ــران اســام جمهوریتین ــده و ای ــه جمهوریتین ــونرا تورکی س
ــا، ترتیــب، نشــر ایشــلری  ــدوو توپام چــاپ اولونموشــار. ا.آخون
ــیق  ــدور. او، »عاش ــغول اولموش ــا دا مش ــی، تدقیقات ــه یاناش ایل
ــک  ــوندا نامزدلی ــی« مؤوضوع س ــات و یارادیجیلیغ ــگرین حی العس
ــن ناغیــل الر،  ــه ائتمیــش )1۹۴۶(، همچنی ــان نامه ســی مدافع پای
1۹-جــو یوزایللیگیــن آذربایجــان عاشــیقاری بــاره ده خصوصــی 
مقاله لــر چــاپ ائتدیرمیش دیــر. اونــون »قاچــاق نبــی«، »ســاری 
عاشــیق« )روایــت(، »قاطیــر مممــد«، »لطیف شــاه« داســتاناری 

ــر.  ــاری واردی ــاره ده ده تدقیقات ب

ــون توپانماســی و نشــری ایشــلرینه قایغــی  ــورا میــل، اون فولکل
ــدا نســبتًا ســونرا باشــانمیش دیر. آیری-آیــری  جنوبــی آذربایجان
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ــو ســاحه ده کی آراشــدیرماالرین  ــن ب ــن، همچنی ــوع لری ــر و ن ژان
مطبوعــات صحیفه لرینــه یول تاپماســی 1۹۴۵-1۹۴۶-جــی ایللره 
ــن  ــر اولونان»آذربایجان«،»وط ــن دؤورده نش ــر. همی تصادوفه دی
ــی  ــاحه ده کی فعالیت ــو س ــن ب ــی شــرق« قزئتلرینی اوغروندا«،»یئن
»آذربایجــان  چئوریلمیش دیــر.  حادثه یــه  ادبی-مدنــی  مهــم 
ــي  صحیفه لرینــده م.ع.فرزانه نیــن تقدیــم ائتدیگــی آذربایجــان ملّ
داســتاناریندان اؤرنکلریــن و خالــق ادبیاتینــا دایــر آشــدیرماالرین، 
همچنیــن رســول ســرحددارین، حســین صابیــر زامانیــن، فاطمــه 
گؤندردیگــی  حســینی نین  ابوالفضــل  میرزایی نیــن،  خانیــم 
ــی  ــه کیم ــق حادث ــی تقدیرالیی ــر تاپماس ــه یئ ــن اؤزون بایاتیاری
آرتســا  میــل  اوالن  بایاتیــارا  الکیــن  دگرلندیریلمه لی دیــر. 
ــکان  ــینا ام ــول تاپماس ــه ی ــات صحیفه لرین ــن مطبوع دا، اوناری
وئریلمه میش دیــر. یالنیــز صمــد بهرنگــی 1۹۶۳-جــو ایلــده 
چــاپ ائتدیردیگــی »پاره-پــاره« اثرینیــن ســونوندا 1۰۰-دن چوخ 
ــارتلی  ــون جس ــن دؤور اوچ ــو، همی ــی، ب ــدیر ک ــی وئرمیش بایات
آددیــم ســاییا بیلــر. بایاتیاریــن ایلــک مســتقل توپلوســو ایســه 
1۹۶۵-جــی ایلــده م.ع.فرزانــه طرفینــدن تبریــزده نشــر اولونــوب 
ــا  ــی و داه ــن ایکینج ــر. مجموعه نی ــه چاتدیریلمیش دی اجتماعیت
ســونراکی چاپــاری یئنــه ده م.ع.فرزانــه )تهــران، 1۹۸1( و 

ــر.  ــه باغلی دی ــیدانین آدالری ایل ــی ش یحی

دکتــر ســام اهلل جاویدیــن »آذربایجــان فولکلورونــدان نمونه لــر« 
توپلوســو،  ایکینجــی جلــد، 1۹۸۰(  )بیرینجــی جلــد، 1۹۶۶؛ 
ــاری  ــه حاضیرالدیق ــه بیرگ ــی ایل ــم خامنه ی ــن عبدالکری همچنی
آذربایجــان  جنوبــی  دا  کتابارینیــن  »تاپماجــاالر« 
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ــر.  ــری واردی ــری و دگ ــوص یئ ــلیغیندا اؤزونه مخص فولکلورشناس
ــه  ــری« آدی ایل ــورک ترانه ل ــاواالنین »ت ــدزاده س ــن مجی حس
چــاپ ائتدیردیگــی ایکــی جلدلیــک آذربایجــان خالــق ماهنیــاری 
)1۹۶۳-1۹۶۵(، علــی تبریــزی وکاظــم ســردرودی نین »اصلــی-
کــرم«، »عاشــیق قریــب« )1۹۵۴( کتابارینیــن دا جنوبــی 
اؤزونه مخصــوص  توپانماســیندا  فولکلورونــون  آذربایجــان 
چــوخ  ان  ایلــه  توپانماســی  ناغیل الریــن  واردیــر.  یئــری 
صمــد بهرنگــی، بهــروز دهقانــی و حســین محمــدزاده )صدیــق( 
مشــغول اولموشــار. آذربایجــان کندلرینــده معلــم ایشــله ین 
ــی  ــان ناغیل الرین ــدن آذربایج ــببلر اوزون ــی س ــخصلر بلل ــو ش ب
فــارس دیلینــده چــاپ ائتمــک )1۹۶۵( مجبوریتینــده قالمیشــار. 
ــی  ــی اصغــر مجتهیــدی »آذربایجــان یئرل ــده عل 1۹۵۵-جــی ایل
ــاپ  ــینی چ ــؤزلر« مجموعه س ــی س ــر و حیکمتل ــینده مثلل لهجه س
ائتدیرمیش دیــر. توپلویــا 2۵۰۰ آتــاالر ســؤزو ســالینمیش دیر. 
ــا  ــه داه ــن توپانماســی ایل ــاالر ســؤزو و مثللری ــدس ایســه آت ق
جــدی مشــغول اولمــوش و ژانــرال باغلــی کتابینــدا آتــاالر ســؤزو و 
مثللــری مؤوضــوع باخیمینــدان تصنیــف ائتمگــه چالیشــمیش دیر. 
ــی  ــی امگ ــن ده خصوص ــره وفاینی ــه و زه ــده م.ع.فرزان ــو ایش ب

ــدور. اولموش

فرازئولــوژی  کتابینــدا  توپاما-ترتیــب  اؤز  م.ع.فرزانــه 
بیرلشــمه لره خیلــی یئــر آییرمیــش و بونــون ســببینی بئلــه 
ــو،  ــي روحون ــر هــر خالقیــن ملّ ــو واحیدل اساســاندیرمیش دیر: »ب
ــی  ــی، اقتصادی-سیاس ــیوه لرینی، عادت-عنعنه لرین ــاییش ش یاش
و اخاقی-فلســفی دوونیاگؤروشــلرینی عکــس ائتدیریــر. خالقیــن 
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ــمه لرده او  ــو بیرلش ــیرداش لیق ب ــه س ــی ایل ــی وارلیغ ــا دیل دوغم
ــاردا  ــی بون ــی، حت ــر ک ــق یارادی ــک و جاذبه دارلی ــدر طبیعی لی ق
ــره  ــری دیلل ــو آی ــر چوخون ــونجه لرین بی ــو و دوش ــان دویغ جانان
ترجمــه ائتمــک چتیــن، حتــی امکان ســیز اولــور«. جنوبــی 
ــی  ــینده عل ــی ایش ــن توپانماس ــور اؤرنکلرینی ــان فولکل آذربایج
ــون  ــدور. اون ــی اولموش ــی و امگ ــیز خدمت ــن میثیل س کمالی نی
شــخصی آرشــیوینده یوزلرلــه فولکلــور نمونه لــری قورونماق دادیــر. 
فولکلــورون تبلیغــی، توپانیلماســی و اؤیرنیلمه ســی ایشــینده 
ــن  ــر. ژورنالی ــو واردی ــی رول ــن دا خصوص ــق« ژورنالی نی »وارلی
ســایلی  چــوخ  دایــر  فولکلورونــا  آذربایجــان  صحیفه لرینــده 
ــواد  ــر ج ــری دکت ــدور.»وارلیق«ین ناش ــاپ اولونموش ــر چ مقاله ل
هئیــت »آذربایجــان شــیفاهی خالــق ادبیاتــی« آدلــی خصوصــی 

ــدیر.  ــن ایش ــاپ ائتدیری ــاب دا چ کت

ــی  ــان ادبیات ــی آذربایج ــری »جنوب ــور اؤرنکل ــوخ فولکل ــر چ بی
آنتولوگیاســی نین اویغــون جلدلرینــده، همچنیــن ب.عبــداهلل 
نیــن ترتیــب ائتدیگــی »آرازام کــوره بنــدم« کتابینــدا اوخوجــوالرا 
ــن  ــمیش تورکم ــدا مسکوناش ــًا عراق ــر. تاریخ چاتدیریلمیش دی
ــو ارثیــن  ــور ارثــی واردیــر. ب سویداشــاریمیزین دا زنگیــن فولکل
ــا طرزی-باشــی، شــاکر  ــه آت توپانماســی، تدقیقــی و نشــری ایل
ــو  ــف بندراوغل ــو، عبداللطی ــی اوغل ــم داغ ــط، ابراهی ــر ظاب صابی
ــن  ــراق تورکمانارینی ــار. ع ــغول اولموش ــدان مش ــه یاخین و بقی
گؤرکملــی  ساحه ســینده  اؤیره نیلمه ســی  ارثی نیــن  فولکلــور 

ــر.  ــی واردی ــی خدمت ــایئوین دگرل ــر پاش ــناس غضنف فولکلورش

ــون  ــان فولکلورون ــده آذربایج ــو ایللرین ــن 2۰-۳۰-ج عصریمیزی
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و  »انقــاب  آذربایجانیــن  تبلیغینــده  و  توپانماســی،تدقیقی 
ــات  مدنیــت«، »معاریــف ایشچی ســی«، »گنــج ایشــچی«، »ادبی
قزئتــی«، »آذربایجــان رعیتلــری« و دیگــر مطبوعــات اورقانــاری 
مهــم رول اوینامیش دیــر. اوناریــن صحیفه لرینــده شــیفاهی 
ــکللرینه  ــب مش ــوخ واج ــر چ ــی بی ــی اهّمیتل ــن علم ادبیاتیمیزی
ماحظه لــر  اوریژینــال  باخیمــدان  نظــری  توخونولمــوش، 
االتفــاق  عمــوم  بیرینجــی  یازیچی الریــن  ســؤیله نمیش دیر. 
ــده،  ــووئت حاکمیتین ــش س ــونرا کئچمی ــدان )1۹۳۴( س قورولتایین
ــا  ــن یازی ی ــات اؤرنکلرینی ــیفاهی ادبی ــدا ش ــه دن آذربایجان او جمل
آلینماســی، نشــری و آراشدیریلماســی گئنیــش مقیــاس آلمیشــدیر. 
ــری- ــن آی ــه لری آذربایجانی ــات مؤسس ــس و علمی-تدقیق تدری

کئچیرمیــش،  دایره المعارف لــر  کندلرینــه  و  ماحــال  آیــری 
ایلــه  کمکــی  شــاگردلرین  و  معلــم  ضیالیاریــن،  یئرلــی 
ــر  ــاری نش ــش، اون ــی توپامی ــی اؤرنکلرین ــق یارادیجیلیغ خال
ائتدیرمیشــدی. بــو دؤوردن اعتبــاراً خالــق ادبیاتــی اورتــا و عالــی 
مکتبلریــن تدریــس پروقرامارینــدا اؤزونــه اساســلی یئــر تاپمیش، 
ــل  ــارا داخ ــلیک و منتخبات ــری درس ــور اؤرنکل ــیرا فولکل ــر س بی
ــی  ــبک ده علم ــر س ــا دیگ ــو و ی ــدا ب ــار حاقین ــش، اون ائدیلمی
ــه شناســی معناســیندا، اهلل  ــه، جامع ــر. البت معلومــات وئریلمیش دی
ــلیق  ــو دؤورون فولکلورشیناس ــار ب ــر و افراط ــیز-صینفی اَیریل س
علمینــده ده اؤزونــو گؤســترمیش دیر. حاکــم رســمی ایدوئولــوژی 
ــره ده  ــاطیر و میفل ــک اس ــاال ایل ــره، آز ق ــیفاهی تفّک ــی ش ابتدای
ــه  ــاری تطبیــق ائتمه ی ــر صینفیلیــک و پارتیالیلیــق معی ــق بی مطل
چالیشــیردی. الکیــن حقیقــی علمــی، حرفــه ای فولکلورشیناســلیق 
ــکده  ــانلیق دان یوکس ــه جانفش ــده بئل ــی نمونه لرین اؤز ان یاخش
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دورموشــدور. بــو دؤور آشــدیرماالریندا ائــل ادبیاتینــا خــاص 
اوالن اســاس کئیفیتلــر کیمــی اونــون »صینفــی« ماهیتــی یــوخ، 
آشــاغیداکیار دقــت مرکزینــه چکیلمیش دیــر: فولکلــورون ابتدایی 
ــه باغلــی یارانماســی، جمعــی یارادیجیلیــق  امــک پروسه ســی ایل
محصولــو اولماســی، خالقیــن دونیاگؤروشــونو، بدیعــی تفککورونــو، 
عادت-عنعنه لرینــی، طبیعــت و جمعیتــه باخیشــینی عکــس 
ائتدیرمه ســی، یازیلــی ادبیاتــا تماســدا انکیشــاف ائتمه ســی 
ــق، وطنپرورلیــک،  ــن آزادلی ــری، خالقی ــی میلل ــن اخاق و... زامانی
ــن  ــون بوناری ــوالن... - بوت ــک دویغ ــزم، بین الملل چیلی هومانی
ــدیرماالرین  ــی آش ــی، تحلیل ــدا اوزه چیخاریلماس ــیفاهی ادبیات ش
انســانین  ابتدایــی  ائتمیش دیــر.  تشــکیل  مغزینــی  اســاس 
ــاییان  ــن دن س ــک نؤعلری ــون آرخای ــی تفککورون ــن بدیع ایلکی
ــاماق،  ــو اوخش ــون روحون ــیزکی، اون ــری، شوبهه س ــک نغمه ل ام
ــی  ــن ثمرلیلیگین ــک فعالیتی نی ــدیرمک، ام ــی یونگوللش زحمتین
ــئله لره  ــو مس ــر. ب ــت ائتمیش دی ــه خدم ــک مقصدین گوجلندیرم
ده  نغمه لرینــه  مؤوسیم-مراســیم  آشــدیرماالردا  توخونــوالن 
ــن  ــو باباالری ــر اول ــؤرن و آیینل ــو ت ــش، ب ــر وئریلمی ــش یئ گئنی
طبیعــت قوه لرینــه مناســبت لرینی، اوناریــن بــو باره ده کــی 
ــری  ــور اثرل ــد ن فولکل ــوا ائ ــده احتی ــی اؤزون ــن تصوورلرین ایلکی
کیمــی مشــخص اولونموشــدور. آتا-بابــا گونــو، قودو-قــودو، 
ــیم  ــوی، مؤوس ــال، ت ــا، وصفی-ح ــوت، کوسا-کوس ــی دع گونش
و معیشــت مراســیملری ده آشــدیرماالردا ایضــاح ائدیلمیــش، 
اولونان»ســمنی  ایجــرا  باغلــی  ایلــه  گلمه ســی  باهاریــن 
ــه  بایرامــی« شــنلیگی نین کئچیریلمه ســی »اوســتا« قاتــاری ایل

قارشــیلیقلی شــکیلده اؤیرنیلمیش دیــر. 
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چــوخ اطرفلــی مضمونــا مالیــک مراســیم و مؤوســیم نغمه لرینیــن 
 . آراشــدیریلمیش دیر  دا  یولــاری  انکیشــاف  ســونراکی 
ــوش  ــر اولونم ــا حص ــق قهر مانارین ــخصیتلره، خال ــی ش تاریخ
شــکلینده  داســتان  توپانمیــش،  روایت-حکایه لــر  نغمه لــر، 
ــش،  ــی وئریلمی ــی تصنیفات ــن علم ــش ، اوناری ــب ائدیلمی ترتی
ایلــه  حرکاتــی  خالــق  ایدئیاســی،  و  مقصــد  مؤوضوع ســو، 
ــا  ــدا آیریج ــار حاقین ــر. بایاتی ــل ائدیلمیش دی ــی تحلی عاغلیلیغ
ــوخ  ــا چ ــرال داه ــو ژان ــش، ب ــلری آپاریلمی ــر ایش ــات و نش تدقیق
ــار،  ــؤزلری، وصفی-حال ــایاچی س ــوالوارالر، س ــی اوالن ه باغل
ــا بیرلیکــده  ــار دا اونون ــاالر، اوخشــاماالر، آغی ــاالر، نازالم الی
یولــاری،  یارانمــا  منشــایی،  نؤعلریــن  بــو  اؤیرنیلمیــش، 
ــن  ــاره ده معی ــی ب ــول شناس ــی اص ــن کیم ــؤز- تئرمی ــر س بی
ــری  ــن نش ــان ناغیل الرینی ــدور، آذربایج ــر یورودولموش ماحظه ل
ــدور.  ــش گؤرولموش ــی ای ــینده ده خیل ــی ساحه س و آراشدیریلماس
آیری-آیــری نشــریاتاردا آذربایجــان و روس دیللرینــده اونــارال 
خئییــر  ناغیل الرداکــی  ائدیلمیش دیــر،  درج  کتابــی  ناغیــل 
ایلــه  زردوشتیلیکله.»اوســتا«  اوبــرازی  دیــو  قوه لــر،  شــر  و 
باغلــی اؤیرنیلمیــش، مثبــت و منفــی تیپلریــن ســجییه لری 
ــه  ــون اولی ــل و اون ــؤیلنمیش، کئچ ــر س ــی فیکیرل ــاره ده ماراقل ب
نظــردن  مّعینلشــدیریلن کوســا صورتــی  نمونه ســی کیمــی 
کئچیریلمیش دیــر . بــو ژانریــن چــوخ جلدلــی نشــرلری ده 
اولموشــدور.AAME آندره یئــو بؤلگوســونه اساســًا آذربایجــان 
ناغیــل الری قروپاشــدیریلمیش دیر. حیوانــار عالمیــن دن بحــث 
ائــد ن ناغیــل الر )ناغیل-تمثیللــر(، ســئحرلی ناغیــل الر، معیشــت 
ــی  ــر. ناغیل الرداک ــق دا اؤیرنیلمیش دی ــل الری آیری-آیریلی ناغی
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بــو  خصوصیتلرینــه،  بدیعــی  ژانریــن  موتیولــره،  اجتماعــی 
اؤمک ده کــی خرافاتــا قارشــی موباریــزه موتیولرینــه، خالــق 
حصــر  آشــدیرماالر  خصوصــی  انعکاســینا  معیشــتی نین 
ــونا  ــدیرما مؤوضوع س ــر آش ــؤزو و مثلل ــاالر س ــر، آت ائدیلمیش دی
ــؤزو  ــاالر س ــاری، آت ــا یول ــن یارانم ــو ژانری ــر. ب چئوریلمیش دی
ــی و  ــن عموم ــان اؤرنکلری ــدا توپان ــاری آلتین ــل اصطاح و مث
ــدور.  ــو اولموش ــدیرما مؤوضوع س ــا آش ــری آیریج ــی جهتل فرقل
ــلر  ــارت تئزیس ــردن عب ــمیش حؤکمل ــؤزلر پخته لش ــی س حکمتل
کیمــی نظــره چاتدیریلمیــش، بــو نمونه لــردن کاســیک و معاصــر 
یازی چیاریــن، شــاعر و عاشــیقارین نئجــه فایداالنمــاالن 
اینجلنمیش دیــر. ســون ایللــرده آپاریلمیــش تدقیقاتــاردا بــو 
ژانریــن اؤزونه مخصــوص ســجییه وی جهتلرینــه خصوصــی دّقــت 
اینکیشــافی،  یارانماســی،  تئاترینیــن  یئتیریلمیش دیــر، خالــق 
قدیــم مئیــدان تاماشــاالریندا ســاتیرا و یومــور عنصورلــری 
جمعیتده کــی نقصانــاری افشــا ائتمــک واسطه ســی کیمــی 
ــش  ــی و نمای ــاالرین حاضرالنماس ــو تاماش ــش، ب قیمتلندیریلمی
اؤیرنیلمیش دیــر.  اولســا  دا  آز  قایــداالن  ائتدیریلمه ســی نین 
ــّکلو،  ــن تش ــه تئاترینی ــدا کوکل ــاردا آذربایجان ــه دار تدقیقات عاق
»تاپدیــق  طــرزی،  ایجــرا  تاماشاســینین  آراســی«  »کیلیــم 
ــای  ــک س ــام علی ــارال اویونو«،»کافتارکوس«،»س چوبان«،»م
ــارا  ــی معلومات ــاره ده ماراقل ــو ب ــاالرین مضمون ــر« و... تاماش بیل
ــن،  ــق لطیفه لرینی ــه، خال ــون دور . عمومیتل ــک مومک ــت گلم راس
او ســیرادان دا مــا )خوجــا( نصرالدینیــن آدی ایلــه باغلــی 
اولونمــوش  حصــر  اؤیرنیلمه ســینه  و  نشــری  گولمه جه لریــن 
ــن  ــاری لطفه لرینی ــرق خالق ــا ش ــن و اورت ــدیرماالردا یاخی آش
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ــن  ــالینمیش، ژانری ــر س ــه نظ ــن تاریخین ــک قهر مانارینی کومی
کئچدیــی ایدئیا-بدیعــی انکیشــاف مرحله لــری- خــاص تاریخــی 
کســیملرله عاقــه دار شــکیلده تدقیــق ائدیلمیش دیــر ، مــا 
نصرالدیــن و بهلــول داننده نیــن آدی ایلــه باغلــی لطیفه لــر 
اونــون حدودالرینــدان کنــاردا دفعه لرلــه درج  و  آذربایجانــدا 
ــه  ــدن رغبتل ــی طرفین ــو کوتله س ــش اوخوج ــوش و گئنی اولونم

قارشــیانمیش دیر.

ــی،  ــن توپانماس ــانه و روایتلرینی ــان افس ــرده آذربایج ــون ایلل س
نشــری ایشــی گئنیــش وســعت آلمیش دیــر. مســتقل ژانــر کیمــی 
افســانه و روایتلریــن اؤیرنیلمه ســی ایشــینه ده قایغــی گوجلنمیــش 
ــو  ــر. ب ــا چیخمیش دی ــدیرماالر میدان ــی آش ــیرا ماراقل ــر س و بی
ــرحدلری  ــری، س ــی جهتل ــن فرقل ــانه وروایتلری ــاردا افس تدقیقات
علمی-نظــری باخیمــدان مّعینلشــدیریلمیش، اوناریــن تصنیفــی 
آپاریلمیــش، ایدئیا-مضمــون خصوصیتلــری، یازیلــی ارثلــه باغلــی 
ــینده  ــی ساحه س ــیق یارادیجیلیغ ــر، عاش ــری اؤیرنیلمیش دی جهتل
گؤرولمــوش ایشــلر چــوخ اطرفلــی ماهیــت داشــیمیش دیر. 
ــی،  ــدیریلماقا یاناش ــکل لری آراش ــری مش ــف نظ ــون مختل اون
ــته  ــی، خس ــاس توفارقانل ــیق، عب ــاری عاش ــه، س ــی، له ل قوربان
ــان،  ــی قورب ــگر. آغدابانل ــیق العس ــه، عاش ــیق وال ــیم، عاش قاس
کیمــی  شــان لیک  عاشــیق  شــمکیرلی،  حســین   عاشــیق 
ــی  ــل آزافل ــیق میکایی ــاوان، عاش ــیق حســین ج ــیک، عاش کاس
کیمــی چاغــداش صنعتکارالریــن یارادیجیلیغــی آیریلیقــدا تدقیــق 
اولونمــوش، هــم ده کلـّـی مقــداردا عاشــیق شــعری مجموعه لــری 
اوزان  منشــایی،  عاشــیق صنعتی نیــن   ، ائدیلمیش دیــر  نشــر 
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ــری- ــی، آی ــن ائتیمولوگیاس ــیق اصطاحارینی دده-یانشاق-عاش
آیــری تاریخــی کســیملرده بــو یارادیجیلیــق یولونــون انکیشــاف 
ــو  ــدیریلمیش، ب ــی آراش ــک و خلقی لیگ ــری، حیاتیلی خصوصیتل
ــی  ــه وی، اجتماع ــک، تربّی ــفی، گؤزللی ــی، فلس ــعرلرده عرفان ش
یارادیجیلیغی نیــن  اوزان-عاشــیق   ، اؤیرنیلمیش دیــر  فیکیرلــر 
مهــم قولونو تشــکیل ائد ن، شــیفاهی نثرین ائپوپئیاســی1 ســاییان 
آذربایجــان داســتان ارثی نیــن آراشدیریلماســی اساســًا ایکــی عابده 
ــدا  ــو« حماســه لری اطرافین ــود« و »کوراوغل ــی-دده قورق - »کتاب
مرکزلشــمیش دیر کــی، بــو دا بونؤوره ســی قویولمــوش آذربایجــان 
قیمتلندیریلمه لی دیــر،  کیمــی  نایلیتــی  حماسه شــناس لیغی نین 
ســؤزله،  باشــقا  عاقه ســی،  ادبیاتــا  یازیلــی  فولکلــورون 
یازی چــی و شــیفاهی ادبیــات مشــکلی نین اؤیرنیلمه ســی ده 
دقــت مرکزینــده اولمــوش، اونــون بیــر ســیرا مهــم مؤلفه لــری - 
ــه  ــی زمین ــق، ادب ــق، ایده آل لیلی دموکراســی، خلقیلیــک، اوبرازلیلی
ــی  ــش، نظام ــردن کئچیریلمی ــاری و... نظ ــر یاخین لیق ــر، ژان ل
، فضولــی ، صابیــر ،ی.و.چمــن ز مین لــی، ع.حــق وئردیئــو ، 
ــی  ــارایوللی کیم ــم اوو ، و.س ــون ، س.رحی ــی، ص.وورغ ج.جبارل
یولــان  بهره لنمه لرینیــن  ارثــدن  شــیفاهی  صنعتکارالریــن 
ایزلنمیــش وبوتــون بونــار بــو ســبک لی آشــدیرماالرین اســاس 

ــر.  ــکیل ائتمیش دی ــی تش مغزین

آذربایجــان فولکلورشناســلیغیندا قارشــیلیقلی عاقــه و قارشــیلیقلی 
ــا  ــه آپارلماس ــرق متنین ــورک و ش ــدیرماالر ت ــده آش ــر جهتین تأثی
ــی  ــن شــیفاهی ادبی-مدن ــا آســیا خالقارینی ــا و اورت دا، زاقافقازیی

1 . حادثه لرین داها گئنیش، اطراف لی ناغیل ائدیلمه سی دئمک دیر.
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ارثــی زمینینــده گئنیــش اؤیرنیلمیش دیــر. آذربایجــان-روس 
ادبــی عاقه لــری ده داخــل اولماقــا بــو ســاحه یه حصــر 
ــر ســیرا علمــی- ــن بی ــاردا شــیفاهی ادبیاتی اولونمــوش تدقیقات

نظــری مســئله لری ده حلّینــی تاپمیش دیــر . آذربایجــان خالقینیــن 
قدیــم میفولــوژی- اســاطیری گؤروشــلری، فولکلــور اؤرنکلــری ده 
ــه ده  ــه عاق ــری ایل ــی منبع ل ــی، یازیل ــن تاریخ ــو خالقاری قونش
ائرمنــی،  اولونموش،»کوراوغلــو« حماسه ســینه دایــر  تدقیــق 
گورجــو و... قایناقــار گئنیــش شــکیلده نظــردن کئچیریلمیــش، 
اؤیرنیلمیش دیــر  هرطرفلــی  روایتــی،  آذربایجــان  داســتانین 
و  اؤزبک»کوراوغلو«ســو  ایلــه  »کوراوغلو«ســو  .آذربایجــان 
ــه لی  ــن مقایس ــو اوبرازالری ــخصیتی، ب ــن ش ــون قهر مانارینی اون
سجییه ســی تحلیــل اولونموشــدور ، آشــدیرماالردا 1۶-جی-1۹جو 
عصرلــرده ائرمنــی الفباســی ایلــه یازییــا آلینمیــش و توپانمیــش 
ــوم  ــدان گؤتورولمــوش نامعل آذربایجــان داســتاناری، الیازماالرین
ــتان  ــاری، داس ــتانارین واریانت ــهور داس ــتانار، معلوم-مش داس
شــعرلری تدقیــق اولونمــوش، اونــار بــاره ده یئنــی علمــی 

ــر.  ــده ائدیلمیش دی ــر ال قناعتل

اؤتــن یوزایللیگیــن ائرمنــی کاســیک یازیچیارینیــن آذربایجــان 
فولکلورونــون قدیــم طــرح و موتیولرینــدن، مختلــف ژانرالرینــدان 
عامللــر  دوغــوران  بونــو  تأثیرلنمه لــری،  و  بهره لنمه لــری 
اؤیرنیلمیــش، اوناریــن آذربایجــان شــیفاهی ادبیاتینــا دایــر 
تورکجه ســینده  آذربایجــان  آراشــدیریلمیش دیر.  فیکیرلــری 
ــان عاشــیقاری،  ــی، آیســورو، یون ــو، ائرمن ــارادان گورج یازیب-ی
و  فورمــاالری  شــعری  عاشــیق  فایداالندیقــاری  اوناریــن 
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یارادیجیلیق الرینداکــی ســجییه وی جهتلــر تحلیــل اولونموشــدور. 
عــراق تورکمنلرینیــن تاریخــًا یارادیب-یاشــاتدیقاری خوریاتــار 
)بایاتیــار(، آتــاالر ســؤزو و مثللــر، لطیفه لــر، تاپماجاالر، داســتانار، 
خالــق نغملــری و... ژانــر و نؤوعلریــن توپانیــب نشــر ائدیلمه ســی 
ــه کیمــی  ــی حادث ــدار مدن آذربایجــان فولکلورشناســلیغیندا عامت
دیلینــه  روس  فولکلورونــون  آذربایجــان  دیرلندیریلمه لی دیــر 
اجتماعیتینــه  علمــی  روس  ده  ائله جــه  نشــری،  ترجمه ســی، 
تقدیمــی ساحه ســینده خ.کوراوغلــو، ا.وکیــل اوو، و.قافــاروو، 
ــو  ــر. ب ــره مالیکدی ــوک علمــی دی ــری ده بؤی ــدوون خدمتل ا.آخون
ســیرادان آیریجــا قئیــد ائتمــک الزیم دیرکــی، »کتابــی-دده 
قورقــود« و»کوراوغلــو« داســتانارینین روس دیلینــه ترجمه لــری 
ــه- ــر. اؤیرتم ــونا چئوریلمیش دی ــن موضوع س ــی تدقیقاتی خصوص
روشــی باخیمــدان یازیلمیــش اثرلــرده عمــوم تحصیــل مکتبلرینده 
خالــق  روشــلری،  تدریســی  ژانرالرینیــن  ادبیــات  شــیفاهی 
ــاری  ــاری، اساس ــری، اصول ــلری، منبع ل ــن روش اؤیرتمه لرینی
هابئلــه تربیه نیــن آیری-آیــری ترکیــب حیصه لــری حاقینــدا 
ــؤیله دیکلری  ــان س ــن زامان-زام ــق مودریکلرینی ــان خال آذربایج
ائدیلمیش دیــر.  بحــث  اطرافلــی  ده  ماحظه لــردن  و  فیکیــر 
و  توپانماســی  صنعتی نیــن  ســؤز  شــیفاهی  آذربایجــان 
ــی  ــر آکاد میاس ــي علمل ــان ملّ ــارکن آذربایج ــدن دانیش تدقیقین
نظامــی آدینــا ادبیــات اینســتیتوتونون، اونــون فولکلــور شعبه ســی 
ــوخ  ــش چ ــه یئتمی ــینده حاصیل ــعی نتیجه س ــارینین س امکداش
جلدلیــک ترتیــب و تدقیقــات ایشــلرینی، خصوصیلــه »آذربایجــان 
ــیفاهی  ــتاناری«،»آذربایجان ش ــان داس ــل الری«، »آذربایج ناغی
خالــق ادبیاتینــا دایــر تدقیقلــر«، »آذربایجــان عاشــیقاری و ائــل 
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ــوژی  شــاعرلری«، »آذربایجــان بایاتیــاری«، »آذربایجــان میفول
مومکــون  ائتمه مــک  قئیــد  کتابــاری  کیمــی  متنلــری« 

دئییل دیــر. 

ــی  ــال، ماراقل ــی اوریژین ــن آپاردیغ ــج قوه لری ــرده گن ــون ایلل س
تدقیقــات ایشــلرینده یازیلی ادبیاتا شــیفاهی ادبیاتین قارشــیلیقلی 
عاقه لــری، داســتان شــعرلری، خالــق گولــوش مدنّیتــی و اونــون 
ــی  ــن بدیع ــؤع و ژانرالرینی ــور ن ــری فولکل ــی، آیری-آی اؤزللیگ
خصوصیتلــری گئنیــش یئــر توتــور. عالــی مکتبلــر اوچــون 
یازیلمیــش درس لیکلریــن ده فولکلــورون تدقیــق، تدریــس و 
تبلیغینــده مهــم اهمیتــی واردیــر. بــو قبیلــدن اوالن »آذربایجــان 
شــیفاهی خالــق ادبیاتــی« کتابارینــدا فولکلورشیناســلیق علمــی، 
ــش،  ــه ده اؤیرنیلمی ــن درج ــری معّی ــی و مکتبل ــون نظریه س اون
آذربایجــان فولکلورشــناس لیغی، آذربایجــان شــیفاهی خالــق 
ــن  ــری، اوناری ــر و نوع ل ــه وی ژان ــک و عنعن ــن آرخای ادبیاتی نی
ــئله لری  ــه دار مس ــقا عاق ــی، باش ــو و ایدئیاس ــی، مضمون تصنیف
ــو  ــش، مضمونل ــل بیلگــی وئریلمی ــدا مفّص ــدا آیری-آیریلیق حاقین
تحلیل لــر آپاریلمیــش، علمــی عمومی لشــدیرمه لر یولــو ایلــه 

ــدور . ــی سورولموش ــر ایر ل ــی ماحظه ل ــیرا قیمتل ــر س بی

زنگیــن  باشــایاراق  ایللریــن دن  ۹۰-جــی  عصریــن  اؤتــن 
ــر اوزره  ــری منطقه ل ــز آیری-آی ــی ارثیمی ــؤز صنعت ــیفاهی س ش
آردیجیــل، پانلــی و سیســتملی شــکیلده توپانیــر و نشــر 
ــتیتوتوندا  ــات اینس ــا ادبی ــی آدین ــان MEA نظام ــور. آذربایج اولون
ــان  ــاردا قورون ــب یادداش ــو یارانی ــر بوی ــن یوزایللیکل خالقیمیزی
ــاق  ــی اوزه چیخارم ــجییه وی جهتلرین ــن س ــور اؤرنکلرینی فولکل
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ــی«  ــورو آنتولوگیاس ــان فولکل ــی »آذربایج ــوخ جلدل ــه چ مقصدیل
اؤز  نشــر  بــو  باشامیشــدیر.  اولونماغــا  نشــر  سلسله ســی 
فوندونــون،  و  آرشــیوی  فولکلــور  رئســپوبلیکا  نؤوبه ســینده 
ــن  ــی نین، آذربایجانی ــور مجموعه س ــان فولکل ــن آذربایج همچنی
ــک  ــدان کؤم ــینا یاخین ــی نین یارادیلماس ــور آتاس ــد فولکل واح
حیاتــا  برنامه نیــن  اســتراتژی  پرســپکتیو  بــو  و  ائده جــک 
حاضرالیاجاق دیــر.  زمینــه  اساســلی  اوچــون  کئچمه ســی 
ادبیــات اینســتیتوتو نظرینــده یارادیلمیــش فولکلــور علمی-مدنــی 
مرکــزی )حاضــردا AMA فولکلــور اینســتیتوتو( زنگیــن شــیفاهی 
ــی  ــی و اؤیرنیلمه س ــارال توپانماس ــی اساس ــن علم ادبیاتیمیزی
ــان  ــر. آذربایج ــدیرماالری عاقه لندیری ــش آش ــینده گئنی ساحه س
فولکلورونــون توپانماســی، نشــری و تدقیقــی ساحه ســینده 
عرضینــده  ایل لیکلــر  اون   اؤتــن  متخصصلریــن  گؤرکملــی 
ــر. ــو، غضنف ــون آزاد.نبیئ ــو گ ــه ب ــی عنعن ــاری علم یاراتدیق

پاشــایئو، اســرافیل عباســلی، بهلــول عبــداهلل، پاشــا افنــدی یئــو، 
ــو و  ــیمه، آ.فاجایئ ــایئو، م.قس ــدنیک پاش ــم اوو، س ــل حکی مرس
ــه داوام  ــدن لیاقتل ــو طرفین ــتعدادلی فولکلورچ ــارال اس ــقا اون باش

ــر.  ائتدیریلی
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