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اؤنسؤز

 خالقالرین فولکلوروندا قادینال باغلی مختلف گؤروشلر یئر آلمیش اولسا دا، 
قادینا قارشی آشاغیلیق و خور باخیملیق کولتورو چوخلوغو تشکیل ائتمکده دیر، 
باشقا سؤزله  قادینا قارشی آشاغیلیق و خورباخیملیق کولتورو دونیانین دؤرد بیر 
یانیندا فرقلی شکیللرده اوستونلوک تشکیل ائدن  بیر باخیش آچیسینی سرگیله ییر. 
بو باغالمدا دقتی چکن قونو، بئله بیر باخیش آچیسی نین حتي قادینالر طرفیندن 
فولکلورون  حتي  کولتورو  قارشی«  قادینا  »قادین،  یعنی  گوجلَنیلمه سیدیر،  ده 
قبولونا کئچمیش، یئرینه اوتورموش بیر باخیش آچیسینا چئوریلمیشدیر دئسک، 
یانیلمامیشیق. قادین و قادین حاققیندا یارانان اینانجالرین بؤیوک حیصه سی او 
توپلومون گلنکلری، دبلری و فولکلورو واسیطه سیله انسانالرین آلت بیلینجینه 
اینانجی نین  خالق  و  بیلیجیلیک  یئرلشن  بیلینجینده  آلت  خالقین  یئرلشیر. 
فورماالشماسیندا فولکلورون بؤیوک پایی اولدوغونو یاخشی بیلیریک، الکین 
دا  داشینماسی  نسیله  نسیلدن  بئجریلمه سی،  یاییلماسی،  یارانماسی،  فولکلورون 
یوغوروب  ناغیلالری  بویونجا  تاریخ  الیله گئرچکلشیر.  قادینالرین  چوخلوقدا 
بئجرن قادینالر اینانجالرینی، اومودالرینی، آرزوالرینی، ایستکلرینی ناغیلالرا 
جاالیاراق ائوالدالرینین اردمینی فورماالشدیرمیشالر. گئنلده ناغیلالرین قادینی 
دؤزوملو  خیانتلره  دیلبر،  مایماق  وفادار،  دایاناقلی،  جفاالرا  حیله گر،  مهریبان، 
نجیب خانیم و باشی آشاغی عصمتلی ضعیفه لر کیمی تقدیم اولونماقدادیرالر. 
پروسه سینده  داشیما  نسیللره  سونراکی  ادبیاتی  سؤزلو  و  فولکلور  گنل لیکله 
و  َدییشمی  اونون  آچیسی  باخیش  و  اینانجی  فردی  داشیییجیالرین 

فورماالشدیرماسیندا بؤیوک اؤلچوده تاثیرلی اولدوغو دانیلمازدیر. 
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توپلومون  بیلمه یرکدن  یا  و  بیلرکدن  قالیبیندا  ناغیلالر  بویونجا  تاریخ  قادین 
قالیبالشمیش جنسیت و خرافه چی اینانجالرینی اؤز ائوالدالرینا اؤتورمکله اؤزنه 
باسقین )غالب(کولتورو  قارشی ایش بیرلیک آپارمیش و اؤزونه قارشی اوالن 
یئنیدن اؤیرتمه ده جان باشال رول اوینامیشدیر. بیر حالدا کی، همین بو باسقین 

کولتور اونون بوتون انسانی بویوتالرینا تام  اینانماییب دا قبولالنمامیشدیر. 
فولکلور و ناغیلالرین  قادین یانا دوشونجه لرین جووالنگاهی اوالجاغینا گئنیش 
اونون یارادیجیالری و  اینجه له دیکجه  پتانسیلی وار. فولکلورا یاخینالشیب  بیر 
داشیییجیالری اوالن قادینالرا دا یاخینلیق اوالناغی داها گئنیشلنیر و قادینالرین 
آیدین  داها  تصویرلری  و  رنگلر  اولدوقالری  قاتمیش  اؤزلریندن  فولکلورا 
سیمبولالر  تانیدیغیمیز  اؤیودلر  وئریلن  ادبیاتیندا  خالق  گؤروروک.  شکیلده 
اینانجالری  باغلی  قادینال  ایله  آنالیزی  تاثیرلرین  منفی  ناغیلالردان آشیالنان  و 

راحات - راحات اینجه لمک ممکن دور. 
بیز، »قادینالرین گلیشیمی، توپلومون گلیشیمینه سبب اوالجاق« اینانجینداییق. 
تحصیالت  یوکسک  یییه لنینجه،  کولتوره  گلیشمیش  مدنی لشینجه،  قادینالر 
آلینجا سوسیال قورومالر، سوسیال اینانجالر، او جمله دن فولکلوردا یئرلشمیش 
و  یاخشی  داها  اوچون  قیزالری  و  اؤزلری  قاوراماقال  دریندن  دا  سیمبولالری 

انسانلیغا یاراشان بیر وضعیت یاراتماغا سوق ائتمگی باشاراجاقالر.   
              

                                                                                            باش يازار
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قادين حیاتی و فولکلوروموز... 
                      قادین بؤلومو رئداکسییا هئیتی

بزک دوزَ گین قیسسا تاريخچه سی
                                       سوسن نواده رضی

گیل گمیش داستانیندا قادين ...                                                                                                  
                                                 رقیه کبیری

تبريزين قاراگیله سی
                                       محمد علیپورمقدم

فرهنگی تهاجم            
                                         منیره فرید  حسینی 
دده قورقود کتابی نین قادينالری                                                                                             

                                               نیگار خیاوی

مقالهلر
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قادینحیاتیوفولکلوروموزکئچمیشدنبوگونه...
                                                                  قادين بؤلومو رئداکسییا هئیتی 

چاغالرـ  اولدوغوموز  اوشاق  بیزیم  دئییل،  ده  قدیملر  چوخ  زمانالر،  قدیم    
ایشی،  یئری،  کسین  هر  عایله ده  قاباق  بوندان  ایل  بئش  قیرخ  ـ  قیرخ  یعنی 
بللی  اولدوسو  نه  موقعی نین  اوالن  قارشیسیندا  باشقاالری نین  و  سوروملولوغو 
یئمیش آلیب  یئرـ  اذانی  یا دا آخشام  ناهار چاغی  ایدی. آتاالر سحر گئدیب 
ـ چوخدان دوالندیراردیالر.  آزدان  عایله نی  ایشله ییب  ائوه گلردیلر.  الی دولو 
بوتون عایله نین راحاتلیغینی ساغالردیالر؛  اوتوروب، آتاالرین و  ائوده  آناالر 
سیلردیلرـ سوپورردیلر، یوواردیالرـ آریداردیالر، ییغاردیالرـ ییغیشدیراردیالر، 
ننه لر آناالرا  بؤیوک  بؤیودردیلر...   اوشاق دوغوب  تیکردیلرـ توخویاردیالر، 
ایسه،  دده لر  بؤیوک  اوالردیالر.  دستک  ایشلرینده  ائو  یا  ساخالماقدا  اوشاق 
ده  هم  آالردیالر.  آلتینا  قانادالری  قول  اوالراق  معنوی  دا  یا  مادی  آتاالری 
آز  ایدیلر،  قانع  اولدوقالرینا  ایدیلر،  نعمت  شوکور  دئیرلر،  نئجه   انسانالر 
اولسایدی آز یئیردیلر، چوخ اولسایدی چوخ یئیردیلر. کاسیبین کاسیب یئری 
وار ایدی، دولتلی نین ده دولتلی یئری. هره اؤز یئرینی بیلردی و هره نین ده اؤز 
یئرینده حؤرمتی وار ایدی. حاقلی یا دا حاقسیز، هامی دا بونا عادت ائله میشدی. 
آچیلینجا،  قوالقالر  گؤز  گلیشینجه،  ائییتیم  گیرینجه،  یاشامیمیزا  تکنولوژی    
قوشولالر دا ده ییشدی، اجتماعی قوروم باشقاالشماغا باشالدی، و یئنی دوروم، 
دا  یا  زورالدی  قورشاالدی.  اورتاقلیغا  توپلومسال  فعالیتده  اجتماعی  قادینی 

مجبور قویدو دئییلمیر، قورشاالدی، تشویق ائتدی، بلکه ده قامچیالدی.
طرفیندن  اَرلری  سوروملولوق الر،  چتین لیگی،  یاشامین  گئرچک لری،  حیاتین 
و  اؤزونو  امکانسیزلیقالر،  مادی  احتمالی،  قالماق  تک باشینا  ائدیلیب  ترک 
اولوملو  داها  غریزه سی،  و  ایستگی  ائتمک  تضمین  و  تأمین  سئودیکلرینی 
آیاقالری  اؤز  باشینا  تک  دیله یی،  چاتماق  سوییه سینه  یاشام  بیر  گووه نلی  و 
اوچون  فعالیت  توپلومسال  بیر  داها گئنیش  قادینی  اوزه رینده دورما آرزوسو، 
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حرکته کئچیرتدی و اونا اورک وئردی 
و بئله لیکله انسان حاقالری، دوالیی سییال 
گونده مه  قاورامی  حاقالری  قادین  دا 

کئچمه یه باشالدی. 
تعریف  انسانی  ایله  دیل  ساده  الپ      
دونیانی  انسان  ایسته سک،  ائتمک 
اولدوغو کیمی دئییل، ایسته دیگی کیمی 
اورگانیسم  بیر  چالیشقان  ائدن  تعریف 
قووه سی  تخیل  یاپان،  سئچیم  دیر. 
اوالراق خیال قوران، و داها اؤنملی سی 
نشانه لر  قارماشیق  انسانالرال،  باشقا 
سیستمی ـ دیل ـ اساسیندا باغالنتی قورا 
بیلن بیر اورگانیسم دیر انسان. بونا رغماً 
کیمسه ادعا ائده بیلمز کی، انسان باره ده یازدیغیمیز تعریف، بالذات دیر یوخسا 

بالعرض. 
   بالذات اولور اولسون، بالعرض اولور اولسون، آنجاق انسانین تعریفی جینسیت 
ایله باغلی دئییل. اوخودوغوم، گؤردویوم و حتی خیال ائده بیلدیگیم اساسیندا 
بیلن  دانیشا  انسان  مثاًل  کی،  تعریف لمه ییب  شکیلده  بو  انسانی  کیمسه  هئچ 

ائرکک بیر یارادیق دیر. 
کلمه  ایکی  بیر  دا  باغلی  گونویله  مارت  سککیز  اؤنسؤزده  اوزادی  اوزون  بو 
یازساق یئرینه دوشر. فرانسیزجادا »انسان« سؤزونو ایفاده ائدن کلمه نین مذکر 
یاییلماسی  بحثه  بو  اونون  و  مسئله سی دیر  دیل  بیر   )homme( اولماسی 
دقت  نکته یه  ساده  بو  تاریخینده  دین  و  ادبیات  دوشونجه،  الکین  گرکمه ییر. 
یئتیریلمه میشدیر. بیر چوخ اجتماعی سورونالر و حاقسیزلیقالرین ایلک جوجرمه 

نقطه سی ده ائله ساده نظره گلن بو دیل قضیه سی ایله عالقه سیز دئییلدیر.
بیر گون فرانسه ده انسان حاقالری و سیویل حاقالر)حقوق شهروندی( آدیندا، 
حاققیندا  کوسمولوژی  و  گؤروشو  دونیا  بیر  یئنی  گلیشمه لری،  پولیتیکا  دونیا 
آچیقالماالری اعالن ائتمک اوچون بیر بیانیه بوراخیلیر و بدشانسلیقدان انسان و 

بشر فرانسیزجادا مذکر سؤزجوک لرله ایفاده اولونور. 
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و  اؤنم سه ین  آنالمالرینی  سؤزجوکلرین  و  دیل  سونرا،  آچیقالناندان  بیانیه  بو 
یاخشیجا حس ائده بیلن یئته نکلی و ذؤوقلو بیر قادین بو بیلدیرگه )بیانیه( نین، 
حاققیندا  وطنداشلیق  ائرکک  و  حاقالری  ائرکک  ده  دئییل  حاقالری  انسان 
وطنداشلیغی  قادین  و  حاقی  قادین  ایله  متن  همن  وورغوالیاراق،  اولماسینی 
حاققیندا بیانیه یازیب یایدی. و دارتیشماالر دا ائله بوردان باشالندی. قادینالر 
ـ   home et femme(کلمه دن ایکی  اوچون  سؤزجویو  انسان  بیلدیرگه ده 
ائرکک و قادین( استفاده ائدیلمه سی نین گرکدیگینی و یا انسان کلمه سی نین 

بورادا فرقلی آنالمدا ایشله یلدیگی نین رسمیته تانینماسینی ایسته دیلر. 
حاقالری  تانیماق  رسمیته  اولدوقالرینی  فرقلی  ائرککلرله  قادینالر،  ایسه  بئله 
آچیسیندان محترم ساییلماق ایسته دیلر. قادینلیغی انکار ائتمک ممکون دئییلدی. 

قادینالر اونالرا تعریف اولونان موقع و مقاما قارشی عصیان ائتدیلر.
چاتیشماالر  باشالدی.  بؤیومگه  و  یاییلدی  اؤلکه لره  باشقا  فرانسه دن  آخیم  بو 
اولدو، ساواشالر چیخدی، بیر چوخالری اؤلدو، گیوتینلر بیله یورغون دوشدولر 
تا اینکی سککیز مارت ـ ی دونیادا  قادینالر اؤز آدالرینا قئید ائتدیردیلر. قادینالر 
بیر تهر اؤز همجنسلرینه بونو چاتدیرماق ایسته دیلر کی، انسان حاقالری، قادین 
یا ائرکک اولماقال هئچ عالقه سی یوخدور. انسانالر انسان اولدوقالری اوچون 
فرقلری  اؤزل  ائرککلرله  قادینالرین  ده  هم  صاحب دیرلر.  حاقالرا  سیرا  بیر 

اولدوقالری اوزوندن داها دا چوخ دستک و حمایتدن یارارالنمالی دیرالر.
چوخالری  یازاندا  گونوندن  قادین  آراسی  اولوسالر  سککیزی  مارت ین 
ازیلیب  حاقالری  انسان  هله  اؤلکه ده  بیر چوخ  آتیر کی،  آرایا  سؤزو  بیر  بئله 
قادین  اوالراق  اؤزل  حالدا،  چکیلدیگی  دارا  آزادلیغین  یئرده،  اوالن  لینچ 
حقوقوندان یازماق یئرسیزدیر. آما دونیانین ان آزاد اؤلکه لرینده بئله قادینا بیر 
گونده  اؤزل  بو  آزیندان  ان  دا  اولسا  گونلوک  بیر  باخیلدیغیندا،  کیمی  آراج 
اوچون،  دایاندیرماق  داورانماغی  کیمی  کؤله  قادینالرا  َدیییشیب  باخیشالری 
کیشیلر  بیزی  یارادانیمیز،  خاطیرالتمالییق.  دئیه،  انساندیر،  دا  قادین  هامیالرا 
فیزیکی  چوخ  بیر  یاراتماییب.  قابیرغاسیندان  سول  اونالرین  دئیه،  دینجلسین 
قادینین  باشاریقلی ییق.  ایشه  بیر  هر  شرایطده  بیرگه  رغماً  فرقلره  جهتدن 
اؤز  چرچیوه سینده  ایستکلرینین  جامعه  سونوندا  و  ایستکلری  عایله  ایستکلری 
یئرینی تاپمالی و اونالردان آیری اولمامالی دیر. طبیعی کی، ایستکلر چئشیدلی 
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فرقلی  اؤلکه یه  اؤلکه دن  اولدوغوموزا گؤره  ملتلر هم ده مختلف کولتورلرده 
و  حؤرمتی  انسانین  طلبلری  اساسی  قادینالرین  باخمایاراق  بونا  اوالجاقدیر. 
گئییمینده  قادینین  عئینی دیر:  گئنلده  اؤلکه لرده  بوتون  آلینیرسا  گؤزه  َدیری 
چاتماغا  هدفلرینه  اؤز  سیاستچیلرین،  صاحبلرینین،  فیکیر  زورالنماماسی، 
قادینی وسیله ائتمه مه سی، تجارتچیلر اورون لرینی بازارالرا چیخارتماقدا قادینا 
کاال ـ مال گؤزویله باخماماالری، قادینین  ایسته مه دیگی واقتدا اوشاق دونیایا 
گتیرمه یه مجبور ائدیلمه مه سی، اونو پیس دورومالرا ساالراق غرورونو ساتماغا 
مجبور ائتمه مک، آنانین ان اؤنملی ایشی اوشاق بؤیوتمکدیر دئیه، ائوده حبس 
ائدیب سوسیال چالیشماالردان اوزاق ائتمه مک و ... هر هانسی بیر سیاسی نظام 
آدینا  دموکراسی  بیر سیراسی دیر.  ایستکلرینین  قادینین  یاشایان  چرچیوه سینده 
روسپی لیگی قانونی ائدیب، عادی بیر پئشه کیمین مالیات باغالماق انسانلیقدان 
و  شامپو  قارشیسیندا  کامئراالر  قیراغیندا  دنیز  سویوندوروب  قادینی  اوزاقدیر. 
فکر  سیاسی  قادینین  دئمکدیر.  ازمک  انسانلیغی  رئکالمینا چکمک  ساققیز  یا 
صاحبی اولدوغوندان فایداالناراق، یاالنچی وعده لرله صاندیقالرا اوی ییغماغا 
انسانیق،  ده  بیز  بیر سؤزله  ائتمه یه کیمسه نین حاققی چاتماز.  تبلیغ  اؤزلرینی  و 

کوکال دئییلیک.
ثبوت  اولدوغونو  باشاریقلی  دؤورده  هر  قادینی  آذربایجان  گلدیکده،  بیزه    
و  تانیمیش  حاقالرینی  انسانی  اؤز  سایه سینده  دوشونجه سی  سوییه لی  ائتمیش، 
زامان زامان اونو الده ائتمگه چالیشماقدان اوسانمامیشدیر. بیزیم آناالریمیز عصرلر 
بویو قدرت له عایله نی یؤنلتمه یی باشاریب، کیشیلرله چیگین ـ  چیگینه ایشله ییب، 
قاچینمامیشدیر.  ووروشماقدان  دوشمنله  بیرگه  اونالرال  داعوا-دؤیوشلرده 
بیر   قاالراق،  مجبور  قاتالنماغا  ظولمه  قات  ایکی  بویو  عصرلر  بئله  بونونال 
چوخ طبیعی حاقالریندان یوخسون بوراخیلمیشدیر. گلنکسل توپلومدا ظولمه 
اوالر:  تانیمالماق  مناسبتی  فرقلی  ایکی  اوالراق  پارالل  قادینا  قاالن  معروض 
بیرینجی مناسبت اولوملو و حمایه چی، ایکینجی ایسه اولومسوز مناسبتدیر.  بو 
بیرینجی  ممکندور.  گؤرمک  ادبیاتیندا  خالق  ده  اوزونو  ایکی  هر  مناسبتلرین 
مناسبت قادینالرین مظلومیتین سیمگه له یرک، اونالرین ایستک ـ آرزوالرییال 
سسله شیر. نئجه کی، »گؤیچک فاطما« و  »توکلوجه« ناغیلالریندا، یاخود قادین 
اولومسوز  آیدین گؤرونمکده دیر.  بو سسله شمه آچیق  شعرلرینده  آشیقالرین 
مناسبتین ایزلرینی  ده بیر پارا آتاسؤزلری، دئییملر، آرقو سؤزلر و اینانجالر و 
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سایره ده گؤرمک ممکندور. 
درنگی  بیلیمی  ائل  آذربایجان     
یارادیب،  فولکلوروموزون  زنگین 
قورویوب، یاشاتماسیندا قادینالرین 
نه قدر اؤنملی رول اوینادیقالرینی 
آذربایجان  آالراق،  نظرده 
دفعه  ایلک  فولکلورچولوغوندا 
اوالراق »قادین فولکلورو« باشلیغی 
آپارمیش  آراشدیرماالر  آلتیندا 
»قادین  سای   9 کیمی  گونه  بو  و 
سایالر  اؤزل  آدلی  فولکلور«  و 

بوراخمیشدیر. بونون یانی سیرا 1391-جی ایلین آبان آییندان اعتبارا بیر چوخ 
دیرلی یازیچی و آراشدیرماچی قادینالرین قاتقیالری ایله یئنه ده ایلک دفعه 

اوالراق بیر »قادین فولکلور قروپو« تشکیل ائتمیشدیر.  
مسئله نین  بو  توتاراق،  نظرده  مسئله سینی  قادین  کیمی  گونه  بو  درنگیمیز    
فولکلوروموزدا هر ایکی )اولوملو و اولومسوز( اوزونه باخاراق معین بیر اسلوبال 

ایشلرینی ایرلی آپارمیشدیر. بو اسلوبون آنا خط لری بونالردان عبارتدیر: 
حالدا  جیدی  حیصه لرینی  یاناشان  مثبت  و  اولوملو  قادینالرا  فولکلورون   -1

توپالماق، نشر ائتمک، آنالیز  ائدیب و آلینان نتیجه لری گؤز اؤنونه قویماق.
توپالماق،  حیصه لرینی  یاناشان  منفی  و  اولومسوز  قادینالرا  فولکلورون   -2
عوضینده  چکینرک،   ائتمه سیندن  نشر  کیمی  ماتریالالر  چیلپاق  اونو  آنجاق 
اونون  تنقیدینه  یول وئریب، بو حاقدا آپاریالن آراشدیرماالر و تنقیدلری نشر 

ائتمک. 
اومید ائدیریک بیزیم بو قونودا چالیشماالریمیز فولکلوروموزو بوتون زنگین لیگی 
و گؤزللیگی ایله گون ایشیغینا چیخاراراق بیر طرفدن آراشدیرماچیالر اوچون 
بیر ایش میدانی آچمیش، او بیری طرفدن ده صنعتکارالریمیز اوچون  گنیش 
و  اولسون  اولوشدورموش  قایناغی  قیدا  بیر  بؤیوک  اوالن  درینلرده  کؤکو 
اساسدا  او  آلیب  اله  بؤلوملرینی  الییق  یاشاماغا  فولکلورون  صنعتکارالریمیز 

دیرلی اثرلر یارادیب، یئنیدن خالقیمیزا قایتارسینالر.  
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داوا-  انسانالرین  ده  اؤزللیکله  زامانالردان،  قدیم  چوخ  دوز نمک  بز نیب-     
ایمیش.  یایقین  آراسیندا  ارککلر  قادین-  بری  اولدوقالریندان  تانیش  درمانال 
اوچون  گؤسترمک  گؤزل  اؤزلرینی  ایله  اؤزن  و  ماراق  بؤیوک  اونالر 

چالیشارمیشالر.
ارکک-  ده  دؤورونده  تاریخ(  )ماقبل  اؤنجه سی  تاریخ  آراشدیرماالر،    
اولدوقالرینی  ماراقلی  گؤزللشدیرمه یه  دا  داها  گؤرونوملرینی  اؤز  قادینالرین 
گؤستریر. بیر ملت یا بیر کولتورون ایچینده گؤزل و چکیجی گؤرونمک اوچون 
باشقا ملت و کولتورلرده  اولونان بزک وسیله لری  استفاده  یؤنتملری و  بزه نمه 
بیه نیلمه ییب، حتي رد ائدیله بیلر، آنجاق عمومیتده، انسانالر گئییم طرزلرینده، 

ساچ باخیمالری و بزک- دوزکلرینده د ییشیکلیک یاراتماقدان خوشالنارالر.
  بزه یین باشالنیش تاریخی، عموما اسکی میصیره دایانماقدادیر. اونالر مذهبی 
مراسملری اوچون عطرلر و بزک اورونلریندن )مواد آرایشی( استفاده ائدرمیشلر.

 

بزکدوزَگین
قیسساتاریخچهسی

                                           سوسن نواده رضی
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دریلری یومشاق قالیب گؤزل قوخوسون دئیه اؤزل حامامالر ائدر، تمیزلیکلرینه 
دقت گؤستررمیشلر. حامامدان سونرا یئنه عطیرلی و یاغلی اورونلر یاخارمیشالر 

بدنلرینه. 
بزک  ایلک  گؤستردیکلری  ماراق  ارککلرین  قادین-  بوتون  داراق  آینا-   
و  اورونلری  بزک  ملکه سی-  میصیرین  کلئوپاترا-  ساییلماقدادیر.  ملزمه سی 
عطیرلری بؤیوک سئوگی ایله ساچی، اوزو و دریسی اوچون استفاده ائدرمیش.

    بیز آتا- باباالریمیزین چاغیندان بو گونه کیمی مُد و گؤزللیک ساحه سینده 
بلکه بو مؤوضوعالردا گئنیش  یارانان د ییشیملر و گلیشیملری آراشدیرارساق 

بیر افق گؤزوموز اؤنونده آچیال بیلسین.
اجدادیمیزدان بیزه چاتان اثرلر و قالینتیالرا گؤره، چوخ اسکی زامانالردان بری 
حتي  قولالنیالرمیش،  بویاالر  چئشیدلی  اوچون  بویاماق  دیرناق  و  دری  ساچ، 

خال دؤیدورمه ده چوخ قدیمدن مرسوم ایمیش.
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   بویاق و بزک اورونلری آغاجالرین کؤکوندن، یارپاغیندان، عموما بیتکیسل 
)گیاهی( و معدنی ماده لردن اله گلیردی. مثال اوچون اسکی مصرلیلر سورمه یه بنزر 
کؤهل )KOHL(آدیندا بیر توزو گؤزلرینین داها ایری و پارالق گؤزوکمسی 
اوچون یاخارمیشالر. المپانین هیسینی )دوده سینی( قاشا یاخارمیشالر و یاناقالرینا 

آللیق دوزلتمک اوچون دمیر اکسیدیندن یارارالنارمیشالر.
    یونانلیالر 460- جی میالدی ایلیندن بؤیوک ماراقال عطیرلر و بزک اورونلری 
درمان  ایسه  بعضاً  اوچون،  استفاده  شخصی  یا  مراسیملرده،  دینی  دوز لدیب 
اوالراق استفاده ائدردیلر. یونانلی قادینالر اوزلرینی بز مک اوچون »وئرمیلیون« 

استفاده  اوروندن  بیر  آدالنان 
رنگی  قیرمیزی  آچیق  ائدرمیشلر. 
دوزالرینین  جیوه  ماده  بو  اوالن 

قاریشیمیندان اله گلردی.
   روملو قادینالر داها آغ گؤرونسونلر 
قورقوشوم  ایله  گج  اوزلرینه  دئیه، 
سوررمیشلر.  ماده  بیر  قاریشیقلی 
بیتکیسل)گیاهی(  اوسته لیک 
یاناقالرینی  و  دوداق  بویاالرال 
اونالر سوت،  بویاردیالر.  قیرمیزی 
ماسکالر  قاریشیمیندان  اون  و  مکه 
دا  یاغی  کره  اونا  دوز لدیب 
یونانلیالر  دا  روملوالر  قاتاردیالر. 

و مصرلیلر کیمی تمیزلیگی و حامام ائتمگی سئویب منیمسه میشدیلر. قادینالر 
حامامالری  روملوالرین  ائدرمیشلر.  استفاده  شراب  و  سوت  ائدرکن  حامام 
گئنللیکله عمومی حامام  اوالردی، قادین ارکک بؤلوملری ده آیری- آیری 
قوخوماسی  خوش  قالیب  یومشاق  دریلرینین  ده  ارککلر  روملو  اوالردی. 
ائدرمیشلر.  استفاده  یاغالردان  عطیرلی  و  عطیرلر  سونرا  یویوندوقدان  اوچون 
یونانلی الر تمیزلیک، باخیملی لیق، ساچ، دیرناق و دری گؤزللیگینه گؤره بیر 
چوخ شعرلر قوشموشالر. گؤزللیک مؤوضوعلو بیر چوخ رسیملر، گؤزللیگین 

اؤنمسه نمه سی نین قانیتی ساییلیر.
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   آسیالیالر، اؤزللیکله ده چینلی لر ساغالملیق و باخیملی لیقال باغلی، چوخ قدیم 
بیر تاریخه یییه دیرلر. خصوصیله ده بزک اورونلرینه و چئشدلی گئییملر قولالنما 
امکان صاحیبی اوالنالر بو مؤوضوعا همیشه بیر هنر کیمی یاناشمیشالر. ژاپوندا 
گیشاالرین بزنمه سی گؤز قاماشدیریجی اوالردی و هله ده اولدوقجا دیرلی بیر 

هنر ساییلماقدادیر.
باخیملی لیغی  دا  ایرانلی الر  گؤره  تاریخی(  )شواهد  گوسترگه لره   تاریخی    

اؤنمسه ییب ساچ، اوز، و گئییم دبلرینی تعقیب ائدرمیشلر. 
   آفریقالی الر ساچ و گئییم تاساریمیندا )طراحی مو و لباس( اؤزل د ییشیکلیک لر 
یاراتدیالر. اونالر اطرافالریندا اوالن بیتکیلر و  خام ماده لردن چئشیدلی داوا- 
بویاالردان  چوخ  بیر  ده  اوچون  بزمک  اوزلرینی  دوز لدیردیلر.  درمان الر 
بعضی ساچ و گئییم مدل لری هله  ائتدیکلری  ایجاد  اونالرین  یارارالنیردیالر. 

ده دب دیر.
سورتولوردو.  دوداقالرا  و  یاناق  اکثریتده  ماده لری  بویاما  چاغدا  اورتا     
درمان الر  داوا-  ایله  ماده لری  بزک  بز نیلیردی.  ایله  سورمه  یالنیز  ایسه  گؤزلر 

آنجاق  آیریلمیردی.  بیریندن  بیری- 
سونالریندان  ایلین  یوز  جی   -16
گلیشمه یه  یؤنلرده  آیری  آیری- 
و  کالسیک  دؤور،  بو  باشالدیالر. 
رونسانس دؤورلری آراسیندا ایدی. بو 
چاغدا انسانالرین یاشام، دوشونوش و 
مذهبین  طرزینده  داورانیش  اجتماعی 
بؤیوک رولو واریمیش. حامام ائدیب 
آنجاق  دئییلدی،  مرسوم  یویونماق 
گؤزل  عطیرلرله  سوالن  بوالن- 

قوخویان ماده لر ایشله نیلیرمیش.
    رونسانس دؤروندن قاالن کالسیک 
آراشدیرماسی،  یازیالرین  و  رسیملر 
گؤرونوملو  یاراشیقلی  و  باخیملی 
اوچون  انسانالری  چاغین  او  اولماغین 
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نئجه ده اؤنملی اولدوغونو گؤستریر. او چاغین غیرعادی مدالریندان بیری ایسه، 
قاشالرین و آلیندا ساچ بیتن یئرین توکلرینین قیرخیلماسی ایدی. او زامان بئله 
دوشونوردولر کی، قاش قیرخیالندا قادینین اوزونون گؤرونتوسو داها عاغیللی، 

دوشونجه لی و  ذکالی نظره گلیر.  
    بیرینجی الیزابت زامانیندا )1556دان 1603 میالدی ایله کیمی( اوز ماسکالری 
 ،)Ağ zəy( َزی  آغ  تْوزوندان،  قابیغی نین  یومورتا  دؤورده  بو  اولدو.  دب 
بوراکس، بادام، خشخاش توخومو، سوت، شراب، کره یاغی، میوه و گؤی-
دوداقالر  یاناقالر ال  قولالنیلیردی.  دوزلینیب  ماسکالر  اولوشان  گؤیرنتیلردن 

بویانیب بز نیردی آنجاق گؤز بز یی چوخ رنگسیز و گؤزه چارپماز ایدی.
)1775-دن  آنتوانت  ماری  ملکه سی،  فرانسانین    
چوخ  بیر  فرانسانین  و  کیمی(  ایله  میالدی   1793
ایچینده  سوت  و  چییه لک  قادینالری  وارلی 
توند  یاناقالرینی  ایله  دوداقالری  یویونارمیشالر. 
فورم  قاشالرا  بویاردیالر.  نارینجی  دا  یا  چؤهر ایی 
اوزه  بز نمزدی.  آبارتیلی  گؤزلر  آنجاق  وئرردیلر 
دؤور  بو  سورتردیلر.  توزالر  قوخولو  خوش  ایسه 

آشیری بز نمک دؤورو آدالنیر.
  

اوز  دؤورونده  »ویکتوریا«  ملکه سی  انگیلیز   
قادینالر  ایتیردی.  چکیجی لیگینی  اؤز  بز یی 
دئییلنلره  و  ایدیلر  بویاسیز  و  ساده  اولدوقجا 
قیرتماقال،  یاناقالرینی  قادینالر  گؤره 
قیزاردارمیشالر.  دیشلمکله  ایسه  دوداقالرینی 
و  میوه  سوت،  یومورتا،  بال،  دؤورده  بو 
ماسکالر  قاریشیمیندان  گؤیرنتیلر  ـ  گؤی 
دؤوران  بو  یاخارمیشالر.  اوزه  دوز لدیب 
بزک تاریخی نین ان چتین و ان قیسیتالییجی 

)محدود کننده( سوره  سی ساییلماقدادیر.

بیرینجی ملکه الیزابت

ماری آنتوانت
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بزک  و  گئییم  قادینالرین  اوروپالی   
1900-جو  اوالراق  دفعه  ایلک  بیچیمینی 
شاهین  ناصرالدین  »تاج السلطنه«،  ایلده 
زمانه سی نین  اؤز  او  گتیردی.  دربارا  قیزی 
دؤولتی نی  قاجار  و  قیزالریندان  آیدین 
تنقید ائدنلردن بیری ایدی. او چاغدا غربی 
چاتما  ال  اورونلرینه  بزک  اؤلکه لرین 
سونراالر  ایدی.  قیسیتلی  اولدوقجا  امکانی 

آوروپایا  ایرانلیالرین  و  گلیشدیکجه،  ارتباطالری  تجاری  آوروپانین  ایران ال 
گئت-گلی چوخالدیقجا غرب اؤلکه لرینین بزکـ  دوزک طرزی و اورونلرینی 
قولالنماق بیزیم ده اؤلکه ده دب اولدو حتي غرب اؤلکه لریندن ده داها آرتیق 
یایقینالشدی. آرتیق طبیعی ماده لردن بزنمک اوچون دئییل، یالنیزجا داوا درمان 

کیمی استفاده اولونور. 
سورکلی  دئییمی  قلم«  »یئددی  ایلگیلی  بزکله  کئچمیشینده  یاخین  ایرانین    
کتابیندا)1(  عیار«  »سمک  دفعه  ایلک  عبارت  بو  گؤره  دئییلنلره  ائشیدیلیر. 
گتیریلیبدیر و یئددی قلمدن منظور قادینالرین بزه ک ملزمه لرینین اجزاسیدیر. 
دئییلسه ده  اوالراق  بیریسینه کنایه  اوالن  بزنمیش  آبارتیلی  بو گون  بو عبارت 

گئرچکده بونالردان عبارتدیر: 
1- سورمه )گؤزه و بعضاً قاشا یاخیالن یاغلی توزدور. بو توز فیندیق و بادامی 

اؤزل بیچیمله یاندیرماقدان اله گلر.(
و  َدری  قولالنیالردی.  اوچون  بویاماق  -آیاغی  و  ال  دیرناق  )ساچ،  حنا   -2

ساچین ساغالملیغیندا مؤثر بیر ماده ساییلیر.(
3- کیرشان )اوز َدریسینی آغاردان و اوزه ساپ سالمادان اؤنجه یاخارمیشالر.(

4- انلیک )قیرمیزی توز ایدی، یاناقالرا آللیق اوالراق یاخارمیشالر.(
5- وسمه یا نیل ) قاشالری قارالدیب توم گؤرستمک اوچون یاخارمیشالر.(

پارالق گؤرونسون دئیه، دری یه و ساچا  ایدی،  توز  6- زرک )آلتون رنگده 
یاخارمیشالر.(

7- خال
»تاریخ راوندی«-ده قادینالرین بزه یی قونوسوندا بئله یازیلیبدیر: »ال و آیاقالرین 

ریا
کتو

 وی
که

مل
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بویانماسی حنا ایله، اوزون بویانماسی سورمه، وسمه یا نیل، کیرشان )سفیداب(، 
انلیک )سرخاب( و مین باشقا شئی کی قادینی گؤزللـشدیرر...«

قاجار زامانیندا، ناصرالدین شاهین هله فرنگستانا گئتمه دییی و دربار قادینالرینین 
قادینالری  حرمسرا  چاغدا،  اولمادیغی  تانیش  ایله   بزیی  و  گئییمی  غرب 
استفاده  شئیلردن  دوغال  اوچون  دوز گی  ـ  بزک  اوزلرینین  و  ساچالری 
توزو، سورمه،  آهن(  نوع سنگ  بیر  )دمیر جوهری،  هماتیت  حنا،  ائدرمیشلر: 
خیاردان دوز لینن لوسیونالر... حتی بعضاً بویونالری و یا قاشالرینین اورتاسینا 

خال دؤیدوررمیشلر.)2(
    اندرونی نین قادینالرینی گؤرن »دوستعلی معیرالممالک«، فتحعلیشاه دؤورونون 
»قادینالر ساچالرینی چین- چین و حلقه- حلقه  دئییر:  بئله  آدلیم رجالیندان، 
دا حنا رنگی  یا  یاپیشدیریردیالر. وسمه  آلینالرینا  ایله  به دانا  و  لعاب  ائله ییب، 
ایله ائنلی قاشالر یاخیب بعضاً ده ایکی قاش اورتاسینا باالجا خال قویوردوالر. 

گؤزلره سورمه یاخیب اوزلرینه ده انلیک ـ کیرشان سورتوردولر...«)3(
او، توپلوم ایچینده مدالرین دب اولماسینا گؤره بئله یازیر: »...او زامانالر دب 
گؤز  اورایا  همیشه  قادینالر  شهرده کی  چیخاردی.  اندروندان  مدالر  اوالن 
تیکردیلرکی، گؤرسونلر اورداکیالر نه ائدیر بونالر دا اونالر کیمی ائتسینلر...«)4(
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دئوریم  بیر  کرخاناالریندا  ائدن  تولید  اورونلری  بزک  ایللرده  جی   -1920  
یاراندی و گؤز بز یی اوچون چئشیدلی بویاالر، یاناق اوچون آللیقالر و دوداغا 
دا جوره به جوره روژالر اور تیلدی. اوز دریسی باخیمی اوچون چئشید- چئشید 
ساچ  و  یوموشادیجی  ساچ  شامپوالرال  بیرلیکده  اونونال  لوسیونالر،  و  کرملر 

گوجلندیریجی کرملر بازارا گلدی.
قاپسادی؛  چوخونو  اؤلکه لرین  مدالری  اوروپا  ایللرینده   1960 و   1950  
ائتدی.  بازارالرا آخین  تمیزله ییجیلر  اورونلری، دری  بزک  لوسیونالر، کرملر، 
ائنلی قاشالر مد اولدو، گؤز اوستو جیزگیسی داها ائنلی و داها گؤزه چارپان 

اولدو، یاناق و دوداقالردا ایسه یومشاق آللیق واریدی. 
  1970-جی ایللردن بزک اورونلری کرخاناالری گئجه و گوندوز بز یی اوچون 
فرقلی بویاالر، ساچ و دری باخیمی، ساغالملیغی و گؤزللیگی اوچون بیر چوخ 
بزک اورونلرینی بازارا آغناتدیالر، قادینالر ایسه گونو گوندن داها آرتیق بو 

اورونلرله ایلگیلنمه یه باشالدیالر.

_______________________
قايناق الر:

1- محمدیان نمینی، مژگان، هفت قلم آرایش لوازم آرایش ایرانیان، مجله ی کتاب ماه هنر، 
خرداد و تیر 13۸1، شماره ی 33.

سایت  شد،  قاجار  زنان  لباس  تغییر  پیشگام  شاه  ناصرالدین  دختر  سامان،  صفرزایی،   -2
تاریخ ایرانی.

3- آزاد، حسن )1357(، پشت پرده  های حرم سرا، انتشارات دیبا، ص 395.
4-   همان 
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گیلگمیشداستانیندا

قادینشخصیتلرینینرولو
                                               رقیه کبیری

مستقیل  گؤره  اؤزونه  اوالراق،  قولالریندان  گوجلو  ان  فولکلورون  اسطوره، 
اعتبار  یئنی دن  اسطوره لره  علم  بو  دئمیشکن،  الیاده  میرچا  ساییلیر.  علم  بیر 

قازاندیریب. 
اسطوره علمینه ماراقلی اولدوغومدان، بو قونودا آزـ چوخ اوخودوغوم اثرلرده 
جنسیت دن  اسطوره لر  چکدی.  دقتیمی  و  گؤردوم  بوش  یئرینی  مساله نین  بیر 
یونان،  بئله  بونونال  داشییان شخصیتلردیلر.  تقدوسونو  تانریلیق  اولمایان  آسیلی 
حسابسیز  سایسیز،  اوخویاندا،  اسطوره لرینی  مدنیتلرین  کیمی  اونون  و...  روم 
بو تانریچاالرا عاید  اما تاسف کی  تانریچاالرین )خدابانوالرین( آدی گئدیر. 
اؤزل بیر تحقیقاتا راستالمادیم. بو سؤزو دئمکدن بئله بیر تحقیقاتین اولمادیغینی 
تانریچاالرا  دونیاسیندا  نئت  قایناقالردا،  آختاردیغیم  من  آنجاق  ائتمیرم.  ادعا 
دستانی نین  گیل گمیش  ندنسه  بیلمه دیم.  ائده  الده  تحقیقات  بیر  اؤزل  عاید 
دستانین  بو  گؤره  اونا  چکدی.  ماراغیمی  شخصیتلری  فرقلی  تانریچاالرینین 
تانریچاالرینی و هر هانسی بیر شخصیته مالیک اولدوقالرینی اؤز آلدیقالریما 

داییر بو مقاله ده تانیتدیرمیشام. 
انسانی  آچیقالیان،  داورانیشالرینی  بدوی  انسانالرین،  بَدوی  اسطوره، 
دئمک دیر.  ایستکلری  درین  چاتماغین  وضعیته  انسانی  فرا  وضعیت دن، 
دیر.  فلسفه سی  ابتدایی  انسانین  بدوی  قالمیش  شاشقین  قارشیسیندا  یارانیشین 
آنالمینا  تاپماق   آختاریب،  سیرالرینی  وجودونون  اؤز  و  یارانیشین  اوسته  لیک 
گاهدان  »اسطوره لر  وار:  سؤز  بیر  اؤیرندیگیمیز  تاریخدن  بئله،  بونونال  گلیر. 
چورویوب، مقدس لیگینی الدن وئریب، ایتیب، باتا بیلر، گاهدان دا اسطوره وی 

آیینلر شکلینده مسخ اولوب، گون آخاری، گئت ـ گئده َدییشه بیلر«.
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»شینودا بولن« یونگ- ون روانشناسی اصل لرینه دایاناراق، قادین روانشناسی سینه 
و  یاشاییر  تانریچا  بیر  ایچینده  قادینین  »هر  دئییر:  آچیب،  پنجره  بیر  یئنی 
شخصیتلرین بیرـ بیری ایله فرقلی اولماغی تانریچاالردان  آسیلی دیر«. یونگ- 
ون باخیشینا گؤره اسطوره لر انسانالرین وارلیغیندا، داورانیشالریندا و توپلومسال 

بیلینج آلتیندا تاثیر بوراخیر. 
شینودا بؤلن یونان اسطوره لرینین تانریچاالرینی اوچ دسته یه بؤلور:

1- باکیره تانریچاالر
آرتمیس ین  آی  و  طبیعت  وحشی  تانریچا(.  Artemis)اووچو  -آرتمیس 
حاکیمیت دایره سینده دیر.  ایچ دونیاالریندا آرتمیس شخصیتلری اوستون اوالن 
قادینالر یئترینجه اؤزلرینه اینانجالری وار و هر زامان قادین حاقالریندان مدافعه 

ائدرلر. 
شهرینین  آتن  سیمگه سی(.  تدبیر  و  )عاغیل  تانریچاسی   Atena -آتنا 
اوالن  مالیک  وارلیغا  اوستون  دونیاالریندا  ایچ  شخصیتی  آتنانین  قوروجوسو. 
هر  اوچون  ائتمک  الده  ایسته دیکلرینی  اینانیب،  آتا بَیلیگه  و  گوج  قادینالر، 
زامان آختاریشدادیالر و آرزوالرینا چاتماق اوچون حتی اخالق قایداالرینی 

آیاقالییب کئچه بیلن شخصیته مالیک اوال بیلرلر. 
دونیاالرینین  ایچ  تانریچاسی(.  آتشکده لرین  و  Hestiya)معبدلرین  هستیا   -
قیسقانمایان  وفالی،  متانتلی،  عاغیللی،  قادینالر  اوالن  اوستون  شخصیتی  هستیا 

شخصیته مالیک دیلر. 
باکیره تانریچاالر، فیزیولوژیک باخیمندان دئییل، عاغیل و شعور باخیمندان هر 

زمان باکیره قالیب و قاالجاقالر. 
2- صدمه گؤره بیلن تانریچاالر

- هئرا  Hera )ائولنمه / زناشویی تانریچاسی(
- دیمتیر Demeter  )تاخیل آنبارالری و آذوقه لرین تانریچاسی(

- پرسفون   Persphone )قیزلیق، دوشیزه لیک تانریچاسی(
سنتی  قادینالر  داشییان  اوستونلوک  ایچلرینده  شخصیتی  تانریچانین  اوچ  بو 
وارلیقالری  شخصلردیلر.  داشییان  سیمبولونو  قادین  و  قیز  آنا،  اوالراق، 

چئوره لری ایله ایلگی لنمکلرینه باغلی دیر. مستقل شخصیته مالیک دئییللر. 
3- کیماگر و متحول ائدن تانریچا
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شخصیتی  آفردودیت  تانریچاسی(.  گؤزللیک  و  )عشق   Afrodit آفرودیت 
مالیک  شخصیته  گوجلو  قادینالر،  آالن  یئر  مقامی  یوخاری  دونیاالریندا  ایچ 
قادینلیق  و  گؤزللیک  سببیندن،  تاپداالنماسی  ایستکلرینین  جینسی  دیلر، 

فیزیولوژیلریندن آشیری حالدا فایداالنا بیلن قادینالر ساییلیرالر. 
اسطوره لر   قورونموش  آلتیندا  بیلینج  توپلومسال  گؤره  نظریه سینه  ون  یونگ- 
انسانالرین غریزی داورانیشالریندا گؤرونور. ملتلرین آراسیندا اسطوره لرین بیرـ 

بیرینه بنزرلیگی سببی ائله  توپلومسال بیلینج آلتیندان آسیلی دیر. 
ملتلر  آلماساق، چوخلو  نظرده  Lilis- Lilitشخصیتینی   - لیلیث،  یا  و  لیلیت 
آراسیندا، حّوا بیرینجی قادین اسطوره سی ساییلیر. حّوا نافرمانلیق ائدیب،  بیر 
آلمانی دیش وورونجا، اؤز وجودونون چیلپاقلیغینا آگاه اولوب. اونون جسارتی 
و آختاریشدا اولدوغو هر زامان گؤزدن قاچیب. تاسفله بیز حّوانی آختاریش دا 
اوالن بیر اینسان دئییل، ساده جه بیر گناه سیمبولو کیمی تانیمیشیق. بونونال بئله 
حّوا مقدس بیر گناهکار قادین کیمی ساییلیر. قادینالر عادی یاشامین آخیمیندا 
بیرینجی رول و گوجه مالیک اولماساالر دا، اسطوره  روایتلرینده، تاثیر بوراخان 

شخصیتلری وار. 
گمیش  گیل  ناغیل الردا،  مکتوب  قالمیش  میراث  تمدونوندن  سومر  عالیملر 
دستانین  بو  وورورالر.  تخمین  اول  میالددان  ایل   4000 قدمتینی  دستانی نین 
تانینساالردا،  شخصیت  بویداش  ایکی  ائنکیدو  ایله  گیل گمیش  روایتینده، 
اسطوره  دئییل.  آز  تاثیرلر  بوراخدیغی  اسطوره لرینین  قادین   روایت ده 
روایتلرینده قادین، طبیعتین، یاشامین اساس وارلیقالریندان ساییلیر. بو دستان دا، 
شمخت)Şəmxət( آدلی فاحشه قادیندان باشقا،  قادینالر تانریچا، یا خدابانو 

رولونو داشیییرالر. 
تانریچاالرین هر بیرینین اؤزونه گؤره اؤزللیکلری وار. روایتین آخیمیندا، تانیش 
) Ninsan(نینسان آناسی،  گمیشین  گیل  شخصیت،  بیرینجی  اولدوغوموز 
تانریچادیر. نینسان تانریچا بیر قادین اوالراق، بو دستاندا، آناـ  تورپاق شخصیتینی 
دئییل، ساده جه بیر مقدس و گوجلو آنا شخصیتینی داشیییر. قادینا  آناـ تورپاق 
شخصیتی وئرمک  اونون دوغوم گوجوندن و یارادیجی اولدوغوندان آسیلی 
بویو  تاریخ  کیمی،  بیلدییگیمیز  باشالنیب.  دؤروندن  اکینچیلیک  اوالراق، 

بیرینجی اوالراق،  اکینچیلیک تملینی قادینالر قویوبالر. 
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آنادی.  بیر  عاغیللی،  صداقتلی،  جیلوه لی،  شؤکتلی،  ـ  شانلی  تانریچا  نینسان 
آلمیش  تانریالردان  حیصه سینی  ایکی  اوچدن  وارلیغی نین  اوسته لیک 
صالح-  آناسییال   ایشلرینده  بوتون  اوالراق،   شاه  بیر  غرورولو  گیل گمیش 
نینسان  ایسته ییر.  تعبیرینی  آناسینا سؤیله ییب،  بئله  یوخوالرینی  ائدیر.  مشورت 
یول  و  مشورتچی  یاخین  ان  اوغلونون  پادشاه  دستانیندا،  گیل گمیش  تانریچا 

یؤندم گؤستر نیدی.
بو روایتین آخیمیندا تانیشدیغیمیز ایکینجی شخصیت، آرورو)Aroro(تانریچا، 
آناـ  تورپاق مقامیندادیر. تانریالرین فرمانی ایله ائنکیدونو یارادیر. آغزینین سویو  
بو  یارادیر.  کیشیسینی  طبیعتین  توتوب،  پالچیق  قیزیل  قاریشیمی یال  تورپاق  و 
یارانیش دا تورپاق و سو اسطوره لرین ایکی اؤنملی عنصری ساییلیر. آناـ تورپاق 
اوالن  عاید  باشاباشینا  دونیانین  دئییل،  دستانیندا  گیل گمیش  یالنیز  شخصیتی 
آشیری  قدر  او  تقدس  بو  گاهدان  ساییلیر.  شخصیت  بیر  مقدس  اسطوره لرده 
اولور کی اکینچیلیگه مانع اوالن بیر تفکور بئله یارانیر.  میرچا الیاده نین رساله ای 
بر تاریخ ادیان کتابیندا قیزیل دریلی بیر پیغمبرین دیلیندن، تورپاغین تقدوسونه 
گؤره مرید لرینه وئردیگی سفارش لردن سؤز گئدیر. بو پیغمبر اکینچیلیگی گناه 

ساییب دئییر:
بیچاق  قارنینا  آنامین  من  سیزجه  ایسته ییرسیز؛  اذن  مندن  شوخومالماغا  »یئری 
من  سیزجه  ایسته ییرسیز؛  آریتماق  داشالرینی  بئلله مک،  یئری  بیلرم می؟  وورا 
اوت  سیز  بیلرم می؟  آییرا  سوموکلرینی  چیخاردیب،  دری دن  ات دن،  آنامی 
اولماق  صاحیبی  دولت  ـ  مال  کیمی  دریلیلر  آغ  ساتیب،  آالقالییب،  علفی  ـ 

ایسته ییرسیز؛ سیزجه من نئجه آنامین ساچالرینی کسه بیلرم؟«
ادب-  یا  و  فاحیشه  قادین،  اوچونجو  اولدوغوموز  تانیش  آخیمیندا  روایتین 
ایشتار  آدلی  شمَخت  داشییان  شخصیتینی  ایشچی  جینسل  دئسم،  ارکانلی 
معبدینین  قدیسه سی دیر.  بو قادین تقدس سیمگه سینی دئییل، بیر توپلومون ان 
منفی کاراکترینی داشیییر. جینسل بیر ایشچی کیمی، تانریالرین خدمتینده دیر. 
اونالرین فرمانییال  طبیعتین وحشی کیشیسی، ائنکیدونون یولونا چیخیر. ائنکیدو 
ـ   خوی  وحشی  سوره سینده،  گوندوز  ـ  گئجه  یئددی  کئچیردیگی  شمخت له 
ایسته دیگی،  تانریالر  ائتگیله نیب،  فیزیولوژیسیندن  قادین  قوپوب،  خصلتیندن 
یاشیل  ـ  یام  کی  ائله  اولور.  مالیک  خصلته  ـ  خوی  بیر  اوالن  الییق  تمدونه 
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دوغرو،  تمدونه  بیرلیکده  شمخت له  قوپوب،  طبیعتیندن  یاراندیغی  اورماندان، 
گیل گمیشین شاهلیق ائتدیگی مکانا، اروک شهرینه گئدیر. 

قادینالر  بئله  تمدون لرده  قورولموش  ایلکین  کی  اوالر  دئمک  باخیمدا  بیر 
چئشیدلی شخصیتلر داشییا بیلیرلر. ایلکین تمدونده معبدلرین تانریالری جینسل 
مافیایی  آغالیق  بو  دونیامیزدا  مدرن  ایندیسه  ائتسه یدیلر،  آغالیق  ایشچیلره 
قدرتلرین الینه چاتیب، قادین الری جینسل کؤله آدی یال ثروته صاحیب اوالن 

امریکا و اوروپایا صادیر ائله مکده دیلر. 
الهه یونان اسطوره لرینده آفرودیت  الهه سی دیر. بو  دؤردونجو شخصیت عشق 
Afrodit روم اسطوره لرینده ونوس  Venus و گیل گمیش دستانیندا ایشتار 
کیمی  ایشچیلر  جینسل  تمناالری،  جینسل  الهه نین  بو  آدالنیر.  الهه سی   İştar
ایشتار  روایتده  بو  کی،  نئجه  داشیییر.  مقدسلیک  اؤزویله  تمناالر  بو  دئییل، 
حتی  ائدیر.  تکلیفلر  اقتصادی  سیرا  بیر  گیل گمیشه  چاتماغا  ایستگینه  الهه سی 
شؤکت،  ـ  شان  دولت،  ـ  مال  اونا  ائدیرسه،  قبول  عشقینی  اونون  گیل گمیش 
تکلیفینه  ائدیب،گیل گمیش  ایسه  تکلیف  آنبارالری  تاخیل  زمیلر،  اکیلمیش 
تهدیدلر  اونا  باشالییر،  عوصیان  علیه ینه  اونون  الهه سی  عشق  دئدیگینده،  یوخ 
یاغدیریر. اوسته لیک اوسطوره لرده دئییل، یاشادیغیمیز چاغدا  بئله اوستونلوک 
داشیماغی یالنیز گؤزللیکله بیرگه، پول ـ پارا و قدرت صاحیبی اوالن قادینالردا 

گؤرمک اولور.  
گیل گمیش روایتی نین گؤزدن قاچمایان اؤنملی مسئله سی، حاکیملر اؤزلرینی 
توپلومون چوبانی سانیب، انسانالرا سورونون قویونالری کیمی داورانماقالری ، 
حتی گلین، گرد ک اوتاغینا گئتمه میش، قیزالرین بکارتلرینه بئله مالکیت حیسی 
چاغالریندا  اورتا  حیسی  مالکیت  بو  دئییل،  اوزاق  دا  چوخ  دویماقالری دیر. 

اوروپادا »شام اول« حقی آدالنیردی. 
اونالری  ایشله میش،  کؤکونه  انسانالرین  اسطوره لر  دئمیشکن:  ژولین  اریک 
یانلیش تعبیر، تفسیر، تاویل ائده بیلریک اما حیاتیمزدان سیلیب، آییرماق اولماز. 

آتاسی  روانشناسی نین  تحلیلی  روانشناس.  سویسلی  یونگ:  گوستاو  کارل   *
آدالنیب.

کتابالریندان  اولونموش  ترجمه  روانشناس.  امریکالی  بولن:  شینودا  *جین   
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و  اسطوره ای  »نمادهای  مردان«  درون  »خدایان  و  زنان«  درون  »خدابانوان 
روانشناسی زنان« و »نمادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان» 

*میرچا الیاده: رومانیالی میتولوژی اوزمانی، ایراندا ترجمه اولموش کتابالریندان 
اندازهای  »چشم  نماد«،  و  »اسطوره  »شمنیزم«،  ادیان«،  تاریخ  بر  »رساله ای 

اسطوره«، »یوگا«، »والدت عارفانه« و... آد آپارماق اوالر. 

 _________________
قايناقالر: 

1-نمادهای اسطوره و روانشناسی زنان. نوشته ی شینودا بولن. ترجمه ی آذر یوسفی. انتشارات 
روشنگران. چاپ اول. 13۸0

2-یونگ، خدایان و انسان مدرن. نوشته ی آنتونیو مورنو. ترجمه ی داریوش مهرجویی. نشر 
مرکز. چاپ ششم. 1390

اوچ  کتابینین  گیل گمیش  اوچون  یازماق  تاویلی  شخصی  حکایه سیندن  گیل گمیش 
ترجمه سینی اوخوموشام: 

1-»حماسه ی گیل گمیش برگردان دکتر مهدی مقصودی«. انتشارات گل آفتاب. چاپ اول. 
1376

2-» حماسه ی گیل گمیش از ن. ک. ساندرز« ترجمه ی اسماعیل فلزی . انتشارات هیرمند. 
چاپ اول. 1375

3-کتاب اینترنتی افسانه ی گیل گمیش. ترجمه ی داوود منشی زاده، مرداد- 1392
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گیريش 
 ماهنیالر هر ائلین وارلیغیندا معنوي یئر توتاراق خالقین سئوینجیني، کدریني، 
سسي  آنا  اوسته  بئشیک  ماهنیالر،  یاشادیر.  اؤزونده  اؤزلمیني  سئوگیسیني، 
بوراخیر.  ائتگیسیني  اؤز  یاشامیندا  انسان  اوخشایارکن  قوالقالریني  ایله کؤرپه 
یورودرک  دوغرو  گله جگه  آرخایینلي  اومودلو،  چاغالریندان  کؤرپه  انساني 
بیر ملهم کیمي آجیالرینا تسکینلیک وئریر. بو آرادا غوربتده یاشایان انسانین 
دوغماالریني آنیمساییب، دوغما یوردون ایزیني، قوخوسونو اؤزونده یاشادان 
ماهنیالر غریب انسانین دؤزومونه بؤیوک یاردیم ائدیر. دوغما تبریزی هر آن 
گؤز اؤنونده جانالندیران ماهنیالردان بیري ده تبریزین »قاراگیله« ماهنیسیدیر. 
آرالي  تبریزدن  گلدي  گون  قاراگیله،  سؤیلنن  گؤزللرینه  تبریز  زامان  بیر 

دوشموش مهاجرلرین تبریز نیسگیلیني سیغالالیان بیر ماهنییا چئوریلدي. 

اؤزت
سؤزلردندیر.  ایشلک  داشییان  آنالم  چئشیدلي  دیلیمیزده  سؤزو  »قاراگیله« 
گؤزونه  انسانین  آلساق  نظره  اولدوغونو  آنالمي  نئچه  نئچه-  سؤزونون  قارا 
ایشلندیگینده هم بؤیوک، هم ده قارا اولدوغونو بیلدیریر.  قاراگیله گئنل معنادا 
وارلیغیم،  ان دیرلي  معنادا جانیم، عزیزیم،  اؤزل  اوالرکن  معناسیندا  قارا گؤز 
قاراگیله  قازانیبدیر.  قاورامالري  کیمي  دوردانم،...  گؤزایشیغیم،  گؤزببگیم، 
دیلیمیزده بیر نئجه لیک کیمي اورتام قازانارکن بیر ماهني نین دا آدیني اؤزونده 
»قاراگیله«،  اوخونان  تویالریندا  آذربایجان  بویو  ایللر  ماهني  بو  داشیماقدادیر. 
هانسی  یا  عاید  کیمه  ماهنی نین  ماهنیسیدیر.   »قره گیله«  دئسک  آغزییال  تبریز 
سؤزلر  چئشیتدلی  دا  قونو  بو  ده  گؤره  بونا  دئییل.  بللی  بسته لندیگی  تاریخده 
ایرلی سورولور. نئجه کی بعضی لری سؤز قونوسو ماهنینی تبریزین تار استادی 
آپاردیغیم  قونودا  بو  ائدیرلر.  ادعا  )1366-1297(آدینا  بیجه خانی  غالمحسین 
آراشدیرماالر سونوجوندا ماهنی نین بسته کاری بللی اولماسا دا ماهنی  تبریزین 

تبریزینقاراگیلهسی
                                    محمد علیپورمقدم
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اولدو.   بللنمیش  اوخوندوغو  بری   )1290-12۸4( حرکاتیندان  مشروطه 
اوخونان  تبریز گؤزلینه  زامان  زامان -  آلینیب،  تبریز کوچه لریندن  موسیقیسی 
قاراگیله ماهنیسی  1325-جي ایل ایران آذربایجانیندا ملي حکومت داغیالندان 

سونرا تبریزدن اوزاق دوشموش مهاجرلرین دیلینده تبریز نیسگیلینه دؤندو. 

 آچار سؤزلر: قاراگیله، تبريز، مهاجر، ماهني 
سؤزلردندیر.  ایشلک  داشییان  آنالم  چئشیدلي  دیلیمیزده  سؤزو  قاراگیله   
گؤزونه  انسانین  آلساق  نظره  اولدوغونو  آنالمي  نئچه  نئچه-  سؤزونون  قارا 
)جعفرزاده،  بیلدیریر  اولدوغونو  بویادا  قارا  ده  هم  بؤیوک،  هم  ایشلندیگینده 
آنالمالری  چئشیدلي  گیله نین  گلدیکده،  سؤزونه  گیله   .)141۸:13۸9
اؤزونده  آنالمیني  ببگي  گؤز  انسانین  ایلگیلي،  ایله  گؤزو  انسان  اولدوغوندا 
داشیییر )شاهمرسی، 922:13۸۸(. قارا گؤز، انسان گؤزونون قارا اولدوغوندان 
چوخ، بؤیوک گؤزلو - ایري گؤزلو، انسان معناسیني چاتدیریر. قاراگیله سؤزو 
اوالن  بؤیوک،   - قارا  گیله سي  ساییالراق گؤز  نئجه لیکلردن  ایشلنن  انسانا  ده 
انسانا ایشله نیر. باشقا بیر آنالمدا »قاراگیله« ساده معنادا ایستر کیشي، ایستر ایسه 
خانیم اوالن بیر قارا گؤز انسان دئمکدیر؛ آما تبریزده قاراگیله »منیم عزیزیم« 
اورگیم، دئمکدیر«  معنادا جانیم، عشقیم،  قاراگیله مجازي  ایشله نیر.  معناسیندا 

)حکم آبادی،2001(. 
سانال  بیر  گئنیش  داها  آنالمالریندان  اؤز  شعرده،  اؤزللیکله   - کلمه لر  بعضي 
آنالمي اؤز ایچ قاورامالریندا داشیییرالر. قاراگیله ده بئله بیر اؤزللیگی داشییان 
 - اوالرکن  معناسیندا  گؤز  قارا  معنادا  گئنل  قاراگیله  بیریدیر.  کلمه¬لردن 
وارلیغیم،  دیرلي  ان  عزیزیم،  جانیم،  معنادا  اؤزل  آالراق،  اکیني  )م(  یییه لیک 
گؤزببگیم، گؤزایشیغیم، دوردانم،... کیمي قاورامالري قازانیبدیر. بو نئجه لیک 
قارا  زیل  گؤزلرینین  گؤزل،  بنیزینین  قیزین  بیر  ایشلنرک  قیزالرا  چوخراق 
قازانارکن  اورتام  کیمي  نئجه لیک  بیر  دیلیمیزده  قاراگیله  یئتیریر.  اولدوغونو 
بویو آذربایجان  ایللر  ماهني  بو  داشیماقدادیر.  اؤزونده  دا آدیني  ماهني نین  بیر 
ماهنیسیدیر.  »قره گیله«  دئسک  آغزییال  تبریز  »قاراگیله«،  اوخونان  تویالریندا 
تبریزلیلرین  بوتون  اوخوناراق  کوچه لرینده  داالن  با  داالن  تبریزین  قاراگیله 
خالقیمیزین  آپاریلیب  باکی یا  ماهني  ساییلیردي.  بیري  ماهنیالردان  سئودیگي 
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قاراگیله سي روبابه خانیم موراداووانین )1933-19۸3( یانیقلي، شؤوکت خانیم 
اوخوناندان  ایله  سسي  اوخشایان  کؤنوللري   )1993-1922( اکبراووانین  علي 
سونرا بوتون آذربایجانلیالرین ایستکلیسي قاراگیله یه چئوریلدي. روبابه خانیم 
چکدیگي دوغما یوردونون اؤزلمیني قاراگیله ماهنیسیندا دوغما یوردا قایتاردي. 
دوغما یوردون اؤزلمي له یارالي تبریزین نیسگیلي، قاراگیله ماهنیسینا یئني بیر 
بسته لنن  مارالینا  تبریز  آلینیب،  کوچه لریندن  تبریز  موسیقیسي  وئردي.  یاشام 
یاشالریني  گؤز  دئیه،  بسدیر«  »آغالما  گؤز له  تبریزلي  زامان  زامان-  ماهني، 
سنه  »نه  ایلمک سسینده  چالینان  بویالریندا  توتموش، خالي  سئودالیدان  سیلن 
تبریز گؤز لي کیمي  قاراگیله« دئین شیرین دیللي  اوغالن،  منه  نه  قیز قحطدیر 

اوخویانالري اولموشدور.
ان چوخ  قادینالرین  تبریزلي  ماهنیني  بو  اوستادالري  موسیقي  یاشلي  تبریزین 
یوسیف  اوستادي  تار  آنیمساماقدادیرالر.  اوالراق  ماهني  اوخودوقالري 
گیله   قارا  شازده خانیمین  اوالن  خواننده لریندن  تبریز  ایکن  اوشاق  آشتیاني، 
گؤره  دئدیگینه  اوستادین  دینله میشدیر.  گؤرموش،  اوخودوخونو  ماهنیسینی 
شازده خانیمین قوجالیغي، اونون ایلک صینیفدا اوخودوغو ایللرله بیر دؤوروده 
)حافیظه(  بلله گینده  اوستادین  کیمی  آنیمی  اوشاقلیق  ماهني  بو  اولدوغوندان 
ماهنیني  بو  )دمیرچي(  هرگولي  حسن  اوستادي  موسیقي  باشقا  قالماقدادیر. 
آسیلي  اولمادیقالریندان  اولوب،  مغنني   - قادینالرینین  تبریز  کئچمیشده 
خانیمدان  شازده  ماهني،  دؤورلرده  او  سؤیله ییر.  اوخوندوغونو  اولمایاراق، 
دالغاالریندا  رادیو  سسیله  مغننیلرینین  تبریز  کیمي  زرگري  خانیم  فاطما  سونرا 
دالغاالریندا  رادیو  تویالریندا  کوچه لرینده،  تبریزین  بویو  ایللر  دالغاالنیردي. 
یار  »بیر  بسدیر«،  آغالما  قاراگیله،  یاشین  گؤزون  ماهني نین»سیل  یاشایان 
سئومیشم، قاراگیله، تبریز مارالي، ...« کیمي سؤزلري کیشي ماهنیسي اوالراق 
ماهني  بو  ندنسه  آما  بلله دیر؛  اوخوندوغونو  دیلیندن سئوگیلیسینه  اوغالنین  بیر 
سسي  قادینالرین  اوالن  امگي  گئنیشلنمه سینده  یارانیب،  ادبیاتیمیزین  آغیز 
ملي  آذربایجانیندا  ایران  ایل  چاتمیشدیر. 1325-جي  گونوموزه  یاشاییب  ایله 
حکومت داغیالندان سونرا واختیله سئوگیلیسیندن اوزاق دوشموش فداییلرین 
مهاجرلرین  دوشموش  اوزاق  یوردالریندان  دوغما  ماهني،  اوخونان  دیلینده 

دیلینده تبریز نیسگیلینه دؤندو.1 
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تبریز  سئودیم  یار  »بیر  دوالن«،  با  دوالن  کوچه لري  »تبریزین  اوالن  ماهنیدا 
مارلي«، »گولوستان باغینین دؤره سي سیمدیر«، ...کیمي سؤزلر بیر ایز اوالراق 
تبریزدن آرالي دوشموش تبریزین دیدرگین باالالرینین گؤینگن یاراالرینا بیر 

ملهم کیمي اوخونولوردو. 
واختیله  ماهني نین  داشییان  اؤزونده  آدیني  ماهنیسي  خالق  آذربایجان  گون  بو 
اونودولموش،  بسته کارین آدي  ایللرین سوزگجینده  آما  اولموش؛  بسته کاري 
ماهني خالق بللگینده قورونوب، ساخالنمیشدیر. اونا گؤره ده بو قونودا بیر پارا 
اوچونجو  قورولموش  باکیدا  ایل  2011-جی  سورولمکده دیر.  ایرلي  فیکیرلر 
»ماهني کور  نادیر آخوندوو،  اوالن  قورولوندان  یاریشماسي نین ژوري  موغام 
ایران  باخساق،  یاندان  اؤته  ادعایا  بو  بولوندو.  ادعادا  بیر  دئیه  احدین دیر«2 
ایلیشگي  قوروالن کولتورل  آراسیندا  ایله کئچمیش سووئت دؤولتي  دؤولتي 
سونوجوندا 1323-جو ایل تبریزین تیاتروسوندا موسیقي بؤلومونده امکداشلیق 
-1921( جاهانگیراوو  جاهانگیر  بسته کاري  تانیمیش  آذربایجانین  اوچون 

1992( تبریزه چاغریلیر. جاهانگیر جاهانگیراوو 1324-جو ایل تبریزین میللي 
 .)2۸6:1369 )علیزادگان،  ائدیر  رهبرلیک  اورکستره  بو  قوروب  اورکستریني 
تبریزین گولوستان باغیندا اورکستردن چکیلمیش شکیل بو گون تبریز موسیقي 
کولکسیونالرینین بزگي کیمي دورماقدادیر. اورکستر تبریزین تانینمیش موسیقي 
چالغیچیالرینین قاتیلماغییال قورولموشدور. بو اورکستره چاغریالنالردان بیري 
ده تبریزین فارسي تار مکتبي نین تانیمیش تارچیسي غالمحسین بیجه خانیدیر.*

 ___________________
من  دئییر:  بئله  حاقدا  یاشامي  دانیشیغیندا  آپاردیغي  ایله  شکویی  اکبر  بیجه خاني)1297-1366(،   *
اصلیم  اولموشام.  آنادان  کوچه سینده  سنجران  خیاواني نین  متحد  ملل  تبریزین  ایلده  -جي   1297
الدن  آتامي  یاشیمدا   9 من  واریدي.  کارخاناسي  فرش  ده  هم  چاالردي،  تار  آتام  بیجه خاتینلیدیر. 
وئریب یئتیم قالدیم. ایکي ایل سونرا آتامین شاییردالریندان بیري )قونشوموزودو( رضا قولو )زابلی 
من  کي  اؤیرتدي  پرده لریني  تارین  منه  آیدا  ایکي  گؤره  اولدوغونا  بوینوندا  حاقي  آتامین  آذر(، 
تار  ده  هم  ایشله دیم،  هم  قویوب،  یئره  اوخوماغي  درس  من  ساخالیام.  عایله مي  گئدیب  تویالرا 
چالدیم. محلله میزده بیر قهوه خانا واریدي اوردا تار قراموفون صفحه لري قویوب قوالق آساردیالر. 
   1۸  -17 چاالردیم.  ماهنیني  همن  گلیب  ائوه  سونرا  آساردیم  قوالق  دوروب  قاپیدا  گئدیب  من 
یاشیمدا حاجي فرنامینان »حاج محمود فرنام )1277-1372(« تانیش اولوب تویالرا گئتدیم، میرزه 
علي اصغردن)فیشنگچی( فارسي ردیفلریني اؤیرندیم. سونرا دا ابولحسن خان ال»ابولحسن خان اقبال 

آذر )1242-1349(« تانیش اولدوم بیز 35 ایل یولداشلیق ائله دیک )9 فروردین 1360(.
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ماهنیسینا  قاراگیله  یازیسیندا  سس  بیر  قالمیش  بیجه خانیدان  ایلده  135۸-جي 
ماهنیني  بو  چاغالریمدا  یانیتالییر»جاوانلیق  بئله  سورغونو  سوروشوالن  گؤره 
یازیب هردن چاالردیم جاهانگیر جاهانگیراوو تبریزده اوالندا بیر گون من بو 
ماهنیني چالدیم، او دا بیر کاغیذ اوسته بیر شئیلر یازدي، جاهانگیر جاهانگیراوو 
بو ماهني نین اوخوندوغونو  بیر گون رادیو دالغاالریندا  قاییداندان سونرا  باکییا 

ائشیدیب سئویندیم.« )شکویی،1360، رپورتاژ(. 
)فرقه  دؤورو،  گون  »بیر  دئییر  بئله  دانیشیقدا  باشقا  ایلده  -جو   1363  
گتیردیلر  صفحه سي  قراموفون  بیرینده  ائولرینین  تبریز  ایل(  1324-جو 
)علي  سلیمي دنیدی  ماهني  ایکي  واریدي،  ماهنیسي  آلتي  آساق،  قوالق 
ماهنیسییدي،   قاراگیله  ده  بیري  ماهنیالرین   ،»)1376-1301(  سلیمي 
صفحه نین اوستونده التینجا یازمیشدیالر قاراگیله آذر اوغلونوندو، من دئدیم بو 
ماهني منیمدي، من بونو قیرخ ایل قاباق )اوندا 27 یاشی واریمیش( دوزتمیشم 
بو  »ائشیتمیشم  منه  اوالندا  تانیش  جاهانگیراووال  جاهانگیر  حتّي  بیلیر...  هامي 
ماهني )قارا گیله( سنینکیدیر«، دئدی.  من یوخ. دئدیم. یئنه دئدي »آخي من 
ائشیتمیشم بو سنین ماهنیندي«، من یئنه یوخ، دئدیم. اون دفعه سوروشدو، من، 
سورا  وئرمیردیم،  َدیر  ماهنییا  بیلمیردیم.  ندیر،  ماهني  محللي  من  دئدیم.  یوخ 
باشا دوشدوم، ایندی جاهانگیر جاهانگیراووون  قوالغینا چاتسا دئیرم بو ماهني 

)قاراگیله( منیمدیر.« )بوستان، 1363، رپورتاژ(.
جاهانگیراووون  جاهانگیر  ماهني نین  اوستادالري  موسیقي  یاشلي  تبریزین 
احدین  کور  ماهني  بورادان  بیلیرلر.  دوز  آپاریلدیغیني  باکي یا  ایله  الي 
بیجه خاني  ماهنیني  بعضیسي  تبریز موسیقیچیلریندن  اولور.  بللنمیش  اولمادیغي 
بیجه خاني  دایاناراق،  دانیشیغینا  اؤز  بیجه خاني نین  آما  دئییرلر؛  بسته له دیگیني 
جاهانگیر جاهانگیراووون اون دؤنه سورغوالدیغي سورویو »اهني منیم دئییل«، 
دئیه یانیتالییر. ماهني آدالناندان سونرا »ماهنیني من دوزلتمیشم« دئدیگي شوبهه 
ابراهیم  آتاسي  دیبازر،  بهروز  اوستادالریندان  تار  تبریزین  آیریجا  دوغورور. 
دؤیوشچولري  ستارخان  ماهنیسیني  »قاراگیله   3)1304  -1377( دیبازردن 
بیجه خاني نین  ماهنیني  آلساق،  نظره  ائشیتدیگیني  اوخویارمیشالر«4  سنگرلرده 
بسته لمه دیگي اورتایا چیخیر؛ آنجاق قاراگیله ماهنیسي بو گون خالق ماهنیسي 
دوداقالریندان  خالقین  چاباسییال  بیجه خاني  غالمحسین  ده،  گئتسه  آدییال 
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تبریز  جانالنمیش،  یئنیدن  تئللرینده  تارینین  اوستادین  صنعتکار  او  آلینمیش، 
بسته کارالرینین  آذربایجان  یاشامیش،  سسینده  قادینالري  تبریز  فداییلري، 

آرانژمانییال بو گون آذربایجاندان گئنیش بیر جغرافییادا تانینمیشدیر. 
  ماهني باکییا چاتدیقدان سونرا جاهانگیر جاهانگیراووون آرانژمانییال ماهنینی 
روبابه خانیم اوخویور. سونرا مایسترو نیازي )19۸4-1912( 5 1347-جي ایل 
ماهنیني سینفونیزه ائدیب کؤنوللري اوخشایان شؤوکت خانیم علي اکبراووانین 
سسي ایله ماهنیني قاالرقي بیر موسیقي وارلیغیمیزا چئویریر. سووئت دؤنمینده 
قویولماسییال  قاداغا  کلمه سینه  تبریز  شعرلرینده  قاراگیله نین  اوخونان  باکیدا 
مارالینا«  »ائللر  ایسه  مارالي«  »تبریز  کوچه لرینه«؛  »شهر  کوچه لري«،  »تبریز 
اولدوغو  حاکیمیتده  ایراندا  رژیمي  پهلوي  بیتمیر،  بوردا  ایش  چئوریلیر. 
تحریفلر  مئیداندا  گئنیش  تاریخینه،...(  )دیلینه،  وارلیغینا  آذربایجان  دؤنمده 
دؤنمده  بو  آلدي.  یئر  ده  موسیقي  سیراسیندا  تحریفلرین  بو  دوزنله نیردي، 
آذربایجان موسیقیسیني بایاغی )کوچه- بازار، َدیرسیز،( موسیقی-یه چئویرمگه 
آددیمالر آتیلیردي. بونا گؤره ده آذربایجان ماهنیالرینین سؤزلري دییشیلیب 
یئرینه بایاغي سؤزلر قویولدو. فارسین کابارا موسیقي سیله آیاقالشماق اوچون 
ایسه  )تویچوالرا(  خواننده لرینه  کیشي  سازاندا6،  خواننده لرینه  قادین  تبریزده 
موسیقی  یارانمیش  یئنی  بو  یاراندي.  موسیقي  بیر  دئییلن  موسیقیسي7  پاساژ 
ایفاچیلیغیندا فارسین کابارا موسیقي سیندن الهام آلیناراق آذربایجان ماهنیالري 
بو یؤنه یؤنلندیریلیردی. بو دؤنمده ماهنیالریمیزین چوخونون سؤزلري بایاغی 
سؤزلرله َدییشیلیب، یاد سسلي، بایاغي ماهنیالر اورتایا چیخدي. بو ماهنیالرین 
لئنتلري بو گون ده دورماقدادیر. آکوردئون کیمي چاالرالر  چوخونون سس 
بو موسیقي قوروپالریندا تار، کامانچانین یئرینه اوتورماقال آذربایجان موسیقي 
ائیتیم  ایفاچیلیغیندا  ماهني  نوتالر(آرتیریلدي.۸  پرده لر)َچرک  کْورون  ایفاسینا 
دییشیلدي.  چوخو  ماهنیالریمیزدان  آچیالراق  میدان  خواننده لره  آلمامیش 
اسالمي انقالبدان دؤرد- بئش ایل سونرا قاراگیله ماهنیسي دا َدییشیمه اوغرادي. 
ریتمي  اوخونور  یئرینده  دیلکئش  عایید  دستگاهینا  شور  ماهنیسي  قاراگیله 
بند شعر  ایکي  ماهنیدا  بو  ده  بونا گؤره  واردیر.  ریتمی  ¾ اولدوغوندان آغیر 
آرتیریلماقال  پرده لري  کْورون  )واریانتیندا(  تورونده  َدییشیلمیش  اوخونور. 
ماهني  دورومدا  اوالن  بئله  شور(کئچیریلدي.  )عربي  دستگاهینا  صبا  ماهني 



آذربايجان ائل بيليمي         64 - 63- جي سايي،اسفند 92، فروردين 93

30 

فارس موسیقي سینه یاخینالنمیش اولدو. بعضیلرین نظریجه قاراگیله ماهنیسي نین 
آپاردیغیم  آما  شور(؛  واریانتدیر)عربي  پرده لي  کْورون  ائله  واریانتي  ایلک 
ماهني نین  بو  چیخاراق  اوزه  ترسي  سؤزون  بو  سونوجوندا  آراشدیرماالر 
َدییشیلمه سینه ندن تبریز خواننده لریندن  بللندي. ماهني نین  َدییشیمه اوغرادیغي 
ماهنیسینا  قاراگیله  حسینپور  رسول  دفعه  ایلک  اولور.  حسینپور  رسول  اوالن 
کْورون پرده لریني آرتیرماقال »قاراگیله« سؤزونون یئرینه »دردین آلیم« سؤزونو 
اوخویوب سونراالر »گلیمشم اوتاغیوا اویادام سني« بؤلومو هر ایکي ماهنیدا بیر 
اولدوغوندان »قاراگیله« سؤزو »دردین آلیم« سؤزونون یئرینه اوتورور. بئله لیکله 
قاراگیله ماهنیسي نین ایکینجي واریانتي یارانیر. بوندان سونرا ماهني نین سؤزلري 

َدییشیلمه یه باشالییر بایاغي سؤزلر ماهنییا آرتیریلیر. 
بو ماهني نین )کْورون پرده لي واریانت( دوز لیشي قوندارما اولدوغوندان ماهني 
بوتون خالقین کؤنلونو آالنماییب، زامان سوره سینده اؤز وارلیغیني الدن وئریر. 
ایتیریلمیر،  دایاندیغیندان  دیرلرینه  اولوسال  خالقین  واریانتي  اصلي  ماهني نین 

گونه گون آلقیشالناراق یئني مغنیلر اؤزونه قازانیر.
 قاراگیله نین سؤزلرینه گلدیگیمیزده ایکینجي دونیا ساواشیندان سونرا تبریزده 
»چمن آرا« نشر ائوي طرفیندن یایینالنمیش حسن عذارینین توپالدیغي »تورکي 
تصنیفلر« کتابیندا 1324-جو ایلده اوچ بندده اوالن سؤزلر »اوجا داغالر باشیندا 
ناریش قاشالرام، قره گیله« باشلیغییال وئریلیر. بو کتابدا یازیالن شعرلر بو گون 
پرویزي نین  پرویز  سونراالر   .)105  -106  :1324 )عذاری،  اوخونولمور  داها 
توپالدیغي  ماهنیالردان  اوخونان  رادیوسوندا  تهران  تبریزله  ایلینده  1329-جو 
ماهني نین  وئردیگي  آدییال  ماهنیسي«  قره گیله  »محلی  توپلوسوندا  ماهني 
صفحه نین  اوالراق  فرقلي  سؤزلردن  توپالدیقالري  عذارینین  حسن  سؤزلري 
)پرویزی،  یازیر  اولدوغو  شاعیرین  بیر  آدلي  ناطیقي«  »م.  سؤزلر،  باشیندا 
ایلده  2001-جي  حسین اوو  رافائل  ژورنالیست  آذربایجانلي   .)73:1329
یایینالدیغي »ملتین ذّره سي« آدلي کتابیندا، حسن عذارینین »تورکي تصنیفلر«، 
تصنیفلري«  استانبولو  »تورکي  تصنیفلري«،  قافقاز  و  »باکي  پرویزي نین  پرویز 
کتابالرینا دایاناراق قاراگیله ماهنیسي نین سؤزلرینین اون دوققوز بند اولدوغونو 
بند  دوققوز  اون  شعرلري  ماهنیسي نین  قاراگیله  آبادی،2001(.  یازیر)حکم 
اوتاغیو)ن(ا  »گلمیشم  تانینمیش  داها  اولماز(  دئمک  کسینلیکله  )بونو  اولسادا 
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داها  بند  ایکی  باشلیقلي  دوالن«  با  دوالن  کوچه لري  »تبریزین  سني«،  اویادام 
چوخ  داها  واریانتیندا  َدییشیلمیش  ماهني نین  سونراالر  اوخونماقدادیر.  چوخ 
بیرینجي  بؤلومدور؛  ایکي  بندي  هر  شعرلرینین  قاراگیله نین  اوخوندو.  شعرلر 
مصراع  هر  هئجادیر.  اون ایکی  مصراع  هر  مصراع،  اوچ  شعرلري  بؤلومون 
بئش  سون  مصراعنین  آرتیریلماقال  »قاراگیله«  سونونا  مصراعنین  اوخوندوقدا 
اویادام   / قارگیله   / سني  اویادام  اوتاغیوا  )گلمیشم  اوخونور  تکرار  هئجاسي 
سني( بو اون ایکی هئجالي بنددن سونرا بئش هئجالي بند اوخونور. بئش هئجالي 
بندین دؤردونجو بندینین سونونا »قاراگیله« آرتیریلماقال بئشینجي بند اوخونور 
ایکینجي  ماهني نین  بئله لیکله  بسدي(،  قاراگیله/آغالما   / یاشین  گؤزون  )سیل 
بندي ده اوخونوب ماهني قورتاریلیر. ماهني نین موسیقي ریتمینه اویغون اوالن 
سؤزلري اون ایکی هئجالیدیر؛ آما بعضي اون بیر هئجالي سؤزلري ده واردیر. بو 
اون بیر هئجالي سؤزلر تبریزین گولوستان باغینا عایید اوالن سؤزلر، بیر ده پرویز 
پرویزي نین بیر شاعیره نیسبت وئردیگي سؤزلردیرلر )بعضی اون ایکی هئجالی 
میصراعالری گؤز اؤنونه آلماساق(. گؤروندویو کیمي خالقین دیلینده شاعیري 
بللي اولمایان شعرلر اون ایکی هئجالي شعرلردیرلر. ماهني نین شعرلرینده تبریز 
قوخوسو، تبریز ایزي یاشادیغي اوچون غوربتده یاشایان تبریزلیلري اؤزللیکله 
ملي حکومتدن سونرا تبریزلي مهاجرلري تبریزین داالن با داالن دار کوچه لرینده 
گزدیریب تبریزي هر آن گؤز اؤنونده جانالدیردي. »اگر قاراگیله سئودالیالر 
اوچون )عاشیق(، )معشوق( معناسي وئریرسه عوضینده تبریزلي مهاجرلره یا هر 
اؤزو  تبریزین  اوچون  بیر آذربایجانلي  یاشایان هر  هانسي سببه گؤره غوربتده 
دئمکدیر« )حکم آبادی،2001(.   بونا گؤره ده قاراگیله ماهنیسي بو مهاجرلرین 

غم نامه سي دیر؛ هم آغالدیر، هم گولدورور. 
 

قاراگیله ماهنیسینا عايد شعرلر 
 حسن عذارینین توپالدیغی شعرلر )عذاری، 1324: 106- 105(

)شعرلر اصلی متن ده تبریز آغزییال وئریلیب، بورادا ادبی دیلده یازیلیبدیر(.

اوجا داغالر باشیندا ناریش قاشالرام، قاراگیله، ناریش قاشالرام، 
یاریمین آیاغینا گیوه10 باشالرام، قاراگیله، گیوه باشالرام، 
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یاریم گئدسه سفره من ناخوشالرام 11 قاراگیله، ناخوشالرام، 
ائوینده قارمان، قاراگیله؛

وئریري فرمان،
خدام ائیله سین، قاراگیله؛ 

 دردیوه درمان. 
 

ائولرینین دالیسي دانا خورمادیر، قاراگیله، دانا خورمادیر، 
الین وورما ممه مه، ممه م  خیردادیر، قاراگیله، ممه م خیردادیر، 

گل قاپي دالیسینا آنام بوردادیر، قاراگیله، آنام بوردادیر، 
عکسین منده دیر، قاراگیله؛

میخالمامیشام،  بئش هئجا دوزدور
سني سئوندن قاراگیله؛ 

یوخالمامیشام. 
 

قارادیر او قاشالرین، آراسینا باخ، قاراگیله، آراسینا باخ، 
بیوفا سئوگیلیمین وفاسینا باخ، قاراگیله، وفاسینا باخ، 

آچ اورگیم باشینی یاراسینا باخ، قاراگیله، یاراسینا باخ، 
قیزیل گول خندان، قاراگیله؛

ورشو قلمدان، 
اؤلوم یاخشیدیر، قاراگیله؛ 

عاشیق اولماقدان. 
 

پرویز یرویزی نین توپالدیغی شعرلر )پرویزی، 73:1329(
شعرلر »م. ناطقی« یه عایددیر.

)شعرلر اصلی متن ده تبریز آغزییال وئریلیب، بورادا ادبی دیلده یازیلیبدیر(

دیلبریم گؤزلرین آهویا بنزر، قاراگیله آهویا بنزر، 
حسن ده لیلي یه سنسن برابر، قاراگیله، سنسن برابر، 

حسرتیندن اؤلورم بیر ائیله نظر، قاراگیله، بیر ائیله نظر، 
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یاندیم آماندیر،
دردین عیاندیر، 
قوربانین اولالم؛
آز مني یاندیر. 

سن گئدنده چمنه گوللر گولرلر، قاراگیله، گوللر گولرلر،
قاش گؤزون آتاندا ائللر گولرلر، قاراگیله، ائللر گولرلر،

ساز چاالندا سازداکی تئللر گولرلر، قاراگیله، تئللر گولرلر،
یاندیم آماندیر، 
دردیم عیاندیر،

قوربانین اولالم؛ 
سئوگیلیم آز منی یاندیر.

یوخدور گؤزللیکده سن کیمی جانان، قاراگیله، سن کیمی جانان،
گؤزلرین سورمه لی، زولفون پریشان، قاراگیله، زولفون پریشان،

گؤزللر مرکزیدیر آذربایجان، قاراگیله آذربایجان،
یاندیم آماندیر، 
دردیم عیاندیر،

قوربانین اولالم؛ 
سئوگیلیم آز منی یاندیر.

 قاراگیله نین باشقا شعرلری
* اشاره لنمیش ایکی بند، قاراگیله ماهنیسیندا داها چوخ اوخونانالردیر.

*  گلمیشم اوتاغیوا، اویادام سني قاراگیله، اویادام سني، 
نه گؤزل خالق ائلمیش یارادان سني، قاراگیله، یارادان سني، 
گؤتوروب من قاچارام آرادان سني، قاراگیله، آرادان سني، 

 قیزیل گول اسدي، 
صبریمي کسدي، 
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سیل گؤزون یاشین، قاراگیله؛ 
آغالما، بسدیر. 

 
*  تبریزین کوچه لري دوالن با دوالن، قاراگیله، دوالنبادوالن9

نه منه قیز قحطدیر، نه سنه اوغالن، قاراگیله، نه سنه اوغالن، 
اگر مني سئومیرسن، گئد آیري دوالن، قاراگیله، گئد، آیري دوالن، 

 دربند آرالي، 
کؤنلوم یارالي، 

بیر یار سئومیشم، قاراگیله؛
تبریز مارالي. 

ائویمیزین قاباغي سو گلن آرخدي، قاراگیله، سو گلن آرخدي، 
دوروم چیخیم ائیوانا یار گلن واخدي، قاراگیله، یار گلن واخدي، 

یاریم گلیب چیخماییر اووقاتیم تالخدي، قاراگیله، اووقاتیم تالخدي، )12،33(   
 آغاج اوالیدیم،  
یولدا دورایدیم، 

سن گلن یوال، قاراگیله؛ 
کؤلگه ساالیدیم. 

  
  بوینونا سالمیسان زولفوندن زنجیر، قاراگیله، زولفوندن زنجیر، 

من سنین اسیرینم بیر مني دیندیر، قاراگیله، بیر مني دیندیر، 
او شیرین سؤزلریندن مگر کیم اینجیر، قاراگیله، مگر کیم اینجیر، 

قیزیل گول اسدي، 
صبریمي کسدي، 

گل انصاف ائیله ، قاراگیله؛   
آغالما، بسدي. 

او قدر من آغالرام دریاالر دوالر، قاراگیله دریاالر دوالر،
او گوموش پیاله لر مئي ایله دوالر، قاراگیله، مئي ایله دوالر، 

او قدر صبر ائیلرم یار منیم اوالر، قاراگیله، یار منیم اوالر، 
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الینده چاخیر، 
گؤزلري آخیر، 

من باخان یارا، قاراگیله؛ 
گؤر کیملر باخیر.

 
الیوي سن وئر منه گئدک چمنه، قاراگیله، گئدک چمنه، 
والالهي- بیلالهي من عاشیقم سنه، قاراگیله، عاشیقم سنه، 

سني چوخدان سئویرم وئرمیرلر منه، قاراگیله، وئرمیرلر منه، 
الین الیمدن، 

اوزمه آماندی، 
گئدیب اؤزگلرله، قاراگیله؛ 

گزمه آماندی. 
 

اوجا داغالر باشیندا گیله ناریم وار، قاراگیله، گیله ناریم وار، 
آلالها شوکر ائیلرم نازلي یاریم وار، قاراگیله، نازلي یاریم وار، 

آلاله مني اؤلدورمه انتظاریم وار، قاراگیله انتظاریم وار، 
الینده الله، 

گئتمه خیاله، 
گل بیز یالواراخ، قاراگیله؛

پروردگاره. 
 

گولوستان باغین ین دؤره سي سیمدیر، قاراگیله، دؤره سي سیمدیر، 
گئدیرسن ـ گلیرسن دئییرلر کیمدیر، قاراگیله، دئییرلر کیمدیر، 

اوتانیرام دئیم اؤز سئوگیلیمدیر، قاراگیله، اؤز سئوگیلیمدیر، 
 میز اوسته چایدان، 

نه قالدی آیدان،
الیم اوزولدو؛ 
وفالی یاردان.
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گولوستان باغي نین دؤره سي حاصار، قاراگیله، دؤوره سي حاصار 
ایندي کؤلگه گلر سککیني باسار، قاراگیله، سککیني باسار، 

اوخورام دردیمي یار قوالق آسار، قاراگیله، یار قوالق آسار، 
آی گئدن اوغالن،

ائشیت بیر دایان،
سئویرم سنی؛ 
عشقیمه اینان.

 گولوستان باغیني اؤزوم دوالننام، قاراگیله، اؤزوم دوالننام، 
سئودیگیم قیز الیننن بیر نشان آلالم، قاراگیله، بیر نشان آلالم، 

یار منه گلمه سه من سوباي قالالم، قاراگیله، سوباي قالالم، 
نازلي گؤزل یار، 

گل منه دیلدار،
من سنه اولالم ؛

یاري وفادار. 

باياغیالنمیش شعرلر
گلمیشم یانیوا یئریوی ساالم، قاراگیله، یئریوی ساالم،

یئر سالماق بهانه دیر، یانیندا قاالم ، قاراگیله یانیندا قاالم،
اگر قیسمتیم اْولسان، من سنی آالم، قاراگیله، من سنی آالم،

میز اوسته لیوان، 
سویو بوزلودو،

سئوگیلیم قره دی؛
اما دوزلودو.

 سئوگیلیم دوروبدو میار- میاردا، قاراگیله، میار - میاردا، 
الینده مجله فیکرو خیالدا، قاراگیله، فیکرو خیالدا،

آلاله منی اؤلدورمه او بَی دوراندا، قاراگیله، او بَی دوراندا،
الیم ده الی، 
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اولموشام دلی،
بوگونوم کئچدی؛ 

صاباحا گلی.

عکسیوی وئر منه میدال ائله ییم، قاراگیله، میدال ائله ییم،
اوولکی سئوگیمه جواب ائله ییم، قاراگیله، جواب ائله ییم،

منی آتیب گئتسن بس من نئیله ییم، قاراگیله، بس من نئیله ییم،
الون وئر منه،

چم خم ائله مه،
نامردین قیزی؛
رحم ائله منه.

آی ساری کؤینک،
وورموسان عینک،

سن منی آتدون؛
گؤر آلاله نئیلر.

نوت: 
آشاغیدا وئریلن، بندلر یاریمچیقدیر بونالری تاپانمادیم، اوخوجوالریمیزدان هر 
هانسیسی بونالرین آردینی بیلیر، یا یوخاریدا وئریلمیش شعرلردن باشقاالرینی 
یولالسینالر.  آدرسیمه  ایمئیل  منیم  یوخسا  دفترینه،  ائل بیلمی  لطفا  بیلیرسه  دا 

 m.muqedem@yahoo.com

• گؤز یاشیمال سوالرام تهران یولونو، قاراگیله، تهران یولونو،
    بیر ایلدیر گؤرمه میشم یارین بویونو، قاراگیله، یارین بویونو،

• گلمیشم قاپیوا حالیوی سوروشام، قاراگیله، حالیوی سوروشام،
• کوچه نیزدن گئچیرم ساییلم ساییل، قاراگیله، ساییلم ساییل،

• عکسیوی وئر منه ووروم قطییه، قاراگیله، ووروم قطییه،
    آپاریم نصب ائلییم اوچ مرتبییه، قاراگیله، اوچ مرتبییه ،
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آچیقالماالر 
 1. 1324-جو ایل سید جعفر پیشه وري باشچیلیغي ایله ایران آذربایجانیندا ملي 
حکومت یاراندي. بو حکومت یاراندیغیندا ایرانین ایچریسینده آذربایجانین ملي 
مختاریت حقوقو اوالراق آذربایجانلیالرین اؤز آنا دیلینده دانیشماالري، یازیب- 
اوردوسونون  پهلوی  ایل  1325-جي  یاراندي.  اورتام  اوچون  اوخوماالري 
داغیلیب،  ملي حکومتي  آذربایجانین  ائتدیگي ساواش سونوجوندا  آذربایجانا 
دیدرگین  یوردالریندان  دوغما  دا  پاراسي  بیر  شهید  چوخو  آذربایجانلیالرین 

دوشدولر. 
2 .  علی یئو احد فرضعلی اوغلو )کور احد(،  1۸۸7-جی ایلده باکی دا آنادان 
قارمون  یازیرالر(.آذربایجان   1۸93 ایلینی  دوغوم  اونون  ده  )بعضا  اولوب. 
ایفاچیلیغیندا ماهیر موسیقیچي کیمي شهرت قازانمیشدیر. اوشاقلیقدان گؤزلري 
توتولدوغونا گؤره خالق آراسیندا کور احد آدي ایله تانینمیشدیر. آذربایجاندا 
قارمون موسیقي آلتي صیرف کور احدین آدي ایله باغلیدیر. او، هم قارمون، 
–جی  اولوب. 1942/2/17  ایفاچیالریندان  پیانونون صنعتکار  هم ساز، هم ده 

ایل باکیدا دونیاسینی َدییشیب. 
حرکاتیندا  مشروطه  وئرمیش  باش  ایللرینده  12۸4-1290-جی   3.ایراندا 

ستارخانال باقرخان بو حرکاتین اؤنده گئدن باشچیالریندان اولموشالر.
تارزن(         )ابراهیم  دیبارز  ابراهیم  آتاسي  دیبازرین  بهروز  اوستادي  تار   .4
1304-جو ایلده اهر ده دوغولوب 1324-جو ایلده فرقه جاوانالر تشکیالتیندا 

تار چاالرمیش.
5.نیازی تقی زاده حاجی بَی اوو)19۸4-1912(، تانینمیش آذربایجانلی دیریژور، 

بسته کار.
6. بیر پارا تبریز قادین خواننده لرینین ایفاچیلیق سوییه سی آشاغی، اوخودوقالری 

ماهنیالر بایاغی اولدوغو اوچون بو  موسیقی قروپالرینا سازاندا دئییلیردی.  
7. تبریزده تویچو کیشی خواننده لرین توپالندیغي یئر ارشادي آدیندا بیر پاساژدا 
اولوردو، اونا گؤره ده بو خواننده لره )تویچوالرا( پاساژ خواننده سي دئییلیردی. 
بو پاساژا ییغیلمادان قاباق تویچوالر تبریزین قدیم خیابانالریندان اوالن شهنازدا 

خورشیدي قهوخاناسینا ییغیالرمیشالر. 
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۸. ایکي نوتون آراسیندا اوالن َچرک فاصله ) پورتراب، مصطفی کمال، تئوري 
موسیقي، ص ۸0، تهران 2010(. 

با  یولالري دوالن  »تبریزین  با دوالن«،  »ائلیمین داغالري دوالن  بو مصراع   .9
دوالن« کیمي ده اوخونموشدور. 

10. ایپدن توخونان آیاق قابي.
11. خسته لنمک. 

 
يازيلي قايناقالر 

 1. جعفرزاده، اسماعیل، ارک سؤزلوگو، ایکینجي جیلد، تبریز 13۸9.
2. شاهمرسي، پرویز، فرهنگ تورکي- فارسي، تبریز 13۸۸.

3. حکم آبادی، م. قاراگیله ماهنیسي نین تاریخي، پاریس 13۸0.
4. علیزادگان امیر، تاریخچة تئاتر در تبریز6، فصلنامه تئاتر، سایي )11-12(، ص 2۸6، تهران 

.1369
5. 9 فروردین 1360-جي ایل، غالمحسین بیجه خا ني نین ائوینده تورکجه رپورتاژ. رپورتاژ 

آپاران: اکبر شکویی.
)متن ده رپورتاژین اؤزتی وئریلیب(.

فارسجا  ائوینده  کناره چی(  جوادآذرین)جواد  شاعیر  تهران،  ایل،  1363-جو  آبان   1۸  .6
رپورتاژ. رپورتاژ آپاران :بهمن بوستان. )متن ده رپورتاژین اؤزتی وئریلیب(.

7. عذاري، حسن ، تورکي تصنیفلر،  چمن آرا نشر ائوي، تبریز 1324. 
۸. پرویزي، پرویز، تصنیف های جدید محلي و فارسي و کردي و نشاط انگیز آذربایجان، 

تهران – الله زار 1329.
9 حکم آبادی، م. قاراگیله ماهنیسي نین تاریخي، پاریس 2001. 

10. عذاري، حسن ، تورکي تصنیفلر،  چمن آرا نشر ائوي، تبریز 1324.
11. پرویزي، پرویز، تصنیف های جدید محلي و فارسي و کردي و نشاط انگیز آذربایجان، 

تهران – الله زار 1329.
12. ترانه های فولکلوریک آذربایجان، آذر پویا نشر ائوي، تبریز )کتابین نشر ایلي بللي دئییل 

دئییلنلره گؤره اسالمي انقالبین اول ایللرینده یایینالنمیشدیر(.
 

سؤزلو قايناقالر 
1. یوسف آشتیاني،76 یاشیندا، تبریزده دوغولوب، تبریزده ده یاشاییر. فارس موسیقي سینده 

چالیشیر. تار اوستادیدیر. 
2. محمد حسن هرگولي )دمیرچي(، 70 یاشیندا، تبریزده یاشاییر. موغام اوستادیدیر. 
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3. نعمت جاوانشیر،69 یاشیندا ، موغاندا دوغولوب، ایندي تبریزده یاشاییر، موغام اوستادیدیر. 
ایندي  دوغولوب،  کندینده  اوشار  اوالن  یاخینلیغیندا  تبریز  یاشیندا،   49 ناموري،  حمید   .4

تبریزده یاشاییر. موغام اوستادي دیر. 
5. قدرت حسینپور صالح، 4۸ یاشیندا، تبریزده دوغولوب، تبریزده یاشاییر، تبریز ماهنیالریني 

توپالماقدا چالیشیر.
 6. رسول حسینپور، 4۸ یاشیندا، تبریزده دوغولوب، تبریزده یاشاییر، خواننده دیر. 

7. قاسیم وطن خواه، 42 یاشیندا ، اهرین چپان کندینده دوغولوب، تبریزده یاشاییر، موغام 
اوخویور. 

۸. معصوم قادري، 41 یاشیندا، تبریزده دوغولوب، تبریزده یاشاییر، موغام اوخویور. 
9. وحید اورنگي برهان، 29 یاشیندا، تبریزده دوغولوب، تبریزده یاشاییر، تار اؤیره دیر. 

قاراگیله ماهنیسي نین نوتاسي
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فرهنگیتهاجم
                              منیره فریدحسینی

دانیشیرالر.  تهاجومدن  فرهنگی  تازا  تازا-  ائشیدیردیک  قاباق،  بوندان  ایللر    
بیزینن  بیلمیردیک  هئچ  بیلر!  اوال  قدرتی  نه  و  نمنه دی  بیلمیردیک  هئچ  اما 
فرهنگی  دئدیکلری  او  ائیوای،  اما گون گئچدیکجه من گؤردوم  نئینیه جک! 
ائوینه،  هامی نین  گیرمیشدی  گلیب  صداسیز  سسسیز-  او،  بویوموش!  تهاجوم 

اوتاغینا، حتی یاتاغینا! 
چوخ  باخیشالر  کی،  گؤروردوم  بازاردا  ـ  کوچه ده  تعجبله  چوخ  گاهدان   
چیرکینله شیبلر. آداما ائله بیرجور باخیرالر آدام امنیتینی ایتیریر. او زامان نئچه 
کیمی  همیشه کی  گللریمیز  ـ  آرتیق گئت  من گؤردوم  گئتدیک،  قوناق  ائوه 
دانیشیبب دئییب گولمکله، نه بیلیم  ناغیل ائشیدیب تاپماجا تاپماقال  کئچمیر. 
هامی نین ائوینده ماهواره واردی، هامی ییغیشیب اونا باخیر و بوتون برنامه لرینده 
حتي کیچیک ـ کیچیک تبلیغلرینده ائله بیر چکیجی و آچیق حالتینن قادینی 

گؤرسه دیر کی، آدام مات قالیر.  
ننه لریمیز، آناالریمیز، رسم ـ    من اؤزـ اؤزومه فیکیرلشیردیم کی، آخی بس 
رسوماتیمیز بیزه اوشاقلیدان حیا اؤرگه دیب نجابتدن، متانتدن دانیشیب همیشه! 
گؤر نه تهر بو برنامه لرین هامیسی بیزیم او گؤزل دبلریمیزی، اؤیرندیکلریمیزی، 
عنعنه لریمیزی، قدیملردن ائلیمیزین تؤر دیب سینه دن سینه یه، نسیل ـ نسیله بیزه 
تاپمیردم.  باش  هئچ  چکیر؟!  آلتینا  آیاق  اینانجالری  عادتلری،  چاتدیردیغی 
سونراالر ایکی قیرانلیغیم دوشدو کی، او چیرکین باخیشالر بیزیم شهریمیزده 
چیرکین  او  دئمه ین  دوز  هئچ  ایله  فرهنگی  شهریمین  منیم  آختاریرالر،  نه 
باخیشالر. بیز بؤیوک ننه لردن، بؤیوک دده لردن، آناالریمیزدان ائله ائشیدیب 
اؤیرنمیشدیک کی »قادینین حجابی، غیرتلی کیشیلرین گؤز یومماسیدیر«. بس 
نه  گلیب،  نه  کیشیلرینه  غیرتلی  شهریمین  منیم  تانریم؟!  گؤره سن  اولدو  نئجه 
حادثه باش وئریب؟ نه ناخوشلوغا بوالشیبالر گؤره سن؟! هن، گؤردوم فرهنگی 

تهاجم دئدیکلری بویوموش. 



آذربايجان ائل بيليمي         64 - 63- جي سايي،اسفند 92، فروردين 93

42 

فیکیرلشیب  دریندن  آز  بیر  چون  گتیردی.  قورخو  بؤیوک  بیر  منه  بونالر    
باخینجا، گؤردوم ائیوای بو ناخوشلوق هر یئره ریشه سالیب. هم ده بونالرین 
تکنولوژینین گتیردیگی مدنیت اولدوغونو آنالدیم. دئدیم اولمایا تکنولوژینین 
سووغاتی اوالن بو مدنیت بیزلرین عاطفه و محبت باغالریمیزی قورودا؟! هئچ 

بیلمیردیم نئینه ییم.
منیم  گؤردوم  گئچیب.  ایشدن  ایش  گؤردوم   آچدیم  گؤزومو  گون  بیر   
باال-  ائویمده،  ـ یاواش گلیب اوتوردو  بیلمه دیگیم چوخ اؤزگه  شئیلر یاواش 

باال دا ائله اؤزونه یئر آچدي  قالدیم باخا ـ باخا!
     اوشاقالر گونده بیر جور جنگی توفنگ ایستیردی. آتاـ  آناالر دا ناچار قالیب 
آلیردی. کامپیوتر دئییلن بیر دستگاه گلیب اوتوردو ائولرین یوخاری باشیندا. 
گئجه  ده  بؤیوکلر  اوینادیالر،  گئیم  اوندا  اوشاقالر  کیمی  گئجه یه  سحردن 
واریدی  خبری  اوشاقدان  آتانین  نه  گزیشدیلر!  ایچینده  اونون  کیمی  یاریسینا 
اوغلوم  بیر گون گؤردوم  یوخ!  آنادان خبری  ـ  آتا  ده  کیمین  هئچ  آنانین.  نه 
اویونون  آلتلرینن  اؤلدوروجو  و  خشونتلی  ده  نئجه  اوینور،  گئیم  کامپیوترده 
اوشاق  کی،  دوشوندوم  باخیب  دریندن  ائلیردی.  پارچا  ـ  تیکه  آدامالرینی 
ده  آدامالرین، مخصوصا  دا شهوت.  یا  وار  یا خشونت  گئیملرینین چوخوندا 
قادینالرین گئیینیشی ایسه، تماماً اوشاغین بئینینی ویران ائله ین. هامیسی بیزدن 
آیری، اؤزگه بیر فرهنگدن. اؤگئی دونیاالردان!...                                                                     

بیر مدت اوینایاندان سونرا، اوشاق ائله خیال ائدیر اویونون ایچینده دیر. ایندیلر 
ائله اولوب کی، اوشاقالری گئیملرینین باشیندان زورونان قووزاییب بیر تیکه 

چؤرک یئمه یه چکیر آتا- آنا!  
یوخ.  اتر  ـ  خبر  اویونچاقالردان  اوینادیقالریمیز  اوشاقلیقدا  بیزیم  آرتیق 
گئچمیشده قیزالر میغاووا )قولچاق( دوزه لدیب قوناقباجی اویناییب گله جک 
داش  یومرو  دانا  بئش  یامسیالردیالر.  آرزوالرینی  و  خیالالری  یاشامالرینی، 
اویناردیالر.  بئش داش  ها  گول  ها  دئ  جوماالشیب  یئره  بیر  ساعاتالر  تاپیب 
سققه  اویناداردیالر،  آشیق  گلردی.  دربندلردن  های کویلری  اوغالنالرین 
آتاردیالر، پیل دسته اویناردیالر و کوچه باجادان شور و هیجان سسی قاینار، 
به سوسوز  قاراالندا دا آج  ائشیدیلردی دائما. آخشام اوستو قاش  یاشام سسی 

هوژم ائلردیلر ائولره، آناالردان پنیر بلله سی نن شیرین چای ایستردیلر.
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اونالرین  فاجعه لر  نه  قوناق  تازا  بو  بیلسئیدیلر  اگر  قادینالریمیز  بیزیم     
اونا قاپیسینی آچسین. آما  یاشاییشیندا  یاراداجاق، هئچ کیم راضی اولمازدی 
یوخ! دوغروسو، ایسته سه یدیک ده ایستمه سه یدیک ده باشیمیزا گله جکدی. بو 
بوتون جامعه لرین قاپیسیندا یاتان بیر دوه ایدی. بوتون جامعه لر، بوتون دونیا بو 

یولدان گئچیب گئتمه لیدیر. 
   آنجاق منیم اصل سؤزوم اودور کی، گلین قویمایاق بو بؤیوک حادثه بیزیم 
کؤله  بیر  بیزی  گئچیردیب،  الینه  بوسبوتون  گئچمیشیمیزی،  یاشاییشیمیزی، 
تکین اؤز هدفلرینین دالیسینجا سوروسون. اونا گؤره من بیر گون اؤزـ اؤزومه 
دئدیم، من دایانیب اؤز کؤکلریمدن کمک آالراق، آیاق اوستونده قالمالی یام. 
بو سارماشیق تماماً  بیزی اؤزوموزه یادالشدیریب اؤزگه لشدیرن  قویمایاجاغام 

منیم، عایله مین و حتی ائلیمین ال ـ آیاغینا دوالشیب  حرکتسیز ساخالسین. 
    اونا گؤره چالیشیب اؤزومو آغیر بیر مسئولیت آلتیندا حیس ائدندن سونرا 
عایله نی بیر یئره ییغماق اوچون ده یرلی برنامه لر اؤز فرهنگیمدن مطالعه ائله ییب 
آختاریب سئچدیم. بو منه الپ آیدین ایدی کی، اگر بیز دَ یرلی برنامه لریمیزی 
بیر  تهاجمون  فرهنگی  باشارساق  قویماغی  یئرینه  برنامه لرین  اؤگئی  غریبه  او 
ائله  گؤردوم  ایشله دیب،  تدبیری  بو  یول  نئچه  بیر  بیلریک.  آال  قاباغینی  آز 
اوشاقالر دا اؤز اوتاقالریندان دوروب گلدیلر و قاباقکیالر تکین عایله یئنه بیر 
چاغیریب  اوشاقالری  پیشیردیم،  یئرآلما  کبابی  گئجه  بیر  مثاًل  ییغیشدی.  یئره 
یئیه  ـ  یئیه  نانه خیرداسی سپیب دوزالییب  یئرالماالرا  باشیما،  ییغدیم  عاییله نی 
قدیملر سایاغی اونالرا تاپماجا دئدیم، گولمه جه دئدیم، سونرا بیرلیکده گول 
قالدی  دادی  نین  او گئجه  میرتداشیب گولدوک.  اوینادیق و خئیلک  ـ گول 

اوشاقالرین داماغیندا و... 
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ددهقورقودکتابینینقادینالری
                      )قیسا بیر باخیش(                             
                                                           نیگار خیاوی

   تورکلرین اسکی فولکلور نمونه سیندن اوالن دده قورقود کتابی نین مقدمه سینده 
بوللو دوعاالردان سونرا قادینالرال ایلگیلی گئنیش بیر بحث گئدیر. بو اؤزلویونده 
اهمیتینی  وئریلن  قادینا  حیاتیندا  سوسیال  دؤنمین  او  چونکو  یاخشیدی،  چوخ 
سولدوران  »بیریسی  آیریلیر:  تیپه  فرقلی  دؤرد  قادینالر  مقدمه ده  گؤرسه دیر. 
سوپ دور/ بیریسی دولدوران توپ دور/ بیریسی ائوین دایاغی دیر/ بیریسی نئجه 

سؤیلرسن بایاغی دیر«. سونرا هر بیر تیپ حاققیندا آچیقالما وئریلیر:       
ائوین دایاغی اوالن قادین تعریفلنیر: اری ائوده اولماسا دا، ائوه گلن قوناقالری 
قادینی  تیپ  بو  قورقود  دده  یوالساالر.  آغیرالییب  ایچیردیب  یئدیردیب، 
عایشه و فاطمه سویوندان اولدوغونو بیلدیرر و اونالری آلقیشالییب اوجاقالرا 

بونجیالیین عورت گلمه سینی آرزوالر.
    سولدوران سوپ، صاباحدان یئریندن قالخینجا الین ـ اوزون یومادان دویونجا 
اره  قاالن  خارابا  ائوی  بو  باغیرار:  ووروب  بؤیرونه  الینی  یئیر.  باسیب  تیخیب 
آیاغیم  یاشماق،  اوزوم  گولمه دی،  اوزوم  دویمادی،  قارنیم  بیر  بری  گلندن 
نانکؤرجاسینا دئیینیب  بئله جه سحردن آخشاما دورمادان  باشماق گؤرمه دی و 
زیققینار. دولدوران توپ، یئنه یئریندن قالخیب الینی ـ اوزونو یومادان دوشوب 
اوبانین او اوجوندان بو اوجونا، بو اوجوندان او اوجونا  سؤز گزدیریب هامینی 
چارپیشدیرار. گون اورتادان سونرا ائوینه گلیب گؤرر کؤپک، دانا ائوی بیر ـ 
قونشوالرینا  ـ  قاپی  باشالر  دؤندریب.  نینینه  تویوق  قاریشدیریب  قاتیب  بیرینه 
کی، اؤلمگه ایتمگه گئتمه میشدیم کی، نه اوالردی منیم ده بو خارابا قالمیشیما 
بو  تیپ دیر.  بیر  نانکؤر  ارینه  و  گزگن  پینتی،  ده  تیپ  بو  اوالیدینیز.  گؤز  بیر 
تیپ قادینالر دا دده قورقود کتابیندا پیسله نیب، اوجاقالرا بونجیالیین عورتین 
تیپ  بو  بایاغی دیر،  سؤیلرسن  نئجه  کی  او  گلدیک  آرزوالنار.  گلمه مه سی 
نوح پیغمبرین ائششگی اصلیدیر. ائوه بیر قوناق گلسه، ار اونا دئسه دور قوناغا 
گؤ...نو  و  یوخ  الک  یوخ،  اون  قالمیشدا  خارابا  بو  کی:  دئیینر  گتیر،  اتمک 
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دا  اوندان  اونو سایماز. آلاله سیزی  باخماز،  نه دئسه سؤزونه  ارینه چئویریب، 
قوروسون، ائوینیزه اوجاغینیزا هئچ قسمت ائلمه سین.  

داورانیشیندان  نئجه  قارشی  ارینه  ایشیندن،  ائو  قادین  کیمی  گؤردویوموز    
آیرونیک  بیر  بیریلری  او  خارج،  دایاغی«  »ائوین  دیرلندیریلمیشدیر.  دوالیی 
دیلله منفی قادین تیپلرینی ایفاده ائدر، دده قورقود ایسه اونالر کیمیسی نین هئچ 
بیر ائوه اوجاغا قسمت اولماماسینی دیلر. مقدمه ده یئر آالن آیرونیک دیل ده 

البته گؤزدن قاچمامالیدیر. 
خانیمینا  خانین  دیرسه  اؤرنگین،  کیشیلرینین،  اوغوز  کتابیندا  قورقود  دده     

سئوگی دولو سایغی ایله مراجعت ائتمه شکلینی ده گؤروروک:
بری گلگیل، باشیم باختی، ائویم تاختی

ائودن چیخیب یئرییه نده سلوی بویلوم
توپوغوندا سارماشاندا قاراساچلیم

قورولو یایا بنزر چاتما قاشلیم
قوشا بادام سیغمایان دار آغیزلیم

گوز )پاییز( آلماسینا بنزر آل یاناقلیم

دستانالردا ایکی قادین تیپی نین اؤن پالندا اولدوغو گؤرونور:                                                                               
   1. قوچاق تیپی قادین

   2. ایدئال حیات یولداشی و آنا اوالن قادین
قادینالر  دؤیوشده کیشیلریندن هئچ ده  تیپی  قادين: قوچاق  تیپی  1. قوچاق 
گئری قالمایان قورخماز، جسارتلی، دیللی دیالوردیلر. هر آن دؤیوشه حاضیر 
اؤلومدن  یولوندا  ائوالد  آتان،  اوخ  چاپدیریب،  آت  اوینادیب  قیلینج  اوالن، 
ناموس  ارینین  قورخمازدیالر.  قدر  آلپالر  ساواشدا  دؤیوشده،  چکینمه ین، 
دایره سینی قورویان نجیب، متانتلی خانیمالردیر. بعضاً بورال خاتون و سئلجان 
کیمی خانیمالر ارلردن ده اوستون گؤرونورلر. دیرسه  خانین خانیمی اوغلونون 
الینه کئچدیگینی  اونون آزغین دینلی کافیرلر  قاییتمادیغینی گؤرونجه  اوودان 

بیلیب، دیرسه خانا ـ ارینه ـ  اوز توتوب دئییر:
خان بابامین قاتینا بن واراییم

آغیر خزینه، بول لشکر آالییم
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آزغین دینلی کافیره بن واراییم
پاراالنیب قاضلیق آتیمدان ائنمه یینجه 

یئنومله آلجا قانیم سیلمه یینجه
قول ـ بود اولوب یئر اوستونه دوشمه یینجه

یالنیز اوغول یولالریندان دؤنمه یه ییم!

ايدئال حیات يولداشی و آنا اوالن قادين: دده قورقود کتابی نین حیات   .2  
سایغی  قایداالرینا  ائل  قادینالری  ائدن  چیخیش  رولوندا  آنا  و  یولداشی 
ائوالدالرینا  ارلرینه،  گؤسترن، عاغیللی دیرالر، حیاتین مختلف دورومالریندا 
خان  دیرسه  اؤرنگین:  چالیشیرالر،   یؤنلتمگه  یوال  دوزگون  وئریب  مصلحت 
تحقیر  اؤزونو  اوچون  اولمادیغی  ائوالدی  مجلیسیندن  قوناقلیق  بایندیرین 
خانیمیندان  سببینی  عیبین  قارا  بو  بویدا  قاییتدیغی  اینجیک  سانیب  اولونموش 
گؤروب حتي اونون »آلجا قانینی یئر یوزونه دؤکمک« ایستیر. خانیمی اوالن 
خان قیزی صبیرله  تمکین له اونا بیلدیریر کی، آجیـ  آجی سؤزلرله، غضبله ایش 
تانرییا سیغینماق الزیم و آجی آجلیقدان،  ارینه مصلحت وئریر کی،  یئریمز، 
دده  سؤزسوز  گرک.  دونالتماق  چیلپاغی  و  قورتارماق  بورجوندان  بورجلونو 
قورقود بویالریندا بیر سئوگیلی تیمثالیندا داها اوستون گؤرونن دلی دومرولون 
جان  اوالراق   گؤیوللو  یولوندا  کیشی نین  سئودیگی  و  ار  او،  خانیمی دیر. 
وئرمگه و اؤزوندن کئچمگه راضی دیر. اونو عشق زیروه سینه قالخیب هیکللشن 

سئوگیلی نین ایدئال تیپی کیمی دیرلندیرمک اوالر. 
ایدئال حیات یولداشی و آنا اوالن قادین قهرمان و  دده قورقود دستانالرینین 

تیپلریندن داها بیر نئچه اؤرنک:
بورال خاتون،  آناسی،  بوغاچ خانین  آنا،  پری  خاتون،  سئلجان  چیچک،  بانی 
دلی دومرولون قادینی، بای بورانین قادینی، بامسی بئیر گین آناسی، قانتورالی  نین 
آناسی  سگرکین  قادینی،  بگیل ین  پری قیز،  اوالن  آناسی  تپه گؤزون  آناسی، 

قادین  قهرامانالردان دیر. 
بو ایکی تیپ اؤن پالندا اولماسینا باخمایاراق، بیر قادین دؤرد یا دا بئش فرقلی 
تیپین اؤزللیکلرینی ده داشییابیلیر. اؤرنگین دیرسه خانین قادینی هم قوچاق تیپی 
اوزان  بیلگه دیر، هم ده  ائوینین خانیمی دیر، هم  آنا دیر، هم  قادین دیر، هم  بیر 

تیپی بیر قادین دیر.
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اییه لنن  حاققینا  سؤز  ساحه سینده  هر  حیاتین  دستانالریندا  قورقود  دده    
احتیاجالرینی  توپلومون  یاشادیغی  دا  اوالراق  آنا  دا  اوالراق  قادین  قادین، 
اونالرین  یئرلرینی  توپلومداکی  قادینالرین  دئمک  باشاریر.  گتیرمگی  یئرینه 
قادینا سایغی گؤستریلیر.  تیپی«  »قوچاق  البته  و  بللندیریر،  دیرلری  اییه لندیگی 
آیریجا اوشاغی اولمایان قادین دا ائرکک ده توپلومدا گئری پالنا ایته لنمکد ه  دیر. 
اوشاغی  اولمایان دیرسه خانا،  بَیلر بَیی خانالر خانی باییندیرخانین چادیریندا 
عیب«   »قارا  بونو  ائدرک  مراجعت  خاتونونا  غضبله  دیرسه خان  وئریلمیر.  یئر 
دا  بونو  ایستیر.  اؤیرنمک  اولدوغونو  اؤزوندنمی، خاتونوندانمی  آدالندیراراق 
بول جمعیتیلی لیک  توپلومدا  قاچیرمامالی کی، ساواش چی، کؤچری  گؤزدن 
دوشمان طرفینده قورخو یارادان عامیلدیر. بو اوزدن قادینین دوغورقان اولماسی 

ایدئال بیر اؤزللیک اوالراق گؤستریلیر.
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ماراغادا آخیرچرشنبه و ايل بايرامی دبلري
                                                              رؤیا راک 

ساياچیالر
            فاطمه طهماسبپور شهرک

مراسم قازيان ـ قازيان در شهر باهار همدان
                                                          خلیل مالزاده

»بايرام« در گنجینة واژگان ترکی
                                              پرویز زارع شاهمرسی

بایراموبایرامدبلری
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ماراغادا
آخیرچرشنبهوایلبایرامیدبلري

رؤيا راک

بوتون  بئله  زامانالردان  قدیم  ان  بایرامي  نوروز  دوغروسو  داها  یا  بایرامي  ایل 
خالقیمیز ایچینده باشقا بیر هاوایا، باشقا بیر جوشقویا ندن اوالر. قیشین آخیر آیي 
یئتیرنده خالق ایچینده سانکي ولوله دوشر. هامي ایستر ـ ایستمز ال ـ آیاغا دوشر 
تا اؤزونو، عایله سیني و  ائویني بایراما حاضیرالسین. بایرام آیي کي یئتیشدي، 
خانیمالر باشالرالر ائوی تؤکوب تمیزله مه یه و اصطالحا بایرام ایشي گؤروب 
هیس آالرالر. ائوین الپ او دیب بوجاقالرینا قدر تؤکوب سهمانالییب،  سیلیب 

سوپوروب، یوووب تمیزلرلر. 
فرشلر،  کیلیملر، یورقان ـ  دؤشگین اوز ـ  آستاري، پرده لر، دیوارالر، هر یئر و هر 
شئي یووولوب تمیزلنر و ائو بیر دسته گوله دؤنوب پار ـ پار پاریلدار. بوغداالر 
ایسالنار، سمني قازانالري آسیالر، سمنیلر بیشر و بایراما ساخالنیالر.  بوغدا یا 

مرجیمک ایسالنار و گؤیلر گؤیرر. 
و  شادلیغا  اؤزونو  هامي  و  قورتوالر  ایش  هر  کیمي  چرشنبه سینه  آخیر  ایلین 
گؤزل دبلري یئرینه یئترمگه حاضیرالر. قدیملر آخیر چرشنبه گونو آناالر سحر 
تئزدن دوروب ائو ایشیني گؤردوکدن سونرا  آتا ـ آنا اوشاقالري ایله بیرلیکده 
بازارا گئدردیلر. آخیر چرشنبه گونو توکان ـ بازاردان عالوه کؤنلوزدن کئچن 
هر بیر شئي،  خیاوان قیراغیندا یا داشقاالرین اوستونده دوزولوب ساتیالردي. آنا 
ـ آتاالر هر شئي دن اؤنجه ائوه سوپورگه، دوز، کبریت، آینا، سو بارداغي و بیر 
آز دا اوزرلیک آالردیالر،  سونرا تاباقـ  تاباق چرشنبه یئمیشلریندن آلیناردي. او 
زامانالر آناالر اؤزلري ده ائوده چوخ شئیلر حاضیرالییب بایراما ساخالردیالر؛ 
مثال اریک، شافتالي و آرمود واختي بو میوه لري گون قاباغیندا قورودوب قاخ 
ایله آرمودون میان پورون دوزلدردیلر. شافتالي و  بیر ده شافتالي  دوزلدردیلر، 
گیردکان،   ایچلرینه  قورودوب  قاباغیندا  گون  بوشالدیب  ایچیني  آرمودالرین 

قند ناریني،  زنجفیل و هئل قاریشمیشیني دولدوروب ساخالردیالر. 
باغي اوالنالرین گیردکان،  یئمیش، میالخ اوزومو،  فیندیق،  بادامي دا اوالردي. 
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حالواسیني  بَزرک  حالوا،  داش  باسلیق،  سوجوق،  مثال  دا  اولمایانالر  ائوده 
پالتاري،   بایرام  ائوه دؤنردیلر.  ائدیب  بازارلیق  بازاردان آلیب هم ده اوشاقالرا 

باشماغي دا یا اؤنجه دن یا دا بو گونلرده آلیناردي. 
یاپراق  کي،  ایدي  بو  رسم  قدیمدن  ماراغادا  شامینا  گئجه سي نین  چرشنبه   
اینانج  بیر  بئله  بیشیرردیلر.  دا  سوتلو آش  ائولرده  بعضي  بیشیرردیلر.  دولماسي 
واردي کي، او یئمکلر قاینادیقجا ایشلرین دویونو آچیالر، هر بیر ایش تازا ایلده 

راست گلر و ائوین، عایله نین برکتي بولالشار. 
خوش  ایله  بیري  ـ  بیر  ائتمه ییب،   داعوا  تاپشیراردیالر  کیچیکلره  بؤیوکلر 
دانیشسینالر. چون بعضیلري بو آخشامدا گلن ایله فال وورماق اوچون قوالق 
آسما فالي توتاردیالر. بئله کي، بیر قونشونون قاپیسي نین دالیندا یاواشجا دوروب 
قوالق  ائوده کیلرین سؤزلرینه  ائدیب  نیّت  قویوب  بیر آچار  آلتینا  آیاقالرینین 
شئي یه  هر  نیّت  بو  آالردیالر.  جواب  نیّتلرینه  سؤزلردن  دانیشیالن  وئرردیلر. 
کئچرلی ایدی، مثال: »ناخوش احوالي، آلیش ـ وئریش، اوشاغ ایسته مک و ...«.

بو گئجه  نین گؤزل رسملریندن بیري ده قورشاق شالي سالالماق ایدي. قدیملر 
کیشلر بئل لرینه اوزون شال باغالردیالر کي اونا قورشاق شالي دئییلردي. آخیر 
دامالرین  چیخاردیالر.  داما  گؤتوروب  شالي  بو  جوانالر   گئجه سي  چرشنبه 
قونشوالرین  شالي  و  گئدیب  داما  دامدان  اوچون،  اولدوغو  یولو  بیرینه  ـ  بیر 
اوچون  اولدوغو  تندیر  ائولرده  قدیم  سالالردیالر.  ایچري  باجاسیندان  ائوینین 
ائوین دامیندا توستو چیخماغا بیر باجا قویاردیالر. جوانالر قورشاغي او باجادان 
اللریندن گلني،  یئمیش،  شیریني، پول  سالالیاندا ائوده کیلر قورشاغین اوجونا؛ 
و ... دویونله ییب، »چک یوخاري« دئیردیلر. اوشاقالر او یئمیشلري ییغیب ائوه 

گؤتوروب شادلیق ائدردیلر.
یئرینه  ییغیشیلدي،   ائولردن  تندیرلر  و  َدییشیلدي  مدلي  ائولرین  کي  سونراالر 
اوشاقالر  آخیر چرشنبه لر  یاناجاغي گلدي،  گاز  داها سونراالر  و  پینجي  نفت 
ایپین اوجونا کیسه یا توربا باغالییب دامدان پنجره نین قاباغینا  بیر  شال یئرینه، 

سالالدیالر. 
آخیر چرشنبه گئجه سی محلّه اهلي اوشاقالردان توتموش بؤیوکلره قدر بیر یئره 
ییغیشیب اوجا بیر اود قاالییب، اودون اوستوندن آتالییب و اودون اونالرین درد 
ـ بالالریني، ناخوشلوقالریني آلیب و اؤزونون دیریلیک، حرارت و سئوینجیني 

اونالرا باغیشالدیغینا اینانیردیالر.
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جوانالر  بولالشدي،  اورونلری  اَیلنجه  کیمی  تّرقه  و  باروت  کي  سونراالر 
بوبماالریني  ال  ایله  تّرقه  آلدیقالري  دا  یا  دوزلتدیگي  اؤزلري  اوشاقالر  و 
شهرین  بیرلیکده  عایله  بوتون  صاباحیسي،   چرشنبه نین  آخیر  پارتالدیرالر. 
قیراغینا   انزاب چایي«،  مثال »صوفي چایي، دروازا چایي،  بیرینین،  چایالرینین 
ایل  یئنی  یئییب  اورادا  آپاریب  یئمیشلریندن  قاالن  و کئچن گئجه دن  گئدیب 
اورادا  آتارالر.  سویا  آزجا  بیر  هره سیندن  یئمیشلرین  دئیه،  اولسون  برکتلي 
ساچالریندان  ده  تئل  نئچه  بیر  توتوب،  دیرناقالریني  ایله  نیّتي  ساغالملیق 
بئله جه  ـ  ساالمات یاشاسینالر و  ایل بویو ساغ  بیر  تا  کسیب سویا بوراخارالر،  
درد ـ بالالرینی سویا آتیب، اؤزلري ده سودان آتیالرالر تا ایشلرینین دویونو 
اوشاقالر  بخیتم آچیلسین«،  »آتیلدیم  دئییرلر  آتیالندا  قیزالر سودان  آچیلسین. 
گئجه دن قاالن تّرقه لري پارتالدیب شادلیق ائدیب ناهار چاتمامیش هامي ائوه 

قاییدار. 
بایرام آخشامي دا گؤزلجه یئمکلر بیشیریب و بوتون عایله  بیر یئره ییغیشیب و 
یئتمه سیني  ایلین  یئني  اوتوروب  باشیندا  سفره سي نین  بایرام  ده  تحویلینده  ایل 
دئییلن  »سیفته«  قویولموش  آراسینا  قرآن  بؤیوکلري  عایله نین  و  گؤزلرلر 
پولالردان بایراملیق پایالر. سونرا دا اؤنجه قوهومالرین بؤیوکلریندن باشالییب 

کیچیکلرینه قدر بایرام گؤروشونه گئدرلر. 
بو گؤروشلرده قوناقالرا جور به جور تنّقالتال قوللوق اولونار. و بعضا یئمک ـ 
ایچمکده بیر آز آرتیق طاماحلیق ائدن اوشاقالر گئجه قارین آغریسي و اورک 

بوالنماسي توتوب خسته لنرلر،  بئله اوشاقالرا شوخولوقجا »بایرام بَیي« دئیرلر. 
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سایاچیالر

    فاطمه طهماسبپور شهرک

قايناق شخص: عباس طهماسب پور شهرک 1315، هریسین شهرک کندی، ساوادسیز

آذربایجانین هریس ماحالیندا یئرلشن »آشاغی شهرک«  آدلی کندینین سایاالر 
اؤنجه  باشالنیشیندا  سؤزون  ایسته ییرم.  آچماق  صحبت  مراسیمیندن  آدلی 
»عابباس عمی« و حیات یولداشی »سکینه خانیم«ین سوراغینا گئدیب اونالرال بو 
مؤوضوعا گؤره دانیشدیغیمی بورادا گتیرمیشم. بونو دا دئییم کی، عباس عمی 

بیرتک منیم عمیم دئییل، ائله بوتون کند اونو »عابباس عمی« سسلرلر.
 

سالم، عاباس عمی، زحمت اولماسا بیرآز اؤز حیاتیزدان بیزه دانیشاسیز؟
اوتورماق  اوسته  صندل  قالخیب  یئردن  کؤمگیله  َچلیگی نین  ال  عباس عمی 
ایسته ییر، آخی قیچ آغریسی امان وئرمیر. صندل اوسته اوتوراندان سونرا صحبته 
باشالییر: -1315-جی ایلده شهرک کندینده آنادان اولموشام 77 یاشیم وار و 
45  ایلدی بو آروادینان یاشیرام. 9  ائوالد صاحیبی اولدوم، ایکیسی قیزیلجا دان 

اؤلدی. ایندی 4 ایلدی کی تبریزده یاشیریق.
عاباس عمی ساياالر حاققیندا بیزه معلومات وئره بیلرسیز؟

عاباس عمی سایاالر آدینی ائشیتجک اوزونه بیر گولوش گلیر، سانکی بوتون 
عمی،  طایر  ایدی،  دونن  بیل  ائله   - دوزولور:  قاباغینا  گؤزونون  خاطیره لری 
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ایدیالر.  چوبانالری  یاخشی  کندین  قارا  حسین  صادق،  عیسی،  عمی،  حاوان 
هر  سایاچیالر  گؤرموشم.  کندیمیزده  دبی  بو  چاغیمدان  اوشاقلیق  الپ  من 
ائولره شنلیک گتیرردی، گؤزل  بو مراسیم  یئتیرردیلر.  یئرینه  بو رسملری  ایل 

قایداالردان بیری ایدی.

عاباس عمی بو قايدا ايلین هانسی چاغیندا گئچیريلردی؟
قوللوغوزا عرض ائلییم کی، پاییزین سون چاغالریندا کی هاوا سویوخالردی، 
بو  واختالریندا  بئکار  چوبانالرین  اوندا  بولمزدی،  گئده  چؤله  -داوار  مال 
بیربیر  الده،  َدینکلری  گؤتوروب،  خورجونالرین  چوبانالر  گئچردی.  مراسیم 
ائولری دوالناردیالر. ائوین آستاناسیندا دایاناردیالر. یاشدا چوخ اوالن چوبان 
بیر خاص آهنگ ایله باشالردی بیر پارا سؤزلر قویون قوزو و سورو حاققیندا 
زومار  او  وئریلن  پای  ییغاردیالر.  زومار  اؤزلرینه  تهر  بو  چوبانالر  اوخوماغا. 
... اوالردی. اونو دا دئییم کی،  لپه، نوخود، یارما، اریشته و  اوالبیلر قووورما، 
بعضی واختالر خؤدک )چوبانین کؤمکچی سی( اؤزو ده چوبانالرال با هم بو 
سایاچیالرال  اوالر  اوالردیالر،  سوبای  چوخو  خؤدکلر  قوشوالردی.  مراسیمه 
– داوار  مال  ائولرده  او  ائولره گئدردیلر.  اوالن  قیزالری  )ارلیک(  ارلیح  باهم 
اوخشاماالریندان عالوه سئوگی، ایستک و آرزو حاققیندا دا سؤزلر گئدردی 

کی، سیزه اوخویاجاغام:
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سالم علیکیم بَی لر
تامام بیربیریندن یئیلر
بو سایا یاخشی سایا
هم چشمه یه هم آیا

بو سایا کیمدن قالیب
آتام آدم نن قالیب

آتام آدم گلنده
قیرمیزی بوغدا بیتنده  

آمان او قاراقاش قویون
قارلی داغالری آش قویون

قارانلیق گئجه لرده 
چوبانا یولداش قویون

آمان او قویونون بوزی
آرخاشدان گئتمز توزی
قارنیندا بیر جوت قوزی

آمان او قویونون آغی 
دوالنی گلر داغی

قاریالر توتار یاغی
گلینلر یئیر قویماغی

یئمه لی اوالر قایماغی
هم ده کی قایقاناغی

آمان او شیشلیک قویون
یونی بیر دؤشک قویون

بوالمانی تئز یئتیر
آغالییر اوشاق قویون

آمان او قویونون آغی
دوالنی گلر داغی

ایچر سرین بوالغی
چیرپار قره قیاغی

آمان قویونون کره سی
یاتاغی هم بره سی

کهلیکلرین بره سی
داغالری هم دره سی

سوتونی گؤزله ییر
قویونالرین یییه سی

قویون وار کره گزر
قویون وار کوره گزر
گئدر داغالری گز ر

گلر ائولری بز ر

ساغینا دؤنر توزالر
سولونا دؤنر توزالر

بره¬ده اوتوران قیزالر
قویونون یولون گؤزلر
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ایندیسه قوشما سؤزلری تاپیشیراق سکینه زن عمی یه 
کی، یاخشی یادیندا قالیب.

زن عمی دئییر: 
دبلر  او  اولئیدی.  گونلر  او  ائله  کاش  باال  هه، 
حسرت  گونلره  کئچمیش  دوشنده  یادینا  آدامین 
ماهنیالر  بئله  چوبانا  ایدی.  دونن  ائله بیل  چکیر. 

اوخویاردیالر: 

چوبان قویونو وور داشا
چوبان گلیر آشا آشا

وورولموشام قلم قاشا
دی دور گل آمان گونودور

چوبانین یامان گونودور

چوبان قارداش آپار منی
قویما ایتین قاپار منی

ایتیرر سن تاپانمازسان 
یادالر گلر تاپار منی 

  

چوبان قویونو وور دوزه 
چوبان گلیر سوزه سوزه

وورولموشام خومار گؤزه 
دی دور گل آمان گونودور 

حالیمین یامان گونودور
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 )Qaziyan- Qaziyan(مراسمقازیانـقازیان

در شهر باهار همدان

                                                                                  خلیل مالزاده

عید  و  جشن  بزرگترین  میانه  خاور  و  نزدیک  شرق  در  قدیم االیام  از  نوروز 
مشترک اکثر اقوام ساکن این مناطق بوده و علي رغم وجود آداب، سنن، زبان ها،  
فرهنگ ها و حتي اعتقادات مذهبي متفاوت برگزار مي گردید که درخواست و 
ثبت مشترک جهاني آن توسط کشورهاي ایران،  آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، 

افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان گویاي این توجه است.
مراسم و برنامه هاي گوناگون استقبال و بدرقه این عید پیام آور تجدید حیات 
سختي،  سرما،  پایان  دهنده ي  بشارت  و  بوده  طبیعت  و  انسان  معنوي  و  مادي 
پویایي  نور، روشنایي، جوشش و  انجماد و آغاز حکومت  سیاهي و رکود و 
آن  از  هر یک  و  مي شد  اجرا  منطقه اي  یا  مشترک  به صورت  که  است  بوده 
به  مي توان  و  است  داشته  را  خود  خاص  پیام  و  فلسفه  حکمت،   مراسمات 
خانه تکاني، تکم گرداني )تکه دوالندیرماق(، چهارشنبه سوري )کوله چارشنبه( 
و قازیان ـ قازیان قبل از عید و شال اندازي )شال سالالماق( شب عید از روزن 
)باجا( خانه ها و میرنوروزي در روزهاي آغازین سال و سیزده بدر در بدرقه ي 
نوروز اشاره نمود. شاید ده ها و صد ها رسم و برنامه ي محلي برگزار مي گردید 

که خود جاي بررسي دارد و اما قازیان ـ  قازیان...
مراسم قازیان ـ  قازیان تا حدود 40سال قبل در شهر باهار استان همدان انجام 
مي گرفت که متاسفانه این سنت زیبا نیز قرباني بي توجهي و تهاجم فرهنگي- 
صنعتي گردید. در این مراسم یک هفته قبل از عید نوروز کودکان و نوجوانان 
و  هیزم  براي جمع آوري  و شادي  هلهله  با  و  نموده  تجمع  یکجا  در  محله  هر 
برپایي آتش قازیان ـ  قازیان به درب منازل محله مراجعه و با خواندن این شعر 

با آهنگي خاص و زیبا، طلب هیمه و هیزم مي نمودند:
قازیان ـ  قازیان یاپمه سي/ آلاله بالون ساخله سی )هیزم قازیان ـ  قازیان بیار که 

خدا فرزندت را حفظ کند( 
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یا  مویز  مقداري  گاها  یا  و  هیزم  دادن  با  وسع خود  در حد  نیز  منزل  صاحب 
کشمش و یا سنجد و نوازش کوچولوها و محبت و دعاي خیر براي بزرگترها 
شعر  همان  تکرار  و  خواندن  با  مجددا  نیز  آنان  و  مي نمود  راهي  را  کودکان 
همجوار  خانه ي  به  و  ترک  را  آنجا  خانواده  اعضاي  براي  آرزوي سالمتي  و 
در  خصوصا  خانه  مالک  همکاري  عدم  و  خّست  صورت  در  البته  مي رفتند. 
صورت داشتن ثروت و تمکن مالي و بي مهري، کودکان در سرزنش و نفرین 

او شعر زیر را با همان لحن و آهنگ دسته جمعي مي خواندند:
قازیان ـ  قازیان بیلدیرسه/ آلاله بالون اؤلدورسه )قازیان ـ  قازیان به تو نشان دهد 
»تو را مکافات کند« و خدا فرزندت را بکشد(. بیان و فحواي این شعر نشانگر 
اعتقاد راسخ و ایمان جامعه را به برپایي آتش قازیانـ   قازیان و نقش آن در طالع 

و سرنوشت و روند زندگي افراد نشان مي دهد.
واقع در مرکز  از خانه هاي  یا داالن یکي  انبار  هیزم هاي جمع آوري شده در 
محله یا چهارراه جمع مي شد و صبح روز قبل از عید اهالي با پوشیدن لباس هاي 
نو و تازه ي عید خود، هیزم ها را که طي مراسم خاصي با چینشي ویژه آماده 
گردیده، روشن و جشن آغاز مي شد و با شور و نشاط و پایکوبي و جست و 
خیز کودکان و نوجوانان و بذله گویي و شیرین کاري جوانان و لذت و خوشي 
بزرگترها تا نزدیکي ظهر ادامه یافته و همگي آماده مي شدند تا سالي پر از شور 

و هیجان و سعادت و نیکبختي را آغاز نمایند.
دررابطه با همین مراسم شعري از نگارنده قید مي شود. 

قازیان ـ  قازیان یاپماسینا گئدردیک
»آلاله بالون« ساخالسینا گئدردیک

اودونالري  کوم )چهارراه( باشینا ییغردیک )ییغاردیق(
قازیان اودو شعله لنیب یاناردي

قیش اؤزو ده، یاز گلمه سین قاناردي
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»بایرام«
 در گنجینة واژگان ترکی

                                             پرویز زارع شاهمرسی
shahmarasi@yahoo.com                                          

گرفتن  جشن  یعنی   »Bayramaq »بایراماق/  ریشة  از  ترکی  زبان  در  »بایرام« 
باورهای خود،  ساختار  و  محیط جغرافیایی  با  متناسب  ملتی  هر  افراد  است1.  
روزهایی را به عنوان عید جشن می گیرند. اگرچه »بایرام« در معنای کلی به 
معنای »جشن« است ولی چون مهمترین جشن در میان ترکان، جشن روز آغاز 
بهار است، از آن به عنوان »بایرام« در معنای کلی نام برده می شود. آنچه که 
روشن است جشن آغاز بهار در ابتدا فاقد هر گونه درونمایة دینی بوده و تماماً با 

1-  . »بای« یا صورت دیگر آن »بیگ« در زبان ترکی به معنای ثروتمند، بزرگ، عظیم و سعادتمند، 
قرار  قبیله«  »بوی/ایل،  در رأس یک  فرمانروایی که  اعیان.   لقب  است.  امیر  و  طایفه  رئیس  داماد، 
می گرفت. وظایف او عبارت بود از: حفاظت از پیوندهای درون قبیله، اجرای حق و عدالت و دفاع 
از قبیله در برابر حملة دشمن. بیگها با در نظر گرفتن جسارت، قدرت مالی و حسن شهرت انتخاب 
موروثی  نیز صورت  بیگ  وظیفة  بوی ها،  امکانات  و  قدرت   افزایش  و  زمان  با گذشت  می شدند. 
یافته و به جز در موارد استثنایی، از حالت انتخابی خارج شد. عنوان بیگ از زمان مته خان )موتون 
یعنی بیگ تون( موجود بود و تاریخی 2300 ساله دارد. از سدة 11 میالدی، معنای بیگ گسترش 
یافته و تا زمان ما نیز ادامه یافته است. در فارسی Beyg تلفظ می شود. به صورت »بای« و در معنای 
ثروتمند و مالدار وارد زبان عربی و به صورت Big و Beg وارد زبان انگلیسی شده است. فعل »بَاََی« 
به معنای فخر فروخت، نیز وجود دارد. همچنین »البیک« )جمع آن بکوات یا بیکات( نیز در عربی به 
معنای لقبی کاربرد دارد که  به فرزندان وزراء و افراد سرشناس و صاحبان مال و نفوذ داده می شود. 
لقب اختصاری دریادار و فرماندار. ریشة واژة »بایرام« نیز از اینجاست، »بایماق« یعنی بزرگ شدن. 
»بایینماق« یعنی آباد شدن. »باییندیر« یعنی آباد. واژة »بایرام« نیز در واقع به معنای جشن بزرگ است. 
513؛  2. ص  جلد  سؤزلوگو،  اؤتوکن  واژه ن.ک:   این  دیگر  مشتقات  دربارة  بیشتر  آگاهی  برای 
آلتایجا تورکجه سؤزلوک. امینه گورسوی، آنکارا 1991، ص 37؛ چاغاتای دیلینین ایضاحلی لغتی. 
- سین کیانگ. 2002. ص 100؛ درله مه سؤزلوگو، جلد 2. آنکارا. 1965، ص 5۸4؛ ارک سؤزلوگو.

-  اسماعیل جعفرزاده . تبریز. 13۸9. ص 557؛ قاشقای سؤزلوگو.
-  »توروز« سؤزلوگو. حسن بیگ هادی. تبریز. 20013
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آیین های کشاورزی ارتباط داشته است ولی با گذشت زمان این جشن پیچیده تر 
شده و در ساختار باورهای اساطیری و دینی ترکان جای گرفته است. 

از خداوند و روز  برای سپاسگزاری  نوروز زیباترین و قدیمی ترین روز  عید 
خروج ترکان از ارگنه قونƏrgənəqon 2  است. آیینی که در نقطة مشترک 
فهم، اندیشه و رفتار ترکان جای گرفته است. قدیمی ترین مراسم ترکان  که 
مفاهیم طبیعت، خدا و انسان را در محدودة دینی گؤگ ترکها یعنی باورهای 
شمنی و قامها در برمی گرفت3.  این عید در میان ترکان که بانی این عید باستانی 
یئنگی  ایل(،  اولو گونو)روز بزرگ  اولوسون  نامهای مختلفی چون  با  هستند، 
گویش  در  )جشن  که  مره  مارس(،  نهم  )روز  دوققوزو  مارت  گون)نوروز(، 
قزاقی(، قوجا بایرام )عید باستانی(، شکر بایرامی)عید شیرین(، یاز بایرامی)عید 

بهار(، سلطان بایرام )عید بزرگ(  ... نامیده می شد. 

این  بوزقورد )گرگ خاکستری( است. خالصة  پربارتر داستان  با شکوهتر و  ارگنه قون، شکل  . داستان    -2
قبایل متحد شده و  نبودند. تمام  به قدرت گؤگ ترکها  قبائل ترک هیچ کدام  داستان چنین است: در میان 
برابر قشون گؤگ ترک  از  بردند و  به کار  ایلغار، حیله ای  تاختند ولی شکست خوردند. در دومین  بر آنان 
گریختند. ترکان نیز آنان را تعقیب کرده و از سرزمین خود بیرون آمدند. دشمنان به یکباره بازگشتند و بر 
ترکان یورش آوردند. دشمنان پیروز شدند. گؤگ ترکها به قتل رسیدند و فرزندانشان همراه دشمنان به بردگی 
برده شدند. پسر کوچک خاقان گؤگ ترک با نام »قایان« و برادرزادة خاقان گؤگ ترک با نام »توقوز« از 
دست دشمنان گریخته و به وطن بازگشتند. آنان چند گاو و گوسفند خریده و از ترس دشمنان به سوی کوهی 
رفتند که از راه آن تنها یک شتر می توانست عبور کند. به جایی رسیدند که در آنجا آبهای روان، چشمه ها، 
علفهای گوناگون، درختان میوه و شکار وجود داشت. آنها در آنجا جای گرفته و خدای را سپاس گفتند. آنجا 
را ارگنه قون )ارگنه یعنی سینه کش کوه و قون یعنی برجسته( نامیدند.400 سال بعد تعداد دامها و افراد قبیله 
تا آنجا زیاد شدند که دیگر ارگنه قون گنجایش آنها را نداشت. در این زمان به گفتگو پرداختند که از آنجا 
خارج شوند. گفتند از پدرانمان شنیده ایم که بیرون از ارگنه قون، صحراهای پهناور و زیبا وجود داشته و آنجا 
وطن اصلی ماست. بیایید راهی از میان کوهها یافته و به آنجا بازگردیم. آهنگری که در میان آنها بود گفت: 
در اینجا معدن آهنی هست که اگر آنجا را ذوب کنیم، راهی گشوده می شود. در جایی که آهنگر گفته بود 
آتش برپا کرده و آنجا را ذوب کردند. گذری باز شد. آنها آن روز را به خاطر سپرده و از ارگنه قون بیرون 
رفتند. از آن روز در میان گؤگ ترکها این رسم به وجود آمد که آن روز را عید بگیرند. هنگام خارج شدن 
گؤگ ترکها از ارگنه قون، »پورته چنه« از تبار قایان، خاقان آنها بود. ن.ک: هیئت، جواد. تاریخ مختصر ترک. 

انتشارات پینار. ص 75و 76.
3-   . برای آگاهی بیشتر دربارة خاستگاه ترک عید نوروز ن.ک: 

-Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu. 
Turkler. Cilt 3. Ankara. 2002. S.44
- Eski Türklerde Bayram ve Festivaller / Prof. Dr. Salim Koca. Turkler. 
Cilt 3. Ankara. 2002. S.51.
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بعدها در زمان دولتهای ترک مسلمان در ایران مانند غزنویان و سلجوقیان، نام 
یئنگی گون / یئنی گون )به معنای روز نو( جای خود را به »نوروز« داد. ذکر 
گلچینی از واژه های ترکی مربوط به »بایرام« می تواند ابعاد گوناگون این جشن 

را نمایانتر کند. 

آراز بايرامی - )Araz bayramı( عید فطر )گویش ترکمنی(. 
آتاالر بايرامی- )Atalar bayramı( عید پدر. روز پدر. 

آناالر بايرامی- )Analar bayramı( عید مادر. روز مادر. 
اْود بايرامی - )Od bayramı( چهارشنبة آخر سال. 

اْوروج بايرامی - )Oruc bayramı( عیدفطر. 
در  آیین های سوگواری که  یا  مراسم   )Üzüt bayramı(  - بايرامی  اوزوت 

عرض چهل روز پس از مرگ کسی برای وی برپا کنند. 
اولو بايرام / اولوق بايرام - )Ulu bayram( عید بزرگ. عید فطر. 

ايل بايرامی - )İl bayramı( عید سال نو. 
بايرام - )Bayram( جشن. عید. خوشحالی. خوشبختی. شادی. زیبایی. نوعی 
از پارچة مخصوص بافت ریسمان که شبیه به متقال عراقی امّا از آن نازکتر است. این 
کلمه به صورت بهرام و پدرام وارد زبان فارسی و به صورت »بیرام« وارد لهجة سوری 

زبان عربی و به صورت Bairam وارد زبان انگلیسی شده است. 
به  عید  روز  اولین  در  ثروتمندان  که  طعامی   )Bayram aşı(  - بايرام آشی 

مردم بدهند. 
از  )Bayram ağacı( )درخت عید( کنایه  بايرام آغاسی-   / بايرام آغاجی 

کسی که دیر به دیر به دیدار دوستان برود. 
بايرام آغزي- )Bayram ağzı( مراسم آستانة عید. ایام نزدیک به عید.

بايرام آاليی - )Bayram alayı( مراسم عیدانه سلطنتی. 
بايرام آيی - )Bayram ayı( ماه اسفند. ماه شوال. 

بايراما - )Bayrama( جشن. شادی. جشنواره. 
بايراماق - )Bayramaq( جشن گرفتن. درخشیدن.

بايرام اوزری / بايرام اوستو - )Bayram üzəri( موسم عید. 
بايرام اولدوزو - )گیاه()Bayram ulduzu( ستارة کریسمس. از نظر ظاهری 

شبیه حسن یوسف است. 
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بايرام اويلوق - )Bayram uyluq( قسمتي از ران، نیمة کوچکتر و پایین تر 
ران. )گویش قشقایی(. 

عید.  پرخوری  اثر  بر  معده  ناراحتی   )Bayram basdı(  - باسدی  بايرام 
)گویش قشقایی(. 

بايرام بیگی - )Bayram bəyi( کسی که دچار ناراحتی شده و با هر بار آروغ 
زدن، بوی بدی از دهانش بیرون آید. رئیس یا سردستة هنرمندان در برنامه هاي 

جشن و نوروز. 
بايرامجاق - )جانور()Bayramcaq( جغد. بوم. 

بايرامجالیق - )Bayramcalıq( ترشیدگی معده. ترشح معده. هدایایی که در 
عید به کودکان بدهند. 

بايرام جْوجوغو - )Bayram cocuğu( کودکی که روز عید لباس پوشانده 
و آراسته اند. کودکی که در عید متولد شده باشد. 

بايرامجیق اْولماق - )Bayramcıq olmaq( بر اثر پرخوری در مراسم عید 
باد کردن. 

بايرامچی - )Bayramçı( آنکه برای عید دیدنی بیاید. 
بايرامچیلیق - )Bayramçılıq( هدیة نوروزی دختر نامزد. 
بايرام سئیران- )Bayram seyran( روزهای مهم. گاهی. 

بايرام ساياغی- )Bayram sayağı( عیدانه. به رسم نوروز. 
بايرام سوئیتاسی- )Bayram soitası( رقص آذربایجانی. 

بايرام قاباغی- )Bayram qabağı( موسم عید. روزهای پیش از عید نوروز. 
یمن  خوش  آذربایجان  در  نوروزی.  برف   )Bayram qarı(  - قاری  بايرام 

است و آن را رمز فراوانی و برکت  دانند. 
بايرام قْوچو - )Bayram qoçu( قوچ قربانی که از طرف خانوادة داماد برای 

عروس فرستاده شود. 
 .)Onisoidea( .خرخاکی. برپا )Bayram qurdu()بايرام قوردو - )جانور

مریم قوردو نیز گویند.
بايرام گون - )Bayram gün( جمعه. 

بايرامالشما - )Bayramlaşma( عیددیدنی. دیدار نوروزی. 
عید  عید.  ایام  در  بازدید کردن  و  دید   )Bayramlaşmaq(  - بايرامالشماق 

دیدنی کردن. به هم تبریک گفتن. 
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بايراملی - )Bayramlı( مسعود. فرخنده. 
بايراملیق - )Bayramlıq( عیدی. هدیة عید. عیدانه. مالیاتی در گذشته که به 

مناسبت عید نوروز و عید قربان به نفع خان اخذ می شد. آرایش. زینت. 
بايرام هاواسی - )Bayram havası( حال و هوای نیکو.  

بايرام يئری - )Bayram yeri( محل بازی کودکان در عید.
بايرام يئمیشی - )Bayram yemişi( چرز. آجیل مخصوص عید

با سپری  بناب که  آئین در شهر  نوعی   )Pölkə bayramı( بايرامی -  پؤلکه 
شدن چلة بزرگ، آتش افروزند و شادی کنند. 

تْوی بايرام - )Toy bayram( مجلس سرور و شادمانی. 
از  بردن  لذت   )Ciyərləri bayram etmək(  - ائتمه سی  بايرام  جیگرلرين 

نخستین سیگار که پس از مدتی ترک بکشند. 
حاجیالر بايرامی - )Hacılar bayramı( عید حجاج. عید قربان. 

خْونچا بايرامي- )Xonça bayramı( نوعي جشن کوچک بهار که در اوایل 
قرن 20 در مدارس آذربایجان برگزار مي شد.

دلی بايرام - )Dəli bayram( خل و چل. دیوانه. 
سلطان بايرام - )Sultan bayram( عید بزرگ. 

به مناسبت زایش گوسفندان و  بايرامی - )Süd bayramı( جشنی که  سود 
دوشیدن شیر آنان در منطقة سیواس گرفته شود. بخشی از شیر را پنیر کرده و 

بخشی را به کسانی می دهند که گوسفند ندارند. 
سیدلربايرامی - )Seyidlər bayramı( عید سادات. عید غدیرخم.  

شکربايرامی - )Şəkər bayramı( عید نوروز. عید بزرگ. عید شیرین. 
فرا  فوت شخصی  از  پس  که  نوروزی  اولین   )Qara bayram(  - قارابايرام 

می رسد و خانواده آن را جشن نمی گیرند. روز ماتم. 
قْوجابايرام- )Qoca bayram( عید نوروز. عید باستانی. 

قوزوبايرامی - )Quzu bayramı( جشن بّره. پس از آنکه 43  روز از زایش 
بّره و یک روز پس از »یوغورت بایرامی« گذشت، بّره ها را از مادر جدا کرده، 

از مکیدن شیر مادر منع می کنند.
قیزيل بايرام - )Qızıl bayram( آتش سوزی چند خانه باهم.

گؤزبايرامی - )Göz bayramı( عید قربان. 
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يئنیش بايرامی - )Yeniş bayramı( جشن پیروزی. 
يازبايرامی - )Yaz bayramı( عید بهار. 

آنکه چهل  از  پس  ماست.  )Yoğurt bayramı( جشن   - بايرامی  يْوغورت 
روز از زایش بّره گذشت و در این مدت شیر گوسفند از آن او بوده، در چهل 
بّره ها را از مادر جدا کرده و زنان شیر دوشیده و با آن ماست  و یکمین روز 

می زنند. سپس گوسفندی نازا را ذبح کرده و جشن می گیرند. 
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تبريزده حنا گئجه سی قیز ائوينده
                                                           گونش امانی

دوغوم دبلری موغاندا گرمی ماحالیندا
                                            علی محمد خلفی زنگیر

قورد الی ايله توتوجولوق
                                         رقیه علی قلیان »الله« 

کئچمیشده تبريز اينانجالريندان
                                         رقیه علی قلیان »الله«

خالق حکیملیگی 
                        سکینه کبیری 
ماراغا توی ماهنیالريندان

                                  رقیه وعیدي )گونش(
چیراقالر

               مصطفی جباری سابق

گلنکلر،گؤرهنکلر
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تبريزده

حناگئجهسیقیزائوینده
  

                                       گونش امانی

یاخشی  گلنکلری  گؤردویوم  عایید  دویونه  ـ  توی  چاغالریمدا  اوشاقلیق 
خاطیرالییرام. او گونلردن ذهنیمده اوالن ایزلر هله  ده سیلینمه ییب. قوهومالردان 
بیرینین ائوینده توی مراسیمی اوالندا گؤرمه لی و اونودولماز صحنه لر یارانیردی. 
دا  دویغوالریمی  ایندیکی  داورانیشالری  زامانکی  او  عاییله نین  بیلرم  دئیه 

کؤلگه سی آلتینا  آلیب.
کبین کسمه دن بندئیی تخته کیمی عاییله  آدامالری قایناشیب، دارتیشیب چتین 
بیز ده اوشاق... اؤز حالیمیزدا...  بیر اوالیین حاضیرلیغینی آپاراردیالر سانکی! 

اؤز رویاالریمیزدا...
کبین کسدی ده اوغالن آدامی قیز اوچون قیزیل تاخیمالر یا دا سیکه آالردیالر. 
خشلییه جاغیق؟  نئچه  گؤره سن  دوشردی:  فیکره  هامی  اوالندا  تویو  اوغالن 

تویانالیق نئچه ساالجاقالر دئیه، کیشیلر حاضیرلیق آپاراردیالر.
خونچاباخما و کبین گؤروشلرینده هره بیر پای آلیب، قیز یا اوغالنین خونچاسینا 

هدیه ائتمه لییدی.
جاهازباخمادا ائو حاجاتالریندان  قیزا جاهاز پایی آپاریلمالییدی.
بندئیی تخت ده ده اوتاق گؤرمه دئیه، بیر شئی آلیب آپاراردیالر.

آنجاق توی باشالناندان قورتوالنا کیمی چوخلو پول خرجله نیب هره اورگینی 
سرینلتمک اوچون »اولسون آلاله یامان گون گؤرستمه سین، ائله آدام بئله یئرلره 
گرگینلیک  نوع  بیر  ائوده  هر  اوالندا  توی  بئله  بونال  اما  دئیردی،  خشله سین« 
دارتینیب  آنامیز  ـ  آتا  اینجیدردی.  چوخ  اوشاقالری  بیز  دا  بو  یاشاناردی. 

دئیینردیلر، بیری:
- »پیسدی بونی آپارماغ اولماز«! دئیه ناراضیلیق ائدردی. او بیری ده:

ائولیخدان چیخاجاخ  بیز ده  ائولندیریب، قیز کؤچورده جاخ،  - »بیری اوغالن 
دا...«! دئیه سؤزو داعوایا چکردی. 
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سئومزدیم.  تویو  ده  گؤره  بونا 
اما  سئوینمزدیم.  اوالندا  توی 
قیز حناسی بونالرین هامیسیندان 
تبریزده  حناسی  قیز  ایدی.  باشقا 
خرجسیز  و  گؤزل  توتوالن 
ایدی.  بیری  مراسیملردن 
حناسیندا  قیز  گله نی  یادیما 
یارانیب،  گرگینلیک  بیر 
گئجه سی  حنا  یاشانمازدی. 
گلیب  ائوینه  قیز  آدامی  اوغالن 
اوتوردوقدان  مدت  بیر  قیسا 
گئدردیلر.  قاییدیب  سونرا 
گلمزدی.  حناسینا  قیز  دا  داماد 
باشاردیقجا  خانیمالر  اوزدن  بو 
او  بزنردیلر.  گئیینیب،  گؤزل 
قیز  ائوینده  آتا  قیزین  گئجه 
اوالراق سون گئجه سی اولدوغونو َدیرلندیریب سحره کیمین شنلیک ائدردیلر. 
او گئجه یاشلی قادینالر و خیرداجا اوشاقالردان باشقا کیمسه یاتمازدی. یاتانین 
دا یئرینه سو تؤکوب اویالداردیالر. یا دا اوزـ گؤزونه ماتیک سورتوب گولملی 

شکیله ساالردیالر و یا یاتان کیمسه نی یاتاغینا تیکردیلر.
دا  او  قالیب،  یادیمدا  گلنکله  گؤزل  بیر  آیری  ساوای  بونالردان  حناسی  قیز 
توپلومون دؤوره لرینه جیزدیگی  قاییدیب،  اؤزلرینه  نئچه ساعاتلیق  قادینالرین 

سینیرالری گئچیب اَیله نیب، خوش اولماقالری ایدی.
حنا گئجه سینده گلین اوینایاندان سونرا اوغالن آدامالری ییغیلیب، گئدردیلر. 
اوزاق قوهوم ـ قونشو دا گئتدیکدن سونرا حنا گئجه سی آیری بیر شنلیکله دوام 
ائدردی. قادینالر قاوال گؤتوروب، چالیب اوخویاردیالر. قادینالردان ایکیسی 
آیری بیر اوتاقدا اوزلرینی اولدوقجا گولونج و اَیلنجه لی کیشی ـ آرواد هئیبتینه 
سالیب، سونرا گلیب حاجی مه لی قیزی )حاجی ملیح( نمایشینی ایجرا ائدردیلر. 
پیس حرکتلر  ائشیدیب  سؤزلر  قباحتلی  »اوشاقالر  نمایشی  قیزی  مه لی  حاجی 



93
ن 

ردي
رو

ـ ف
 9

د2
سفن

ي، ا
ساي

ي 
 ج

-6
3 

- 6
4 

    
ي   

يم
بيل

ل 
ن ائ

جا
باي

ذر
آ

67 

گؤرمه سینلر« دئیه حناگئجه سی نین سونونا ساخالناردی. بو مدت ده اوشاقالر دا 
یورولوب یاتاردیالر.

حناگئجه سینده قاوالنان اوخونان اوخوماقالرین هامیسینی خاطیرالیامادیغیمدا، 
اوزون زامانالردیر یئنی یئتمه لرین بَینمه دیگی سببدن مراسیملرین یئنی سبکده 
یاتیردیالن  همان  من  کئچمیشده  همده  حاقلییام.  باخاراق  کئچیریلمه سینه 
اوخوماقالری  اوخونان  قاوالنان  ساده جه  گؤره  اولدوغوما  بیری  اوشاقالردان 

گؤرموشم.
»سروانالر«، »علی باال«، »گولوستان باغی« و... اوخوماقالرینی حناگئجه لرینده 
همشه کی  دا  اونالری  پایالشاجاغام.  ایله  سیز  ده  گلنلری  یادیما  دینله میشم، 
بیر یادینا سالیب، یازیب و  ـ  بیر  امانی  بالدیزیم زینب خانیم  کیمی، حؤرمتلی 

فولکلور قایناغیمیزا آرتیرماقدا بیزله اورتاق اولوبالر.
آز  بیر  اّول  باشالماغی.  اوخوماغا  خانیمالرین  زامانالر  او  چیخماز،  یادیمنان 
اوتانیب، چکینمکدن سونرا قاوالی اله آلیب »سروان«الری اوخویوب تویا داد 

- دوز قاتماق ایله باشالناردی:
سروان،  یاری/   باخان  دالیسینا  دالیسینا/  باخار  دؤنر  یاریسینا/  یولون  *گئدر 

تاپشیرمیشام تاریسینا                                                      
یایلیغیوی/  ایستر  باجین  یایلیغینان/  بیر جوت  الده  *گئت گله سن ساغلیغینان/ 

سروان، یارین ایستر ساغلیغیوی                              
ائلرم سن گله سن/  نذر  بیر ده/  بویووو گؤروم  اییده/ دؤن  قویموشام  *یولووا 

کؤینه یین وئرم سئییده
*یولووا قویموشام کاهی/ سن چکمه من چکن آهی/ آی خراسان پادیشاهی/ 

سال سروانیم یوال گلسین/  بوینونا شال دوال گلسین
قاسیم کمندی/  بندی/ حضرت  اوره ییمین  قندی/ گئدیب  قویموشام  *یولووا 

دوالنسین بئلووا قوی گل/  یتیرسین ائلووا قوی گل
*یولووا قویموشام خورما/ سروان، پادیگاندا مأیوس دورما/ سنی آند وئررم بیر 

آلالها/  افسر، نیشانلی سربازی وورما
امیر/  ائودن سسین گلیر/ نجف شاهی حضرت  هنوز  پنیر/  قویموشام  *یولووا 

سروانی سندن ایسترم/  اوز توتارام قبله گاها/ مظلوم حسین دن ایسترم
*یولووا قویموشام آلما/ سوی قابیغین یئره سالما/ سنی آند وئررم بیر آلالها/ 

ایکی ایلدن آرتیق قالما                                                               
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سن¬سیز  گون  بیر  گؤزوم/  قالیب  یولالریندا  اوزوم/  قویموشام  *یولووا 
دؤزنمزدیم/ سروان، ایکی ایلی نئجه دؤزوم                                                   

سالیم/  اوزرلیح  بویووا  قاداسی/  گیر  قاپیدان  گل  باالسی/  بیر  دده مین  *آی 
سروان، توستوسونده دور قاداسی                                                      

آش گل – آش گل بوداغالری               
سروان، اووود من غریب آغالری

اگر  یاددان/  چیخمیرسان  دیقه  بیر  سروان،  )قندان(/  قتدان  قویدوم  *اوتاغووا 
اؤزون گلنمیرسن / سروان، بیر کاغاذ یاز گؤندر یاددان

آش گل داغالر آراسیندان                        
سروان، اؤپوم قاشین آراسیندان

او  اولسون  یاشی/ خئیری  دالداالنیب تؤکمه  ایشمه آشی/ سروان،  *پادیگاندا 
باجی نین/  سروان، هر جمعه گلر  قارداشی

سربازلیق  سنه  قاشیسان/  اوزوکلر  قیزیل  سروان،  داشیسان/  آغ  تبریزین  *سن 
یاراشماز، سروان، سن باجیالر قارداشیسان

گلیب/  سروانیم  گؤدورم  سالسین/  یووا  قارقا  آال  قالسین/  وئران  *پادیگانی 
غریب یئرده گؤیلوم آلسین                                                           

آش گلـ  آش گل سحر اولدی             
من یئدیگیم زهر اولدی

*بویون آیین دوققوزودی/ قوربانلیغین آغ قوزودی/ دور گل دوالنیم باشیوا/ 
سروان، دئمه سینلر یاد قیزیدی                                                     

کاغاذ  بیر  منه  یاز  پاریلدارسان/  کیمی  اولدوز  دالینداسان/  داغالر  *هانکی 
گؤندر/ سروان، گؤروم کیمین یانینداسان                                                   

آش گل ـ آش گل صاباح اولدی      
یاندی باغریم کاباب اولدی

امیر/  *قاصد گلیر هنیرـ هنیر/ قمچی سینین اوجو دمیر/ قاصید سنی حضرت 
دورآلتووا دؤشک سالیم/  اؤز یاریمی خبر آلیم

بو سرباز  ایشیم منیم موشکول ایدی/  سنین  *سن گئدندن اوش گون ایدی/ 
گئتمه یین/  قیامتین نیسگیلیدی                                                                    

آش گل ـ آش گل بو زماندا                        
قالیب یارین ال آماندا
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*سربازالر قفه ده یاتار/ توفنگین باش- باشا چاتار/ جیبینده خشلییی )خرج لییی( 
اولماز، چیینی نین دوشقاسین ساتار

قوی  توفنگین  یاتار/  یولدا  اولوب  یورقون  آلاله،  قاتار/  قاتارـ  گلیر  *سروان 
باشین آلتدا/ تئللریوه توپراق باتار                                                               

*یولدان گلیب یورولموسان/ سروان، نییه دوروب سویونموسان/ گل چیخاردیم 
جورابالرون/ سروان، اؤپوم یورقون ایاخالرون

گئدیب  مشقه  اوغالن/  سروان  یاتیب  اوردا  یورقان/  ساری  اوتاخدا  *اوست 
یورولوبدور/ اونا سئوگیلیسی قوربان...

اویناییب،  چالیب،  بیر  سونرا  اوخویاندان  یاناشی  لرله  نیسگیل  الری  سروان 
دئیه  گؤروم«،  منه  وئر  چارتدادون،  باغریمیزی  قیز  »آی  خانیم  گولن  دئییب، 

قاوالی آلیب بیر شن هاوا چالیب بئله اوخویاردی:
*عئینه یی )عینکی( قره، گئتمه َشَهره، گئتسن َشَهره، گئدرم اره

*عئینه یی شوشه،  زوروشوب دوشه، باعیثی گؤروم، پیس درده دوشه
*عئینح آلدیررام، شوشه سالدیررام، گئد رم یادا،  سنی یاندیررام

تبریزین حنا گئجه سی نین دومانلی ـ نیسگیللی هاواسی سانکی اوردا یاشایان هر 
بیر کسین روحونو ائتگیلندیریردی، همان چالیب اوینایان خانیم نهایتده کدرلی 

اوخویاردی:
*شوشه دن چکدیررم تئشدی/ یازی یازان بونه ایشدی                                                                                                  

یازیبسان پوزا بیلمیرم/ جوانام دؤزه بیلمیرم
*سویو چکدیم گول قازانا/ قئینه دی قالدی اذانا/ قوالق وئر یازی یازانا

یازیالری یازان آلاله/ یازیبسان پوزا بیلمیرم/ جوانام دؤزه بیلمیرم
*سویو چکدیم دولدا )دولچادا( قالدی/ آلاله گؤزوم یولدا قالدی/

جوان اؤلموش ـ اوزو دؤنموش/ دوروم گؤروم هاردا قالدی
*سویو چکدیم آفتافییا/ دیقه ده چیخدیم قاپییا/ گؤزله دیم یاریم گلمه دی/ آز 

قالیر باغریم چاتدییا
یازیالری یازان آلاله/ یازیبسان پوزا بیلمیرم/ جوانام دؤزه بیلمیرم...

کس  هر  قویوب  قیراغا  اوتانماغی  خانیمالر  یاواش  ـ  یاواش  ده  گئجه  حنا 
و  اوزونده  اونالرین  قویاردی.  اورتایا  باشاریردیسا   نه  اویناماقدان  اوخویوب 
سسینده اوالن سئوینج قاریشیق کدر منی داریخدیراردی. سانکی بو قیزین آتا 
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ائوینده ارکؤیون قیز اوالراق یاشاماسی قورتاریر و صاباحدان قایین آنا، بالدیزا  
»بعلی، باش اوسته« دئمه سی باشالییردی:

*گلین باشماغین ساری دی/ گئیمه دابانین آغریدی/ ماشین قاپی دا حاضیردی/ 
گلین دور گئداخ ـ دور گئداخ/ باجیم دور گئداخ ـ دور گئداخ

*گلین باشماغین قره دی/ گئیمه ایاغین ترله دی/ داماد قاپی دا چرله دی/ گلین 
دور گئداخ ـ  دور گئداخ/ باجیم دور گئداخ ـ دور گئداخ

***

*گلین گلیر یاواش- یاواش/ قولتوغونا ویریب الواش/ آغا قئیین آزجا ساواش/ 
بو سنین باال گلنین دی/ قاش ـ گؤزو قارا گلنین دی

*گلین گلیر یئیین ـ یئیین/ قولتوغونا ویریب سئیین/ آغا قئیین آزجا دئیین/ بو 
سنین باال گلنین دی/ قاش ـ گؤزو قارا گلنین دی

*آیینان اولدوز/ آی خانیم بالدیز/ دئ گلسین یاریم/ قالماییم یالقیز.
سؤز بو یئرلره چاتاندا هم گلین هم ده آنا باجیسی کدرله نیب دولوخسوناردیالر. 

یئنه ده بیر های ـ کویلو خانیم قاوالی آلیب هاوانی َدییشدیرردی:
*آلما وئردیم یئیه سن/ وئرمه دیم ایلییه سن/ ات رنگی جوراب آلالم/ آزادلیقدا 

گییه رسن
قاباغیندا/  چای  استیکاندا  قیزیل  قاباغیندا/  )بانک(  باح  اوتوروب  *سئوگیلیم 

قیرمیزی ماتیحی وار گول دوداغیندا
*نار یئمه ـ نار یئمه نار شیره لی دی/ آتادان – آنادان یار ایر لی دی

*نار یئمه ـ نار یئمه نار شیرین اولور/ آتادان – آنادان یار شیرین اولور
*نار یئمه ـ نار یئمه نار منه دیدی/ نه دئدین سئوگیمین خطیرینه َدیدی

قوینوندا/  یار  یاتاسان  بئچه لری/  بانالماز  )کوچه لری(،  چوچه لری  *تبریزین 
پاییزین گئجه لری

*آیین ساریسی، گونون ساریسی/ گل گیر قوینوما، گئجه یاریسی
*آی حساب ائیله، گون حساب ائیله/ گل گیر قوینوما، یار حساب ائیله

*آی بیرده ـ بیرده، گون بیرده ـ بیرده/ گل گیر قوینوما، اؤپ بیرده ـ بیرده
راضیدیرالرمی  دورومالریندان  اوخویانالر  قورتارمازدیم  باش  وقتلرده  بعضی 

یوخسا ناراضی؟!:
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*قیزیل اوزوح)اوزوک( الخالدی/ 
وئردیم آنام ساخالدی/ آناما قوربان 

اولوم/ منی تئز آداخالدی
بارماخ/  دار  اوزوح  *قیزیل 
نه  منیم  چالماخ/  تار  باشارمیرام 
وقتیمیدی/ یاد اوغلونا یئر سالماخ                                                                        
اوغلونا  یاد  وقتیمیدی/  نه  منیم 

یالوارماخ؟
گئدین  فیروزه/  اوزوح  *قیزیل 
دئیین خوروزا/ بو سحر بانالماسین/ 

یاریم گله جاخ بیزه
گئتمگی  تهرانا  یارین  آرادا  بو  و 
بو  یارینین  قاالن  آیری  اوندان  و 
نه  سببی  چکدیگی نین  آجی  قدر 

مضمونوندا  گئتمک  تهرانا  قویوب  یالقیز  یارینی  ـ  یار  اما کسینلیکله  ایمیش؟ 
اوخوماق حنا گئجه لرینده اوخوناردی:

اوسته/   میز  ائوده  قویموشام  پالتارین  اوسته/  گؤزوم  گئت  تهرانا  *گئدیرسن 
گلنده گلرسن مزاریم اوسته/ گؤز یاشین تؤکرسن باش داشیم اوسته 

سنی  گؤتوروم/  من  وئر  چمدان  آغیردیر  اؤتوروم/  گلیم  تهرانا  *گئدیرسن 
قوربت )غربت( یئره نئجه اؤتوروم

گئتمه تهرانا، گلمیشم جانا/ سنه تهران دیر، منه غم خانا
*گئتمه تهرانا، تهران وئرانا/ سنه تهران دیر، منه غم خانا

*گئدیردین تهرانا منه دییئیدین/ شیرنی باغالداردیم یولدا یییئیدین/ ایندی کی 
دئمه دین، جوان اؤلئیدین 

*گئدنده دئمه دی منه/ چؤرح یاپدیرام ننه مه/ اوچ چؤرح قویدو دستماال/ بئلینه 
باغالدی گئتدی/ سینه می داغالدی گئتدی...

»علی باال« شعری ده داییم »علی«نین تویوندا چوخ اوخونوردو. او زمان بئش 
یاشیم وار ایدی و سانیردیم بو اوخوماغی منیم داییما قوشوبالر:
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دیرالر.  دویمالی  دینله دیکجه  ده  نه  قورتارمالی  یازدیقجا  نه  اوخوماقالر  بو 
گؤزل  او  ده  نه  بیلیرم،  یازا  آرتیق  نه  باخاراق  اوزاندیغینا  چوخ  سؤزون 
دویغوالردان واز کئچه بیلیرم. آنجاق تبریزین قیز حناگئجه لرینین چوخ گؤزل 
اونودولور و  دئیه  ـ آداق مدرنلشمه  آداق  و طمطراقلی کئچیریلمه لرینه راغماً 
منسه  توتور،  تشریفاتالر  یئرسیز  اولدوقجا  و  هزینه لی  چوخ  تاالرالردا  یئرینی 
چاشباش  دئیه،  دیر  گؤرَ وی  کیمین  ساخالنماسی  قورونوب  گلنکلریمیزین 

قالمیشام.

 ______________________
رسام: سبیله خیاباني

یاغــالرام باشــماخالرون  بــاال   علــی 
 ســنه قوربان اوســتونه گــول باغالرام

آلماســان                       مرخصلیــغ  بــاال   علــی 
  ســنه قوربان زولوم ـ زولــوم آغالرام

شســتینه                            پیکانیویــن  بــاال   علــی 
 ســنه قوربان گــول باغالرام اوســتونه 
ائولنمیســن                         ائشــیتدیم  بــاال   علــی 
اوســتونه آل  ده  منــی  قوربــان   ســنه 

گؤَرللــر                          گیرمــه  باغــا  بــاال   علــی 
 ســنه قوربــان بویــون گولــدی دَرللر
 علی باال دوستدان چوخدی دوشمانین        
ائلل لــر منــدن  ســنی  قوربــان   ســنه 

آلمــا                        قیزیــل  آلمــا  آغ  بــاال   علــی 
آلمــا یولــالرا دوزول  قوربــان   ســنه 

 علــی بــاال بیلســم کــی مــن ســنینم                      
 سنه قوربان ســاخالرام یوز ایل آلما ...
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دوغومدبلری
موغاندا گرمی ماحالیندا

                           علی محمد خلفی زنگیر

قايناق شخصلر: 
ساکنی،70  شهری  اردبیل  کندیندن،  چونه خانی  گرمی نین  خانیم،  ماجیدی   -

یاشیندا، ساوادسیز، 13۸۸. 
- زارعی راویه، گرمی نین آالزار کندی ساکنی، 64 یاشیندا، ساوادسیز، 1391.

آرواد  بیلیجی  بیر  آدلی   )Əbəçi(اَبه چی آناسینا  و  اوشاغا  دوغموش  یئنی   
اولوردو،  یانیندا  آنانین  چاغ  آچان  گؤز  دنیایا  اوشاق  کی،  بئله  باخیردی. 
آناسینا  بله ییب  سونرا  کسیب،  گؤبگینی  و  یویوب  اونو  توتوردو،  اوشاغی 

وئریردی. آتاالر دئییر: »یوز ابه چی اولسا دا گوژ )گوج( دوغاندادو.«
ابه چی اوچ گون زاهی آروادا و اوشاغینا باخیردی. بو اوچ گونده آنایا قویماق* 
وئریردی و اوشاغی پرپیله یردی )Pərpi(. آرالیقدا، بیرینه آجیقالناندا، دئییر لر 
اونو »پرپی«له دیم. اما »پرپی« سؤزو بوردا اؤزل اوالراق ایشله نیر؛ ابه چی اوشاغین 
بئلین،  اللرینین ـ آیاقالرینین اوستون،  اوچ گونونده، قولالرینین قاتالناجاغین، 
دیلَکله  ایتی  بیر  باشقا  اولگوج کیمی  ویا  تییغه  و چنه سینی  اورتاسین  آلنی نین 
چرتیب قان آلیر سونرا سوغانین بیر واراغی ایله اونون بئلینی اوووردو. بئله لیکله 

اوشاغی پرپیله ییردی.
چکیردی.  قارینا  اونو  اوچون  قوروماق  آزاریندان  بوزمه جه  اوشاغی  ابه چی 
قارنینی  قویون  باالجا  و  قوزو  یوخسا  سْویوردوالر  اولسایدی  قالین  قارین 
ساعت دن  بیر  تخمیناً  و  بوکوردولر  قارینا  باشقا  اوزوندن  اوشاغی  سویمادان 
باخیردی  آغزینا  اوشاغین  ابه چی  چیخاریردیالر.  کیمی  ترله ین  اوشاق  سونرا 
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آغ سیزا )بوزمه جه( اولسایدی اونو ایینه ایله بیرـ بیر دئشیب گؤتوروردو یوخسا 
بیر ده اوشاغی بو  بوزمه جه  اوشاغین اممه سینه انگل اولوب اونو اؤلدوروردو. 
ایکی ساجی  پرپیله ییردیلر؛  تََهر ده  بیر  باشقا  اونو  اؤتورو  آزاردان قوروماقدان 

باش ـ باشا وئریب اوشاغی اوچ دؤنه اونون آراسیندان کئچیریردیلر.
آنا و اوشاغی پیس قّوه لردن و گؤز َدیمه دن )نظردن( قوروماق اوچون اونالرین 

اوَزریندن مختلف مونجوقالر آسیردیالر. مونجوقالر بونالردان عبارت ایدی:
ساريلیق: گؤزل ساری بویالی بو مونجوق اوشاغی ساریلیق آزاریندان قورویور.

َشووه: آنانی وهمیات و قاراباسمادان قورویور.
گؤزمونجوغو: اونالری گؤزدیمه دن قورویور.

قان مونجوغو: دوغان چاغی، آنانی قان آپارماسین دئیه، اونو بوینوندان آسیردی.
آل مونجوغو و آل گؤبَگی: اونالری آل آروادینین شّریندن قورویور. بو چاغالر 

آرواد اؤلنده دئییرلر ایچین آل چکیب.
گؤَيرتمه: بو مونجوق اوشاغی گؤیریب اؤلمکدن قورویور. دئییر لر بو مونجوغو 
سونرا  اولور  گؤی  توند  رنگی  موچخوراندا  توتوب  آراسیندا  بارماغین  ایکی 

رنگی آزالیر.
تورلو  باشقا تورلوـ  بالیق قوالغی و  قولو، قورد مونجوغو،  بابا  باشقا  بونالردان 
مونجوقالر مختلف هدفلر اوچون آنا و اوشاغین یاخاسینا آسیلیردی. مونجوقالر 
اوشاق اولمامیش ائوده اولمالی ایدی. اوشاق اوالندان سونرا مونجوقالری ائوه 
گتیرملی اولسایدیالر، اؤنجه اوشاغی ائودن چؤله چیخاریب مونجوقدان سونرا 

ائوه گتیریردیلر.
اوشاق اوالن کیمی بیر گؤزده )ائوین هر بیر اوتاغینا گؤز دئییلیر( زاهی قادین 
و کؤرپه سینه یئر سالینیردی. اونالری آل آروادیندان قوروماق اوچون، ایتی بیر 
دمیرله اوتاغی دؤوره جیزیب او جیزیغی آغیز-آغیزا یاپیشدیریردیالر. آروادین 
یئرینین دؤوره سینه قَزیل جییه Ciyə )کئچی قزیلیندن توخونموش ایپ( سریب 
اوزونلوغو  سانتیم   -30 )تخمیناً  ایگه  یاپیشدیریردیالر.  آغیزا  آغیزـ  جییه نی  و 
اوالن، جهره آدلی ایپ اَگیرمه وسیله سینده ایشله نن دوز و اوجو ایتی بیر مفتیل( 
قویوردوالر.  یانینا  یئرینین  آنانین  شیشینی  تندیر  بیر  و  سوغانی  بیر  تاخیلمیش 
ده  بیر  قویوردوالر.  چؤرک  الجه  بیر  اوستونه  باشی  دئیه،  قورخماسین  زاهی 
قویوردوالر.  وضعیتده  ساری  چؤله  ایینه لری  آغیزیندا  باجانین  داراغینی  یون 
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دورونجایا  یئردن  آرواد  زاهی  بونالر 
قدر ) اون گون( اونون یانیندا قالیردی. 
خشیل  یئمگی  آنانین  گونده  اون  بو 

اولوردو.
یا  اوالندا  قیزماسی  آروادین  دوغان 
گؤتوروب  َکَسر  بیر  دوالناندا،  حالی 
سو قیراغینا گئدیب و او کسرله سویو 
بیر  سونرا  اوندان  »قیلینج«الییردیالر. 
آتیردیالر.  سووا  بیر  بیرـ  داشی  اَتَک 
یاخشیالشماسیندان  آروادین  ایش  بو 
آنانی  سانکی  ائدیلیردی.  اؤتورو 
قوه  ساالن  دوروما  پیس  و  قورخودان 

سودا ایمیش.
بو ایشلردن باشقا، بئله حاال دوشن آروادی اوتوردوب اتَگینه آرپا تؤکوردولر 
کیشنه سه یدی،  یئییردی، آت  آرپا  اتَگیندن  اونون  گتیریردیلر  آتی  ائرکک  و 

آروادین یاخشیالشاجاغینا اینانیردیالر.
فورموندا  مکعب  اوخشار  )قبیره  چاپال  بیر  ائنینده  قبیر  َحیَطده  عالوه  بوندان 
چاپاال  او  آروادی  زاهی  دوالنمیش  حالی  و  قازیردیالر  بیر چوخور(  قازیالن 

یاتیردیب، ائوین قویون سوروسونو اونون اوستوندن کئچیریردیلر.
ائشیگه  اوتاقدان  اوشاغی  گلنده  قوناق  بیری  ائوه  اوالن  اوشاق  کیمی  قیرخینا 
قوناق  گؤره بیلمه سه یدیلر،  ایشی  بو  اوزوندن  سبب  بیر  هر  گؤتوروردولر. 
ایچیندن  اله یین  توتوب  الک  بیر  اوستونه  بلَگی  بوش  اوشاغین  گئدندن سونرا 
اوستونه گلن«  »اوشاق  اوشاغی  بئله لیکله  و  بلگه سو سپیردیلر  بوش  اوچ دؤنه 
چیله دن  اوشاغی  ایشینی،  سپمه  سو  بو  قورویوردوالر.  آغیرلیغیندان  آدامین 

چیخاراندا یعنی اوشاغین قیرخی چیخاندا دا ائدیردیلر.
ایستی- و  ایشدن  آغیر  اؤزونو  و  اوتوروردو  ائوده  آنا  گون  قیرخ  دئمه لی 

آروادون  »دوغان  وار:  دئییم  بیر  بئله  آراسیندا  خلق  گؤزله ییردی.  سویوقدان 
هم  چیخماق  قیرخی  ده  گؤره  اونا  قالئی«،  آچوق  گون  قیرخ  آغزی  قبرینون 

اوشاغا هم ده آنایا اؤنملیدیر.
دیش  توتماق(،  ایشله سه یدی)اسهال  چؤله  سونرا  دوالناندان  ایلی  اوشاغین 



آذربايجان ائل بيليمي         64 - 63- جي سايي،اسفند 92، فروردين 93

76 

اوشاغی  ایشله ین  اولماسایدی، چؤله  قالماقدان  بوغازیندا چؤپ  یا  چیخارماق 
اوجاق تانینمیش ائوه قاراالتماغا آپاراردیالر. قاراالیان شخص بیر کؤمورو ازیب 
اوشاغین بوغونالری )اعضاالرین قاتالنان یئرلری( و آلنینی قاراالردی، سونرا 
بورنونو توتوب سیخاردی. ایکی دؤنه بو ایشی گؤرردی، یاخشیالشماسایدی، 
اوچونجو دؤنه بیر آز گؤی ساپی یاندیریب اونون کولونو بارماغیندا گؤتوروب 
اوشاغین بوینونون آردینا باساردی. هر کیمین قوجاقدا اوشاغی اولسایدی، اونو 
قاراالنماقدان قاییدان اوشاغین قاباغینا آپارماسی الزیم ایدی، یوخسا او دا چؤله 
آنا  قایتاران  قاراالتماقدان  اوشاغینی  گؤرردین،  توتاردی(.  )اسهال  ایشلردی 
کنده گیرمه یه بیر آز قاالندا دایانیب و قونوم ـ قونشویا سس سالیب کی، »من 

اوشاغی قاراالتماقدان گتیریرم«.
__________

*قويماق Quymaq: سووا اون تؤکوب قاریشدیریرالر. کره یاغی بیر قابدا اریدیب قاینار 
قیزارینجا  قویماق  قاریشدیریرالر.  تؤکوب  اونو  سولو  آز  آزـ  ایچینه  یاغین  قاینار  ائدیرلر. 
ائدیرلر. قویماغین اوستونه آجی-اوجو )دارچین، ایستی اوت، زنَجفیل،  قاریشدیرماغا دوام 
اوتو،  ایستی  یاغی،  کره  باشقا  بوندان  یئدیردیرلر.  آروادا  زاهی  سپیب  کؤکو(  قولونجان 

کیشنیشی قاینادیب زاهی یا ایچیریرلر.

چیله کسديرمک

قايناق شخص: باالیی کیچیک خانیم، گرمی نین خان بوالغی کندی ساکنی، 70 
یاشیندا، ساوادسیز، 13۸9.

چیله سؤزو چوخ یئرلرده ایشله نیر. اونالر دان بیری ده چیله کسدیرمه َدبینده دیر. 
بیر کندده ایکی گلینین تویو بیر گونده اولوب کنده کلین گلنده، ایکینجی سی 
ایلک گلن گلین چیخیب  ایسته ینده،  ائوینه گیرمک  اؤز  گلیب کنده چاتیب 
گؤزله یه جک.  خبرینی  گیرمه  ائوینه  گلینین  کی،  سونرا  دایانیب  ائشیکده 

بئله لیکله سونرا کی گلینین چیله سی اونو باسماز.
بو ایشی گؤرمه سلر، ایلک گلن گلینین بیر نئچه ایل اوشاغی اولماسا، دئییرلر 
چیله  کسدیره سن.  چیله سین  اونون  گرک  دورومدا  بئله  باسیب.  »چیله«  اونو 

کسن بیر آغیرـ اکابیر و بیلَنده سید اولور.
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یئددی بویالی آشیق ساپی کیمی ساپی بیرلشدیریب، اونا الزم اوالن سؤیله مه لری 
)دعاالری( اوخویوب هر ساپا بیر دویون چالیر و هر دویونه گؤره بیر تاپشیریق 
یاندیریب  دویونو  بو  اوَزرینده ساخالسین،  گلین  دویونو  بو  دئییر:  مثاًل  وئریر. 
گؤزونو  ـ  باش  ایله  سویو  اونون  آتیب  سووا  ده  بیرینی  آلسین،  توستوسونو 

یوسون. بئله لیکله گلینین چیله سی کسیلیر. 

دؤشو گلمک

قايناق شخص:  زارعی راویه، گرمی نین آالزار کندی ساکنی، 
64 یاشیندا، ساوادسیز، 1391

اونون  برکیییب آغریییر.  و  بیری شیشیر  وئرن آروادین دؤشونون  بعضاً سوت 
بئله  توتور.  لرز(  و  )قیزدیرما/تب  گیزمه  ـ  اوشوتمه  آرواد  بئله  آغریسیندان 
آنا آغرینین  بئله دورومدا  »اوموبسان« و »دؤشون گلیب«.  دئییرلر سن  اولونجا 

شدتیندن کؤرپه سینی امیزدیره بیلمز. بو سود اوشاغین ساغالملیغینا زیان وئرر.
آرزوالییب  یئمگی  او  دویوب  ایی سینی  یئمک  یئرده  بیر  آنا  وئرن  سوت 
گؤیلوندن کئچیرتسه، آما اونا الی چاتماسا، دؤشو گله بیلر. اومما دورومو هر 
کیمسه نین باشینا گله  بیلر آما سوت وئرن آنانین دؤشونون گلمه سینه ندن اولور.
بیر  بیلمه دن  اؤزو  اؤتورو،  یاخشیالشماسیندان  دؤشونون  شخصین  گلن  دؤشو 
بیشیریب،  سودا  بیلر(  اوال  ده  یئمک  )آیری  یومورتدانی  بیر  شخص،  آیری 
اؤزو  او شخص  گئدیر.  ائوینه  اونون  قویوب،  آراسینا  سویوب چؤرگین  اونو 
و  دیکسیندیریر  ووروب،  کورگینه  اونون  یئمگی  یاخینالشیب،  اونا  بیلمه دن 
دئییر: »اوماجاغینی گتیرمیشم«! سونرا یئمگی اونا وئریب یئمه سینی ایسته ییر. او 

شخص یئمگی یئییب یاخشیالشیر و دؤشو قاییدیر.
الی نین  قورد  یئلینینه(  )ممه سینه،  امجگینه  اونون  اوالندا،  بئله  حیوان  مال- 
دیرناقالرینی یوخسا چاققال اوخونو اوچ دؤنه ووروب حیوانی دیکسیندیریرلر، 

دئییرلر »امجگی قاییدار«.
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مثاًل  واردیر.  نؤوعلری  اینانج  بول  ـ  بول  ائللرینده  تورک  کیمی  بیلدیگیمیز    
توتوجولوق بو نؤوعلردن بیریدیر. من اوشاق ایکن بو ایشلردن بعضی سینی اؤز 

گؤزومله گؤرموشم. قورخان آدامال نئیله یرلر؟ 
   منیم بؤیوک باجیمین اوشاغی اوالندان سونرا بیر دؤشو شیشیب، چوخ درده گلدی. 
دئدیلر آپارین توتوجویا. آنام دئدی: »یوخ، قیشدی من زاهی خایالغین یوال چیخماغا 
خانیمی  زینت  توتوجو  گئدیب  آتام  قارداشیمال  بورا«.  گتیرین  توتوجونو  قویمارام، 
باجیمی گؤرمک  ایدی.  قادین  بیر  بوی  اوجا  یاشلی  اورتا  خانیم  زینت  ائوه.  گتیردیلر 
همن، دئدی: »دؤشو گلیب دا، یا اوموب، یا دا قورخوب، قورخو زاهی نین اوریین اوزر«. 
آنام دئدی: »اومما بلله سی وورموشام کوره یی نین اورتاسیندان آمما هئچ کار ائله مه دی«. 

زینت خانیم »گؤروم نئیلرم« دئدی. 
    هامیمیز اوتوروب باخیردیق اونون گؤردویو ایشلره. زینت خانیم اؤزو ایله بیر دانا باغلی 
گتیرمیشدی. باجیما دئدی: »اوتور بوردا گؤروم«. سونرا باجیمین قارشیسندا اوتوروب، 
بیر آز  ایله بوینونون دامارالرینی  بارماقالری  سنتی تداوی یه باشالدی. ایلک اؤنجه ال 
اوغوب سونرا ایکی باش بارماغی ایله آلنینی اوچ دفعه مالییم سیغارالدی، داها سونرا 
کوت بیر اولگوج ایله آلنینی، هابئله سیرا ایله اللرینین، دیزلرینین و آیاقالرینین اوستونو 
ائدر کیمی یئره  الینی تیممم  اوچ دفعه یاواشجا عمودی اوالراق چیرتدی. سونرا ساغ 
داماغین  ایله  بارماغی  شهادت  و  چئویردی  صلوات  چکیب  اوزونه  باجیمین  ووروب 
پنجه سی  الینین  قورد  چیخارتدی.  الی  قورد  بیر  باغلیسیندان  مرحله ده  سون  گؤتوردو. 
گؤرونوردو آما قلم و آشیق یئری پارچا ایله اؤرتولوب تیکیلمیشدی. قورد الینی باجیمین 
ساغ ـ  سول چیینینه، کورگینه، دؤشونه ووراراق دئدی: »قورخون تؤکولدو، قادا- باال 

گئتدی«. سونرا آتام اونون انعامینی وئریب یوال سالدی. 
     بو خاطیره دن ایللر اؤتندن سونرا دوشوندوم کی، ائللریمیزین چوخ قدیملردن قاالن 
ایسه  بعضیلرینی  آراشدیریب،  اونالری  بیز  واردیر،   یؤندملری  ـ  یول  معالجه  دَ یرلی 

دیرچه لدیب قورومالی ییق بلکه ده.

قوردالیایلهتوتوجولوق
              رقیه علی قلیان »الله« / تبریز
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کئچمیشدهتبریزاینانجالریندان

                                          رقیه علی قلیان »الله«

اوشاقالر یاشلی الرین چکیملی ناغیل و روایتلرینی ماراقال دینله یرک، اونالردان چوخ 
َمشه  ایشچی  آنام،  بؤیوکلر  اطرافیمیزداکی  اوشاقکن  بیز  اؤیر نیرلر.  منیمسه ییب  شئیلر 
ـ شیرین صحبت  بیزه شیرین  اوتوروب  باشقاالری  قایناناسی خانیم  و  باجیمین  شیرین، 

ائلردیلر. 
اونالر  ـ پری دن چوخلو سؤزـ صحبت گئدردی.  ناغیلالرداکی جین  یادیما گله نی،   *
دئییردیلر، جین حامامدا، خارابالیقدا، باتالقالردا، قارانلیق یئرلرده، آغاجلیقدا، قویوالردا 
و... اوالر. جین گؤزه گؤرونمز، بسم اهلل ـ دان، دمیردن قورخار. آنام دئییردی: »گئجه لر 
ضرر  باالالرینا  جین  گؤرونمه ین  گؤزه  چونکو  تؤکمزلر،  حیطه  سو  ایستی  قادینالر 

یئتیشسه، اونالر انتقام آالرالر«.
قانادا  ـ  قاناد  باشیندا هر جومه آخشامی جینلر و پریلر  کوللوق، مئشه جیکلر و بوالقالر 

وئریب شنلیک ائدرلر. بو زامان بوالق باشی گؤز قاماشدیریجی ایشیق ساچار. 
گلیب  روحو  باباالرینین  اولو  عاییله نین  آخشامی  »جومه  دئیردی:  آبام  خانیم   *
عاییله نی یوخالیارالر. روحالر عاییله نی خوشبخت گؤردوکده سئوینه جکلر. اونالری 
سئویندیرمک اوچون ائوـ ائشیگی سیلیب سوپوروب جومه آخشامی شام سوفره سینده 
تویوق پیلو، بالیق پیلو، قوناقلیق خورکلری اولمالیدیر. ائوده کیلر، بؤیوکلر و کیچیکلر 
دئییب گولملی دیرلر و یاخشی سؤزلر دانیشمالی دیرلر. بئله لیکله گؤروشه گلن روحالر 
گؤره جکلرکی، اونالرین ائوالدی نئجه یاخشی یاشاییر. بوللوقال کئچینیرلر و شن حیات 

سورورلر«. 
بیزیم  مثاًل  اوالر.  دوشمزی  دوشرـ  ایشلرین  بعضی  ایدی کی،  وار  دا  اینانج  بیر  بئله   *
بیزه ده  قویاردی،  بؤیوک کوپده سیرکه  آبام  قویماق دوشمزدی. خانیم  ائوده سیرکه 
وئرردی. یا بعضی ائوده تویوق باسدیرما دوشمزدی. بئله اینانمیشدیالر کی، دوشمه ین 

ایشی گؤرسک او ایل بیر نفر عاییله دن اؤلر. 
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* دئییردیلر زیگیل قورباغا سودوگوندن تؤر نر، اونو آرادان آپارماق اوچون نئچه دانا 
کیمی  چوروین  دویو  باسدیرارالر.  تورپاقدا  نملی  سورتوب،  زیگیله  گیله سینی  دویو 

زیگیل ده قوپوب دوشر.
اوستونه  قاپاغی نین  گؤز  گؤره  اونا  گله جک.  خبر  خوش  سه ییرسه،  قاپاغی  گؤز   *

قیرمیزی ساپ یاپیشدیراردیالر. 
* اوشاغا گؤز دیمه سین دئیه، اونون بوینونا  یا دا یاخاسینا گؤز مینجیغی تاخاردیالر. 

* سفره چیخان کیمسه نین آرخاسینجا سو سپرلر کی، تئز و ساغ و ساالمات قاییتسین. 
* کیمسه قوز آغاجی اَکرسه او بار وئر نه دک عاییله داغیالجاق. 

* آخشام گؤز گؤیه باخمازالر.
* آخشام یئره ایستی سو آتمازالر.

عملی  هر  آدامین  گئجه  بو  دانیشماق گرک.  سؤزلر  گئجه سی خوش  *آخیر چرشنبه 
اولسان  کوسولو  آخشامی  بایرام  خود  یا  و  گونو  چرشنبه  آخیر  د ییشیلیر.  داورانیشی 

یئددی ایل باریشمازسان.
*آدامین بوغازی گؤینه ینده پای یئیر.

* آیاغا سوپورگه دینده ائوده داعوا دوشر.
* الین ایچی قاشیناندا الیوه پول گلر. آیاغی نین آلتی قاشیناندا سفره چیخمالی اوالرسان.

*چادرانین بیر اوجو اوجا، بیری قیسا اولسا زیاراتا گئد جکسن.
* قئیچی نین آغزین آچیق قویمازالر، غیبتیوی ائلرلر.

سیرکه  دوز آالرالر چون  بیر چیمدیک  وئرسه لر  اگر  وئرمزلر  قیراغا  تورشو  ائودن   *
مایادیر.

* سوپورگنی ترسه قویسان اؤلو سسلر. 
* آیاغی نین باش بارماغی بؤیوک اوالن آدامین بختی آچیق اوالر.

* آی توتوالندا توفنگ آتارالر. 
* آیی بارماقال گؤسترمزلر.

* کؤنز آدامین پالتارین تیکنده ایشی راست گلمز، یعنی هئی ساپ قیریالر.
بیرینجی  یوخسا  سوپورمز،  باشقاسی  قاالرسا  یاریمچلیق  سوپورنده  بیری  ائوی   *

سوپورمه یه باشالیانین عؤمرو یاریمچلیق قاالر.
* ایت اوالماسی خئیر گتیرمز. 

* ایکی باش بیر ـ بیرینه توققوشاندا یئره توپوروب دئیرلر: »باشیما کئچل دوشمه سین«.
 * ایلین آخیر چرشنبه سینده تئزدن اوزونو آخار سو ایله یویان گؤزللشر.
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خالق حکیملیگی 
        

                          سکینه کبیری 

قايناق شخص: حاجی نجیبه خانیم کبیری، 1310، خوی، 
قره قوش کندی، ساواد: اوخویوب، یازما

يئر و گؤروش چاغی: خوی- 1392. شهریور آیی

بشریت علیه ینه عصیانی ساییلیردی.  تانریالرین  ابتدایی تمدن لرده خسته لیک، 
اونا گؤره، انسانالرین هله قبیله ـ وی شکلینده یاشادیغی چاغدا تینسل ـ روحی 
بیلیجی و روحانی بیر شخص  ـ  درمانالرین اؤزل یئری وار ایدی. هر قبیله ده 
شخص  بیلیجی  ائدردی.  درمان  خسته لری  اَیله شیب،  مسندینده  حکیملیک 
بیتگی لرین درمان خاصیتیندن باشقا، انسانالرین اینامالریندان دا فایداالناردی. 

علم انکشاف ائدیب، چاغیمیز مدرن لشیب، طبابت و اونا عاید اوالن تکنولوژی 
ملت لر  ده  هله  حکیملیک  آراسی  خالق  ائتسه ده،  انکیشاف  گوندن  گونو- 
آراسیندا اؤزللیک داشیییر. خالق آراسی حکیملیگین بیر قولو سئحیرلی و دینه 
شهرده،  دئییل.  گله سی  الیندن  آدامین  هر  طبابت  بیر  بئله  طبابت لردیر.  باغلی 
درمانالرا  بئله نچی  شخص لر  اوالن  الیق  اعتمادا  و  بیلیجی  تانینمیش  محله ده 
ال قویارالر. بو شخصلر عمومیتده سیّد و یا سیّده  اولمالی دیالر. بو طبابتلردن 
اوزنه  بوروالماق، قرآن  یاخادان کئچیرتمک،، گؤز  نوزال کسمک،  اؤرنه یین 
اونون  و  قیفیلالماق  بئل  کسمک،  قیزدیرما  گؤتورمک،  داماق  و  توتدورماق 

کیمی سئحیرلی درمانالردان آد وئرمک اوالر.  
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 Nuzlakəsmək/ نوزال کسمک
اوستونده  قویوب،  باشینا  خسته نین  کاغیذی  بیر  آغ  آغریالردا،  باش  شدتلی 
»صمالعون« سؤزونو یازیب، خسته  یه دئیرلر، کاغاذی قارانلیق بیر مکاندا دیوارا 
ن(  وـ  ـ  ع  ـ  م   ـ  )ص  سیرایال  بؤلومونه،  بوش  ایچی  کلمه نین  یاپیشدیریب، 
میخالییب،  نئچه  دقیقه میخا زیلله نسین. بیرینجی دفعه میخی )ص( حرفی نین 
اوستونه میخالییب، سونرا بیر نئچه دقیقه میخین باشینا زیلله نسین. باش آغری 
کسیلسه، میخ ائله اوردا قالیب، خسته نین هر دؤنه باشی آغریدیقجا، او نقطه یه 
زیلله نسین. باش آغری کسیلمه سه، میخی ایکینجی حرفین اوستونه، )م( حرفینین 
فایداالنیب،  کلمه دن  بیر  بئلله لیکله  زیلله نسین.  نقطه یه  او  میخالییب،  اوستونه 
)صمالعون  ائدرمیشلر.  درمان  باش آغرینی  زیلله نمکله  نقطه یه  بیر  قارانلیقدا 
سؤزونو هاردان آلدیقالرینی آراشدیردیم، تاسف کی، بیر نتیجه یه چاتمادیم.(

ياخادان کئچیرتمک
ندنله  هانسی  هر  کؤرپه سی  سونرا  دوغومدان  دؤنه  هر  قادین  بیر  بیلسین  اوال 
اؤلسون. خالق آراسی سئحیرلی طبابت ده بئله بیر اینام وار: کؤرپه نی بیر سیّده نین 
یاخاسیندان کئچیردیب، اونو کؤرپه نین معنوی آناسی کیمی بیلیب، کؤرپه بویا 
ـ باشا چاتیب، اوزون عؤمور یاشایاجاق. بئله بیر درمان اوچون سیّده گئنیش بیر 
پالتار گئییب، کؤرپه نی پالتارینین یاخاسیندان کئچیردیب، ، دوغوم سیمگه سی 
اوالراق، اونو یئنیدن پالتارینین اته یینن آلتیندان ائشیگه چیخاردار. او دقیقه دن 
سیّده عؤمور بویو کؤرپه نین معنوی آناسی ساییالر. کؤرپه اؤلونجه سیّده نی آنا 

خطاب ائلر. 

بئل قیفیلالماق
دفع  بیلمه ییب  ساخالیا  کؤرپه نی  بطنی،  آنا  گؤره  ندنلره  فیزیولوژیک  بعضی 
آدالنیر.  خسته لیگی  سالماق»  »اوشاق  آراسی  خالق  خسته لیک  بیر  بئله  ائدر. 
بئلینی  قادینین  بویلو  دئیه،  یاشاسین  ساغالم  بطنینده  آنا  آی  دوققوز  اوشاق 
قیفیلالرمیشالر. بیر باالجا قیفیلی آچیب، »یس« )یاسین( سوره سینی اوخویوب، 
»یس«  کی  آرتیرمالییام  پوفلرمیشلر.  اوستونه  قیفیلین  یئتیشنده  سؤزونه  »مبین« 
یئددی  بئله لیکله  تکرارالنیب.  سؤزو  مبین  دفعه  یئددی  ایچینده  سوره سینین 
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دفعه قیفیال پوفله ییب، سونرا قیفیلالییب، بیر قیطانال اوشاق ساالن قادینین بئلینی 
باغالرمیشالر. دوغوم لحظه سی یئتیشنده، قیفیلی آچیب، آخار سویا آتارمیشالر. 
ده  اوچون  درمانی  باشقا خسته لیک لرین  »یس« سوره سیندن،  آرتیرمالییام کی 
فایداالنارمیشالر. ایل بایرامی یئتیشنده، تحویل واختی، اون نفر اون دفعه »یس« 
تحویل دن سونرا،  پوفلرمیشلر.  قاریشیمی سویا  زعفران  اوخویوب،  سوره سینی 
ایشی  قادینالرا،  اوشاق ساخالمایان  بطنی  بوش،  بئلی  قادینا،  اولمایان  اوشاغی 

دویون دوشموش شخص لره، درمان کیمی ایچیردرمیشلر.

قیزديرما کسمک
شکیلینه  ایپ  بوروب،  پامبیغی  آز  بیر  اوچون  درمانی  شخصین  قیزدیرمالی 
اوخودوقجا،  دؤنه  هر  اوخویوب،  اهلل«  هو  »قل  دفعه  یئددی  چئویریب، 
بیله یینه  شخصین  قیزدیرمالی  سالیب،  دویون  بیر  داها  ایپده  پوفله ییب،  ایپه 

دویونلرمیشلر. شخصین قیزدیرماسی توختایینجا، ایپی بیلک دن آچارمیشالر. 

گؤز بوروالماق
گؤره  درمانینا  خسته لیگینین  »تراخم«  علی الخصوص  گؤره  خسته لیگینه  گؤز 
آخشام آذان چاغی خسته نین الینه بیر کاسا سو وئریب، قیبله یه دوغرو، نوودان 
قاباغیندا دایاندیریرمیشالر، سیّده خانیم اووجوندا دویو و لپه، خسته  ایله بیرگه 
دؤنه  اوچ  نشرح...(  )الم  سوره سینی،  »شرح«  دایانیب،  اورتاسیندا  نوودانین 
کاسانین  الینده کی  خسته نین  لپه دن  و  دویو  اوخویاندا،  دؤنه  هر   ، اوخویوب، 
ایچینه آتیب، سونرا اووجونو سویا باسیب، خسته نین گؤزونه چیله ییب، خسته دن 
ایسترمیش کاسانین سویونو دوردوغو یئرده نوودانا ساری سپه له سین. بو ایش 

اوچ دفعه ،سحر، آخشام، گلن گونون سحری تکرار اولونمالی  ایدی. 

قرآن اوزونه توتدورماق و داماق گؤتورمک
-قورخان شخصی بیر سیّد و یا سیّده نین حضورونا آپاریب، داماق گؤتوروب و 
یا قرآن اوزونه توتدورارمیشالر. سیّده خافاخافدان الینی ائله یئره تاپداالیاردی 
شخصین  قورخان  بارماغینی  سونرا  دیسکیندیرسین.  شخصی  قورخان  کی، 
داماغینا سورتردی. قورخان شخصین قورخولوغونو گؤتورمک اوچون سیّد و 
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یا سیّده قرانی آچیب، »قریش« سوره سینی اوخویوب، الینی قرانین صفحه سینه 
چکیب، قورخان شخصین اوزونه سورتوب، قفیلدن قرآنی قاپاداردی. ائله کی، 
شخصی دیسکیندیرسین. سونرا قرانی بیر نئچه دفعه قورخان آداما اؤپدورردی. 
بو  دئییلمیش.  علت سیز  فایداالنماق  سوره لریندن  قران  طبابت لرده  سئحیرلی 
بلکه  آراشدیریب،  فضیلت لرینی  سوره لرین  اوالنالر  ماراقلی  آرتیق  باره ده 

سئحیرلی طبابت لره منطیقی و علمی بیر جواب تاپا بیلسینلر. 
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ماراغا
تویماهنیالریندان

                       رقیه وعیدي )گونش(

قايناق شخص: اقدس قادري، 1324، ماراغانین چیالن کندینده دوغولوب، ماراغا ساکینی، 
اکابیر اوخوموش

يازيیا آلینان يئر و تاريخ: ماراغا، پاییز 1392

گلینی بَي ائوينه آپاراندا  اوغالن ائوی آدامالری بو ماهنیالری 
اوخويارالر:

بازاردان آلدیق مکه نی 
او مکه ني بو مکه نی

ساغ اولسون اوغالن اَکنی
قیزیم دور گئدک، دور گئدک
باجیم دور گئدک، دور گئد ک

ننه وین هیسلی دامی
تؤکولسون اتی اندامی 

قیز دئییر قالدی ننه م
قئیینانان سنین ننه ن

قیزیم دور گئدک، دور گئدک
باجیم دور گئدک، دور گئد ک

گلینه گتدیک بیر جوت قویون
قیز آدامی یئیین دویون
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گلینین باشماغین قویون
بیزی یوال سالین گئد ک 
بوینونا شال دوال گئدک

 گلین دور گئدک، دور گئدک 
باجیم دور گئدک، دور گئدک

بَی جورابین باغلیدی 
گلین باشماغین ساریدی

گئیمه دابانین آغریدی
قیزیم دور گئدک، دور گئدک
باجیم دور گئدک، دور گئد ک

تویالر نوباره نوباره )مبارک(
قیزالر نوباره نوباره.....

گلیني بَی ائوينه چاتديراندان سونرا چالیب اوينايیب بئله اوخويارالر:

ننه ن سنه یاش تؤکر دنه دنه
اؤز قاینانان سنه ننه 

گلین خوش گلدین، خوش گلدین
 باجیم خوش گلدین، خوش گلدین

گلین دئییر باجی باجی 
باشیندان گؤتدولر تاجی

اؤز بالدیزین سنه باجی
گلین خوش گلدین، خوش گلدین

بیزیم ائللره خوش گلدین
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بازاردان آلدیق سئیینی 
او سئیینی بو سئیینی

ساغ اولسون آغا قئیینی
گلین خوش گلدین، خوش گلدین
باجیم خوش گلدین، خوش گلدین

اؤز ائلیوین ترکین قیلدون
دورنا تئللره خوش گلدین، خوش گلدین.

بازاردان آلدیق سوغانی 
او سوغانی بو سوغانی

ساغ اولسون اوغالن دوغانی 
گلین خوش گلدین، خوش گلدین
باجیم خوش گلدین، خوش گلدین

اؤز ائونین ترکین قیلدون
بیزیم ائللره خوش گلدین
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چیراقالر 
 

          مصطفی جباری سابق

ایلی:  دوغوم  سابق،  پور  جباری  مجتبی  شخص:  قايناق 
1353- خوی / ساواد: دیپلم

توپالما تاريخی: خوی - 1392 مهر آیی

چیراق یاندیر، اوجاق قور 
کور یوخودان بیرجه دور 

قوي امه یین داغیتسین
 یوردوموزا قیزیل نور   »حبیب ساهیر«

باشلیق:
معماریسینی  سنتی  ده  شهری  خوی  کیمی  شهرلری  باشقا  آذربایجانین 
حیطلر  کیمی  باغ  ائولر،  گئنیش  قدیمده کی  بیلمه ییب.  ساخالیا  قورویوب 
هئچ  اوتاغیندا  هر  ائولرین  قدیم  چئوریلیبدیر.  آپارتمانالرا  داریخمالی  ایندی 
قویوالردی،  جانماز  بیر  قرآن،  بیر  تاقچایا  بیلردین.  گؤره  تاقچا  بیر  اولماسا 
اقتصادی دورمو  بیلردین.  ایکی چیراق دا گؤره  یا  بیر  یانیندا همیشه  اونالرین 
یاخجی اوالن ائولرده تاقچا یئرینه، دکور اشیاالری داها چوخ اوالردی. یئردن 
تاواناکیمی کچبری اوالن تاقچاالر، گول، قوش و باشقا شکیللرله سوسلنردی بو 
تاقچاالردا پیش بوخاری  گؤره بیلردین. پیش بوخاریالر رنگ به رنگ، چئشید 
ـ چئشید چیراقالرال بَزنیلردی. مسجدلرین قاپیالری آرخاسیندا چیراق اوچون 
یا  و  محرملیک   گلنلر،  مسجده  یئرلشدیرردیلر. گئجه لر  بیر سکی  مخصوص 
یاس مجلسلرینده  اؤزلریله گتیردیگی فاناری او سکی یه قویوب، سونرا مسجده 
گیررمیشلر. مجلس باشا چاتاندان سونرا هرکس گتیردیگی فاناری گؤتوروب، 
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گلدیکدن  شهرینه  خوی  ایشیق  الکتریک  حتي  چیراقالر،  دؤنرمیش.  ائوینه 
بیر  عتیقه  بو گون چیراقالر  َدیرمیش.  تاقچاالردا گؤزه  اوزون مدت  دا  سونرا 
اشیاء کیمی ائولرده ساخالنیلیر. آذربایجان فولکلوروندا چیراغین خاص یئری 
واردیر. کئچمیشلرده و حتي بوگون کندلیلریمیز و ائالت آراسیندا چیراغا آند 
چوخلو  عاید  چیراغا  فولکلوروموز  آنددیر:  بیر  اعتبارلی  و  گوَونیلن  ایچمک 

آتاسؤز لریله ده زنگیندیر، اؤرنگین:
آند اولسون بو چیراغا!       

چیراق اؤز دیبینه ایشیق وئرمز!
تاری )تانری( یاندیران چیراغی بنده سی سؤندوره بیلمز!

 بیر چیراغین ایشیغینا یوز نفر اوتورار!
بیر چیراق کی حاقدان یانا، یاغی نئیلییه بیلر اونا؟

کیمی  کلکسیونری  چیراق  بیر  جباری  پور  مجتبی  حؤرمتلی  کی،  آرتیرمالی 
بو مطلبی یازماقدا منه دیرلی یاردیمالری اولوب، اونون کؤمگیله شهریمیزده 
هر  و  معلومات  قیسساجا  حاققیندا  چئشیدلری  چیراق  بیلدیگیم  تانییا  گؤروب 

بیریسیندن بیر شکیل ده توپالییب حاضیرالمیشام. 

1. قوقو چیراق
بیری  چیراقالردان  دوزلمیش  ایلکین 
کیچیک  گؤره  چیراقالرا   باشقا   ساییلیر. 
آلمینیوم  ماتریالی  اولونور.  حساب  چیراق 
شیشه سیز  چیراق  قوقو  حلبی دیر.   یا  و 
بو  تئز سؤنر.  تئزـ  ده،  اونا گؤره  چیراق دیر 
کوچه یه  قویاردیالر،  قاباغینا  ال  چیراغی 
گئدیب و یا تؤوله ده ما ل ـ حیوانالرا باش 
نفت  یاناجاغی  ائدردیلر.  استفاده  چکنده 

ایله تأمین اولونوردو. 
 

قوقو چیراق / اینترنت
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2. کوپه چیراق
کوپه چیراغین پیلته سی خطی   ایدی بونا گؤره ده ایشیغی 
آز اولوردور. قوقو چیراقالردان سونرا کوپه چیراق بازارا 

گلمیش. هر ائوده تاپیالن بیر چیراق ایدی. 

3. پیی سوز چیراق
ائله  بیریدیر.  چیراقالردان  ایلک  چیراق  پیی سوز 
تامین  ایله  پیی  یاناجاغی  اوالراق  اوستونده  دا  آدی 
اولونوردو. پیی دن باشقا گرچک یاغیندان دا استفاده 

ائتمک اوالردی.

4. يئدديلیک چیراق
گؤرمک  تاقچاسیندا  ائوین  هر  چیراغی  یئددیلیک 
تماماً  بدنه سی  چیراقالرین  یئددیلیک  اوالردی. 
گیرده سوز  ویا  چیراق  دؤوره  ایمیش.  شیشه دن 

چیراقالرین عایله سیندن ساییلیر.

کوپه چیراق/ اینترنت

پیی سوز چیراق 
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

یئددیلیک چیراق 
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن
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چیراق گاز
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

المپا چیراق 
المپا چیراق / اینترنت مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

5. چیراق گاز 
زنبوری  هابئله  چیراغی  تور  گاز،  چیراق 
چوخ  ایشیغی  دئیرمیشلر.   دا  چیراق 
چیراق  گلنده  قوناق  ائوه  گؤره  اولدوغونا 
چیراقالردا  گازی  یاندیراردیالر.  گازی 
تور  توخونموش  ایپکدن  یئرینه،  پیلته 
ـ  فیس  یاناندا  چیراق   یاراشدیراردیالر. 
فیس کیمی بیر َسس قووزاناردی. هر زامان 
ناسوس  آزالسایدی،   ایشیغی  چیراغین 
ووروب، نفتی، چیراغین تورونا یئتیر ردیلر .

6. المپا چیراق
گیرده سوز یا کوپه چیراقالرین عایله سیندن دیر. المپا چیراغین پایه سی مختلف 

بویالدا اوالردی. المپا یونانی کلمه دیر، المپاس دان آلینیب )دهخدا لغتنامه سی(. 
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7. ايکی پیلته
ایکی پیلته، آلتی مرمر اعیانی بیر چیراق دیر. ائله آدی 
اوستونده اوالراق ایکی پیلته سی وار ایدی. بو چیراغی 
فرانسه  چیراق  .بو  یاندیرارمیشالر  قوناقلیقالردا  خاص 

اؤلکه سینده دوز لینیب.   

8. بیرنجی چیراق/ بیريش چیراق
و  کیچیک  عایله سیندن.  چیراق  کوپه 
اوجوزلو اولدوغونا گؤره گئجه لری - اوزدن 

ایراق- توالتده استفاده ائدرمیشلر.  

 9.چینی چیراق
چیراق  بیر  خیرداجا  دیر.  چینی  جینسی  چیراغین  بو 
باالکوپه  بویوندا.  چیراقالرینین  )بورونج(  بیریش  دیر، 
چیراغالرین عایله سیندن دیر . پیلته سی گئج کورالنار- 
آز  مصرفی  نفت  دئمک-   دیر  داواملی  پیلته سی 
پیلته سی نین  بیلر.  اوال  چیراغی   یاتاق  اولدوغونا گؤره 

آدینا ، بورولو ایپک  ده دئیرمیشلر.

ایکی پیلته آلتی مرمر فرانسه 
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

بیرینجی/ بیریش چیراق 
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

چینی، یاتاق چیراغی  
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن
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 10.  لوستر چیراق
کوپه  اوالر.  دئمک  دا  سالالما  چیراغا  بو 
چیراقالری عایله سیندن حساب اولور. یاناجاغی 

نفت دیر.
 

11. اونلوق چیراق
ائوده  هر  بؤیوک دیر.  چیراغدان  یئددیلیک 

تاپیالردی. یاناجاغی: نفت
 

 Qordınır 12.  قوردينیر چیراغی
قوردینیر چیراغی اوروس مملکتیندن 
اولدوغونا  خطی  پیلته سی  گلرمیش. 
عایله سیندن  چیراق  کوپه  گؤره، 
ساییلیر. قوردینیر چیراق عیانی چیراق 

ساییلیردی و هر ائوده تاپیلمازدی.

لوستر چیراق، سالالما
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

اونلوق
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

قوردینیر روس چیراغی
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن
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 13. بیريش )بورونج( چیراق
بو چیراق استرالیادا دوزلمیشدیر. 
خورشید ده دئیرمیشلر آدینا. هر 
شهرین  دا،  اولماسایدی  ائوده 
گؤرمک  ائولرینده  چوخ  بیر 

اوالردی بو چیراغی. 

 

دؤنمینده  قاجارالر  اروپادان،  Barfətən،کؤکو  )بارفتن  بار وطن  اونلوق   .14
ایرانا گتیریلمیش بیر چئشید قالین، یاری شفاف و ناخیشلی شوشه( 

گؤزل بیر چیراق دیر. بو دا خارج اؤلکه لردن گلرمیش و اعیانی بیر چیراق دیر.

بیریش چیراق )خورشید(  
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن

اونلوق بار وطن )بارفتن(
 مجتبی جباری سابق گنجینه سیندن
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15. بار وطن )بارفتن( پايه مرمر
 فرانسه ده دوزلمیش، اعیانی چیراق

چیراق!
شعر: عسگر علیایی کلیان) یاشیل(

نورچیله ییر،  آلووالنیر،  چیراق،  یانیر 
شافاق سالیر

یان-یؤره میز ایشیقالنیر. 
کندیمیزین،  کیچیک  چیراق، 

المپاالرین یادا سالیر 
باشیندا،  بنزه  ییر شمعه، چای  یا دا کی 
آخشام چاغی، قیز-گلینین کؤنلون آلیر

کئچمیشلردن بیریادگار- بیزیم عصره قاالن چیراق 
ائدیسونون معجیزه سین، یادیمیزا ساالن چیراق

قارانلیغین آرخاسینی، بوکوب یئره چاالن چیراق 
چیراق بیرگون، یئر ائدردی، کند ائوینین تاقچاسیندا

چیراق بیرگون فانوس اولوب فیرالناردی باغبانالرین باغچاسیندا 
چیراق آدی چکیلنده، ذیکر ائدردی او گون آنام

اوالردی کی، او چیراغا آند ایچردی
بلکه سؤزو تئز اینانام

چیراق بیرگون ظولمات چاغی بیرمئشه ده، اوزاقالردان گوزه چارپان ایشیلتیدیر! 
بیر زاماندا عظمتلی قصرلرین  لوستئریندن قالین- قالین سپه لنن پاریلتیدیر!

دادیمیزا چاتان چیراق! باشیمیزی قاتان چیراق! ایشیغییال آلووویال، غم- غصه نی 
اوره کلردن آتان چیراق! ظولماتالری اودان چیراق! الیمیزدن توتان چیراق! 

ایشیقلیغین، آیدینلیغین یولالریندا،  یانار قالیب، 
بو گوندوزو،  اوگوندوزه قاتان چیراق!.

قاتان چیراق...

سه
ران

ر ف
مرم

یه 
( پا

تن
ارف

ن )ب
وط

بار
دن

سین
ینه 

نج
ق گ

ساب
ی 

بار
 ج

بی
جت

 م
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»بیزوو ناغیلی« نین فرقلی واريانتالری
                                             زکیه ذولفقاری

                                             رقیه علی قُلیان »الله«  
                                             ملکه نعلبندیان

پیسپیسال خانیمال سیچان بَي 
                                            ملکه نعلبندیان

تولکي نن گلین خانیم
                                      ملکه نعلبندیان

چوخ باناليان خوروز 
                      زکیه ذوالفقاری  

دوببه کیشی
                   فاطمه زلفی 

نـــاغــیلالر
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»بیزوو ناغیلی« نین 

فرقلی واريانتالری

ژانرالرین  باشقا  و  سؤزلری  آتا  بایاتیالر،  ناغیلالر،  فولکلوروموزدا  نوت: 
کنددن  شهره،  شهردن  واریانتالر  موجود  موجوددور.  واریانتالری  چئشیدلی 
کنده، ماحالدان ماحاال کلمه، قورولوش، آغیز  و دئییش شیوه لرینده بؤیوک 
اؤلچوده بیر ـ بیرلریله فرقلنیر. بو ساییمیزا گؤندریلمیش اوالن اثرلر ایچینده بو 
ایدی. اوچ فرقلی ماحالدان  ناغیلی  بیزوو  بو دا  بیرینه راستالدیق،  ناغیلالردان 
اوخویوب  دا  اوخوجوالر  گتیردیک،  یئرده  بیر  ناغیلینی  بیزوو  چاتان   الیمزه 
ناغیلدا دقتی جلب ائله ین فرقلی لیگی و نئجه ده شیرین و چکیجی اولدوغونون 

لذتینه وارسینالر دئیه.  

بیزووناغیلی 
)ورزقان، شرف آباد کندی واریانتی( 

                                                                       زکیه ذولفقاری

قايناق شخص: رحمتلیک آنام، اشرف علی حسینی شرف 
آباد، 13۸5-1305، ورزقان شرف آباد کندي، ساوادسیز.   

 
زنگین فولکلوروموزون ناغیلالری اوشاقالریمیزی بیلگیلندیرمگه و دوشونمگه 
چئوره سینه  عالقه لره،  انسانی  طبیعته،  اونو  چوخو  ناغیل الرین  بو  یؤنلندیریر. 

درین باخماغا ماراقالندیریب و ذهنی انکیشافالرینا یول آچیر.
    آشاغیدا تعریف ائتدیگیم ناغیل بونالردان بیریدیر. قارـ یاغیشین یاغماغینی، 
بیتمه سینی و حیوانالرین یئییب سونرا  یاغینتیدان تورپاقدا گؤی ـ گؤیرنتی نین 

انسانین فایداالنماسینی گؤزل آهنگله اوشاغا چاتدیریر: 
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    بیر گون واریدی بیر گون یوخودو، آلالهدان سونرا کیمسه یوخودو. قاری 
قاری  چاغی  سحر  بیرینده  گونلرینین  قیش  واریدی.  اینگی  گؤزل  بیر  ننه نین 
ننه اینگی آپارار سووارماغا، اینک بوز اوسته سوروشر، ییخیلیب قیچی سینار. 

قاری ننه حیرصله نیب دئیر:
-آی بوز سن نه گوجلوسن؟ 

بوز دئیر:
-گوجلو اولسایدیم، گون منی اریتمه ـه ـه ـه زدی.

قاری ننه دئیر:
-آی گون سن نه گوجلوسن؟

گون دئیر:
-گوجلو اولسایدیم، بولوت قاباغیمی توتماااازدی.

قاری ننه دئیر:
- آی بولوت سن نه گوجلوسن؟

بولوت دئیر:
-گوجلو اولسایدیم، یاغیش مندن یاغماااازدی.

قاری ننه دئیر:
- آی یاغیش سن نه گوجلوسن؟

 ياغیش دئیر:
- گوجلو اولسایدیم، گؤی اوت مندن بیتمه ـه ـه ـه زدی.

قاری ننه دئیر:
- آی اوت سن نه گوجلوسن؟

اوت دئیر:
- گوجلو اولسایدیم، قویون منی یئمه ـه ـه ـه زدی.

قاری ننه دئیر:
- ای قویون سن نه گوجلوسن؟

قويون دئیر:
- گوجلو اولسایدیم، قورد منی یئمه ـه ـه ـه زدی.

قاری ننه دئیر:
- آی قورد آی قورد سن نه گوجلوسن؟
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قورد دئیر:
- گوجلو اولسایدیم، ایت منی قوواالما ا ا ازدی.

قارننه دئیر:
-آی ایت سن نه گوجلوسن؟

ايت دئیر:
- گوجلو اولسایدیم، پیشیک من نن ساواشما ا ازدی.

قاری ننه دئیر:
- آی پیشیک سن دئ گوروم نه گوجلوسن؟

پیشیک دئیر:
اوستو  کورسو  دیشلییم،  داراغ  دمیر  گوجلویم،  هاااااا  گوجلویم   -
بورما  ـ  بورما  یئیرم،  دورمه  ـ  دورمه  قیشالغیمدی،  آلتی  یایالغیمدی،کورسو 

س...رام، قاری ننه بیر سؤز دئسه اونون اوزون جیزارام!

بیزوو ناغیلی 
)تبریز واریانتی( 

                                                                       رقیه علی قُلیان »الله«  

قايناق شخص: الله خانیمین رحمتلیک آناسی،  فاطمه سلطان دستوری، 130۸- 
13۸0 تبریز.                                                       

ساواد: اوخویوب ـ یازما 

گونده  ایدی،  وار  ننه  قاری  دانا  بیر  ایدی.  یوخ  بیر گون  ایدی،  وار  بیر گون 
پَیه ده  ایدی،  وار  بیزوووم  بیر  دئیردی:   بئله  و  سووارماغا  آپاراردی  بیزووونو 

یئری دار ایدی، آپاردیم سووارماغا، سوروشدو قیچی سیندی. 
بیزوو دئدی:  آی بوز سن نه ظالیمسن؟

بوز دئدی: من ظالیم دئییلم، ظالیم اولسایدیم گون منی اریتمزدی.
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دئدی: آی گون سن نه ظالیمسن؟
دئدی: من ظالیم دئییلم، من ظالیم اولسایدیم قارا بولوت منیم قاباغیمی کسمزدی.

دئدی: آی بولوت سن نه ظالیمسن؟
دئدی:  من ظالیم دئییلم، من ظالیم اولسایدیم گؤی اوت مندن بیتمزدی.

دئدی: گؤی اوت سن نه ظالیم سن؟
دئدی:  من ظالیم دئییلم، ظالیم اولسایدیم چپیش باشیمی قوپاتمازدی.

دئدی: آی چپیش سن نه ظالیمسن؟
دئدی:  من ظالیم دئییلم، ظالیم اولسایدیم قصاب منیم باشیمی کسمزیدی.

دئدی: آی قصاب سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی:  من ظالیم دئییلم، من ظالیم اولسایدیم سیچان منیم پولالریمی آپارمازدی.

 دئدی: آی سیچان سن نه ظالیمسن؟
دئدی:  من ظالیم دئییلم. من ظالیم اولسایدیم پیشیک منی یئمزدی.

دئدی: آی پیشیک سن نه ظالیمسن؟
دئدی:  ظالیمم ها ظالیمم. کورسو اوستو یئیالغیم دی، کورسو آلتی قیشالغیمدی. 

قاری ننه هر نه پیشیرسه اودا منیم قِئیقاناغیم، قویماغیم دی.

قاريننهایلهبوز 
)گنجه واریانتی( 

                                                                               ملکه نعلبندیان

قايناق شخص:  ملکه خانیمین آناسی، بَه ییم بامشاد )1361-1297(  دوغوم یئری: گنجه 

بیر قاري چیخدي بوز اوسته
ییخیلدي گ... اوسته

قاري دئدي: آي بوز سن نه ظالیمسن؟
بوز دئدي: من ظالیم اولسئیدیم گون مني اریتمزدي
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قاري دئدي: آي گون سن نه ظالیمسن؟
گون دئدي: من ظالیم اولسئیدیم قارا بولود قاباغیمي کسمزدي.

قاري دئدي: آي قارا بولود سن نه ظالیمسن؟
بولود دئدي: من ظالیم اولسئیدیم یاغیش من نن یاغمازدي

قاري دئدي: آي یاغیش سن نه ظالیمسن؟
یاغیش دئدي: من ظالیم اولسئیدیم گؤي اوت من نن بیتمزدي.

قاري دئدي: آي گؤي اوت سن نه ظالیمسن؟
گؤي اوت دئدي: من ظالیم اولسئیدیم قویون ـ  قوزي باشیمي یئمزدي.

قاري دئدي: آي قویون سن نه ظالیمسن؟
قویون دئدي: من ظالیم اولسئیدیم قّصاب باشیمی کسیب اتیمي ساتمازدي.

قاري دئدي: آي قّصاب سن نه ظالیمسن؟
قّصاب دئدي: من ظالیم اولسئیدیم سیچان آخجامي آپارمازدي.

قاري دئدي: آی سیچان سن نه ظالیمسن؟
سیچان دئدي: من ظالیم اولسئدیم پیشیک مني یئمزدي.

قاري دئدي: آي پیشیک سن نه ظالیمسن؟
یایالغیمدي، کورسو  اوستو  پیشیک دئدي: من ظالیمم، من ظالیمم،  کورسي 
پاییمدي، اوددو  بیري  اونون  پیشیرنده  باجیم کوفته  آلتي قیشالغیمدي، خانیم 
کؤسو  )یاریم یانیق اودلو چوماق( اوستومه گؤتورنده،  یان ـ  باجا اویالغیمدي. 
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ایکیقیساناغیل
ملکه نعلبندیان

قايناق شخص:
بامشاد )1361-1297(   دوغوم یئری: گنجه  ساواد:  بَه ییم   
قورتاریب.  مدرسه نی  ابتدایی  بوردا  تایا کؤچندن سونرا  بو 

ناغیلین سؤیله دیگی ایل:  1339

نعلبندی اقدم 1331- جی  به ییم خانیمین قیزی ملکه  نوت: 
ایل، اهر دوغوملوسو و معلم ایمیش. آناسیندان ائشیتدیگی بوتون ناغیل الری 
13۸6- جی ایلده قلمه آلیب، اما هله چاپا وئرمه ییب. بو ایکی  ناغیل اونون چاپا 

حاضیرالنان ناغیل الریندان دیر. ناغیل الر اهر آغزي ایله یازیلیب.
                                      

پیسپیسال خانیمال سیچان بَي

گونلرین بیر گوني پیسپیسال خانیم داریخیب،  یول اوسته اوتوردو، قاباغینا بیر 
تولکي چیخدي، دئدي:

   ـ پیسپیسال پوسته خانیم، ساچي دابان اوسته خانیم، نه اوتوروبسان یول اوسته 
خانیم؟

پیسپیسال دئدي:
ـ داریخمیشام دوست تاپاجییام.

تولکي دئدي: 
ـ منه گلرسن؟

پیسپیسال خانیم دئدي:
ـ گلرم، آمما آجیخالنسان، مني نَیینن وورارسان؟
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تولکي دئدي: 
ـ دیرناخالریمیننان.

پیسپیسال دئدي: 
ـ اوندا سنه گلمرم. 

تولکي گئتدي بیر آز سورا بیر سیچان بَي گلدي، پیسپیسال خانیما دئدي: 
  ـ پیسپیسال پوسته خانیم، ساچي دابان اوسته خانیم، نه اوتوروبسان یول اوسته 

خانیم؟
پیسپیسال خانیم دئدي:

ـ تک قالمیشام اره گئده جییم. 
سیچان بَي دئدي:

ـ منه گلرسن؟
پیسپیسال خانیم دئدي:

ـ نییه گلمرم، آمما آجیخالناندا مني نه جور دؤیرسن؟
سیچان دئدي: 

قارا  او  گتیریب  سالیب  سرمه دانینا  خانیمالرین  قویروغومو  دؤیمرم،   سني  ـ 
گؤزلریوه چکرم.

پیسپیسال خانیم دئدي:
ـ اوندا بس گلرم. 

ائوینده،  بَي  گون  بیر  گئتدیلر.  ساري  ائوینه  بَي یین  سیچان  وئریب،  اله  ـ  ال 
قوناخلیخ واریدي. سیچان بَي دئدي:

ـ پیسپیسال خانیم سن ائوده قال من گئدیم سنه پیلو گتیریم.
پیسپیسال خانیم دئدي:

ـ یاخشي گئت.
باشماخ  قابیغیننان  پوسته  پیسپیسال خانیم حاضیرالشدي؛  سیچان گئدننن سورا 
گئیدي، ایده قابیغیننان کؤینح گئیدي، سوغان قابیغیننان چرقد اؤرتدو، سیچان 
بَي ین چیرکلی پالتارین گؤتوروب، َدوه  ریزینه )َدوه نین آیاق ایزی( طرف یوال 
ریزینین  َدوه   توشدو  زیویب   آیاقالري  یوموشدو  آزین  بیر  پالتارین  دوشدو. 
ایچینه، آز قالمیشدي بوغولوسون، گؤردو آتلیالر خان ائوینه طرف گئدیللر. 

اوزون توتدو اوالرا طرف دئدي:
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ـ تاپپیر،  توپپور آتلیالر، دینگه قارا بؤرکلولر، خان ائوینه گئدرسیز، پنیر چؤرک 
یییرسیز، سولوح اوغلو سیچان بَیه دیییرسیز: »ساچي اوزون ساراي خانیم، دوني 

اوزون داراي خانیم، دوشوب درین ـ درین دریاالرا قَرق اولور«.
کئچیب  گؤرمه دیلر،  کس  بیر  باخیب  بره  دؤره  ائشیدیب،  سسي  بو  آتلیالر 
گئتدیلر. یئتیشدیلر خان ائوینه،  شیرین چؤرک ییینده یاددارینا توشدو،  دئدیلر: 
دینگه  آتلیالر،  توپبور  تاپپیر،   دیییردي:  بئله  ائشیتدیک  بیر سس  »یولدا گلنده 
قارا بؤرکلولر، خان ائوینه گئدرسیز... .سؤز بورا یئتیشنده سیچان بَي میطباخدان 
قوالخالرین َشه )شاخ( توتدو، بیلدي کي بوالر پیسپیسال خانیمنان دانیشیلالر. 
گوجو چاتان قدر پیلو خوروش، پنیر، گیردکانناردان ییغدي بیر توربییا،  آتدي 
ـ  قاچا گلدي َدوه  ریزینه یئتیشدي،  گؤردو بعلي، پیسپیسال خانیم  چیینینه،  قاچا 

توشوب درین ـ  درین دریاالردا قَرق اولور. الین اوزاتدي دئدي:
ـ یاپیش من نن چیخیریجي!

ـ یئري یئری، من سن نن کوسولوجي.
ـ یاپیش من نن چیخیریجي...

یوال  ائولرینه طرف  یاپیشیب  اللریننن  سیچانین  نازالنا  ـ   نازالنا  خانیم  پیسپیسال 
دوشدولر، ایللر بویو شاد یاشادیالر. 

تولکي نن گلین خانیم

گونلرین بیر گونونده،  بیر کنددن او بیري کنده گلین آپاریردیالر. گلین خانیم 
بیر کهر آتا مینمیشدي آتین دا یَدییني )افسارینی( بیر ایچ آدامي چکیردي. یولدا 
بیر حیله گر تولکي آتیلدي میندي گلین خانیمین ترکینه. بیر آز گئشمیشدي، 

گلین خانیمنان بیر یئل چیخدي. تولکي دئدي:
ـ نئجه سن دییَم »چیرت گلین اوس...دو، پیرت گلین اوس...دو«! 

گلین خانیم اوتاندیغیننان دئدي:
ـ اوزویومو وئریم سنه دیممه. 

تولکي اوزویو آلدي بارماغینا سالدي. بیر آز گئشمیشدي گئنه دئدي:
ـ نئجه سن دییَم »چیرت گلین اوستوردو، پیرت گلین اوستوردو«.

گلین خانیم دئدي:
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ـ تولکي قارداش دانیشما آبریم گئدر، دیممه سن قول باغیمي سنه وئررم. 
اونون  حیله ینن  بو  سالدي.  قولونا  آلدي،   دا  باغالرینی  قول  گلینین  تولکي، 

گوشوارا، بویون باغیني دا آلیب توشدو یئره، اوجا سسله دئدي:
ـ چیرت گلین اوستوردو، پیرت گلین اوستوردو...

قورد  چیخدي.  قورد  بیر  قاباغینا  یولدا  اوزاقالشدي،  قاچیب  اوردان  تولکي 
سوروشدو:

ـ تولکي بو قیزیل الري هاردان تاپیبسان؟ 
تولکي دئدي:

دوزول،  »اینجیم  دئمیشم:  سالیب  سویا  بوزلو  قویروغومو  اوباشدان  دونن  ـ 
دوزول ـ اینجیم دوزول، دوزول...« 

جاناوار بو سؤزه اینانیب اوباشدان گلیب قویروغونو چایین بوزلو سویونا قویوب 
دئدي:

ـ اینجیم دوزول، دوزول ـ اینجیم دوزول، دوزول...
قوردون قویروغو سحره جان بوزالمیش سودا قالدي،  هئچ اینجي  ده قویروغونا 
دوزولمه دي. قویروغي بوزون ایچینده دونوب قالدي. قورد عصباني حالدا  اؤز 

اؤزونه دیییردي: »بوردان قورتاررام تولکونون دد ه سین یاندیررام«.
جاناواري  آپارسینالر.  بوز  گلدیلر  اللرینده  بالتا  بالتاچیالر  آچیلدي.  سحر 
گؤرجک بالتاني قویروغوننان ووردوالر. قان آخاـ  آخا قورد قاچدي. تولکوني 
قیریب  شوو  بیر آز  آغاشالریننان  سؤیود  گلیر،  قورد  گؤردي  تولکي  تاپدي. 

باشالدی سبد توخوماغا،  قورد قاباغا گلیب دئدي: 
ـ تولکي مني آلالدیبسان، ایندي سني پارچا ـ پارچا ائلیه جاغام! 

تولکي دئدي:
ـ منده تقصیر یوخدي َهلبت آي باتاندا قویروغونو سووا قویوبسان، گرک آي 

چیخاندا قویئیدین. 
قورد دئدي: 

ـ یاخجي بس ایندي نه ایش گؤروسن؟ 
ـ سبد توخویورام. گه سنه ده اؤرگدیم.

باشاجان توخویوب آغزین  اوتوردوب، سبدي  ایچینده  تولکي قوردو سبدین 
باغالدي،  قورد بئچارا سبدین ایچینده زنداني اولدي. تولکو سبدي یاماجدان 

دره یه ساري دیغیرالتدي. 
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اوتاریردي،  گؤزو  قوزي  ـ  قویون  اطرافدا  او  بیر چوباننان، چوبان  دئییم  سیزه 
گتدي.  ائولرینه  اونو  سئوینجک  دي  پته یي  بال  دئدي  بس  سبده،  ساتاشدي 

آروادینا دئدي:
ـ آرواد آلاله کاسیبالرین روزي سین بئله یئتیرر،  بودا اوشاقالریمیزین روزوسو. 
گؤردو  قویدو،  آغزینا  گؤتوروب  شیره دن  چیخان  سبددن  بارماخ  بیر  آرواد 

آجیدي دئدي:
منیم  بلکه  گؤر  یاال  بارماخ  بیر  ده  سن  وئریر،  داد  پیس   بال  بو  کیشي  آي  ـ 

آغزیمدا پیس داد وئریر. 
بلکه  دئییل  بال  بو  بیداد  داد  واي  گؤردو  ویردي  دیلینه  بارماخ  بیر  دا  چوبان 
ایشیلداییر،  گؤزلري  جاناوارین  گؤردولر  باخدیالر  سبده  دیققتینن  پ... دي. 
آپاردیالر دره یه دیغیرراتدیالر. کندین ایتلري جانواري گؤروب اونون حسابینا 

یئتیشدیلر.



93
ن 

ردي
رو

ـ ف
 9

د2
سفن

ي، ا
ساي

ي 
 ج

-6
3 

- 6
4 

    
ي   

يم
بيل

ل 
ن ائ

جا
باي

ذر
آ

107 

چوخبانالیانخوروز

                       زکیه ذوالفقاری

قايناق شخص: رحمتلیک آنام، اشرف علی حسینی شرف آباد، 1305-13۸5، 
ورزقان شرف آباد کندي، ساوادسیز.   

پادشاه  بیر  یوخودو.  کیمسه  ساوای  آلالهدان  یوخودو،  بیری  واریدی  بیری 
بؤیوک بیر قصرده یاشیییردی. بو شاه ین گؤزل بیر خوروزو واریدی. شاه اونو 
چوخ سئویردی. آمما بو خوروز گئجه- گوندوز بیلمه ییب، چوخ بانالییردی. 

هاممی اونون سسیندن زارا گلمیشدی. بیر گون شاه دئیر: 
وئرین،  سیککه(  قیزیل  وئردیگی  جایزه  )شاهالرین  بیستی  خوروزا  -گئدین 

سسین کسسین!
خوروزا بیستی وئررلر، آمما خوروز یئنه بانالییب، دئیر:                                                                                            

- قوققولو قو و و! شاه منه بیستی وئردی!
هئی بانالیا بانالیا بو سؤزو تیکرار ائلر. شاه زارا گلیب، امر ائلر، بیستینی خوروزدان 
آلسینالر. گئدیب بیستینی آالرالر. خوروز یئنه باشالر بانالماغا، بو سفر  دئیر:                                                                                                              

-قوققولو قو و و! شاه مندن قورخاق ایمیش!
توتوب  خوروزو  کسسینلر.  باشینی  خوروزون  ائدر  امر  قالیب  چاره سیز  شاه 
باشینی کسنده، پیچاغی بوغازینا دایایاندا دئیر: -قوققولو قو و و! نه ایتی  بیچاق 

ایمیش!
خوروزوکسیب قاینار سو ایچینه سالیب پؤشله ییب، توکلرینی، للکلرینی یوالندا 

یئنه باشالر بانالماغا:                         
 - قوققولو قو و و! نه ایستی حامام ایمیش!

اوردا  قوللوغونا.  شاه ین  گتیررلر  قویوب  اوستونه  پیلووون  بیشیریب   خوروزو 
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یئنه باشالر بانالماغا دئیر:                                    
 - قوققولو قو و و! نه آغجا تپه ایمیش!

بوغازیندان  دیشینه،  چکر  خوروزوگؤتوروب  بیشمیش  حیرصله نیب  شاه 
کئچنده یئنه خوروز ساکیت دورماز باشالر بانالماغا: قوققولو قو و و! نه دارجا 

کوچه ایمیش!
گئدیب شاهین قارنینا یئتیشنده یئنه باشالر بانالماغا:                                                                                                          

- قوققولو قو و و! نه پ...لو تؤوله  ایمیش!
دئیر:                                                                       چیخاندا  قارنیندان  شاهین  خوروز  گئدر.  مستراحا  شاه  گون  صاباحیسی 

- قوققولو قو و و! شاهی ن گ... ییرتیلدی، منیم جانیم قورتولدو!...
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دوببهکیشی

فاطمه زلفی

قايناق شخص: رحمتلی آتام  »نجفقلی زلفی«، 13۸1-1310 
قوشاچای )باروق(، یازیب- اوخوما ساوادلی

ناغیل سایین قاال آغزی ایله یازیلمیشدیر.

گونلرین بیر گونونده، قوشاچای دؤوروبری سایین قاالدا، بیر کیشی یاشاییرمیش. 
دئمکدن بو کیشی بورنو یئللی بیر آدام ایمیش، همیشه یئرییه نده بوینونو یوخاری 

توتوب الینی قورشاغیندان چکمزمیش!
گؤرمییب  آلتینی  آیاغینین  گئدیرمیش،  باخا  باخا  یوخاریالرا  ده  یئنه  بیرگون 

بیردن قاباغینداکی قویویا دوشور. 
جاماعات ییغیشارالر اونو قویودان چیخارداالر اونالردان بیری قویویا بیر ایپ 

سالیپ کیشی یه دئیر:
-آی کیشی بو ایپدن یاپیش سنی چکیم ائشییه.

کیشی کی قویودا دا الی قورشاغیندا ایمیش اونا دئیر:
»گؤرمیره َی الیم قورشاغیمدا دئی؟ کیلمگ ائله سال خیتَدییمه!«

 _____________
قورشاق: بئل، کمر 

گؤرمیرهَ ی: گؤرمورسن 
کیلمگ: دویون، ایلگک 

خیتدک: خیرتالق، بوغاز 
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بدن اعضاسیال ايلگیلی دئییملر، بو سايیدا: باش
                                                  فاطمه زلفی 

فولکلوروموزون ديللر ازبری اوالن شعري
                                                         فاطمه زلفی 

فولکلور قوماشي
                        فاطمه طهماسب پور شهرک

آتاسؤزلری،دئییملر،بایاتیالر
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بدناعضاسیالایلگیلیدئییملر
بو سايیدا: باش

                                 فاطمه زلفی )قوشاچای(

- باشی اوجا )موفق- فخرلی(                                                           
- باشی آلچاق )گناهکار(                                                              

- باش آشاغی)اوتانجاق(
- باش آلتی )گیزلی(

- باشی خئیرلی  )آلقیش(
- باش آغریسی ) دردسر(

- باش بیلیک )بیلیجیلیک (
-باش وئرمک )توجه ائله مک(
- باش ویرماق )گؤروشمک (

- باش چکمک )گؤروشمک (
- باش قوشماق )توجه ائله مک(

- باش آلیب گئدمک )ترک ائدمک(
- باشا چیخماق )تامامالماق(

- باش چیخاردماق )دوشونمک (
- باش تاپماق )دوشونمک، بیلمک(

- باش قورتارماق )دوشونمک، بیلمک(
- باشا دوشمک )دوشونمک، بیلمک(

- باشا سالماق )دوشوندورمک(
- باش یئره قویماق )اؤلمک(

- باش یئین )حیات یولداشینی دیغالدیب اؤلومه اوغرادان کیمسه(
- باش، باشا قاتماق )بؤیوکلرینن اوتوروب دورماق(

- باش باشا )بیر آیری آدامنان تک قالماق(
- باشا باش )بوتون(
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-  باشی اسکیک )باشی یاریم(
- باشی یاریم )باشی اسکیک، یاریمچیق(

- باش بوتون )کامیل(
- باشدان سووماق )اؤنملی بیلممک(

- باشی هاوالی دلی(
- باشی یئللی)غرورلو(

- آدام باشی)هر بیر نفر(
- باشی باللی)دردی سرلی(

- باشدان آیاغا )هر یئری(
- اوستو باش)گئیم، ظاهیر(

- بیر باشا )تک باشینا(
- باش توتماز )امکانسیز(
- هوشلو باشلی)بیلیجی(

- دیللی باشلی)دیل بیلن(
- دیری باش)ال- آیاقلی(

- باش ساغلیقی )توختاخلیق وئرمک، تسلیت دئمک( 
- باش داشی)قبیرداشی(

- باش اوسته )حؤرمت له جاوابالماق (
- باش قاتان )مشغول ائله ین(

- باشی داشلی)سؤیوش، بدبخت( 
- باشی کوللو)تحقیر ائتمک، بیر نوع سؤیوش( 

- مال باش)سؤیوش، قانماز( 
- باشی خشیللی )تحقیر ائتمک، سؤیوش(

- باشین توپ اولسون )اؤله سن، بیر نوع قارغیش (
 - باشی بدنینه آغیرلیق ائله ییر )گؤنلو کوتک ایستییر (

- باش خبری گتیریب )تله سیر(
- باش قوالق اؤیرگتمک )ادب ائله مک(

- باشی چووال دان )سهولی- فیکیرسیزلیک(
- اؤز الی اؤز باشی )مستقیل(
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- آیاق یالین، باش آچیق )حاضیرلیقسیز(
- باشیمدان توسدو قالخدی )چوخ تعجب ائله دیم(

آتا سؤزلری :
- عاغیل یاشدا دئییل، باشدادیر .

- باشینی قارا قویالییب، دئییر بس هئچ کیم اونو گؤرمور.
- باشیوی باغالییب ائشیگه چیخسان، هره بیر داوا دئیر.

- قورخولو باش، سالمت اوالر.
- باشی کسیک تویوق کیمی ال- آیاق چالیر.

- ساغ باشیوا ساققیز یاپیشدیرما. 
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فولکلوروموزوندیللرازبریاوالنشعري

                                                                         فاطمه زلفی 

قايناق شخص: آنام »ملَکتاج  علی خانلوی باروق«1316،  
قوشاچای )باروق(، ساوادسیز ، 1392

اوشودوم، اوشودوم 
داغدان آلما داشیدیم 
آلماجیغیمی آلدیالر
منه ظولوم سالدیالر 
من ظولومدن بزارام 

درین قویو قازارام 
درین قویو بئش گئچی 

هانی بونون ائرکجی؟ 
ائرکج قازان دا قئینر 

قنبر یانیندا اوینار 
قنبر گئتدی اودونا

قارقی باتدی بودونا    
قارقی دئیل قمیش دیر 

بئش بارماغیم گؤمؤشدور 

گوموشو وئردیم تاتا 
تات منه داری وئردی 

دارینی سپدیم قوشا 
قوش منه قاناد وئردی 

قانادالندیم اوشماغا 
حاق قاپیسین آچماغا 
حاق قاپیسی کیلیتدی 

کیلید بابام بئلینده 
بابام شیالن یولوندا 

شیالن یولو سر به سر 
ایچینده آهو گزر 
آهونون باال الری 

منی گؤردؤ آغالدی 
تومانینا قیغالدی ....
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فولکلورقوماشیندان
بایاتیالر

                                  فاطمه طهماسب پور شهرک

ــان ــرب ـــه ق ـــن ــی دؤی ــم ــی ــاپ  ق
ــان ــرب  بــو گــــؤزل نــوه مــه ق
کؤمگی ــون  ــوم گــون  ســـون 
قــربــان هــؤره نــه   ساچیمی 

ــســان ــزی ــی  آذربـــایـــجـــان ق
ـــان   ـــدوزوس  گــؤیــلــریــن اول
صحبتیم ـــــؤزوم  س  مــنــیــم 
ـــان دوزوس داد-   ائویمین 

ـــوه م  ــقــم یــــاز ن  مـــن عــاشــی
ـــوه م ــــاز ن ـــار نـــــوه م ی ـــاه  ب

قـــلـــم آل  الـــــه   نــــازیــــک 
ــوه م ــه ســئــوســن یـــاز ن ــر ن  ه

قالسین  یــازیــم  ـــرام  ـــازی  ی
قالسین دوزوم  ـــره  ـــت  دف
ــادی   ــم ــوی ــک ق ــل ــم ف ــی ــال  ظ
قالسین  دؤزوم   اورکــــده 

ـــان سن ـــازس ی ــم  ــی ــزی ــزی  ع
سن یــازســان  سن   باهارسان 

ــــر  ــــــازا دؤن  پـــایـــیـــزیـــم ی
ـــان سن ـــازس ی نـــامـــه  ــه  ــن  م

ــــاالر  عـــزیـــزیـــم قـــــار ق
ــاالر ق قـــار  دؤشـــونـــده   داغ 
اولـــوبـــدور الل   بــولــبــولــلــر 

ــاالر  ــارق ــــور ق ــدی اوخ ــن  ای

ــاق ــون ـــل ق ــم گ ــی ــزی ــزی  ع
قوناق گــل  بــیــزه  ــون  گ  بیر 
قونمایاق ــه  گــول ــدن  ــول  گ
قوناق گل  اوسته  گــول   بیر 

ـــــازار ــــه ی ـــم ن ـــی ـــزی  عـــزی
ـــــازار ــــه ی ــــــده قـــلـــم ن  ال
ـــــــؤزودور ـــا س ـــاب ـــــا ب  آت
آزار تــئــز  گئتمه ین   دوز 

ــاز ــه ی ــل ــئ ــن ب ــس ــم ــزی ــزی   ع
ــاز ــه ی ــل ــئ ـــور ب ـــؤت ــم گ ــل  ق
اولماز ــاد  ش گــونــوم   غملی 
یــاز بئله  گلسه  ایـــل   یـــوز 

ــر ده ــی ب ــــو  ــم اوخ ــزی ــزی  ع
ــرده ــی ـــوخـــو  ب ــت ت ــرف ــع  م
ائیله جــهــد   آیــیــلــمــیــســان 
ده بــیــر  یــوخــو   توتماسین 

ـــــدن یـــانـــار ـــم ن ـــزی ـــزی  ع
ـــار ـــان ـــــدن ی ـــــه ن  پـــــروان
دوست یاخشی  گونده   یامان 
ــر نــــــدن یــانــا ــی ــل ــی ــک  چ

وار بــــادامــــی   عـــزیـــزیـــم 
وار ـــی  ـــادام ب  بــاغــالریــن 
ــیــمــی آچــگــیــنــان  گـــل قــاپ
وار ــــــی  آدام ــر  ــل ــن ــی ــس  دئ
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ماراغا يئمکلريندن شورباالر و  آشالر:
                              رقیه وعیدي )گونش(

آذربایجانمطبخی
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ماراغا يئمکلريندن 
شورباالر و  آشالر

 رقیه وعیدي )گونش(

رسولي،  فاطمه  آنام  حؤرمتلي  شخص:  قايناق 
دوغولموش،  کندینده   )küllü( کوللو  1327-ماراغانین 

حاضیردا ماراغادا یاشاییر، اوخو- یازیسیز.
يازيیا آلینان يئر و تاريخ: ماراغا، پاییز 1392

شورباالر
کله جوش شورباسی: 
اوچ نفرلیک، ملزمه لر:

1-  بیر کیچیک پیاال یاغ
2- بیر دنه آلما بویدا سوغان

3- بیر کیچیک پیاال قاتیق
4-  بیر بارداق سو

5- بیر کیچیک پیاال اون
دوغرانمیش  سونرا  داغالشاندان  اریدیب  اوستونده  اوجاق  قابالمادا  بیر  یاغي 

سوغاني اوندا قووروب بیر چیمدیک ده دوز  آرتیراریق.
قاتیغا بیر بارداق سو آرتیریب بیر قابدا آیران حالینا دوشنه قدر قاریشدیراریق، 
همین آیراني یاغ سوغانا آرتیریب، اونو قاشیق ـ قاشیق اوجاق اوستونده اوالن 
قابالمایا تؤکوب، دویون چالماسین دئیه تئز ـ تئز قاریشدیراریق، اونون هامیسي 
آرتیریالندان سونرا، بیر بورون قاینامالیدي، کله جوش قایناییب کؤپوکله نندن 

سونرا یئمک اوالر.

کروانچی شورباسی: 
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بئش نفرلیک ملزمه لر:
1-  بیر کیچیک پیاال یاغ

2- بیر دنه آلما بویدا سوغان
3- بیر کاسا سو

4- بیر دنه یومورتا
5- 150گرم ائو اریشته سي

تله سیک حالدا پیشیریلدیگي اوچون بو آد وئریلیب اونا،  بلکه  ده کروانچیالر 
یول اوستو بو شورباني پیشیررمیشلر. 

دوغرانمیش  سونرا  داغالشاندان  اریدریک،  اوستونده  اوجاق  قابدا  بیر  یاغي 
سوغاني اونا آرتیریب قوورورالر بیر چیمدیک ده دوز  سپندن سونرا ایچینه بیر 
یومورتا چالینار. بو حالدا اونا بیر کاسا سو تؤکوروک. سو قایناغا گلندن سونرا 
اریشته لري بارماق بویدا اوغوب، بیشن یئمگه آرتیراریق. اریشته لر بیشندن سونرا 

شوربا آماده دیر. 

سوغانچی شورباسی: 
اوچ نفرلیک ملزمه لر:

1-  بیر کیچیک پیاال یاغ
2- ایکي دنه آلما بویدا سوغان

3- بیر کاسا سو
4- ایکي دنه یومورتا

5- دوز، ساري کؤک توزو الزیمي قدر
دوغرانمیش  سونرا  داغالشاندان  اریدیب  اوستونده  اوجاق  قابالمادا،  بیر  یاغي 
ایکي سوغانی اونا آرتیراریق. قوورولدوقدا بیر چیمدیک ده دوز  سپیب، ایچینه 
ایکي یومورتا چاالریق. بیر کاسا سو تؤکوب الزیمي قدر ساري کؤک توزو 
سپیلر. بیر بورون قاینایاندان سونرا شوربا حاضیر اوالر. اونا چؤرک دوغرانیب 

یئییلر. 
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آشالر

بیال بیال )بوالماق( آشی: 
اوچ نفرلیک ملزمه لر:

1-  بیر کیچیک پیاال یاغ
2- بیر دنه آلما بویدا سوغان

3- 200گرم کیچیک دوغرانمیش سلمان تره سي*
4- بیر کاسا سو

5- بیر کیچیک پیاال اون
دوغرانمیش  سونرا  داغالشاندان  اریدیب  اوستونده  اوجاق  قابالمادا،  بیر  یاغي 
سپیب،  دوز   ده  چیمدیک  بیر  قوورولدوقدا  آرتیریالر.  اونا  سوغان  ایکي 
دوغرانمیش سلمان تره سیني اونا آرتیرارالر، بیر کاسا آیران حالینا دوشموش 
قاتیغي آشا تؤکوب، اونو قاشیق ـ قاشیق اونا آرتیریب تئز ـ تئز قاریشدیرارالر، 
آش قاینایانا قدر قاریشدیریلمالیدیر، بو حالدا آرتیریالن اون دویون چالماز و 

آشا توتوملوق وئرر. آشین اوستو کؤپوکلنن زامان یئمگه حاضیر دیر. 
بو آشی بیشیریب قوتاران خانیم بئله بیر سؤز ده  دئیر: بیز بیالدیق سنی؛ بیال بیال 

آشی.
*سلمان تره سی: یارپاقالری نازیک، باغالردا بیتن بیر چئشید چؤل تره سی
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اومانج )اوماج( آشی:  
بئش نفرلیک ملزمه لر:

1-  بیر کیچیک پیاال یاغ
2- بیر دنه آلما بویدا سوغان

3- بیر کاسا تمیزلنمیش کاوار)سوزو تره سي(
4- 100 گرم مرجمک

5- حاضیرالنمیش اوماج
6- ایکي کاسا سو

دوغرانمیش  سونرا  داغالشاندان  اریدیب  اوستونده  اوجاق  قابالمادا،  بیر  یاغي 
سپیب،  دوز   ده  چیمدیک  بیر  قوورولدوقدا  آرتیریالر.  اونا  سوغان  ایکي 
تمیزلنمیش کاوارالري اونا آرتیریب اوستونه ایکي کاسا سو تؤکرلر. سو قایناغا 
گلندن سونرا مرجمگي آرتیریب، آش قاینایا ـ  قاینایا آز ـ آز اوماجالري ایچینه 
حالیندان  توپ  یاواش  ـ  یاواش  اوماجالر  قاریشدیریالر،  آردیجیل  تؤکوب 
چیخیب آچیالر، آش بیشن حالدا اوجاغین آالوي اولدوقجا آشاغي اولمالیدیر، 

خالق آرا اوماش آشي ان دادلي آشالردان ساییالر.
اوماج: اونا سو سپیلیب خمیر حالینا دوشندن سونرا، فیندیق بویدا یوموروالماق 

دئمک.
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من و اننه م 10-جو بؤلوم
                                    سوسن نواده رضی
قیزالر نئجه نیشانالنارديالر 2 – جی بؤلوم

                                                         اولدوز صادق
اورتاق آرزوالر

                        رقیه علی قلیان »الله« 

یادداقاالنخاطرهلر
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منواننهم
10-جو بؤلوم

                                سوسن نواده رضی

تخته بندین  گتیریب  صاندیخانادان  هینقینا  هینقینا-  دؤشه ک لریمیزی  یورغان 
اللریمی  اوزاندیم.  اوسته  آرخام  گیردیم  سالیب  یئریمی  اؤز  آتدیم.  اوستونه 
باشیمین آلتینا قویوب گؤز تیکدیم اؤنومده سر له نن سونسوز کهکشانا. بیر سرین 
مئح تور پرده نی بویان او یانا اسدیریردی. پرده، هردن گلیب یومشاق- یومشاق 
مئژمئیی دیر  فّراجی  گیرده،  گیم-  آی،  کئچیردی.  اوزومدن  سیغالالیاراق 
دئیه سن. باشیمین اوز ریندن بیر آز او یانلیقدا، قیمه لره سارماشان مؤوون اوزوم 
بیله مه.  ائله ییردی  باجی  اَدی-  بویالنیب  آراسیندان  بوداقالری  یارپاق-  دولو 
گؤیده مینلرجه اولدوز بیری- بیرینین دیبینده هئی- هئی آچیلیب یومولوردو. 
فیشنگ کیمی آخیب  قیریلیب زویولدیرک  هاردان  نم  اولدوز  بیر  ده  هر دن 
ائله"  آرزی  بیر  "تئز  اننه م  آخاندا  اولدوز  اولوردو.  یوخ  هاراالردا  نم  گئدیب 
اننه  بونو دئجاق کیریخیب، ال- آیاغیمی ایتیرردیم،  اولوب  دئیردی.  من ده 
قاالن آرزو- گورزولریم ده یادیمدان چیخاردی، میخ مامان کیمی هویوخوب 
قاالردیم بیر یاندا! او زامانالر، گئجه  واختی گؤیون اوزو قاپقارا مخمر کیمی 
اوالردی، بیر عالم ده اولدوز گؤرونردی، ائله بیل اووج- اووج شوشه مینجیق 
یا دا شار مازی سپمیسن گؤیون اوزونه. ایندی آمما، دئیه سن گؤی ده نَساخدان 
تک   بیر  جوت-  اوچ  یوخسولالشیب.  قاچیب،  آوازی ییب  رنگی  دوشوب، 

)عصمت    خانیمین(    دیلیندن    یازیالین    فولکلور  متنده    اننه   نین  نوت: 
   نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سیله    قارشیلیقلی    دیالوگالر،    تبریز    آغزییال 

   یازیلمیشدیر.    
  رحمتلیک عصمت خانیم نواده ی رضی مشهور معارفپرور حاج محمدآغا 
و حاج حسین آغا نخجوانی نین باجیسی قیزی ایمیش. او، 12۸6- جي 
ایل تبریزده دونیایا گؤز آچمیش و 1361- جی ایلده همین شهرده 

وفات ائتمیشدیر.
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بیلینه- بیلینمه یه پاس باسمیش اولدوزا بنزر کاس بیر شئیلر گؤرونسه ده،  بیری 
گؤیون بیر بوجاغیندا، او بیری ایسه ایتین قودوران یئرینده!... ائئئئه، نه ایسه...

تؤوشویوردو،  گلدی.  قورتولوب  ییغیشدان  ییرـ  اننه م  هاچانا  ـ  هاچاندان   
ـ دیلدن دوشوب، قوجالیب  الدن  اننه م  اولوردو؛  نفسلرینی سایماق  خیسیلتیلی 
پاپریز  بیر  ال آتیب موشدویونه  اوتوروب هر زامانکی کیمی  آرتیق. آتیشقادا 

تاخیب آلیشدیردی.
-آی اننه، گئجه نین بو واختیندا نه واجیب اولوب آخی سیگار چکیب توسسونو 

دولدوروسان بوغازیمیزا؟! اؤه هؤ اؤه هؤ...اَاَاَه...
آجی ـ آجی گولومسونوب اؤسگور رک دئدی:

-نه بیلیم باال! دا بو دا منیم دوموهلوغومدی. هئش من سنه دیییرم نیه چیققاچیق 
بو  تؤکولور  اندامیم  اَتیم  تاققیلدادیسان؟  پوفلییب  دیقه باشی  چئینییب  ساققیز 

َزَهنده ادادان!
دا حق سؤزه نه دئیه یدیم آخی؟... خیمیمی چکیب قالدیم باخا- باخا.

اننه م قوولوغونو گتیریب اوسگویو چیخاردیب تاخدی ساغ الینین آرابارماغینا، 
»گاال بو ایینه نی ساپال، دونووون اته یینی تئز تَپچیییم،  باشیمیزی آتیب یاتاخ« 

دئدی. دوروب ایینه سینی ساپالیاراق سوروشدوم:
- اننه، سنه کیم تیحماخ اؤرگه دیب؟

ننه سینه  باخار  قویار،  گؤز  ائله  اوشاغی  قیز  کی.  ایستمز  اؤرگتماخ  بییی!   -
اؤرگه شر.

اننه مین منه تیکدیگی بوزگولو ُدونالر، چیت تونوکه  تومانالر، چینـ  چین اتکلر 
الوان  الوان-  ـ گؤیچک دوراردی.  اَیینده گؤزل  ده  اوالردی هم  هم راحات 
اته یینه  ده  بعضاً  یاخاسینا،  آغزینا،  قولالرینین  تیکردی،  پالتارالری  ائو  چیتدن 
میشوات)اؤرتوک و یا جنماز دؤوره سینه تیکیلن تور یا سیرمه  جینسیندن اوالن 
قئیطان، نوار( ساالردی. گئیه نین ده، باخانین دا عاغلی گئدردی؛ بئله به هه به هینن 

گئیردیم کی اونالری!
توتماغینا،  ایینه  بارماقالریندا  اللرینه،  ـ زول دورموش  دامارالری زول  اننه مین 
ایینه نی پارچایا اینجه  ـ اینجه سوخوب چیخارتماغینا دقتله گؤز قویدوم، من ده 

اؤیره نیم دئیه.
- اننه!
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- هن، ناوار باالسی؟ گئت باشینی قوی یات گلیم سنه َشنگولوم َمنگولوم نغیلی 
دیییم.

- یوخ بااا... دییرم منه بیرـ ایکی دانا سؤز اؤرگت من ده اننه اوالندا اؤز اوشاغیما 
دیییم.

سنین  گلیر  هاردان  بوسؤزلر  آروات یاریم!  قالمیه سن  یاریمچیلیخ  سنی  وای   -
بئله دی آش قوالغیوی  ایندیکی  بیلمیش؟!  بیری چوخ  بیلمیشین  عغلیوه چوخ 

اؤرگش:
»یاخجی اوالد نئینر دده مالینی، یامان اوالد نئینر دده مالینی« 

»قوش دیمدییین نن تله یه دوشر، اینسان دیلین نن«
»کله یینن گلن کوله یینن گئدر«

»آناسینا باخ قیزینی آل، قیراغینا باخ بئزینی آل«
»اوتان اوتانمازدان، قورخ قورخمازدان«

»یامان آروات، یامان قونشو، یامان آت/ بیرین بوشا، بیرین بوشال، بیرین سات«
»دیرییه های وئرن اول، اؤلویه پای وئرن«

»اوجوز اتین شورباسی اولماز«
»ات ییین قوش دیمدییین نن بللی اوالر«

»پ...خ یییه نین قاشیغی بئلینده اوالر«
»تویوخ یومورتاسینا گؤره قیققیلدار«

اننه م ائله بیر اوجدان دئییردی، دورماق بیلمیردی، دوردورماسایدین سحره جان 
باخ آردی کسیلمه دن بیر قورانلیق مثل دئیردی. 

- آی اننه، بَیاخ هارا گئتدین، من نن اکیلدین؟ نیه بیردن بیره یوخ اولدون؟
- من؟.. هن، گئتدیم سونا مامانی گؤرم. گلمیشدی زن عمین گیله. 

- سونا ماما کیمدی؟
- سونا مامادی دا... سنی او توتوب.

گؤزلریم بیردن چیخدی تپه مه:
-  هاردان توتوب منی؟

اننه م کئچیندی گولمکدن! »بؤیویه سن بیله سن هاردان توتوب« دئدی.
- آلاله اونون ایشین راس گتیسین. مامانیوی دا او توتوب. بیزیم دؤره ده چوخ 
آدامین اوشاغین ائله او توتوبدی. چوخ قابیلدی، چوخ قابیل. سونا ماما گلیب 
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دفعه  بیر  دا  سورا  گئدر.  چیخار  راحاتدار،  زاهینی  راحاتدار،  توتوب  اوشاغی 
راحاتدیخ  ایندیکی  قدیم  وئرر.  زاتدان  داواسیننان  سانجی  چکر  باش  گلیب 
یازیخ  زاهی  ایدیییی؟!  کیمین  ایندیکی  قدیم  بس  دئییسن  کی.  یوخیدی 

سانجیدان قیوریالردی آچیالردی، »باال ائله اوالر، ائله اوالر...« دئیردیلر.
-اوشاغی هاردان توتار؟ نه جور توتار اننه؟

- دا بیلمیرم والاله، چوخ دا هر شئیین دیبینه گئتمز آدام. اوالری دا بؤؤیه سن 
بیله سن اؤزون.

»توتماق« کلمه سی فیکریمی پریشان ائدیردی. آخی دوشن بیر شئیی توتارالر. 
گؤره سن من هاردان دوشورموشم کی سونا ماما گلیب توتوب؟!

نییه  سن  به  دوشورم؟  من  بیلدی  هاردان  ماما  سونا  دوشوردوم؟  من  اننه    -
توتمادین؟

اننه ائله بیل هئچ ائشیتمه دی من نه سوروشدوم، سایمازجاسینا سؤزونون دالیسینی 
توتدو:

»لَحلر« آعزیندا  بیر خانیم دی.  اوز  هااا. آغ باش، گولر  ائرمنی دی  ماما  - سونا 
باشیوا  ماما،  سونا  »آی  کی:  باشینا  گئتدیم  چوخداننان  گون  بیر  وار.  ائوی 

دوالنیم، وختیم نن گئچیب، اوشاعیم کیچیحدی.« ائرمنی لهجه سیی نن: 
- »نه ایش چیخاردیبسان گئنه« دئدی بیله مه.  

آغ تمیز پالتار گئیر، باشین دا دالدان باغالر همیشه. ائولره گئدیب اوشاق توتار، 
ایشینده بتر حاذیق دی. مطبینه گئتسن ایکی- اوش تومن آالر، ائوه گلنده بئش 

تومن. یالواردیم بیله سینه: »آی سونا ماما، نه دئسن وئره جام!«
-»آخی گوناهدی، گوناهدی« دئدی. 

زاهینی  ائوده  بیر  گئدیر  توتور  ماشین  یاریسی  گئجه  دفعه  بیر  تعریفله للر 
دوغوزدورماغا، ایشی قورتوالننان سورا، گلیر شوفئره دئییر: »یانیندا اون تومن 
پولون وار؟«، او دا: »هن واردی« دییر. اون تومن ائله چوخ پول دی. پولو آلیر 

آپاریر وئریر زاهی نین ارینه، دئییر: 
آلیب  شئی لر  قووه لی  یئتیشرسن.   باشلی  امللی  ایشمه گینه  یئمه گینه-  -»بونون 

یئدیردرسن جانینا جیرگ اولسون.« 
گؤرور چوخ کاسیبدیال، هئچ اوشاق توتماغا دا پول آلمیر.

اوشاق عاغلیم ال سونا مامانی تحسین ائدیب، بؤیوینده من ده اوجور اوالجاغام 
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دئدیم اؤز- اؤزومه. 
- اننه!..... باخ آی نه گؤزلدی، گیم- گیرده دی بااا.. 
- یاخجی، دا گؤزووو زیلله مه آیا، آی آدامی چکر.

- هارا چکر؟ نه جور چکر؟!- سوروشدوم قورخا- قورخا.
- دا نه بیلیم، قدیم نن بئله دییه للر...

اننه مین  باخیشالریمی آیدان چکدیم و او گون- بو گون دور  نیگران       من 
سؤزو قالیب قوالغیمدا، دولون آیا چوخ باخمارام.

    قیسیلدیم اننه نین دیبینه، اننه اؤزو ده بیلدی کی بارا قویوبدور. منی باسیب 
باغرینا فیکریمی یووزدورماق اوچون دئدی:

-گه سنه بیر نغیل دئییم: »بیر ائوده نئچه اوشاق واریدی. بیری چوخ تنبل ایدی. 
اوغول دو گؤر یاغیر یا کسیب؟«- دئسئیدین بیله سینه، الینی چکردی پیشیگین 

کوره یینه، یاش اولماسایدی،  »یووو یاغمیر« دئیردی!
بیر  ائله  دوز  پیشیح  بو  »گاال!  دئسئیدین،  منه«  وئر  داشین  باتمان  اوغالن  »دور 

باتماندی«، دئیردی!
»دو بیر ایچیم سو َگتی منه« دئینده، دئیردی: »اَاَاَاَاَه....هر ایشی من گؤردوم، دور 

بیر ایشی ده اؤزون گؤر داااا!« 
قونشوالرا  گئجه یدی،  آخی  گولدوک،  قیققیلدانا  قیققیلدانا-  ده  ایکیمیز 

گئدردی سسیمیز. 
-گؤزلرینی یوم سنه قدیم لردن دئییم.

سو  اننه نین  ساتاشدی  گؤزوم  باجاسیندان  آمما  یومدوم،  یاالننان  گؤزلریمی 
گوودوشونا. سو گوودوشو ساخسیدان اوالردی. یا آغ اوالردی یا دا قیرمیزی. 
یای گئجه لری اننه م همیشه اونو قویاردی باشیمیز اوسته. ائله سرین ساخالردی 
کی سویو... دوروب بیر- ایکی قورتوم ایچدیم، اننه م  »یئزیده لعنت« دئدی. سو 
ایچنده هئچ بونو اونوتمازدی اننه م. من اوندا بیلمزدیم یئزید کیم  دیر، نه چی دیر، 
هانسی حامامدا فیطه د ییشر، ائله من ده قاریشیب اننه مه یئزیدی قارقیش ائلردیم.

میپپاغیمیز واریدی.  باشیندا چؤرح  او  - جانیم سنه دئسین، قدیم حیه طیمیزین 
بئش نفر گلردی، بیری یاپاردی، بیری کوند لردی، اوچو ده آچاردی. گونده 
30 باتمان خمیر ائلردیلر. بیز اوش گون پیشیتدیرردوخ. بیر نفر چؤره یی یئربَه یئر 
باشدا  بو  یئرینه.  ییغاردی  قوروداردی،  َسرردی،  یانی  ییغیشدیراردی.  ائله ییب 
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باشدا زئرزمی یه قویاردیال. زئرزمیده مخصوص تخته بت )بند(  او  پیشیرردیله، 
قویاردیال، ائشیگه ده پنجره سی اوالردی کی، شئح اولماسین. تختین قیش الرینا  
اوستونده  ساجین  اّول جان   بیلمه سین.  چیخا  سیچان  باغالردیال  تیکانی  چؤل  
چؤرح پیشیرردیله، اونا ساج چؤره یی دئیردیله. ساج چؤره یی نین دؤت- بئشینه 

یاغ ویراردیال صوبحانیه یییاخ تازا به تازا، ایسسی- ایسسی...
اننه نین  آراسیندا  آییقلیق  یوخویال  قیزیشیردی.  یاواش  ـ  یاواش  گؤزلریم 

دئدیکلرینی تجسسوم ائلیردیم خیالیمدا.
- اننه ساج نه دی؟

- ساج دمیردن، بئله بیر گیرده، پایالی، مئژمئیی یه بنزر اوالردی. بنّا گلیب تارما 
باغالردی، تارما دا ایسسینی ـ توسسونو چکیب آپاراردی. 

- اننه آی آدامی هارا چکیب آپارار؟
- دده  وای! سؤزوم گه گیر آعزیما. 

اننه یئنه منیم فیکریمی جایدیرماق اوچون سؤزو د ییشیب دئدی:
- تاپ بو نه دی تاپباجا، قوالخالری یاپباجا، گؤزلری پییاالجا.

- دوه دی.
- بیر آغاجیم وار، اون ایکی بوتاغی/ هر بوتاغی نین اوتوز یرپاغی/ هر یرپاغین 

بیر اوزو قره بیر اوزو آغ. 
- ايل، آيالر، گئجه، گونوز.

- بیر قیزیل اؤکوزوم وار/ هاردا یاتسا اوت بیتمز
- اود )آتش(

بیری گئدر گلمز/ بیری یاتار دورماز 
- توستو، کول

قنده اوخشار دادی یوخ/ گؤیده گزر قانادی یوخ 
- قار

بوستاندا وار بیر آروات/ پالتار گئییب قات با قات 
- يرپاق کلم

یئر آلتیندا ساری بیزو
- يئرکؤکی

- یاناممیه سن قییییز! به سن ائله هاممیسینی باشاریسان. دی گؤزلرینی یوم یات!
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گؤزلریم یومولویدو،  ایسته سم ده آچیلمیردی... آما اننه نین حمدی سوره لرینی 
ائشیدیردیم هله...

***

گوپ... گوپ... گوپ...
گوپبولتو سسینه آییلدیم. گون گلمیشدی گؤیون اورتاسینا. ائودن هایـ  کولک 
حیَطه.  ائندیم  اووشدورا  ـ  اووشدورا  گؤزلریمی  دوروب  گلیردی.  سس لری 
زوبئیده خانیم گلمیشدی، آنام ال بیرلیکده پالتار یووردوالر. ایکی هفته دن بیر 
زوبئیده خانیم گلردی پالتار یوماغا.  پالتار یووان گون ائویمیزین آلتی اوستونه 
گلردی. ایکیـ  اوچ دانا تشتده پالتارالری ایسالداردیالر، نم نئچه دانا میس جام 
دوزردیلر حیَطین آراسینا. بوردان اورا، اوردان بورا شریت چکردیلر. چایدان 
بیری  آالردی،  پسابین  بیری  یوواردی،  بیری  قیزدیراردیالر،   سو  چایدان  ـ 
ـ  بیر ویریم  بیری سیخیب سیلکیب آساردی شریته.  سووا چکیب پاکالردی، 

شیپبیلداق سالیناردی کی گل گؤره سن! 
 اننه او باشدا، گیالس آغاجی نین آلتیندا پاالز سالیب اوتورموشدو ات دؤیوردو 

دیبه کده. اوجا سالم وئریب، گئدیب قیسیلدیم اننه نین بؤیرونه.
- اننه،  حئیوان زوبئیده خانیم چوخ یورولور هاااا.

آبیاریمیز  اونداکی  کی.  د ییردی  بئله  قدیم  شاهگونودی.  یورولماسی،  نه   -
آپاراردی چشمه ده سووا چکیب گتیرردی  یوخیدی  قیرنا  یوخیدی، حیه طده 
نووددانالردان  دوناردی،  گؤیده  توپورجک  شخته سینده،  قیشین  اسکیلری. 
قیروو آسالناردی، چشمه دن قئییدنده اللری جیریق جیریق اوالردی. اوشاغین 
اسکیلرینی، موشامباسینی، نمنه کی دَ ییشمیشدوخ ییغاردیخ پوتدوغا، پیالستیح 
ایکی دانا دا مراغا صابینی قویاردیخ، آیری صابین فاب  اوندا.  زات یوخیدی 
زات دا اولمازدی او زمان، »سن آلاله زوبئیده خانیم ساری یئرلرین چشمه ده 
صابین نان سورت تمیز یو«، دئیردیخ. سورا دا یودوخالرینی گتیرردی: »سریم 

یا گئدیم؟«                              
 »زوبئیده خانیم الیمده ایشیم وار الیوه قوربان سر گئت«، یا دا »قوی گئت اؤزوم 

سررم« دئیردوخ.
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سویو  یئنردیخ  پیلله  ایکی  اون  بیلیم  نه  پیلله،  اون  واریدی،  سردابا  قدیم   
دولدوراردیخ گتیریب ایشله دردیخ. آی موصوبت چکردوخ.

حیرصینی  بیل  ائله  دا  آز  بیر  دیبکده.  دؤیوردو  اتی  دئییب  قدیملردن  اننه 
گوجویله  وار  کیمی  آلیرمیش  انتقامینی  چتینلیکلرین  بیلیم  نه  سویودوردو، 

دیبک دسته سینی قالدیریب ائندیریب چیرپیردی دیبه یین ایچینه.
دیبک، آغاجین کؤتویوندن دوز لردی. کؤتویون آراسینی اود ایله یاندیراردیالر، 
ـ  سورتوب تمیزلردیلر،  چوخورالشاردی. سونرا او چوخور یئری  سورتوب 
آدام  دؤیه نه جن  اتی  اوالردی،  داشدان  ده  دسته سی  دیبک  اوالردی.  آغاپباغ 

بیلک دن دوشردی.
اننه اتی اوقدر دیبه حده دؤیردی- دؤیردی  ات قووه لنردی. سورا دا پیشمیش 

لپه نی دؤیردی.
»بیر ايکی نلبکی 

 اوش دؤؤت قاپینی اؤت
بئش آلتی، سموار آلتی

يئددی سکگیز فیرنگیز
دوققوز اون، قیرمیزی دون

اون بیر اون ايکی، ائرمنی بؤرکی...«
قیزالرین اویناماق سسی، گولوشوب میرتداشما سسی گلیردی کوچه دن.

»قارقا دئیر قااار قار / قجله دئیر زهريمار/ سئرچه دئیر سنه نه وار!«
 من ده دوروردوم چایـ  چؤرگیمی یئییب چیخام کوچه یه، بیردن هارای- بیداد 
قالخدی. اوغالنالرین باغیرتیسی، هووویـ  هوووووی  هویالماالری، اوجادان- 
اوغولالری...  نامردین  قاپییا.  قاچدیم  دوردوم  گلدی.  سسلری  فیشقا  اوجادان 
اله  بیله سینی  باسیب  داشا  گؤتورموشدولر.  قوپاالغین  جاوادین  دلی  ده  یئنه 
سالیب گولوردولر. دلی جاواد دا قولالرینی اوز-گؤزونه، باشینا حایل ائله ییب 
»وورمایین  یامانالییب  اونالری  دؤنوب  دا  آرادا  الیندن.  اونالرین  قاچیردی 
کؤپه ی اوشاغالری، نیه داش آتیسیز...« دئیه باغیریردی. داشالر یازیغین اویان 
ـ بویانینا دَ ییردی، آما اوشاقالرال اوینورموش کیمی، بیر تهر خوشو دا گلیردی 

سانکی. او یامانالدیقجا، اوغالنالر الپ بترله دیردیلر. 
-اننه ا... ا... اننه گه...گه... گه قویما...دلی جاوادی وورولال...تئزول گه...
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بئل  ده  هم  یاتمیشدی،  آیاق الری  هم  ایسته دی،  گلمک  دوروب  دیک  اننه 
بوخونو قوروموشدو...

-ائیوای... تئزول اننه، ایندی دلی جاوادی اؤلدوره للر گه ه ه ه ه...
- گؤنو قئییمدی، ایت جانی وار، قوخما اؤلمز!

اننه قاپی یا گلینجه من یاریجان اولدوم. 
اوتانمیسز؟«  اریییب  اؤلوب  بو؟  تای-توشوزدی  گلسین!  اوزوزه  »تووو 

چیمخیراراق اننه م چیخدی قاپییا. 
بیره دئیه سن قورباغا گؤلونه داش آتدیالر. دلی جاواد گلیب سیغیندی  بیردن 
بیزیم قاپییا، اوغالنالر دا بیر بیر  ج-نین دیبینه ر- )جیرماق( قویوب سوزولوب 

اکیلدیلر. 
بی  دا  آلنیندان  اولموشدو،  جیریق  جیریق-  پالتارالری  جاواد،  دلی  حئیوان 

جیققیلی قان گلیردی. 
- قاچ او آفتافانی حوضدان دولدور گتی بورا اوز گؤزونه سو آخیتسین. -دئدی 

اننه م.
زادی  یاشی   30 بیلیم  نه  کیشی  ایدی.  بیر  گؤوده لی  بویلو،  اوجا  جاواد  دلی 
بیر  دؤولتلی  چوخ  دئیردیلر  باالجایدی.  آز  بیر  گؤره  بدنینه  باشی  اوالردی. 
عایله نین اوغلویموش. قارداشی گؤروب بونون عاغلی یوخدور دده  مالیسینی 
یئییبمیش. هر کیم هاردا اونو گؤرسه یدی، بااللی- بؤیوکلو اونو داشا باساردی. 

او ایسه فقط اونالرین الیندن قاچیب جانینی قورتارماق ایستردی. 
سویو تؤکدوم ال- اوزونو بیر شیختا لیلیخالدی. ائله فاغیر- فاغیر باخیردی کی 

گؤزلریمه. 
- اوتو بوردا دووار دیبینده گئدیم سنه یئماخ گتیریم. دئدی اننه م.

معصومجا  گولومسونوردو.  باخیب  منه  دیبینده.  دووار  اوتوردو  چؤمبه لیب 
گولوشو واریدی دوداقالریندا. اوشاق باخیشینا داها چوخ بنزیردی باخیشی.

قاشسیننا!- اوالرا داش آت  ده  اوغالن الری وورموسان؟ سن  یومولوب  نیه   -
دئدیم

- یوووو جاواد پیس اوعالن دیی، جاواد دلی د یی کی داش آتسین!- دئدی، 
باالجا بیر اوشاق لحنی ایله.

اننه م دونن گئجه دن قالمیش دویو خوروشون آرتیغینی قیزدیریب ایکی پارچا 
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پیلو  دا  او  الینه،  جاوادین  دلی  وئردی  گتیریب  کاسادا  جینقو  بیر  کوکه  ایله 
خوروشو چؤرکله بورماالدی، آجلیقدان قورتولموش بیر اؤژ  کیمی بیلمیردی 
آغزینا یئسین یا بورنونا... دوزون دئسم، من ایندی ده باش تاپمیرام نیه اونا دلی 

دئییردیلر، منجه اونا داش آتان الرا دلی دئمک داها دوغرو اوالردی. 
اننه گلیب اوتوردو گینه ده دیبک باشیندا. »قاپینی ایشکیلله گل ایچری« دئدی 

منه ده. 
اداالری  اونون  باخام.  جاوادا  دلی  ایستیردیم  ایستمیردیم.  گلمک  ائوه  من 

خوشوما گلیردی. اننه م منی یاخشی تانیردی، دئدی:
- قاش گه سنه مالال نصرالددین نغیلی دئییم.

قاپینی ایشگیلله ییب گلیب اوتدوم اننه نین یانیندا.
- هن، دئنه گؤراخ!

- بیر گون مالالنین آروادی قوناخ گئدیرمیش. گؤتورر پنیری قویار صاندیغا 
آغزینا دا قیفیل ویرار.

- نیه؟
مالال  البید  بولوم،  نه   -
اوالر،  اذان  قارینپئیمیش. 
قئییدر  آروادی  مالالنین 
الینده  مالالنین  گؤرر 
هئی  چؤرح،  پارچا  بیر 
قیفیال  سورتور  قوپاردیر 
سوروشار:  آعزینا.  قویور 
دئیر:  مالال  قئیریسن؟«،  »نه 
چؤرح  قیفیل  نه،  »هئچ 
آروادی  مالالنین  یئییرم!« 
چیخاردیب  بوعما  بیر 
تیکیلمه سین  »ائوین  دیییر: 
بیر  خئیرلی،  باشی  آی 
یئیه  چؤرح  یاوان  گون 

بیلمیسن؟!«
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ایکیمیز ده گولدوک. »یازیخ مالال« دئدیم.
- بیر گون ده، مالال اوتوروب دوروب ایکی ایاغینی بیر باشماغا سوخموشدی 

کی، گؤره سن آدام او نوودانین باشینا چیخسا نوالر؟
آروادی دا دئییر نوالجاخ، آدام دوشر قول- قیچی سینار، قانینا قلتان اوالر.

آما گینه ده مالال ال چحمیییب هرگون نوودانا باخیب حسرتینن دئییردی: »بیر 
او نوودانین باشینا چیخسایدیم!« 

بیرگون مالالنین آروادی چیخیب گئدر مرثیه یه، قاش قراالن واخت گلر گؤرر 
مالال حیَطده ییخیلیب نوودانین آعزیندا قانینا بله شیب زاریلدیر. دئیر: »واخسئی 
قیچین  ـ  قول  ییخیالسان  دئمه دیم  به  باشیوا؟  سالدین  داشی  آخیرده  کیشی! 

سینار؟« مالال دئیر: »اوسسون آروات، عوضینده نوودان مشقیندن دوشدوم!«
آراسیندا  ائل  اوالراق  دئییم  بیر  ده  ایندی  دوشمک«  مشقیندن  »نوودان 

ایشلنمکده دیر. 
من  گئتدی.  میپپاغا  ائله ییب  ییغیش  ـ  ییر  قورتولدی،  دؤیمکدن  ات  اننه 
اننه نین ال ـ آیاغینا  پاالزی بوکوب ویردیم قولتوغوما، سیرتیق پیشیک کیمی 
گتیردی،  اون  گتیردی،  یومورتا  گئتدیم.  دیبینجه  کیمی  کؤلگه  دوالشاراق، 
ادووا  خئیلک  قوورولوسو،  سوغان  گیله نار،  قوری  قاخ،  گیرده کان،  زریش، 
کوفته لری  قویوب  ایچینه  کوفته نین  گتیردی  ملزمه  نققده  نم  خالصه  فیالن... 

سالسین. 
- ساری کؤکوموز قورتولوب، تئز قاچ دربت باشیننان آل گه.

- ساری کؤحسوز اولماز؟
اننه بورنونو یئلله ندیریب بیر باخدی اوزومه، من ده تکلیفیمی بیلدیم!

مامانیمنان پول آلیب دوشدوم یوال. گون اورتایا آز قالیردی. بو واختالر کوچه میز 
خلوتلشردی. اننه دئیردی چیخما جویوت توتار، آما ایشی دوشنده بیلمیرم نیه 
ایدی.  دؤحتور  واریدی  قونشوموز  بیر  قورخوتمازدی!  مویوتدن  ـ   جویوت 
دؤحتور  اؤرتولودو.  قاپیالری  گؤردوم  باخدیم  ایدی.  خاریجه لی  دا  آروادی 
گیلین ایین ـ باشالری، گؤتورـ قویالری بیزلردن فرقلی ایدی. نییه گیزله دیم، 
هردن قاپی نین چاتداغیندان زادینددان گودردیم اونالری! دؤحتورون قیزینین 
باالجا قوزویا بنزر بیر ایتی واریدی. بوی بوخونو باالجا اولسا دا هورنده کره نئی 
کیمین گوبود سس چیخاردی بیله سیندن. اونو هوردورمگه جانیم جیجیشردی! 
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کوشقوردام،   ایتی  بویالنام  قاپیدان  گئتدیم  کؤپئیولی!  بیلردی  چوخ  آدامنان 
آدام  چوخلو  گؤردوم   اویانلیق،  قاپی  یئددی  آلتی  اؤتور!  میرتیندان  بئله  ائله 
ییغیشیب. ایتی اؤتوروب احتیاطال ازدحاما یاخینالشدیم. سس صدا یوخیدی، 
گیلین  اردشیر  گؤزلوک  قارا  گؤزلرینده  کیشی،  هئزومپا  نفر  آلتی  بئش  آما 
پیچیلداشیب  گؤرونوردولر.  مشکوک  چوخ  ائلیردیلر.  گل  ـ  گئت  قاپیسیندا 
سس ـ سمیرسیز هئی ائوه گیریب چیخیردیالر. قورخدوم. قورخومدان چیشیم 
گلدی. سوزولوب حاج فرج گیلین باالجا داالنیندا گیزلنیب ایزله دیم. بیر آندا 
ائودن  یاپیشیب  قولوندان  بو  ـ  قول  او  اردشیرین  ایکیسی  کیشیلردن  گؤردوم 
ایستیرلر.  تپمک  ماشینا  ساخالدیقالری  آغزیندا  قاپی  زورال  و  چیخارتدیالر 
گؤزومه  گؤزو  اردشیرین  باخیردیم.  بویالنمیشدیم  من  دیر نیردی.  اردشیر 
الیمدن  ساتاشدی. او کؤورلدی. من اورکلندیم. جینقیریمی دا چیخارتمادیم. 
هئچ نه گلمیردی. باخیشیمال اونا »باغیشال« دئدیم. او ایسه، گولومسونن کیمی 
اردشیرین  منه.  سانکی  دئدی  یوخدور«  عیبی  »اولسون  ایله  باخیشی  اولدو، 
باخیشیندا اومود واریدی، دیرنج واریدی، گؤزل بیر عیناد واریدی... قارانلیقالرا 

قارشی آیدین بیر ایشیق واریدی...
اردشیری آپاردیالر.

من او گئجه، اردشیرین منه وئردیگی »ماهی سیاه کوچولو« نو بیر داها اوخودوم 
و سانیرام او گئجه، همن او گئجه من بؤيودوم.  
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قیزالرنئجهنیشانالناردیالر
2 – جی بؤلوم

                                             اولدوز صادق

قايناق شخص: 
رقیه خالقی،  133۸ تبریزین بارینج محله سی، 

فوق دیپلم، توپالما تاریخی :1392   

بیرلیکده حیطده  باجیالریمال  ده  قیزالری،  هم  قونشو  یاشیمدایدیم.  اوچ  اون 
اوینویوردوم. آنامین بارماق باجیسی* بیزه گلدی. بیرآزدان خاالجان ـ آنامین 
هر  گلیب،  َحیطه  آنام  سونرا  گئدندن  دئیردیلرـ  خاالجان  باجیسینا  بارماق 
بارماغیما  اوزوک  قیزیل  بیر  سونرا  قویوب،  تیکه سی  نابات  آغزینا  بیریمیزین 

تاخدی. من سونرا بیلدیم آنام منی بارماق باجیسی نین اوغلونا اره وئریب!
آتام منی خاالجانین اوغلونا وئرمک ایسته میردی دئییردی کوچه ده، قفه ده اونون 
»وهابی« اولدوغونو دئییرلر. آنام آیاغینی گئیدی بیر باشماغا کی،  باجیسینا یوخ 

دئیه بیلمز. بئله لیکله نیشانالندیم.
سونراالر بیلدیم نیشانلیم وهابی دئییلدی، سیاسی اولدوغونا گؤره بئله دئییردیلر. 
منی آنام اره وئردیگنه گؤره هر زامان بیزیم هاوامیزی ساخالردی، آتام اجازه 
اصرارلی  نیشانلیم  گؤروشم،آمما  نیشانلیمال  حالدا،  اوالن  نیشانلی  وئرمزدی 
بیریمیزله  بیرـ  بیزی  اولمایاندا،   ائوده  آتام  آنام،  بیر  دن  هر  گؤره  اولدوغونا 
گؤروشدوَرردی. نیشانلیم منیم اوچون کتاب یولالردی. خاالجان گؤی )تره/ 
آلماغا  باجیمی گؤی  آنام خیردا  ساتاردی،  قونشوالرا  ـ  قوهوم  اکیب  سبزي( 
یولالیاندا، نیشانلیم منیم اوچون مکتوب، کتاب گؤندرردی. گاهدان مکتوبدا 
گؤروشردیک.  باغالریمیزدا  چوخراق  یازاردی،  مکانی  گؤروشدویوموز 
نیشانلیمی چوخ سئویردیم، مکتبده اوشاق الر هویدی ـ هویدی باسیب »اونون 
نیشانلیسی وهابیدی« دئدیکلرینده ده گیزلین آغالییب هئچ کیمسه یه دئمزدیم. 
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گؤره  منه  آنام  ایله  آتام 
آتام  دارتیشاردیالر،  چوخ 
ائویمیزه  قفه دن  دفعه  هر 
اوقاتی  قاییتدیغیندا 
هئچ  آنامال  پوزوالردی، 

یوال گئتمزدی.
بیریمیزله  بیرـ  بیزیم   
گؤره  گؤروشدویوموزه 
کی،  بز میشدیلر  سؤز 
بیر  آنام  دئییلم.  قیز  من 
من  آمما  دئمزدی  سؤز 
دؤننده  گؤروشدن  هر 
نیگران  نئجه  گؤرردیم 
نیشانلیم  باخیر.  منه  حالدا 

قاالردی،  آچیق  آغزی  کسین  هر  دوز َنردی  گئیینیب  ائله  کئچنده  کوچه دن 
هر کسین سؤزلری اورگیمه توخونسایدی، آمما اونو گؤردویومده هامییا پوز 
وئرردیم. بئش ـ آلتی ایل نیشانلی قاالندان سونرا، اون سکگیز  یاشیمدا کبینیم 

کسیلدی.
***

بیرلرینی چوخ سئودیکلرینه گؤره  غدیری  بیرـ  قادین  اوالن  ایکی دوست   *
خم بایرامی گونو قرار وئرردیلر باجی اولسونالر. ایکی باالجا بارماقالرینی بیر 

ـ بیرلرینه دویومله ییب اوخویاردیالر: 
»آدين ندير، باجی     

اوستونده وار، تاجی
قیامتین اوزونه قدر    

اولدوم سن نن صیغه باجی«

باجیالر  صیغه  قاالردیالر،  اوالراق  باجی  قدر  زامانا  یاشادیغی  باجیالر  بارماق 
آییرماق  جاندان  بارماغی  آمما  بیلردی  پوزوال  باجیلیق الری  ائله ییب  باطیل  صیغه نی 

اولمادیغینا گؤره بارماق باجیلیغی پوزولمازدی.
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اورتاقآرزوالر
                رقیه علی قلیان »الله« 

هر واخت بئکارالیاندا، کوچه قاپیسینی سیلیب سوپوروب، بیر خیردا پاالز سالیب 
دئیردی:  آنام  اوینایاردیق.  اوشاقالرینان  قونشو  دوزوب  اویونجاقالریمیزی 
بو  گؤره سن  اوینایاق.  کوچه ده  سئوردیک  بیز  آمما  اوینایین!«  حیطده  »گلین 
یا قادینلیق حیسلری  بؤلومونو یامسیالماق و  بیر  اویناماق حیاتین  قوناق- باجی 
ایدی؟ بو اویونالر بئله جوشار، بئله دولغون، بئله سئومه لی اویون  ایدیالر کی، 

ایچینده چوخلو حسرتلر ده واریدی. 
قونشوموزون قیزی، روَحن ـ ین گؤزلرینی یوموب ـ آچان قولچاغی وار ایدی، 
بونا گؤره اونا دئییردیک حتماً گلسین کی، قولچاغین گلین بزیه ک. قولچاغی 
گؤرمک همن تئز گؤتوروب باشینا تور سالیب دیرناقالرینا مانیکور یاخاردیم. 
بیر ایکی گون ده آپاریم بو گلین  بیر گون اوتانا- اوتانا دئدیم: »روحن قوی 
آنام  »یوخ،  دئدی:  او  ائله مرم«.  زاد  هئچ  قورخما  اولسون.  قوناغیم  منیم  باال 
قانالر  دالغا  دالغا-  اورییمدن  زامان  بو  آپاردی.  قولچاغی گؤتوروب  قویماز«. 
و  قابالما  آلمینیوم  باالجا  قاجیق،  ـ  قاب  ساخسی  اویونجاقالریم  منیم  آخدی. 
بیر ده یاپیشقان ایستکان ـ نلبکی ایله سماور ایدی. قونشوموزون نوه  سی، روقیه 
مندن ده یوخسولودو. اونون هئچ زادی یوخودو. یئمکلری ده منیم آنام وئرردی 
دوغراردیق خورک بیشیرردیک. آمما دوغرو دئسم او زامان اوشاقلیق دیله ییم 
و سون ایستگیم بیر گؤزلرینی یوموب آچان قولچاق ایدی. بو هوس هر زامان 
اونا  گوندوز  گئجه-  زامان  هر  ایدی.  دیرچه لمه ده  آرتیق  دا  داها  ایچریمده 
فیکیرلشیردیم و اونا فیکیرلشن چاغالر ایچریمده دادلی بیر دوروم یارانیردی. 
بو  زامان  هئچ  ایسته میردیم.  اوزومک  ال  خیالدان  سئویملی  بو  زامان  هئچ  من 
سونسوز ایستگین حسرتلرینی دیلیمه گتیره بیلمیردیم. درس کالسیندا کتابالرین 
گئنیش  خیالیمین  اونو  گؤروردوم.  قولچاغی  او  اورتاسیندا  واراقالرینین 
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اویونجاق  آنالریندا چئشیدلی شکیل لرده چکیردیم. گؤی گؤزلو، ساری تئللی 
گؤزل  او  چالیردیم.  الی  ـ  الی  یاتیردیب  سالیب  اوسته  دیزیم  قولچاغیمی 
تئللرینی داراییب هؤروردوم. سانکی بیر عاشیق آنایدیم. خیالالریم گؤزومون 
اؤنونده دیرچه لیردی. ائله بو خیالین درینلیگینه جومموشدوم کی، بیردن آتام 
چاغیردی: »قیزیم منه بیر چای گتیر!«. من اؤز خیالالریمدا ایکن آتامین سسینی 
ده  بلکه  ایستگه  بو  اولور!  سونسوز  قدر  نه  حسرتی  اوشاقلیق  ائشیدمه میشدیم. 
دومانلی  نیسگیل لریمی  بوتون  باخیب  آتاما  باخیشال  دولغون  ایدیم.  حاقلی 
آهال پوسگوردوم. بو سئوینجلی ایستگین حسرتیندن ایکی آی کئچمه میشدی 
کی، بیر گون ائویمیزین تاقجاسیندا گؤزلرین یوموب ـ آچان بیر تزه قولچاق 

گؤردوم.  
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دانیشیق


ساخسیچیلیقصنعتکاري
ملیحهخانیمژالهپور           

                                                                       احد فرهمندي
                                                             1392/9/20، تبریز

ملیحه  خانم ژاله پور تورپاقدا اؤزونو تاپیب، پالچیقدان هنر گولو بئجردن 
قاتیلیب،  یارادیجیلغینا  ساخسیچیلیق  ایله  وجودو  تام  او  صنعتکاردیر. 
سس سیز ـ  سمیرسیز تورپاغي معنا دولو اثرلره چئویریر. آنا تورپاقال آخار 
ساخسیچیلیق  یارالدیر،  گؤرونتولر  پارالق  اوخشایان  گؤزلري  سودان، 
چرخیني فیرالدارکن سانکي هر دوالنیشیندا انسانلیق مقامیني یوکسلدیر. 
صنعتکاریمیز رسام اوالراق، الي پالچیقال بویاقدا اورک یازیالریني، بوم 
اوزرینده یوخ، تورپاغین جانینا جاالییب، پاک دویغوالریني ساخسیچیلیق 
قاالرقیالشدیریر. یارانیشین اساسي اوالن: اود، سو، یئل، تورپاقدان گوج 
ملیحه خانیم  یارالدیر.  گؤزل  ده  نه  و  گلیر  یاراتماغي  یاراتدیقجا  آلیب 
آزجا  جهازالریندان  اونون  دا،  یاشاسا  دونیاسیندا  تکنولوژي  ایندیکي 
گوجلو  قولالناراق،  آراجالریندان  کئچمیش  صنعتین  بو  فایداالنیب، 
کیملیگیني  ساخسیالردا  دولو  هنر  یاراتدیغي  دایانیب،  کئچمیشینه 
معنوي  یاراتماقال  اونالري  یوخ،  قازانج  مادي  اثرلریندن  قوروماقدادیر. 

درینلشمک سوراغیندادیر. 
1392-جي ایلین آذر آیي نین 20-جي گونو، ائل بیلیمي قادینالر بؤلومونون 
بیر نئچه اویه سي ایله او جمله دن خانیمالر: نیگار خیاوي، سوسن نواده ي 
زولفقاري،  زکیه  زلفي،  رقیه  طهماسب پور،  فاطمه  کبیري،  رقیه  رضي، 
اولدوز صادق و بیر نئچه ماراقلي خانیمال  بیرگه، ملیحه خانیمین گؤروشونه 
اطرافلي  چئوره سینده  صنعتي  ساخسیچیلیق   گؤروشده  بو  گئتدیک. 
جاوابالدي.  یئتریجه سینه  ژاله پور  خانیم  ملیحه  سایین  سوروالریمیزي 

آشاغیدا اوخویاجاغینیز سطیرلر همین دانیشیغین محصولودور. 
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*اؤزوزو اوخوجوالريمیزا تانیتديرين لطفا!
دیپلم  بورادا  ائله  دوغولموشام.  تبریزده  ایلده  1342-جي  ژاله پور  ملیحه  من 
ایشلر  حجمي  چکیرم.  رسملر  اوزرینده  ساخسي  ایلدن  1375-جي  آلمیشام. 
و حجمي  مقدم  تطهیري  فریده  خانم  اوستادیم  ایشلریمده  رسیم  ده گؤرورم. 
ایشلریمده دونیاالریني َدییشمیش رحمتلیک اوستاد عباس و احمد آقا قابچي 

جنابالري اولوبالر. 
* نئجه اولدو بو هنری سئچدينیز؟ 

تورپاق ایله ایشله مک منه چوخ روحیه وئریب، ایچریمي ساکیتلشدیریر. 
*سیز اوشاقلیغیزدا تورپاغینان چوخ اوينارديز؟ 

چوخ  رسیم  چکمگي  اما  اوینامامیشام.  تورپاغینان  اصال  اوشاقلیقدا  یوخ، 
سئوردیم، سونرا اونو داها حرفه یي اؤیرنمک اوچون اوستاد یانینا گئتدیم.
*سیز ساخسیچیلیق صنعتي نین هانسي مرحله سیندن اؤيرنمگه باشالمیسیز؟

اوزرینه  کاشیالرین  ایشلردیم،  کاشي  اؤنجه  باشالمادان  ایشلره  حجمي  من 
تکمیل  ایله  یاردیمي  ین  مقدم ـ  خانم  ایشي  بو  چکردیم،  رسیملر  سئودیگیم 

ائتدیم، سونرا حجمي ایشلري اوستاد قابچي گیلدن اؤیرندیم. 

ساغدان سوال: سوسن نواده ي رضي، نیگار خیاوي، احد فرهمندي، خانم جودي، ملیحه ژاله پور، زکیه زولفقاري 
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*چوخ يئرلي اوالردي ايشلريزدن بیرينین تورپاق حالیندان تا بیر هنري اثره 
گلیب چیخما پروسه سینی آچیقالياسیز؟ 

دئییلیر.  تورپاغي  کائولن  اونا  گلر.  زنوزدان  تورپاق  مخصوص  ایشلره  بیزیم 
اوالندان  آماده  پالچیق  یوغرولور.  بیرگه  اونال  قاتیلیب  توزو  شیشه  تورپاغا  بو 
سونرا، چرخین اوستونده ایسته نیلن حجمي ایشه چئوریلیر. آرتیقالري آلینیب 
تمیزلشمک اوچون تاراش وئریلیر، قورویاندان سونرا اوزرینده رسیم چکیلیر، 
گؤتورولور،  کسیلیب  یئرلري  بعضي  اوچون  اونون  اولسون.  قازیلما  بیلر  اوال 
سونرا  بوندان  آرتیریلیر.  پالچیق  اوچون  گؤرونمک  قاباریق  یئرلري  بعضي 
ایلک  سونرا  قورویاندان  وورولوب،   بویاق  اویغون  رسمینه  وورولور.  بویاق 
قویولور،  کوره یه  اوالن  تنظیم  درجه  یه   750 ایستیلیگي  اوچون  پیشمک  دؤنه 
ساخسي  دور.  خام پخت  دئسک  فارسجا  پیشمک«  »خام  آدي  مرحله نین  بو 
پیشیب کوره دن چیخاندان سونرا کامل سویویوب لعاب وورولور. بو مرحله ده 
یئنه آرتیقالري تمیزله نیب بیر داها ایستیلیگي 1000 یا دا 1050 درجه یه تنظیم 
اوالن کوره یه قویولور. پیشیرمه ایشی قورتوالندان سونرا کوره دن چیخاریلیب 
ایشي  ساخسي نین  رسیملي  بیتدیکده  مراحل  بو  سویوماغي چکر.  گون  ایکي 
سونا چاتیر و بیر هنري اثره چئوریلیر، اونون نه قدر َدیرلي اولماسي یاراداني نین 

باجاریغینا باغلیدیر. 

کاسه بشقاب طرح سلطان آباد
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*ساخسي ايشلريزين خام ماتريالالريني اله گتیرمک اوچون بیر چتینلیگینیز اولورمو؟ 
بویاقالریمیز معدني بویاقدیر تهراندان آلیریق، تورپاغي دا قابچي جنابالري و 
)خانه  ده  ائویندن  ساخسي  ماتریالالری  بو  گتیریرلر،  زونوزدان  فخرایي  آقاي 
سفال تبریز( ساتین آلماق اولور. هزینه لري بو گونه کیمي ائله  ده آغیر دئییلدي، 
بیلیردیک  تاپا  لعاب  بویاقال  خارجي  کئچمیشده  باهاالشیر.  گئده  ـ  گئت  اما 
قناعت  اوالنالرا  تولید  اؤلکه ده  ده  بیز  یوخدور،  اونالردان  ایندي  آنجاق 
ائدیریک. ساخسیچیلیغا ان اؤنملي ابزارالردان بیري کوره ، بیري ده چرخدیر. 
گوموش  قلع،  کائولن،  اوالر:  آپارماق  آد  ماتریالالردان  بو  عالوه  بونالردان 

توزو، شاموت، پیشمیش کرپیجین توزو و ... 

*نئچه نوع کوره و چرخ وار ؟ 
کوره اوچ نوع دور. 1ـ سنتي کوره دیر، اوندا 200 پارچا ساخسیني پیشیرمک 
اوالر.2ـ  الکتریک کوره )کوره  برقي(، اوچ پارچا ساخسیني اوندا پیشیرمک 
اوالر. 3ـ ال کوره سي  )کوره ي دستي(. چرخلر ده ایکي نوعدور. بیري آیاقال 
فیرالنیر او سنتي دیر و چوخ زحمت آپاریر. باشقاسي دا الکتریکي چرخدیر او 

دا دینامینان ایشله ییر، ایشلتمگي چوخ راحاتدیر. 

*ايندي تبريزده سنتي کوره لردن وارديرمي؟ 
بلي تبریزده آقاي قابچي گیلین وار، بیر ده ساخسي ائوینده )خانه سفال تبریز( 
بیر سنتي کوره وار. ایشیمیز اوالندا هر ساخسیچي بیر نئچه ایشیني او کوره یه 
اؤزل  قاالن  یوخوموزدور.  محدودیت  ده  هئچ  پیشیر ریک،  بیرلیکده  قویوب 
اؤزلیگي  بیر  الکتریک کوره لرین  پیشیرریک.  الکتریک کوره ده  ایشلریمیزي 
بیلیر.  اودورکي ساخسیچي اونون ایستیلیگیني ایسته دیگي درجه ده تنظیم ائده 
ایدي،  وار  کارگاهیم  کئچمیشده  منیم  اولور.  ائله مک  ده  کرایه  کوره ني  بو 

عایله وي ایشلریمه گؤره ایندي ائوده ایشله ییرم. 

*کوره لرين ايستیلک درجه سیني هانسي اؤلچولر اساسیندا تنظیم ائديرسیز؟ 
ساخسي نین  ایشله دیگیمیز  ده  بیر  باغلیدي،  تورپاغینا  تنظیملنمه سي  اونالرین 

تکنیکینه گؤره اولور. 
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*بو صنعتده احیا ياخود راکو تکنیکي نه دئمک دير؟ 
اونا اؤزل  »راکو« تکنیکینده ساخسي نین قاالرقیلیغیني گوجلندیرمک اوچون، 
بویاق  آرتیریلیر،   ... و  توزو(  ساخسي نین  )پیشمیش  شاموت  مثال:  ماتریال الر 
اوالن  دمیري  ایسته نیلن  و  مس  قلع،  توزو،  گوموش  ترکیبینده  وورولمادان، 
قدر  او  کوره ده   زامان،  پیشن  قویولور،  کوره یه  آرتیریلیب  لعابا  ماده   بیر  هر 
قالمالي دیر کي،  اصطالحا پول کیمي قیزارسین، او حالدا ساخسي اؤزل بیر انبر 
آغاج  بو وضعیتده  قویولور،  اوستونه  اوغونتوالرینین  آغاج  ایله گؤتورولوب، 
اکسیژني  اونون  وضعیتده  بئله  خفه لنیر،  اود  حالدا  او  آلوالنیر،  اوغونتوالري 
مثال  قاییدیر.  اصل لرینه  اؤز  ماتریاالر  بوتون  اوالن  ایچینده  آلینیر، ساخسي نین 
مس،  مس اولور، قلع، قلع اولور و گوموش ...  بو ایشي تهرانین هنر دانشگاهیندا 
، انگلستان دان گلن بیر ایرانلي  نین کئچیردیگي اؤزل کالس دا اؤیرندیم، اونون 

آدینا »راکو« دئییرلر. 

کؤکلو  آذربايجانیمیزين  رسیملرده  ايشله ديگینیز  اوزرينده  *ساخسیالرين 
فولکلوروندان ايز گؤرمک اوالرمي؟

من ایشلریمین نه شکیلده اولماسي اوچون اؤنجه دن فیکیرلشمرم، الیمي پالچیغا 
قاتاندان سونرا، اونون ایچیندن بیرزاد چیخار، حتي رنگلر ده ایشي گؤره ـ گؤره 
و  جاالییرام  فولکلوروموزو  ایشلریمه  اؤز  ایستمز  ایسترـ  من  یارانار.  ذهنیمده 
ایش  ایش گؤرمه میشم،  دا سفارشي  بیلمز. هئچ واخت  اوال  قیراقدا  دا  بوندان 
منیم ایچیمدن دوغولمالیدیر، یوخسا ایشلمرم. چالیشارام ایشلریم مطلق تقلیددن 

اوزاق اولسون، باشقاسي ایشله ین بیر ایشي بیر داها ایشله مکدن چکینرم.
 

*سیز بیر آذربايجانلي اوالراق کیملیگینیزي گؤستريب،  بیر گوجلو کئچمیشه 
باغلي اولدوغوزو  بیللنديرن بیر اثرلر ياراتمیسیز ؟

ایرانین  و  مخصوصدور  تبریزه  بویاق  آدلي  فیروزه  ایشله نن  صنعت ده  بو 
چالیشاریق  بیز  بیلمزلر،  چیخاردا  رنگي  بیر  بئله  دونیادا  حتي  شهرلرینده  باشقا 
بوتون اثرلریمیزده بو بویاقدان بیر ایز اولسون و ایشین تبریزه عاید اولدوغونو 
بویاغیني، هئچ کیم چیخاردا  فیروزه   استاد قابچي گیل چیخاردان  گؤسترسین. 

بیلمیر، حتي شاگردلري ده بو بویاغي چیخارتماغا قادر دئییرلر. 
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فیروزه اي  اؤزل  بو  سونرا،  َديیشندن  حیاتالريني  قابچي گیل  استاد  *سیزجه 
بوياغي، اونالرا تاي چیخاردان وار مي؟

اونالر بو مخصوص بویاغین سیرلرینی اوغلو اوستاد بؤیوک آقا قابچي جنابالرینا 
اؤیردیبلر، تقریبا اؤزلري چیخاردان بویاغا یاخین بویاق چیخاردا بیلیرلر، بلکه 
بیلدیلر.  چیخاردا  تاییني  بویاغین  او  سونرا  چوخاالندان  تجربه لري  گله جکده 
ساخسیچیلیقدا فیروزه اي  رنگ میسدن عمله  گلیر و اونون گؤزللیگي ده لعابینا 

باغلیدیر. 
*سیز بو گونه کیمي سئوديگینیز  ان گؤزل ساخسیني يارالدا بیلمیسیز؟

اؤنجه¬دن  چوخو  ایشلریمین  و  سئورم  چوخ  اوالیالري  سورجینده  ایش  من 
پالنالمادان، ایش زاماني شکیل و طرحي ذهنیمده یارانار و ایشین سونوندا، ان 
بئله  نئچه  بیر  دیر.  گؤرمک  چیخماغیني  کوره دن  ایشین  لحظه لریم،  هیجانلي 

ایشلریم وار اونالري چوخ سئورم. 
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*بوتون هنرلیلرده اؤزلرينه مخصوص بیر غرور و منّیت وار، اؤرنک اوچون بیر 
شاعر اؤزونو باشقاالريندان گوجلو بیلر، هابئله بیر موسیقي بسته کاري اؤزونو 

تايسیز سانار، ساخسیچیلیق صنعتینده ده بئله بیر دوروم وارمي؟ 
دئییرم:  اؤیرنجیلریمه  کالسدا  وار.  دوروم  بیر  بئله  ایشیمیزده  ده  بیزیم  ائله دي 
»من بو صنعتي چوخ زحمتله اله گتیرمیشم، کئچمیش ایللرین فیکري بوگون 
ده منده اولسایدي، بو هنرین چوخ گیزلین لئملریني سیزه دئمزدیم، اما ایندي 
داها ایسته میرم بیلدیکلریم سینه مده قالسین، اونالري چوخ راحاتلیقال سیزلرله 
اولدوغو  حسي  گیزلتمک  بیلیکلري  اؤزل  صنعتده  هر  ایستیرم.«  پایالشماق 

اوچون، بیزیم صنعتین اوستادالریندا دا ضعیف حالدا بئله بیر دوروم وار. 
*تبريزده ساخسیچیلیق صنعتینده استاد قابچي گیلدن سونرا کیمدن آد آپارا 

بیلرسیز؟
اجازه وئرین اؤزومو دئمه ییم، عایله ده اؤزومه مخصوص ائو ایشلري بوینومدا 
بیلمیرم،  قویا  ایندیکي دورومومدان آرتیق واخت  بو صنعته  اولدوغو اوچون، 
بو  اوچون،  قویدوغو  ساخسیچیلیغا  واختیني  بوتون  ي،  ـ  مقدم   خانم  فقط 

صنعت  ین یوکسک یئرینده گؤرورم. 

ساغدان سوال:  نیگار خیاوي، احد فرهمندي،  ملیحه ژاله پور
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*سیز قادين يوخ، بیر کیشي اولسايديز، فیکر ائديرسیز ايشلريز بو قدر ظرافتلي 
و اورگه ياتان اوالرديمي؟ 

وار  بیري  اؤیرنجیلردن  بیزیم  اوالردي.  فرقلي  ایشلریم  مطلق  اولسایدم  کیشي 
کیشي دیر، سرگیده ایشلرینه باخیردیم، طرح و رنگلرینده یومشاقلیق و اینجه لیک 
اوال  آقاالردا  طبیعي کي  یومشاقلیق  تؤره نن  ذهنینده  قادینالرین  گؤرموردوم، 
پول  اولسایدیم  ده کیشي  بیر  ایشدیر.  بیر  قادینسل  ایش  بو  ائله  بلکه  ده  بیلمز. 
چیخارتماق مجبوریتینده قاالردیم، اوندا ایشلریم بازار سئون اولوب، داها هنر 

ایزلریني ایتیرردي و بو گونکو یاراتدیغیم اثرلر اولمازدي. 
* نئچه ايلدی بو صنعتده اؤيرتمنلیگه باشالمیسیز؟ 

بري  ایلدن   5 آنجاق  خاطیرالمیرام،  وئرمکلریني  مجوز  منه  زامان  هانسي 
اؤیرتمنلیگه باشالمیشام. 

* مجوزيزي هانسي اداره وئريب؟ 
بیز اول میراث فرهنگي یه باغلي ایدیک، آنجاق ایندي صنایع دستي اداره سینه 

باغالنمیشیق. 
* اوستادلیق)اؤيرتمنلیک( مجوزيزي، اؤزل بیر سیناق آالندان سونرا وئريبلر؟ 
یوخ، من ایللر بویو سورکلي ساخسیچیلیق صنعتیله ایشله دیگیم اوچون، بوللو 

اثرلریمي گؤردولر، سونرا اوستادلیق و اؤیرتمنلیک مجوزي وئردیلر. 
* مجوز الده ائتمک اوچون خاص بیر اوستادالرين رايینی آلماق الزيمدير؟

بیز مجوز آالن زامان، بورادا بو هنردن ائله باشي چیخانالر یوخ ایدي، فقط خانم 
وئردیلر،  مجوز  دا  اونالر  تانیتدیردي،  فرهنگي یه  میراث  منی  او،  ایدي.  مقدم 

ایندیسه اؤیرتمنلیکله مشغول اولماق اوچون امتحان کچیرمک الزیمدی. 
آموزش  مراحلیندن  چئشیدلي  صنعتي نین  ساخسیچیلیق  کیمی  بوگونه   *

اوچون هرهانسی بیر سي دي يا کتاب حاضیرالمیسیز؟ 
ایشیمین  بیر  منیم  اما  بیلمه میشیک،  یا کتاب چیخارا  بیر سی دی  بئله  هله لیک 
بوتون مرحله لریندن، یعني باشالنیشیندان قورتولوشونا قدر شکیل لر چکمیشیک. 

*بو هنري اؤيرنمک اوچون اونا عايد کتابالر دا وارمي؟ 
کتاب یوخ، آنجاق طرح درسلریمیز وار. بو گونه کیمي ائله مدون کتاب یازیلماییب، اما 

عمومي سرگیلره قاتیلدیغیمیز اثرلردن بوروشور و سي دي وار. 
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*خصوصي کالسالرال عمومي کالرسالرين فرقي نه دير؟
عمومي کالسالردا بیر عمومي مرحله کئچیر و اؤیرنجیلرین هامیسینا مدرسه لر 
بیر یئرده درس وئریلیر. اما خصوص کالسالردا اؤیرنجي سئودیگیني  کیمي، 
نئچه  بیر  وئرن   درس  خصوصي  کي  آرتیرمالییام  ماراقالنیر.  آرتیق  و  اؤیرنیر 

اؤیرتمن وار، آنجاق کالس تشکیل ائتمک اوچون یئر امکانالری یوخدور. 
نه  اوچون  ياراتماق  ماراق  آرتیق  صنعتینه  ساخسیچیلیق  *اوخوجوالريمیزدا 

دئیه بیلرسیز؟ 
هر  اوالر،  سبب  یاخینالشماغا  اونا  ائتمک،  حس  یاخیندان  صنعتي  بو  منجه 
کوره دن  ساخسي،  او  قاتسا،  ال  ائتمگه  تولید  اثر  بیر  ایشینده  ساخسي  کیمسه 
ـ  گونو  ایله  یول  بو  ائله  و  وئره جک  لذت  اولدوقجا  ائده نینه  تولید  چیخاندا، 

گوندن ساخسییا عالقه سي آرتاجاق. 
*ائل بیلیمي اوخوجوالري هابئله باشقا ماراقلیالر، سیزين صنعتیزي اؤيرنمک 

ايسترسه لر هاراالرا گئتمه لیديلر؟
کئچمیشده دولت بو صنعته آرتیق دستک اولوب، ساخسي ائوینده  اوچ مرحله ده 
قویموشدو،  پولسوز کالسالر  اوچون  اؤیرنجیلر  تکمیلي(  پیشرفته،  )مقدماتي، 
عمومي کالس  24جلسه ده   مرحله،  هر  آلینیر.   پول  اؤیرنجیدن  ایندي  آنجاق 
)شمس تبریزي(  َدوه چي  ده  یئري  آلینیر،  پول  ده  تومن  و160مین  کئچیریلیر 
منیم  وار.  دا  کالسالر  خصوصي  سونرا  اورادان  ائویدیر.  ساخسي  خیابانیندا 

اؤزومون ده خصوصي کالسیم وار، اؤیرنجي قبول ائدیرم.
* بوگونه کیمی اثرلرينیزله هانسی سرگی و يا سرگیلره قاتیلمیسیز؟

بوتون  کئچیریلن  شهرلرینده  ایرانین  زاماندان،  چیخان  ایش  الیمدن  منیم 
عمومي  اساسا  سرگیلر  بیزیم  کي  دئییم  دا  بونو  ائتمیشم،  اورتاقلیق  سرگیلرده 
ایراندا  بیر  ایلدن  ایکي  هر  اولوب.  سرگیمیز  آز  انفرادي چوخ  اوالر،  سرگي 
ساخسي سرگیسي اوالر، بیز ده قاتیالریق، تبریز، تهران، مشهد، کاشان و باشقا 
دؤنه یه   40 باخیمیدان  ساي  ائتمیشم.  اورتاقلیق  سرگیلرده  کئچیریلن  شهرلرده 
هابئله صنایع دستي نین جشنواره لرینه ده  اولوب،  اورتاقلیغیم  یاخین سرگیلرده 

قاتیلمیشام. ایراندان ائشیکده بیر دؤنه قطر اؤلکه سینده سرگیمیز اولوب.
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*سیزين سرگیلريزه ماراق گؤسترن چوخ اولورمو؟ و گؤروش ائدنلريز عموما 
هانسي قشردن اولور؟

چوخ  قادینالر  عموما  آرتیر،  ده  گئده  ـ  گئت  و  اولور  چوخ  گؤسترن  ماراق 
گؤروش ائدیب بو صنعتین اؤیرنمه سي اوچون سوالالر سوروشورالر، دئمک 
خانیمالردا بو صنعتي اؤیرنمگه ماراق داها آرتیقدیر. آنجاق ایشلریمیزي  ساتین 

آالنالر آز اولور. 
*بو صنعتین ياريشالريندا شرکت ائديبسیزسه، هانسي يئري قازانمیسیز؟ 

تهراندا کئچیریلن »صنعتکار قادینالر« )زنان هنرمند( آدلي بیر یاریشدا ایکینجي 
یئري قازاندیم. 

چالیشیرسیز،  صنعتینده  ساخسچیلیق  آرتیقدير  ايلدن   17 سیز  ژاله پور  *خانم 
بو ايللرين بويوندا چوخلو خاطره لريز اولوب، ايستیرديم اولورسا ان شیرين 

خاطره لريزدن بیريني اوخوجوالريمیزال پايالشاسیز؟
منه بو ایللرده چوخلو خاطره لر اوز وئریب کي هامیسي اؤز یئرینده شیریندي، 
بیري بئله اولوب کي، من بیر گؤزل ایش ایشله میشدیم، اونو دا چوخ سئویردیم. 
اتفاق  پیس  بیر  کارگاها،  گل  »دور  ووردو:  زنگ  جنابالري  قابچي  گون  بیر 
دوشوب«.  سوروشدوم: »نه اولوب؟«. دئدیلر: »کوره نین پایه لري تؤکولوب سنین 
ایشین ده کوره ده قالیب«. اوستاد اؤزو مندن داها چوخ ناراحات ایدي، دئدیم: 
»داها چاره یوخدور نه ایش گؤرمک اوالر«. خالصه گئتدیم کارگاها، کوره 
احیا دوروموندا اوالن زمان تؤکولموشدو،  منیم ساخسیمي اورادان چیخاردیق، 
منیم سئودیگیم  اولوب و تصادفن  ایش  بیر  تعجبله گؤردوم فوق العاده گؤزل 
اؤزل رنگده چیخیب، او خاطره ني هئچ واخت اونوتمارام. او ساخسیني دا اؤزل 

بیر اثر کیمي قورویوب ساخالمیشام.
بیر  صنعت ده  بو  ده  سیز  وار،  سورونالري   گؤره  اؤزنه  صنعتلرين  *بوتون 

سورونالرال قارشیالنیرسیز؟
ائله دیر. بیزیم ده مشکالتیمیز اولور، خصوصا ابراز و ماتریال ال گتیرمکده. مثال 
منیم ایشیمده بیر انبر الزیمدیر، اونو سامان میدانیندان آلماغا بیر کیشي گئتمه لی 
آلماق  اونو  اوچون،  اولمادیغي  واختالري  کیشلرین  اوالن  عایله مده  ایدی،  
مشکله  مالي  گاهدان  دا  اونالر  وار،  دوستالریم  باشقا  چتیندیر.  اولدوقجا  منه 
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چکیرلر،  چتینلیک  آلماقدا  ماتریالالري  باشقا  دا  یا  بویاق  گاهدان  دوشورلر،  
الزیم  بیزه  توزالري  کرپیجلرین  پیشمیش  کرخاناالریندان  کرپیج  مثال  یا 
اولور، اورا گئدیب اونو آلیب گتیرمک اولدوقجا چتیندیر. آنجاق منیم حیات 
منتسیز دستک  منه  ابراهیم ساخسیچیلیق صنعتینده  مهدي  پور  آقاي  یولداشیم 
اولدوغو اوچون مالي باخیمدان مشکولوم اولماییر، ائله بورادان اوندان چوخلو 

تشکور ائدرم. 
ده  بیر  گؤرورسوز؟  نئجه  جامعه ده  دورومونو  هنرينین  ساخسي  گون  *بو 
دورومو  گلیشمه  يوخسا  يايقینالشماقدادير  آراسیندا  خالق  صنعت  بو  سیزجه 

يوخدور؟
بو نئچه ایلین بویوندا، خالق طرفیندن بو صنعته گونو ـ گوندن ماراق آرتیب، 
اؤزللیکله قادینالر ساخسیچیلیق هنرینه ساري چکیلیرلر. اونون دا سببي ارتباط 

وسایلي نین )انترنت، مطبوعات، تلویزیون، موبایل و...( چوخالماسیدیر. 
*بو گونلر ساخسیدان چوخلو قابـ   قاجاق دوزه لینیر، سیزجه بو قابالردان يئمک قابي 

کیمي فايداالنماق، بهداشتي باخیمدان، انسان بدنینه ضرر يئتیررمي؟
قورقوشوم، یئمک باخیمیندان انسان بدنینه ضررلیدي. تزئیني ایشلریمیزده یوخ، 
اما مصرفي ایشلریمیزین لعابیندا چالیشاریق اصال سرب یا هامان قورقوشومدان 
فایداالنمایاق و اونو قلیایي ائدریک. آرتیرمالیام بویاغیندا یاشیل رنگي اوالن 
قابالرین لعابیندا مطلق قورقوشوم وار، اونو یئمک قابي کیمي ایشلتمه مه لییک. 
اوچون  اولدوقالري  قلیایي   قابالر  اوالن  رنگي  فیروزه  ایله  رنگي  گؤي 
ضررسیزدیر. بیزیم اؤز ائویمیزده بوللو یئمک قابالریمیز ساخسیدان دیر. بونو دا 
دئییم کي، ساخسي قابین ماتریاالري شوک قبول ائدن اولسا، اونو اود اوستونه 

قویوب یئمک پیشیرمک اوچون استفاده ائتمک اوالر. 
چوخلو  اوزرينده  قابالرين  ساخسي  صنعتکارالرايشله ديگی  باشقا  و  *سیز 
ـ  آلیش  وئريلمه دن  َدير  باخیمیندان اليیقینجه  اقتصادي  اما  زحمتلر چکیلیر، 

وئريش اولمور، سیز بو دورومون سببیني نه لرده گؤرورسوز؟
بو صنعت ین تانیتدیرماسیندا و اوندان فایداالنماق یولالریني اؤیرنمکده یئترلي 
کیفیتسیز  اوالن  تولید  چین ده  باشقا  اوندان  وئریلمه ییر،  بیلگیلر  خالقیمیزا  قدر 
اولمادان  تانیش  ایله  کیفیتي  اونون  سئونلر  ساخسي  دولوب،  بازارا  ساخسیالر 
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ده  بیر  قیمت دن دوشور.  ایشلر  بیزیم  اوچون  اونون  آلیرالر،  آلدانیب  ظاهرینه 
خانیمالر ائولرینه تزئیني وسایل آالندا ساخسییا، باشقا جنسلر قدر َدیر وئرمیرلر. 

*سیزین ایشله دیگیز ساخسیالري ساتین اوالراق هاردان آلماق اوالر ؟
سفال  خانه  )مرکز  ائویندن  ساخسي  اونالري  اولور،  دا  ساتیشیمیز  بیزیم  بلي، 
تبریز( و باشقا آلیش ـ وئریش یئرلریندن آلماق اوالر، بیر ده بیزیم ایشلریمیزین 

چوخ ساتیشي تهراندا اولور. 
* و سون سؤزونوز؟

اوالن  حضورالري  دانیشیقدا  بو  عضولریندن،  بوتون  ائل بیلیمي نین  من 
خانیمالردان و سیزدن چوخلو تشکور ائدیرم، زحمت چکیب بیزي یاد ائله دیز، 
ائلیمیزین فولکلورونو هابئله ال صنعتلریني مکتوبالشدیریب آرشیولشدیردیگیز 

اوچون ساغ اوالسیز، یولوز آچیق اولسون!
* من ده ائل بیلیمي طرفیندن بو دانیشق اوچون بیزلري حضورونوزا قبول 
اوغورالر  بوللو  گله جک،  آيدين  سیزه  ائديب،  تشکور  گؤره  ائتديگینیزه 

آرزواليیرام،  چوخ ساغ اوالسیز.

تابلوی سیمرغ در مرحله رنگ قبل از پخت
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کتاب تانیتیمي

کتابین اؤن سوزونده اوخویوروق:
هر  ادبیاتي  خالق  شفاهي  خالقین  بیر  هر   ...
خالقین  وطنداشالرینین،  بوتون  اؤلکه نین 
بویو، حیات مشاهیده لري،  نسیللرینین عصیرلر 
توتموش  طبیعتدن  گؤتوردوکلري  ـ  گؤروب 
آنالییلشالري  دوشونجه لري،  قدر  جمعیتینه 
اساسیندا یارانان و توکنمز معناالر خزینه سیدیر.

آتاالر  اوالن  ایچینده  خالق  و  اؤلکه ده  بیزیم 
الیالالر،  بایاتیالر،  ضرب المثلر،  سؤزو، 
آلقیشالر، قارغیشالر، آند ـ قسم لر، تاپماجاالر 
و سایر بو کیمي خالقین تجربه ائتدیگي سؤزلر 

اولدقوجا چوخدور.
... من عؤمروم بویو 16 یاشیمدان باشالیاراق بو گونه کیمي خالقیمیزین ایچینده 
فولکلور نمونه لري توپالماقال مشغول اولوب و یورولمادان بو یولون دامچیسي 
و  ادبیاتیني  خالق  توپالدیغیم  اولموشام، 
اؤزومه  چاتدیرماغي  خالقیما  فولکلورونو 
بورج بیلیرم. چونکي بونالر خالقین مالیدیر. 

خالقدان توپالنیب و خالقا دا چاتالیدیر. 
حق ـ حقدارا چاتار.

»تاپماجاالر« کتابي 13۸5-جي ایل تبریزده اختر 
بیچیمینده  رقعي  104 صفحه ده،  ائوینده،  یایین 
بو  گؤروب.  اوزو  ایشیق  اوالراق  دؤنه  ایلک 
اوخوجوالریمیزا  عموم  اوخوماسیني  کتابین 

نیسگیل ائدیریک. 
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ائتمک اوچون، عموم  توپاليیب، چاپ  يئمکلريني  بیلیمي درنگي، آذربايجان خالق  ائل 
اوخوجوالريندان ايسته يیر اؤز ياشاديغي شهر، بؤلگه  و کند ده حاضیرالنیب يئییلن يئمکلري 

آشاغیدا گلن بیلگیلره اساسالناراق توپاليیب وئريلن الکترونیک آدرسه گؤندرسینلر. 

1- یئمکلرین هانسي زومره یه عایید اولماسي قیده آلینمالیدیر. اساس زومره لر بونالردیالر:
   1-1- آشالر و شورباالر

   1-2- پلووالر
   1-3- خوروشالر

   1-4- ایچمکلر
   1-5- توره  یئمکلري

   1-6- شیله لر
   1-7- شیریني لر

   1-۸- کوفته لر
   1-9- دولماالر

   1-10-  چؤرکلر
   1-11-  کبابالر

   1-12- یونگول یئمکلر
2- یئمگین یئرل آدي و باشقا آد واریانتالري قیده آلینمالیدیر.

3- یئمگین هانسي بؤلگه لرده پیشیریلمه سي یازیلمالیدیر.
4- یئمگین تاریخي و هانسي دؤوره ده یارانماسي بللي اولورسا یازیلمالیدیر.

5- یئمک ملزمه لرینین آغیرلیغي و یا حجم باخیمیندان اولچوسو بللي اولمالیدیر. حجم اؤلچولري 
استکان   ،)220  cc( لیوان  قاشیغي،  یئمک  قاشیغي،  مورابّا  قاشیغي،  چاي  عبارتدیر:  بونالردان 

.)cc100(
6- یئمگین پیشیرمه سینه  هانسي آراجالرین )ابزارالرین( الزم اولماسي یازیلمالیدیر. 

7- یئمگین پیشیرمه سینه هانسي تعریفي ان چوخ 200 کلمه ده سونولمالیدیر.
۸- یئمگین پیشیریلیب سونولموش حالیندان ان آزي بیر شکیل گؤندریلمه لیدیر. 

حؤرمتلي يازارالردان رجا اولونور، توپالديقالري يازيالرين قايناق شخصي نین؛ 
)آدي، سوي آدي، دوغولدوغو ايلي و يئري، ساواديني هابئله ياشاديغي يئري( 

يازيالريندا قید ائديب، قايناق شخص و اؤزلرينین شکلیني ده گؤندرسینلر.
  ah.oyaq@gmail.com                                                                              

  بیلديري                                                                        
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يايينالنان               توپالنيب  ساييدا  بو 
ماتريالالرين جغرافياسي


