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چیلله  

علیرضا صرافي
 arsarrafi@gmail.com

اؤزت:

بو مقاله ایکی بؤلومدن عیبارتدیر. بیرینجی بؤلومده چیلله مراسیمی نین 
فلسفه سی و تاریخیندن سؤز گئده جک، سونرا دا آذربایجاندا کئچیریلن 

چیلله مراسیمی نین بعضی اؤزللیکلری و گؤزللیکلریندن دانیشیالجاق.

آناارکیل لیک، آذربایجان، برکت،  شامانلیق، زرتشتی لیک،  آچار سؤزلر: 
بایاتی  قوودو،  چیلله  چیلله قارپیزی،  چیلله لیک،  چیلله،  ناردوقان،  یلدا، 

فالی، قوالق آسدی، کوسا گلین، کورداوغلو.
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گیریش:

سوسیولوقالرا گؤره، ایلکین اینسانین دونیا گؤروشو، اساطیر)میتولوژي(، 
 آنیمیسم، توتمیسم و  بو کیمی دونیا گؤروشلری اساسیندا قورولموشدور. 
او طبیعتین بوتون اؤنملي حادیثه  لري اوچون میتولوژیک مدل یاراداراق، 
باریشاراق  اونالرال  همده  ائتمیش،  چیخارینجا تبیین  اونالر  اؤز 
گئچینه بیلمیشدیر. ایلکین اینسان  اؤزونون اویدوردوغو افسانه لره ایناناراق، 

طبیعتده باش وئرن چتینلیکلره قاتالنیب، یاشاماغي باجارمیشدیر.
زرتشت  ایسترسه  ده  اینانجالریندا،  شامانلیق  تورکلرین  اسکي  ایستر 
دینینده، اود و اوجاق قوتسالدیر. آذربایجان خالقي نین اینانجالر سیستمي 
ترکیبینده ایسالمیّتدن اؤنجه کي هر ایکي دین )شامانلیق و زرتشتي لیک( 
اساس رول اوینامیش و بوگونه قدر ده عرف، عادت و مراسیملریمیزده 
اؤزونو ساخالمیشدیر. بونالرین هر ایکیسینده ده ایشیق، ایستي و گوندوز 

خئیر، قارانلیق، سویوق، قیش و گئجه ایسه شر ساییلیر.
)پاشاافندیئف صص136-133(.

بیرینجی بؤلوم: 
چیلله مراسیمی حاقّیندا بیر پارا مالحیظه لر

چیلله گئجه سی مراسیمی نین منشائی:

- آتاالریمیز " قورخ گئجه شریندن " دئمیشلر
- ایلین ان اوزون گئجه سي چیلله گئجه سیدیر، هم ده قیشین ایلک 
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گئجه سي، قارانلیق، سویوق، اوزون بیر گئجه، عجبا بو مجمع االشرارین 
کناریندان راحات  کئچمک اوالرمي؟

قاباق قیشدیر. کیم نه بیلیر نه قدر مال _ داوار پیه  لرده قیریالجاق، نئچه 
سود امر کؤرپه   بلگینده دوناجاقمیش. قیشین ایلک گئجه سینین قره  قئییدي 
هرکسین جانینی آلدیقدا، بیر ایلنجه لی مراسیمله، بو گئجه نین شّریني بیر 
تهر باشدان آشیریب و قارا قیشین قارشیسینا گوجلو روحیه  ایله چیخماق 
الزیمدیر.  منجه چیلله گئجه  سي مراسیمي نین  اساس فلسفه سی  بودور. 
کاالفات ین  یاشار  دکتر  آرادا  بو  اوالر،  سایماق  ده  سببلر  باشقا  بونا  آما 

دوشونجه لری دقته الییقدیر.
یاشار کاالفات_آ گؤره چیلله مراسیمی تورک خالقالرینین ایناجالریندا 

آلالهدان برکت و بوللوق تمناسی ایله عالقه داردیر، او یازیر: 
یئیه جکلرینین،  حیوانالرین  و  اینسانالرین  مؤوسیمی،  قیش  اوزون   «
تصوفده کی  عادتا  امتحاندیر.  بیر  جیّدی  توکندیگی  یاخاجاقالرینین 
نئجه کی  تربیه سیندن گئچمیشدیر.  نفس  یاشانیالراق   ) ) چیلله  "چیله" 
ده   " چیلله  کیچیک   " و   " چیلله  بؤیوک   " آراسیندا  دؤنملری  قیشین 
واردیر، چیلله دن چیخیش بیر قوتالماغی و حمدی بایرامینی گتیریر، بو 
روزی یئتیرنه بیر شوکران یئنه ده داها بول وئرمه سی اوچون یالواریشدیر.« 

)243.Yaşar Kalafat, S(
عنعنه سینی  بیر  کوره سوننولرین  یاشایان  سالماسدا  اوالراق،  شاهید  بونا 
قووورغا  گئجه سینده  چیلله  کوره سوننولر  سالماسلی  اوالر:  ائتمک  قئید 
قوووروب، دامین دؤرد بوجاغینا داغیدارالر، برکت رمزی اوالن بوغداالری 

داغیتماقال دا اینانارالر کی گلن ایل بوللوق اوالجاق. ) فیروز سعیدی(
سیخ  موتیویله  برکت  مراسیمی نین  چیلله  اینانجالر،  و  عادت  بوکیمی 

باغلیلیغینی گؤسترمکده دیر. 
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ناردوقان، گون دوغان، یلدا:

گوللویول اوغلونون یازدیغینا گؤره، اسکی تورکلر چیلله نین ایلک گونونو 
بو  اوالن  مشهور  آدیال  گون دوغان(  )یاخود  ناردوقان"  ائدردی."  بایرام 
بایرامی هله ده تاتارالر، باشقوردالر، چوواشالر و... قئیده آلیرالر. " نار" 
مونقولجا گونش دئمکدیر. تاتارالر اونا " کویاش تووآ= گونش دوغان"، 
باشقوردالر ایسه " ناردوقان " یا دا " ماردوقان " ، چوواشالر " نارتاوان" 

یاخود دا " نارتوکن" دئیر و بو گونو بایرام ائدیرلر. 
بیر  آنجاق  دا  اونودولموشسا  تمامیله  "بایرامی  دوغان  گون  آذربایجاندا" 
عادت اوالراق بوگون بیر _ بیرینه راست گلنلر» اوزونه گون دوغسون« 
 .)Güllü Yoloğlu(وئررلر دوعا   _ خئییر  دئیه   » اولسون  آغ  گونون   «  ،
ماراقلیدیر کی اسکی تورکلرین بو مراسیمی نین آدی، قدیم سوریانیلرده و 

آسوریلرده ده عینی معنانی وئرن بیر کلمه دیر: یلدا.
بیلدیگینیزکیمی تورک کالسیک ادبیاتیندا بؤیوک چیلله نین ایلک گئجه سینه، 
"یلدا گئجه سی"ده دئییلمیشدیر. بو گون بعضی شهرلی آذربایجانلیالر یلدا 

گئجه سی ترمینینی ده چیلله گئجه سی ایله پارالل ایشلدرلر. 
اصلینده سوریانیجه اوالن " یلدا " سؤزونون آنالمی " دوغوش" دئمکدیر. 
آسورجادا ایسه عینی ایله " بت یلدا " سؤزو دوغوشدور. دئمک " یلدا 
" یاخود " گون دوغان "دان اعتیبارا گونلر بؤیومگه باشالر، بونا گؤره ده 

دوغوش معناسی وئرن بو آدالری اونا وئریلمشدیر.
اوالن آسوریلرین  ایلک کریستیان خالقی  دونیانین  اینانج  بو  آرتیرمالییام 

طرفیندن سونراالر حضرت مسیحین دوغوشو )میالدی( ایله عوض 
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ائدیلرک، مسیحیلرین ایچینده 
" کریسمس" اوالراق یاییلمیشدیر.

 
چیلله نین لغتده و خالق تقویمینده کی آنالمی:

قیرخ آنالمینا گلن تاتجا " چهل" یاخود " چل" کؤکوندن اوالن "چیلله" 
قئیده  بئله  لغتینده  ایضاحلی  دیلی نین  آذربایجان  سؤزونون  آنالمی 

آلینمیشدیر:
دوغوشدان، تویدان و یا اؤلمکدن کئچن قیرخ گونلوک مّدت  -1

قیشین بؤیوک   -2
و کیچیک چیلله دن 

عیبارت ایلک ایکی آیی 
)ایضاحلی لغت، چیلله

 ماده سی (
فرهنگ معین ده ایسه

 بونالردان عالوه "
 درویشلرین بیر بوجاغا 
سیغیناراق قیرخ  گونلوک

 ریاضت ایچینده عیبادت ائتمه لری. ) فرهنگ فارسی، چله ماده سی(
قید ائتمک الزیمدیر کی اؤزبکیستان و قاراچای تورکلری ائله جه ده ایران 
تاتالری آراسیندا قیش چیلله لریندن عالوه، یای چیلله لری ده وار. یای 
چیلله سی تیر آیی نین اّولیندن باشالر. ایلین ان ایستی زامانینا فارسالرین " 
چّله ی تابستان " دئدیکلری ده ائله همین خالق تقویمینه عایید ترمیندیر. 
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چیلله دن  کیچیک  و  بؤیوک  ایکی  کیمی  قیشین کی  ده  چیلله لری  یای 
عیبارتدیر و جمی 60 گون سورر. 

آذربایجان و تورکیه ده "چیلله" سؤزو باشقا بیر آنالم دا داشیماقدادیر، او 
دا چتینلیک و زحمت دئمکدیر. دئمه لی هله ده خلق ایچینده ایشلنمکده  
اوالن "چیلله تؤکمک، چیلله کسدیرمک، چیلله سی چیخماق"، بیر گلینین، 
یا زحمتدن قورتولماسینا  بیر چتینلیک و  اوشاغین... هانسیسا  زاهی نین، 

عایید ایشلنن ترمینلردیر.
ناصر منظوریه گؤره چیلله سؤزو تورکجه دیر  معناسی ایسه سون درجه 
گئریلمه و چکیلمه دیر. چیلله گئجه سی ده قیش فصلی نین ان سویوق و 
ان اوزون گئجه سی اولدوغوندان بو آد اونا وئریلمیشدیر.  ) منظوری ناصر (
آنجاق بونو دا دئمه لییم کی سایین ناصر منظوری نین چیلله یه وئردیگی بو 

یئنی معنایه هئچ بیر سؤزلوکده راسالمادیم.

آذربایجان خالق تقویمینده اساس قیش یئتمیش گوندن عیبارتدیر:

22_سیندن(  )دسامبرین  اّولیندن  دي  آیي نین  چیلله:  بؤیوک  گون   40
بهمنین دوققوزونا کیمي ) یانوارین 29_ونا کیمی(

20 گون کیچیک چیلله: بهمنین اونوندان )یانوارین 30 _ وندان( بهمنین 
سونونا کیمي )فئورالین 19_  ونا کیمی(.

20_سیندن(  )فئورالین  بیریندن  ایسفندین  چیلله سي:  قاري ننه  گون   10
اسفندین اونونا کیمي ) فئورالین سونو مارتین بیرینه کیمی(.

 )انجوي شیرازي ص 42(
خالق اینانجالرینا گؤره بؤیوک و کیچیک چیلله ایکی باجیدیر. بو اوچ 
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شر قوه لرین )بؤیوک باجی، کیچیک باجی و قاری ننه نین( هر اوچونون 
ده مونث یاخود قادین اولماسی، اونا عایید اینانجالرین  آناارکیل لیک 

)مادرشاهلیق( دؤوروندن گلیب بیزه چاتدیغینی ثبوت ائتمکده دیر.

ایکینجی بؤلوم:

 آذربایجاندا چیلله مراسیمی:

چیلله قارپیزی:

یئرلرده  بیر چوخ  تدارکو گؤرولر،  قیش  اول  گیرمزدن  قیشا  آذربایجاندا 
بوتون پاییز آیالریندا  قادینالرین اساس چالیشماسی قیش زومارینا صرف 
اوالر. قوورما، تورشو، الواشا، دن _ دؤش، یئرآلما، سوغان، قوروگؤي، 
روب و ... بو کیمي یئمکلري حاضیرالییب، قیش زوماري ائدرلر. بونالرین 

ایچینده بیر ده "چیلله قارپیزي" اولمالیدیر.
بیر  توپالنار،  ائوینه  بیرینین   _ بیر  هامي  گئجه  باشالنان  چیلله  بؤیوک 
چوخلو قورو یئمیشلر )سبزه، جویز و قاخ... (، قووورغا،اییده، بعضاده نار 
)و بو کیمي یاش مئیوه لر(، پشمک، قوووت، حالوا قوناقالر اوچون گتیررلر، 
ان سوندا دا چیلله  قارپیزیني دیلیم _ دیلیم کسیب هامییا پایالرالر. چیلله 
قارپیزیني هامي یئمه لیدیر، بیریسي ائوده اولماسا دا پاییني ساخالرالر و 

بئله اینانارالر کي چیلله قارپیزیني یئسه لر اونالرا سویوق دیمییه جک.
چیلله  کی  وار  قایداسی  بیر  بئله  کوره سوننولرین  یاشایان  سالماسدا 
باالمیزی  »قادا_  کسیب  بیری  آغ ساققالالرین  اوالن  مجلیسده   قارپیزینی 
بوگئجه کسدیک« دئیر و صاباحیسی گون چیلله قارپیزینین قابیقالرینی 
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آخار سویا وئررلر. )فیروز سعیدی(

چیلله لیک:

چیلله گئجه سی اوغالن ائویندن آداخلی قیزا چیلله لیک گؤندریلر، دئمه لی 
چیلله گئجه سینه عایید یئمکلر او جمله دن: پشمک، قوووت، حالوا، قورو 
بیر  بزه یرک(،  قارپیزینی )عموما  ان واجیب اوالن چیلله  نار و  یئمیشلر، 

خونچادا توپالنیب، آخشام باشی قیز ائوینه گؤندریلر. 
ائولندیکدن سونرا دا بیر نئچه ایل قیز گلینه چیلله لیک گئدر، آما بو دؤنه 
خونچا اوغالن ائویندن دئییل، قیز ائویندن گؤندریلر. قیزین آتا _ آناسینا 

گؤره بو هدیه لر اوغالن ائوی یانیندا قیزالرینین باش اوجالیغی ساییلیر.
 

چیلله گئجه سی اوخونان نغمه  لر:

داش  ایله عالقه داردیر.  چیلله  پاراسی  بیر  نغمه لرینین  مؤسیم  و  مراسیم 
ماکیدا چیلله گئجه سی بو نغمه نی اوخویارالر:

آی چیلله _ چیلله قارداش
آتین قمچیله قارداش
بیر گلدین دانیشمادین
قلبیم آچیال قارداش

                                                              )انجوی شیرازی، ص47(
مشهورفولکلورشوناس عزیزه خانیم جعفرزاده ده اؤز آتاسیندان ائشیتدیگی 

بو نغمه نی بئله ثبت ائتمیشدیر: 
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قوووب، قیشی آیازی
کسدیک چیلله قارپیزی
آلاله یئتیرسین روزی

ائل قالماسین تامارزی 
)Güllü Yoloğlu(                                               

بو  اوالن  ازبری  دیللر  نین  شاعیر"یلدا"  ماکیلی  ادبیاتیمیزدان،  کالسیک 
میصراعالری، داچیلله گئجه لری ییغینجاقالریندا بیرتاپماجا کیمی اوخونار:

یلدا گئجه سی بیردی
ایلده بیر اوالر یلدا

یا رب بو نئجه سیردی
بیر آیدا ایکی یلدا ؟

بورادا سئوگیلی سی نین آی اوزونون ایکی طرفینده سالالنان هؤروکلرینی 
گؤرن شاعیر، اونو بیر آیا و ایکی قارا و اوزون یلدا گئجه سینه بنزدرک 
بو اسرارانگیز گؤزللیگین قارشیسیندا حیرته دالمیش و بو اینجه شعری 

یاراتمیشدیر.

فاال باخما:

فالالر  یایغین  ایچینده  ائالت  باخارالر، کندلرده و  فاال   چیلله گئجه سي 
بایاتي فالي و قوالق  آسدیدیر. قئید ائتمک الزیمدیر کی بو فالالر چیلله 

گئجه سیندن عالوه آخیر چرشنبه ده ده یاییغیندیر.
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بایاتی فالی:

گتیرمگه  سو  باشیندان  بوالق  اوشاغیني  قیز  بیر  گئجه سینده  چیلله 
گؤندررلر، او یول بویو کیمسه ایله دانیشمامالي، چاغیرساالر بئله جواب 
وئرمه مه لیدیر. قیز گتیردیگي سو کؤزه سیني ائوده آغ  بیرچک بیر خانیما 
چکر.  پارچا  بیر  تمیز  ده  اوستونه  قابا  بیر  تؤکر  سویو  دا  او  تاپشیرار، 
سونرا قیز گلینلر و فالینا باخماق ایسته ین خانیمالر قابین اطرافینا توپالنار، 
هره سي اؤزوندن بیر نیشان سو قابي نین ایچینه آتار. مثال مینجیق، اوزوک، 
سویو  و  تکینه  قابین  ساالر  الیني  بیري  قیزالردان  ساییره،  و  سانجاق 
دوالندیرا _ دوالندیرا، مجلیسده کیلر ده هره سي ایسته دیکلري بایاتي نین 

ایلک میصراعسینی اوخویارالر،
مثال بیري دئیر:

_ الینده بایدا گلین
او بیري ایسه:

_  قاپیدان بیري گلدي
و.......

بایاتیني  سون  اوخونان  گلسه،  الینه  قیزین  نیشان  آتدیغي  قابا  کیمین 
بایاتي همین شخصین وصف-حالیدیر دئیرلر.  او  کامیل لشدیرمه لیدیر و 

مثال:
الینده بایدا گلین

دوروبدو چایدا گلین
تانري مورادین وئرسین

آچیالن آیدا گلین
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)بونون معناسي بودور کي نیشان صاحیبی گلن آي  اؤز مورادینا چاتا جاقدیر(

قاپیدان بیري گلدي
گؤزومون نورو گلدي
بو آرخي کیم آریتدي
سو بئله دورو گلدي

سالمت   _ ساغ  او  وارسا،  مسافیري  یولدا  صاحیبی نین  نیشان  )دئمک 
و  خئییرلي  گونلري  گلن  صاحیبی نین  نیشان  دا  یا  چاتاجاق،  گلیب، 

ایشیقلي اوالجاق. )یکاني زارع صص66-64( (

 قوالق آسدی:

کند ائولرینده بیر _ بیرینین دامینا چیخیب، قوالق یاتیردارالر گؤرسونلر 
ائو اهلي ندن دانیشیر. سؤزلري هر بیر مؤوضوعدا اولسا، اؤز فیکیرلرینجه 

اونو بیر یئره یوزوب، اورکلرینده توتدوقالري نیّتین جوابینی آالرالر.
یاخشي سؤزلر  بو گئجه هامي چالیشار خوش صؤحبتلر،  ده  اونا گؤره 
قوالغینا  قوي  اوالر  ائشیدن  دئیرلر  آچسین،  خئیره  آغیزیني  دانیشسین، 

خئییرلي سؤزلر َدیسین، بلکه موشگولو آچیلسین! )یکاني زارع ص66(.

چیلله لرین دئییشمه سی:

انصافلیدیر،  و  عاغیللی  نیسبتا  چیلله  بؤیوک   ، گؤره  اینانجالرینا  خالق 
آما کیچیک باجی عکسینه چوخ عصبی و منطیقسیزدیر. آجیغی توتاندا 
کیمسه یه آمان وئرمز. اردبیلده چیلله گئجه  سي یئییب، ایچدیکدن سونرا 
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جماعت چؤله چیخار و شاختایا اوز توتوب، دئیرلر:- بؤیوک چیلله! سن 
آلاله برک توتمابونو دئیرکن ده اینانیرالر کی دوغرودان دا بؤیوک باجی 
بونالرین سؤزونو ائشیدیر و بو قیشی  برک توتمایاجاق. بؤیوک چیلله و 
کیچیک چیلله آراسینداخالقیمیزین دیلینده دوالشان بئله بیر میتولوژیک 

روایت وار:
"بیرگون بو ایکی باجی بؤیوک چیلله و کیچیک چیلله اییده آغاجي آلتیندا 

اوتوروب، دانیشیردیالر، کیچیک باجي ، بؤیوک باجیدان سوروشار:
 _ سن گئتدین نئیله دین؟

دئیر :
دونداردیم،  سالدیم،  اوستونه  تندیرین  اللرین  هامي نین  گئتدیم  من   _

اوشوتدوم، ناخوشالتدیم، گلدیم!
قاریالري  گئتسم،  کیمن  دئییل  ایش  بیر  بوالر  دئیر:_  باجي  کیچیک 
کورکدن، لولئیین لري لولوکدن، گلینلري بیلکدن، کؤرپه لري بلکدن ائلرم!

بؤیوک باجي دا دئیر کی: 
سن ده بیر ایش گؤره 

بیلمزسن چونکو قاباغین
 یازدي، عؤمورون آزدي. 

بو توفارقان واریانتي
 ایدی، خویدا دا بئله دئیرلر: 

» بؤیوک چیلله دئیر:
من گئتدیم هامي نین اللرین
 باغالدیم، تندیرین اوستونه
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 سالدیم گلدیم.
کیچیک چیلله ده دئیر: 

کوفله دن  قوووب،  تندیردن  هامیني  گئدیب،  دئییلم،  کیمین  سنین  من 
بوز  اللرین  قوجاالرین  بئشیکده،  اللرین  اوشاقالرین  چیخاراجاغام، 
سیندیراندا چاتالداجاغام ، گلینلرین الیني بوالق باشیندا دوندوراجاغام«.

کوسا _ گلین:

زامانالردان  اسکي  چوخ  بویونجا  قیش  بوتون  آراسیندا  چیلله نین  ایکی 
بایرامالر  و  مراسیملر  کیمي  سایاچي  نبي،  خیدیر  گلین،   _ کوسا  قاالن 

کئچیریلر. 
بورادا میثال اوچون کوسا _ گلین مراسیمینه قیساجا ایشاره ائده جگم:

یئل  کوسا  اوالر،  مشایعت  ایله  دؤهول  زیرنا،  مراسیمي  گلین  کوسا_ 
گلین  بیر  دا  یانینا  تاخار،  بوینوز  ایکي  باشینا  قویار،  ساققال  قوواندان 
کند  بونالر  بیریسینی دوالندیرار.  داشییان  اؤزویله چووال  ده  بیر  ساالر، 
گلین شعرلریندن  ایچینه گلیب، چالیب، اوخویوب، اوینایارالر. کوسا _ 

بیر نئچه سیني آشاغیدا وئریرم:
کوسا گلیر هاوادان

ساققالي یئل قووادان
کوسانین پایین گتیر

آي خانیم، ائوین آوادان
           

جانیم قاراباش قویون
قارلي داغالر آش قویون
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اوچ گون، اوچ گئجه کئچر
کوسایا یولداش قویون

         
جانیم او قاتار کئچي
قایادا یاتار کئچي

قیش سویوغو گلنده
باالني آتار کئچي

آي خاال _ خاال دور ایندي
یوک دیبینه سوز ایندي

چؤمچه ني دولدور ایندي
آلاله باالن ساخالسین

دو بیزي یوال سال ایندي
                                                                   )انجوي شیرازي ص 98-95(

چیلله قوودو:

قیشین باشالنقیجیندا چیلله لری قارشیالیان خالق، کیچیک چیلله نین سون 
گونو ده اونو قوواالیاراق یوال ساالر. 

ده  بعضا  کورداوغلو  گئجه سینه  سون  چیلله  نین  کیچیک  آذربایجاندا 
صیاداوغلو دئیرلر. بو گئجه قیز _ گلینلر داما چیخار و دامدا اود یاندیریب، 

قارالري اونون اوستونه سوووراراق اوخورالر:

چیلله قوودو، چیلله قوودو
سحر مینجیق، سحر مینجیق 

                                                                  )انجوي شیرازي ص48(
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یاغیش  مینجیق   _ مینجیق  گون  صاباحیسي  دئدیکده  سحرمینجیق 
یاغاجاغینا اینانارالر. سایین قاالدا ایسه بو شعر اوخونار:

چیلله قاچدي ها چیلله قاچدي
باالالرینی گؤتدو قاچدي

کورد اوغلو:

چیلله  نین سون گونو حاقّیندا دا میتولوژیک بیر روایت وار:
دونوق  گؤلون  گلیب  لئیلک  گونونده،  ایلک  چیلله نین  کیچیک  »دئییرلر 
ائلیردي.  سوالرینا قونوب، بوزالری اریدر. آما بیر دفعه هاوا بتر کولک 
یامان سویوق دوشموشدو، پیشیکلر میرنووا دوشوب، آج قورد آدام اتینه 
یئریکله میشدی.  خالق نه قدر حاجي لئیلگین یولونو گؤزله دیلرسه اوندان 

خبر اولمادي. 
صیاد بابا دئدیکلری بیر تاري تانییان، آغزی دعالي یاخشي کیشي وار ایدي 
اولمایین حاجي لئیلک  »نییاران  او جماعته توختاخلیق وئریب، دئییردي: 

هریاندان اولسا گلیب، چیخار. بیر آز دا دؤزمه لییک«.
جماعت  آخیردا  اولمادي  خبر  اولسون.  لئیلکدن  وار  گؤزون  گؤزله  آما 
کورداوغلو  بابانین  صیاد  دؤندولر.  ائولرینه  پئشمان   _ کور  یورولوب، 
آدیندا بیر اوغلو وار ایدي، ائوه گلیب، اوغلونا دئدي: » اوغلوم دور پار _ 

پالتاریوي گئي! باخ گؤر بلکه حاجي لئیلک گلیب، گدیکده قالیب«.
کورداوغلو چاریقالرینی گئییب، پاتاواسینی باغالدي، کورکونوده چیگنینه 
سالیب، آال چلپوو یاغا _ یاغا داغ یوخاري یوال دوشدو. آخیردا گئدیب، 
لئیلک  کیمی  دئین  صیادبابا  گؤردو  باخیب  چاتدي.  باشینا  یوخوشون 

گلیب، قاردا قالیب. تئز اونو قوجاغینا آلیب، کنده ساري قاییتدی، بونو 
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قار  عینادینا ساغدان سولدان چارپاز  کیچیک چیلله الپ سالدي  گؤرن 
اونو  دئیه  اوشومه سین  لئیلک  کورداوغلو،  ائله دي.  کولک  یاغدیریب، 
کورکونون ایچینه آلدی، آما کیچیک چیلله قارالري صیاد اوغلونون اوز 
دالیندا  داشین  بیر  کورداوغلو  آزدیردی.  یولونو  سوووروب،  گؤزونه   _
گیزلنیب، اؤزونو کولکدن قورویوب، لئیلک ایله سحره کیمي اورادا قالدي.
آما گل گؤر کي کورداوغلو گلمه یینجه آتا _ آناسي برک نییاران قالدیالر، 
گئجه ني بیر نئچه ساعات یوال گؤز تیکدیلر، خبر اولمادي، کور _ پئشمان 

باشالریني آتیب، یاتدیالر.
آناسي یاتدیغی یئرده دؤشونو چیخاریب، یئره دایادي، سحره یاخین صیاد 
باباني اویاتدي کي » موشتولوغومو وئر، اگر کورداوغلو ایندییه جن دیري 

قالسا داها بوندان سونرا اؤلمز « دئدي.
قاال  آز  سویوقدان  کیمي  سحره  دایامیشدیم،  یئره  دؤشومو  من  دئدي: 
دونوردو، آما ایندي یئر قیزیشدي، دئمه لي یئر نفس چکیب، قیزیشماغا 

باشالمیشدیر!
بیر آزدان گؤردولر کورداوغلو ساغ _ سالمت گلیب، چیخدي. 

اریتمگه  بوزالری  دا  او  آپاردی،  سوالرینا  گؤل  باشا  بیر  ده  او  لئیلگي 
باشالدی«.

سونوج و سون سؤز:

دؤرونه  )مادرشاهلیق(  آناارکیل لیک  اینانجالر،  عایید  چیلله یه   -1
قاییدیر.

چیلله مراسیملری، ایکی هدفی قصد ائدیر: بیرینجیسی بوللوق،   -2
آلالهدان برکت ایسته مه و ایکینجیسی  اینسانالری  قیشین چتینلیکلرینه 
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قاتالشماق اوچون روحا حاضیرالتماق .
سورن  آی  ایکی  چیلله یه  کیچیک  چیلله دن  بؤیوک  آذربایجاندا   -3
ایلنجه،  اورادا  کمپلکسدیر.  بیر  بؤیوک  و  مرکب  اصلینده چوخ  مراسیم 
بحث  عنعنه دن  عادت  چوخ  بیر  میتولوژی،  فال،  اینانج،  رقص،  ماهنی، 

ائتمک اوالر. 
و سون سؤز: بو عادت _ عنعنه لرین بیریسی ده چیلله گئجه سینده هامی نین 
آغیزالرینین خئیره آچیلماسیدیر. قوي منیم ده  سون سؤزوم خئییردوعا 

ایله بیتسین:
یایینیز یایالق ، قیشینیز قیشالق ایچینده اولسون!

یازینیز آیرانسیز، قیشینیز یورغانسیز اولماسین!
قارلی قیشینیز اولسون، کؤلگه لی یایینیز !

جانیندا  اوشاغینیزین   _ دا،اوغول  هاردا قیشالسا  قیش  گلن  قارشی 
قیشالماسین!

سون
تهران 11/ 1388/9

قایناقالر:

 Yaşar Kalafat «Türk Halk İnançları» )Bereket  -1
 )Motivi

 Güllü Yoloğlu «Milli deyerlerimizi araşdirarkən«  -2
html.46/http://dgtp.org/news

 Azərbaycan şifahi xalq ,)1992(əfəndiyef, paşa  -3
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.ədəbyatı, Bakı: mə'arf nəşriyyatı
http://www.kuresunni.com فیروز سعیدی  -4

بیر  ادبیاتینا  ائل  شیفاهي  آذربایجان   ،)  1377 پرویز)  زارع،  یکاني   -5
باخیش،تهران: نشر اندیشه نو.

انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم) 1354(، جشنها و آداب و معتقدات   -6
زمستان جلد دوم استانهاي آذربایجان و همدان، تهران: انتشارات امیرکبیر.

لغتی،  ایضاحلی  دیلینین  آذربایجان   ،)  1376 ع.ع.)  اوروجوف،   -7
کؤچورن بهزاد بهزادی، تهران: انتشارات درسا.

معین، محمد) 1353 (، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.  -8
منظوری ناصر، دیلماج درگیسی سایی 34   -9
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خیدیر نبي 
مراسیملري

احد فرهمندي 88/8/20
ah.oyag@gmail.com

هر بیر خالقین اؤزونه مخصوص بایرامالري واردیر. آذربایجان خالقي نین 
عادت _  عنعنه لري، ائل بایرامالري، داستانالري، ناغیلالري، بایاتیالري، 
ایرثینه  مدني  زنگین  تاریخله  قدیم  ان  دونیانین   ، نغمه لري...  مراسیم 
بیرینه   _ بیر  کولتوروموزون  معنوي  بیزیم  خالقالرینداندیر.  یییه له نن 
یئر  اؤزل  حیاتیندا  خالقیمیزین  بایرامالر  اوالن  حیّصه سي  قوووشموش 
توتور. آراشدیرماالر گؤستریر؛ بو گون خالقیمیزین یاشاییشیندا اوالن بیر 
ایل لیکلره  اولوب مین  باشالنقیجي چوخ درین کؤکلو  بایرامالرین  سیرا 
سؤیکنیر. بایرامالر اؤز مضمونونا گؤره دیني _ دونیوي بایرامالرا بؤلونور. 
بایرامالرال  دیني  کیمي  بایرامي  قوربان  بایرامي،  اوروجلوق  آذربایجاندا 

یاناشي )خیدیر نبي(، نووروز کیمي خالق بایرامالري دا واردیر.   
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   نووروز بایرامینا حاضیرلیق 2-3 آي قاباقدان باشالنیر. یعني اینسانالر 
بؤلرک  چرشنبه لره  ده  مرحله ده  سون  چیلله لره  هفته لره،  آیالریني  قیش 
دئییرلر:  وار  اؤوالدی   3 فصلي نین  قیش  کي،  بئله  یئتیشیرلر.  نووروزا 

بؤیوک چیلله، کیچیک چیلله ، بوز آي )بوزچیلله(.
خالق آرا بئله بیر سؤز وار: 

بؤیوک چیلله دئییر : دولو قازانالر اوستونه گلمیشم، قاریالري، قوجاالري 
ساغالم گؤرموشم. 40 گوندن سونرا بؤیوک چیلله گئدیر؛ یولدا کیچیک 

چیلله ایله راستالشیر. 
کیچیک چیلله اونا دئییر: سن نه ائله میسن. من گئدیب قازانالري آغزي 

اوسته چئویرجگم، قاریالري تندیره باسیب، کوپدن چیخاراجاغام. 
بوز آي دا بو یاندان چیخیب دئییر: سنین آجیغینا من ده گئدیب هر شئیي 

یئر به یئر ائده جگم، آغاجالري، اکینلري، تارالالري جوجرده جگم.
بیري  بایرامالردان  یاییلمیش  گئنیش  آراسیندا  ائل  یییه لنن،  تاریخه  قدیم 
آزجا  بیریندن   _ بیر  بایرام  بو  مراسیم دیر.  آدالندیریالن  نبي  خیدیر  ده 
فرقلرله، آذربایجانین چوخلو یئر لرینده کئچیریلیر. خیدیر ایلیاس طبیعتین 
 ...  ، تمیزلنمه سي  سویون  آخار  جوجرمه سي،  اوتالرین  اویانماسي، 
ده  بیر  اوالراق »سویون، کولگین  بیر شخصیت  نبي  تدقیقاتالردا خیدیر 

هاوانین یاردیمچیسي« کیمي اوزه چیخیر.   
» دده قورقود« کیتابی نین »دیرسه خان اوغلو بوغاج خان بویو« ندا دیرسه 
گئتدیگي  قویوب  داغیندا  قازلیق  یاراالییب،  بوغاجي  اوغلو  اؤز  خان 
صحنه سینده اوخویوروق: اوغالن اوندا )اورادا( ییخیالندا بوز آتلو )آتلي( 
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خیضیر اوغالنا حاضیر اولدو. اوچ قاتال )دفعه( یاراسیني الي یله سیغالالدي: 
» اوغالن، قورخما، سنه بو یارادان اؤلوم یوخدور. داغ چیچگي ایله آنانین 

سودو سنین یارانا ملهم دیر _ دئییب یوخ اولدو.«1    
پروفسور پناه خلیلوف یازیر: »فولکلوروموزدا خیضیر قدیم خئیرخواه _  
سئحرلي قوّوه دیر. سونراالر دیني افسانه لره قاریشیب خیضیر نبي کیمي 
تصدیق  داها  بیر  )معجزه سي(  ِسحري  نبي  خیضیر  اولموشدور.  مشهور 
ایسالمین  تاریخده  ایچیر،  داستانالردان سو  قدیم  ان  بوي  بو  ائدیر کي، 

یاییلدیغي دؤورلرین افسانه لرینین تاثیریندن ده کناردا قالمیر.«2  
تدقیقاتچیالر  حاقّیندا  گونلر  ائتدیگي  تصادف  بایرامي نین  نبي  خیدیر 
آراسیندا مختلیف فیکیرلر واردیر. اونالردان بعضیلري بو بایرامین بؤیوک 
چیلله دن دؤرد ، کیچیک چیلله دن ایسه اوچ گون اولماقال یئددي گون 

داوام ائتدیگیني بیلدیریر.3 
خالق آراسیندا بئله اینام واردیر کي خیدیر نبي بوز آتیندا گلرکن ائولرده 
خیدیرین  گئدردي.  کوسوب  گؤرمه دیکده  روحیه سي   _ احوال  بایرام 
اوالر،  سبب  اولماسینا  یوخ  برکتین   _ روزي  ایسه  گئتمه سي  کوسوب 
باهارین گلمه سي گئجیکر. بونا گؤره ده هله کیچیک چیلله نین بیرینجي 
گونوندن باشالیاراق بایرام تداروکو گؤرولوردو. »خیدیر نبي« مراسیمي 
سوفره سي نین اساس یئمه لیلري؛ سمني، قووورغا، قوووت، بویادیلمیش 

یومورتا، خشیل، دویودن حاضیرالنمیش یئمکلر ایدي. 

1 -کتاب دده قورقود. م.ع. فرزانه. چاپ اول. تیرماه 1358. ص.32 
2- پناه خلیلوو. »کیتاب دده قورقود«  اینتیباه آبیده سی. باکی. گنجلیک. 1993. ص.107 

3توی و هاالی ماهنیالری )ترتیبچی ب.شاهسویلو(. باکی. گنجلیک. 1990.س.11 
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»خیدیر نبي« مراسیمینده کؤکه، فتیر پیشیریلیب. بایرام سوفره سي اوچون 
قوووت  چکیلیر.  قوووت  بوغدادان  قووورولموش  قووورولور،  بوغدا 
آیریلدیقدان سونرا قووورغانین » یارمالیق « آدالنان ایري حیّصه سي آیري 
اوغالن   ( اؤوالدي  کیچیک  ائوین  قاباق  گون  بیر  بایرامدان  ییغیلیر.  قابا 
باغچادان آلما چوبوقالري گتیریر. گتیریلن شوولر اوچ  اوشاغي( باغ _ 
ائوین  آخشام  قیزاردیرالر.  یاغدا  سارینیب  پامبیغا  ایله  سلیقه  طرفدن 
بیر  شوو  هر  ساداالییر.  نیّتلریني  گؤتوروب  بیر   _ بیر  شوولري  آناسي 
قارانین  مال  ساالماتلیغي،  عاییله نین  آبادلیغي،  یوردون  اوچوندور.،  نیّت 
 _ توي  سوباسالرا  چوخلوغو،  بارین  بوستاندا   _ باغ  محصولدارلیغي، 
دویون ، ... نیّتلر ائدیرلر. دارتیلمیش قوووتو مجمعي نین ایچینده نازیک 
یاییرالر. بعضا قوووتدان باشقا مجمعي یه اون دا یاییرالر. گئجه دوشنده 
همین دسته لنمیش چوبوقالري شام کیمي یاندیریرالر. اؤزو یانیب کئچنه 
دک اونا توخونماییرالر. سحره قدر مجمعي ده کي قوووتا ال وورماییرالر. 
اّولجه خیدیر نبي گلیب اؤز پاییني گؤتورمه لیدیر. بئله حساب  چونکي 
یالنیز  اوالر.  بوللوق  آرتار،  برکتي   _ ائوین روزي  بو زامان  ائدیرلر کي، 
اوشاقالر،  ایسه  آخشام  اوالر.  یئمک  قوووتدان  همین  سونرا  بوندان 

جاوانالر  دسته له نیب ائولري قاپي _ قاپي گزرک » خیدیر « نغمه سیني
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 اوخویوب، بایرام پایي ییغیرالر. هانسي قاپیدان ایچري گیرسه لر اّولجه 
دسته دن بیر آدام ایرلي چیخیب آوازال اوخویار:   

من خیدیرین قولویام،
گؤي آتي نین قولویام.

آغزینین آرپاسییام
آیاغي نین نالییام.

  دسته ایسه بیرلیکده اوخویار: 
خیدیري _ خیدیر ایلیاس،

اؤزونو یئتیر ایلیاس.

یئنه بیر نفر اوخویار:  

خیدیر گلدي هایینان
بیر باالجا دایینان.

دایچا باتدي پالچیغا
چیخارتدیق هاي _ هایینان.

دسته بیرلیکده:   
خیدیري _ خیدیر ایلیاس،

 اؤزونو یئتیر ایلیاس.

دستدن بیر نفر:   
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قارا تویوق قانادي
کیم ووردو، کیم سانادي؟
 قاپي _ قاپي گزمکدن
 بالدیریم ایت داالدي.

دسته:   
خیدیري _ خیدیر ایلیاس

 اؤزونو یئتیر ایلیاس.

» خیدیر پایي «ندان ائرته سي گونو یاغلي کوکه پیشیررلر، قوووت چکیب، 
دسته نین اویه لري آراسیندا بؤلرلر.   

ائولري گز رلر  نئچه سي دسمال گؤتوروب  بیر  اوغالنالرین  بوگون گنج 
)او ائولره گئدرلرکي، ائو صاحیبي بو رسمه گؤره قاپیسیني آچیق قویار( 
من  دئیرلر:  سالالییب،  ایچري  آراسیندان  قاپي  اوجونو  بیر  دسمالین 
آپارام،  پاییني  اوغلویام،  گلمیشم خیدیرنبي نین  نبي نین  حضرت خیدیر 
نذیر ائتدیگینیزي وئره سینیز آپارام. ائو صاحیبي گولر اوزله دئیر: خوش 
گلدین سنین پاییني وئردیم، چک آپار دسمالیني... بئله دئیرلر کي، خیدیر 
ائولنمک  ایله  بیري    _ بیري  طرفیندن  آناالري   _ آتا  گئجه سینده  نبي 
ایجاز لري اولمایان اوغالنال  قیز خیدیر نبي قوودونا یئددي دیرناق دوز 
قاتیب،  یئسه لر گئجه یاتاندان سونرا رؤیادا بیري _ بیرینه بیر بوالغدا، سو 
وئرر. یوخودان اویانیب، یوخونون ماجراسیني بؤیوکلرینه دئیر لر، بؤیوکلر 

ائلچیلیک ائدیب، اونالرین ائولنمکلري باش توتار. ائالتالر 
1- یکاني زارع. پرویز. آذربایجان شفاهي ائل ادبیاتینا بیر باخیش. اندیشه نو. 1377. 

ص 70
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قيزالر    ، اوغالنالر  گئجه سينده، سوباي  نبي  كي خيدير  آراسيندا رسمدير 
دوزلو كؤمج پيشيريب و يا پيشيتديريب، سحر تئزدن بير آج ايتين قاباغينا 
آتارالر، اگر ايت كؤمجي يييه_ يييه اوزونو بير ائوه ساري توتسا او قيز يا 

اوغالنين بختي او ائوده آچيالجاقدير.«1 
قيشين اورتاالريندا كئچيريلن بو بايرامدا آذربايجانلي قادينالر عاييله سينين 
بوالق  دا  يا  آخارچاي  قووورار،  قووورغا  ساجدا  اوچون  ساالماتليغي 
ائرته سي  ائدرلر.  نيّت  قوياراق  يومورتا  نئچه  بير  رنگلرله  مختلف  كناريندا 
بويانميشديرسا  رنگه  قيرميزي  يومورتا  اگر  باخارالر.  يومورتاالرا  گون 

ياخشي، قارا بويانيرسا پيس عالمت يوزارالر. 
قووورغاني ساجدا قوووراندا اوركلرينده نيّت ائدرلر: مثاًل، اگر بوغدادان 7 

آدديم كنارا سيچراسا، بئله حساب ائدرلر كي، نيّت يئرينه يئته جک.   
كيچيک چيلله نين چيخماسينا 15 گون قاالندا » خيدير نبي« بايرامي قئيد 
هديه سي  بايرام  گزيب  قاپي   _ قاپي  دسته لرله  15نفرليک   _10 اولونار. 
ييغارالر.هرائوه چاتاندا بيرليکده » خيدير« نغمه سي اوخويوب، اوينايارالر. 

اّولجه بير نئچه نفر اوخويار:   
خيدير گلير هاينان _ هوينان

 آلتيندا بير قارا داينان.
 قارا داي پالچيغا باتدي
 خيدير يانيندا ياتدي.

يئنه دستدن بير نفر:  
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خیدیر نبي، خان ایلیاس، 
 آچدي چیچک، گلدي یاز.

من خیدیرین قولویام، 
 بوز آتي نین چولویام.

  دسته نین هامیسي تکرار ائدر: 
خیدیر ایلیاس، خیدیر ایلیاس، 

 آچدي چیچک، اولدو یاز

دستدن داها بیر نفر: 
خیدیر گئتدي هایینان،

 بیر باالجا دایینان.
دایي پالچیغا باتدي،
 خیدیر یانیندا یاتدي.

دسته بیرلیکده:   
خیدیر ایلیاس، خیدیر ایلیاس،
 آچدي چیچک، گلدي یاز.

ییغیلمیش بایرام پاییني گؤتوروب اوشاقالردان بیرینین ائوینه توپالشیب 
بایرام ائدرلر. ییغیشدیقالري ائو دامیندا دا ائو ییه سینین بایرام سوفره سینده 

اوتوروب بایرام یئمکلري یئیرلر.   
»خیدیر نبي« مراسیمیني چوخ کندلرده قیشین یاریسي نین یوال سالینماسي 

موناسیبتیله کئچیریرلر.   

27



کندده چوخلو تونقالالر یاندیرارالر. هامي ائویندن چؤله چیخار. تونقالالرا 
»چوبان داراغي« آدالنان بیتکي نین قوزاسیني آتارالر. قوزا اوجاقدا یانیب 
بیتکیسي نین قوزاسي تیکانلي دیر. اونو الجک له  پارتالر. )چوبان داراغي 

توپالرالر.(   
سینسا،  یومورتا  هانسي  دؤیوشدوررلر.  یومورتا  بایرامیندا  نبي«  »خیدیر 
ییه سي اودوزموش حساب اولونار. بو بایرامدا قاپي پوسما مراسیمي ده 
کئچیریلر. قوالقالریني بارماقالریال توتاراق نیّت توتوب » فیالن ائوه قاپي 
نیّتیني  قاپییا چاتاندا قوالغیني آچیب،  دئییرلر. همین   » پوسماغا گئدیرم 
بایرام واختي  ائشیتدیگي ایلک سؤزله سینایارالر. بونا گؤره ده بؤیوکلر 
اوشاق _ جاوانا دئیرلر کي، یاخشي سؤز دانیشین، قاپیمیزي پوسان اوالر. 
»خیدیرنبي«  آراسیندا  اهالي  اوالن  مالدارلیقالمشغول  کندلرده  بعضي 
مراسیمیني چوخ واخت »قوردالرین بایرامي« آدالندیریرالر. همین واخت 
هاوا چوخ سویوق اولور، گوجلو کولک اسیر، قار چووغونالري دا باش 
وئریر. بئله هاوادا آج قاالن قوردالر مال _ قویونا هوجوم ائدرلر. » خیدیر 

نبي « سوووشاندا بایرام ائدرلر. یعني خطادان قورتاریبالر.   
» خیدیر نبي« _  »قوردالرین بایرامي« ندا خشیل ، دویو یئمکلري پیشیریلیر. 
گتیریر.  ایستیلیک  بدنه  سویوقدا  اوچون  اولدوغو  یئمک  ایستي  خشیل 
خشیلي اون، یاغ، شکر ایله حاضیرالییرالر. بوندان باشقا، » خیدیر نبي « 
مراسیمینده قورودلو خشیل حاضیرالییرالر. قورود خشیلي حاضیرالماق 

اوچون اّولجه قورودو سودا ارید رک سیییق1  حالینا سالیرالر. سوغاني 
1- یاریم دورو حالدا اوالن هوررا. سودله یا سو ایله پیشیریلن دورو خور ک؛ قاشیق آشي، 

دویو سیییغي. 
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یاغدا قیزاردیب اوزرینه اّولجدن حاضیرالنمیش سیییغي تؤکوب یئییرلر.   
دویودن حاضیرالنان » خیدیر نبي « بایرام یئمگیني حاضیرالماق اوچون 
اوندان اوماج ائدیرلر. نئچه ایستکان دویونو قازاندا قاینایان دوزلو سویا 
قاتیرالر.  بورایا  دا  اوماجي  سونرا  موّدتدن  بیر  پیشیریرلر.  ائدرک  عالوه 
هر ایکي سي قایناییب قاتیشیب برکیییر. بایرام سوفره سینده یئییرلر. اونو 
ایسه ایري دایاز قابا اله ییب، آیري اوتاغا قویورالر. سحریسي گون اونون 
اوزرینده ایز گؤروندویسه، بونو برکت رمزي ، خیدیر نبي الي نین ایزي 
حساب ائدیرلر. دئمه لي، خیدیر نبي او ائوه گلمیشدیر، یئني ایل عاییله 

اوچون خوشبخت ایل اوالجاقدیر. 
بوگون قیزالر چوخ دوزلو کؤکه پیشیریب یئییرلر؛ آما سو ایچمزلر. قیزا 
یوخودا هانسي اوغالن سو وئرسه یا هانسي حیَط ، محلله دن سو ایچسه، 
قیسمتي حساب اولونار. » خیدیر نبي « گونو بوتون ائولرده خشیل، کؤکه 

پیشیریرلر. قوردالرین بایرامیني قئید ائدرلر.   
بو مراسیم ایلین شاختالي گونونه تصادوف ائتدیگي اوچون ائل آراسیندا 

بئله اوخویارالر: 
  خیدیر گیردي، قیش گیردي، 
خیدیر چیخدي، قیش چیخدي.

زامان  بو  باخارالر.  گوزگویه  بورویوب  یایلیقال  قارا  باشالریني  قیزالر 
گوزگوده گله جکده عاییله قوراجاقالري اوغالنالرین صیفتلریني گؤرورلر. 
پرویز یکاني زارع یازیر: »بو گونون ائرته سي گون، قیزالر ) اره گئتمک 

ایسته ین قیزالر( کؤکه، کؤمج پیشیریب او گونون سحر چاغیسي نیّت 
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او  قارغاالر  کي  بئله دیر  اینانج  آتارالر،  اوستونه  قاالق  بیر  کؤکه سیني 
بیر  اوالن  سمتدن  او  قیز،  او  آتسا  آپاریب  ساري  ائوه  هانسي  کؤکه ني 

اوغالنال ائولنه جکدیر، او سمتده تیکیلن بیر ائوین گلیني اوالجاقدیر.«1 
آراسینا  آیاقالرینین  کیمي  مینیرمیش  آت  چوبوغونو  قارغي  اوشاقالر 
نغمه  دؤیرک  قاپیني  هر  چاپیب  ایله  آتالري  آغاج  چاپارالر.  قویاراق 
اوخویوب » خیدیر پایي « ییغارالر. دسته دن بیر نفر ایرلي چیخیب آوازال 

اوخویار:
                              خانیم، آیاغا دورسانا،
داغارین آغزین آچسانا،
 تورباني دولدورسانا،
 خیدیري یوال سالسانا.

  او بیري اوشاقالر ایسه بیرلیکده اوخویارالر: 
من خیدیرین قولویام  
بوز آتي نین چولویام.

بئله اینام وار ایدي کي، ائله خیدیر نبي نین اؤزو ده اوشاقالرین ایچینده دیر. 
برکتي  پاي وئریلمه سه خیدیر نبي کوسر، آتیني چاپیب گئدر، روزي _ 
ده اؤزویله آپارار. پاي وئریلدیکده ایسه خیدیر نبي آتیني چاپیب همین 
ائولرین هامیسینا روزي پایالیا _ پایالیا گئدر. همین گئجه کولک اسرسه 

بئله حساب ائدرلر کي، خیدیر نبي دیر. اسن کولک ایسه آتین 

1-- یکاني زارع. پرویز. آذربایجان شفاهي ائل ادبیاتینا بیر باخیش. اندیشه نو. 1377. 
ص 70
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کیشنرتي سیدیر. 

ائولره گئدیب توربا آتیب بئله اوخویارالر:

چاتما چاتمایا 
چاتما یئره باتمایا 

هر کس خیدیرا الییقجه پاي وئرمه سه
مورادینا چاتمایا

آذربایجانیمیزین چوخلو یئرلرینده خیدیرنبي مراسیملرینین بیر _  بیرینه 
کئچدیک.  واز  مراسیملردن  فرقلي  آز  اوچون  اولدوغو  اوخشارلیغي 
ائل  پایالشماقالري  بیلیکلر  اطرافلي  آپاریب  تدقیقات  آرتیق  قونودا  بو 

بیلیکلرینه سؤیکنن دیرلي آراشدیرمانچیالریمیزدان اوموروق. 
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چیلله، قاري، قار، قارپیز، قیش

ناصر منظوري

در ترکي یاي یعني کمان، چیلله  نیز یعني زه  ) در اینجا زه  کمان( و نیز 
نیز معناهایي که  تیر، ) و  انداختن  تیر در موقع  براي گذاشتن  محل زه  
گفته  خواهد شد (، اوخ یعني تیر ) تیِر کمان(. در ترکي به تابستان نیز 
"یاي" گفته  مي شود. از این رو وقتي گفته  میشود "یایین چیلله سي) چّله 
 تابستان(« ، )تداعي کننده ي کشیدگي نهایي کمان به هنگام انداختن تیر( 
یعني نهایت و اوج کشیدگي تابستان که چهل و پنج روز رفته  از تابستان 

است. 
قیشین چیلله سي)چّله ي زمستان( نیز به معناي کشیدگي نهایي سرما است 

اشاره: نوشته ي زیر بخشي از کتاب تفکر اسطوري زبان است که پیشتر طي 
شماره 34 نشریه دیلماج چاپ شده، اما از آنجا که حاوي نکات قابل تعمقي 
در  مورد مفاهیم " چیلله، قاري، قار، قارپیز، قیش" بود، لذا با اندکي تلخیص 

مجددا در اینجا باز نشر مي شود.
                                                                   ائل بیلیمي  
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که دو تا است یکي چهل روزه 
) بؤیوک چیلله( یکي بیست روزه  ) کیچیک چیلله(. یعني زمستان دوبار 

به اوج مي رسد. 
چیلله گئجه  )شب داراي کشیدگي نهایي( وقتي گفته  مي شود

" چیلله گئجه سي )شب چّله(" در واقع یعني نهایت کشیدگي شب. ولي 
تحت تأثیر تفسیرهاي رایج به معناي شروع چّله ي زمستان تلقي مي شود 

که البته  اینگونه  نیست. 
اینکه  چرا " چیلله " یا " ِچّله " که معناي " زه کمان " و " محل نشستن ته 
 تیر در کمان " و مآال مفهوم نهایت کشیدگي را در مورد " بلندترین شب 
 ”climax“ شدت تابستان " و " شدت زمستان " )که  دقیقا معادل " ،"
قطه ي اوج  آمده  از زبان هاي یوناني و التین است( بایستي با عدد " چهل 
" توجیه  و تفسیر نمود کاري است که روشنفکران پرداخته اند و خود نیز 

بایستي جوابگو باشند. 
شده ي“  یاد  واژه ي  با   " "چّله  یا  "چیلله"  واژه ي  تردیدي  هیچ  بدون 

climax ” از یک ریشه  و منشأ مي باشد. قباًل بحث شده  که  صداي 
مي باشد. نیز گفته  شده  که  تکرار یک صدا  انتقال"  )ل( داراي مفهوم " 
مفهوم استمرارِ تکراري حرکت و عملي را دارد. پس " چیلله " یا " چّله " 
داراي مفهومي است که در آن عمل انتقال به تکرار اتفاق مي افتد. درست 
مثل " پیلله " یا " پّله " که در آن عمل انتقال و تکرار اتفاق مي افتد. اگر 
" چّله " معني " چهل ال " نیز داشته  باشد آنوقت پرسیدني است که اوال 
چیست؟ منطقي  پّله"   " اینکه  معناي  از کجا آمده  و دوم  چهل"   " خود 

است بپذیریم که " چهل " از " چیلله " حاصل شده  است. 
فقط فراموش نشود که ادیبان منکر وجود تشدید نیز در فارسي شده اند. 
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 ”climax“ اتیمولوژیست انگلیسي واژه ي ) John Ayto ( اما جان آیتو
این مورد را  داند. اوال شما  اروپایي )kli-( مي  از منشأ هندو  نهایتا  را 
با واژه ي " چیلله " یا " چّله " تطبیق دهید خواهید دید که دقیقا داراي 

عناصر فونتیکي مشابهي هستند. 
باز مي گویند که واژه ي “lean” به معني " تکیه  دادن " نیز از همین ریشه 
 است. متوجه  مي شوید که چرا در" چیلله" یا " چّله" مفهوم محل نشستن 

ته  تیر در کمان نیز مستتر است؟
" چیلله" اسمي است که از فعل "چیلمک " به معناي )زدن پرتابي توام با 
ضربه ( ساخته  شده  است. در بازي " چیلینگ _ آغاج " ) الک _ دولک ( 

به زدن " چیلینگ " یا " چیلیک " یا " چیلیه " ) دولک( با " آغاج"
) چوبدستي ( از این فعل استفاده  مي شود: " چیل گلسین! " )بزن بیاد (!

" چیلینگ" نیز از این فعل شاخته  شده  است. 
" چیلَمک " اسم تلنگر شدید است که در آن ریِگ کوچکي بین پشت 
مي  پرتاب  به شدت  گرفته  و  قرار  انگشت شست  نوک  و  سبابه   ناخن 
شود. یا تلنگري که بر سطح آب به نیّت پخش کردن و افشاندن آب زده  

مي شود. 
شکل دیگري از این فعل نیز هست که " چیله َمک " ) افشاندن آب توأم 

با ضربه( است. 
" پیلله " ) پّله( نیز از سیستم" چیلله " )چّله( است، حتي به این شکل: " 
پیلوو" ) pilov ( و " چیلوو" )çilov( ] پُلو و ِچلو [ نیز از یک شیوه  و 
سیستم تولید واژگان استفاده  مي شود. آوردن این مثال از آن جهت الزم 
بود تا در پیگیري سیستم واژگاني دچار سهو و لغزش نشویم. همانگونه 
ـُ " و " چـِ ".   که  مالحظه  مي کنید در فارسي مصوت ها دچار تغییر شده: " پ
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به  مثالهاي دیگري از این دست ) جهت مطالعه ي بیشتر ( دقت کنید که 
چگونه  سیستم ترکي ثابت است: چیلله

 ) چّله (، پیلله ) پّله (، شیلله ) سیلي آبدار (، سیلله  ) سیلي (، گولـله  
) گولّه، گلوله (، هؤرره، هوررا ) نوعي غذاي سادي روستایي ( شیررا 
) شیره (، شوررا ) احتماال تبدیل به " شوربا " شده (، بلله  ) ناني که به 
صورت ساندویچ در مي آورند (. . . " پیلته " ) فتیله  ] به خاطر وجود " ت 
" که عالمت تعدي است [ چیزي که به تدریج پایین آورده مي شود (. " 
گّله "ي فارسي نیز احتماال از این سیستم است که در این صورت باید از 
فعل " گلمک " ) آمدن ( " گلله " ) هم _ آمده ( ایجاد شده  باشد. کلله  
) کّله (، نیز واژه عربي " قّله " از این مجموعه  است که نشانگر قدیمي 

بودن این ساختار واژه ساز است. 
" قارپیز " یئمک! ) هندوانه  خوردن! ( چرا در " چیلله  گئجه " قارپیز 

) هندوانه ( خورده  میشود. آیا اسم خوردني مورد نظر در ارتباط با کاربرد 
اسطوره اي که دارد داراي معناست. 

نشان  اروپا  منطقه  و  این  زبانهاي  اغلب  در   " هندوانه   " نامهاي  بررسي 
نام مورد استفاده  در ترکي قابل استنادترین واژه  در بررسي  مي دهد که 
مفهومي نام این صیفي است. براي مثال در فارسي " هندوانه " ) چیزي 
که " ره آوردي از هند" است(، در انگلیسي )water melon( ) صیفي 
آبکي(  گفته  مي شود. مالحظه  مي کنید که هر دو توضیحي هستند و معناي 
مستقیمي ندارند که رابطه ي اسطوره اي این صیفي را با آن مورد بررسي 
 ικαρπούξ =و در یوناني )) арбуз = arbuz قرار دهیم. در روسي
karpozi(( گفته مي شود و همانگونه  که  مالحظه  مي گردد از " قارپیز " 
 )tarbos( :ترکي مشتق شده اند. در مغولي نیز داستان از همین قرار است
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که  نتیجه  گرفت  مي توان چنین  است. حداقل  ترکي  آن هم همریشه  با 
این  توجیه  اسطوره اي  براي  که  واژه اي  جغرافیایي  محدوده ي  این  در 
صیفي قابل استناد باشد غیر از واژه ي ترکي " قارپیز " وجود ندارد. دلیل 
دیگر قابل استناد بودن نام ترکي آن همانگونه  که  در فصل دو گفته  شد 
این مورد  وجود سیستم آوایي در دسته بندي مقوله اي پدیده هاست؛ در 
صیفي جات با دسته بندي خود را داشتند: قوون، قاباق، قارپیز ) شروع با 

" ق" ( یا خیرا، خیرچا، خیار )شروع با "خ"(

هارموني آوایي:

در ترکي هارموني مصوتي وجود دارد، یعني مصوت ها بنابر خصوصیّات 
 a, ı, o, u آوا شناختي خود به دو دسته  تقسیم مي شوند: )مصوت هاي
با یکدیگر و مصوت هاي ə, e, i, ö, ü نیز با یکدیگر به کار مي روند (. 
در ترکي   هارموني مصوت صامت نیز وجود دارد، مثال صداي" پ" با 
دسته ي اول باال و صداي " ب" با دسته ي دوم باال به کار مي رود. متأسفانه 
 این قانون امروزه  در زبان استاندارد ترکي آذربایجاني رعایت نمي شود. 
در واژه هاي زیر به دلیل اینکه  این واژه ها در قدیم و طبق قاعده ي طبیعي 

زبان ساخته  شده اند این قاعده  رعایت شده است. 
براي معنا کردن واژه ي " قارپیز " به سیستم زیر توجه شود:

قارپیز
یارپیز
پیرپیز
تربیز

سه بیز )تلفظ مي شود: َسـبیز(
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جه بیز )تلفظ مي شود: َجـبیز( 
مؤبیز بنابر قانون هارموني آوایي در برخي مثل، مؤبیز صداي /ب/ به /و/ 

تبدیل شده. به شکِل زیر:
جه ویز
مؤویز

اکنون لیست باال را از نو مرور مي کنیم:
قارپیز )قار+ پیز= هندوانه( 

قار: برف
یارپیز )یار+ پیز = پونه( 

یار:. . . پیرپیز )پیر با مصوت/ı/ + پیز نوعي بوته ي معموال خشک وحشي 
که همانند موهاي خشک و وز وزي است+ پیز

پیر: از "پیرتالشیق: آشفته ي ظاهري، به هم ریخته.
تبریز، خصوصا  نام  منشأ  احتمال هاي  از  یکي  بیز = خربزه,  )تر+  تربیز 

اینکه  تبریز محل باغ و بستان بوده(
تر: ؟

ـَ + بیز نام دهي در نزدیکي میانه. این نام نیز به احتمال قریب  سه بیز )س
خّرم  و  سبز  معناي  و  است  گیاهي  منشأ  با  موردي  با  مرتبط  یقین  به 
هم مي تواند داشته باشد. در این صورت "سبز" فارسي باید از آن گرفته 

 شده باشد. (
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ـَ : ؟ س
جه ویز گردو _ من نمي دانم این واژه از ترکي به عربي رفته  و آنگاه "جوز" 
شده  یا برعکس از عربي آمده  و در ترکي به شکل ساختار ترکي درآمده.( 

ـَ : ؟ ج
مؤویز )مؤ + بیز( = مویز
مؤو: درخت انگور، تاک

همانگونه  که  مالحظه  مي شود پسوند " پیز " ) یا " بیز " بنابر هارموني 
آوایي ( پسوندي است که با مواردي از اسم هایي با منشأ گیاهي به کار 

مي رود ) البته  معتقد نیستم که صرفا در این مورد به کار مي رود.( 
این بررسي و مرور رابطه ي هندوانه  را با " قار" ) برف ( محرز مي سازد. 
پس نگهداري" قارپیز" تا شروع زمستان )که  از شب چّله  شروع مي شود(  

حلقه اي از زنجیره ي تفکر اسطوره اي ماست و در این حین نام 
" قارپیز" کامال با مسما است. 

به  بایستي  یعني  آن است.  کاربرد  نظر خود گویاي  اسم خوردني مورد 
فصل برف و یخ رسانده  شود. اما آیا واژه ي" قارپیز" با " قار" صرفا داراي 

همین ارتباط است؟
در جواب این سوال باید گفته  شود که مسأله  کمي عمیقتر از این ارتباط 
است. عیمق بودن مسأله  به  سیستمي برمي گردد که واژگان اینچنیني را 

در بر مي گیرد:
قیش )زمستان( 

قار )برف( 
قاري )عجوزه( 
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قاریماق )پیر شدن( 
قارتیماق )پیر شدگي بافت هاي گیاهي که توأم با سفت شدگي آنها است.( 

قارغیش )نفرین( 
قارغي )پیکان، نوک تیر( 

قارانات )شومي، نحوست( 
قـادا )بالي شوم، مستولي شدگي فاجعه بار بر کسي( 

قیرماق )کشتار کردن( 
قیزماق )گرم شدن(

مربوط به صداي  در قسمت دیگر این فصل _  قیر وئرمک )"قر دادن" 
"س" بازهم رقصیدن مطرح خواهد بود: " سیندیرماق("

”plot“ )قُورغو ) طرح و توطعه
قْورخو )ترس(

قیشقیرماق )فریاد کشیدن شدید( 
قُودورماق )هار شدن( 

قُودوز )هار( 
قانجیق )سِگ ماده، گرِگ ماده، کفتارِ ماده( 

قُوربان )قربان(
قیرو )برفي که به شکل ِگرد بوده  و سفت است( 

قاران ) آخرین نوبت ( 
قیققي ) آخرین نوبت ( 

قارپیز ) هندوانه ( 
قیرمیزي ) قرمز (

قُوتلو ) مبارک، خوش یمن ( 
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با  سیستماتیک  ارتباط  داراي  واژه ها  این  چرا  که  مي شود  معلوم  حاال 
یکدیگر بوده  و توجیه  دقیق اسطوره اي دارند. 

دو  زمستان  دو چله ي  آذربایجان  اسطوره اي  تفکر  و  اسطوره شناسي  در 
خواهر پیر )قاري( هستند. آنها با تکاندن پنبه هاي "یورغان" )لحاف( خود 

" قار" )برف( مي ریزند. 
یکي از ویژگي هاي " قار" ) برف ( سفیدي آن و سفیدپوش کردن اشیا، و 
انسانها از باالست. " قاري" ) عجوزه، پیرزن ( نیز از باال داراي گیس هاي 
سفید مي باشد ) گویي برف نشسته  است. ( پس آن قدیم قدیم ها که گیس 
تفکر  این  ایجاد  باعث  آویزان مي شده   از سرشان  برف  پیرزنها همچون 

اسطوره اي گشته  است. 
طول  دور  گذشته هاي  آن  در  که  داده  شود  مختصري  توضیح  اینجا  در 
میانگین عمر و یا انتظار عمري )life expectancy( آنقدر باال نبوده  که 
 موي سراسر سفید یک زن به کرات در منظر دید مردم باشد. تصور بر 
این است که در آن گذشته هاي خیلي خیلي دور پیدا شدني از این دست 
بایستي هم غیرعادي بوده  باشد. )گویا زماني " انتظار عمر" 18 سال بوده  
که  اگر با انتظار عمري کنوني که در پاره اي از کشورها حتي باالتر از 80 

سال است مقایسه  شود آنوقت مطلب مشخص تر مي شود(. 

اما واژه " قارغي" چیست؟

"  قارغي" یعني پیکان و یا نوِک تیر. اینجاست که مجبور هستیم به " چیلله 
"ها ) چله (هاي زمستان رجوع کنیم و توجه  داشته باشیم که " چیلله " 
یعني کشیدگي نهایي کمان و در اینجا یعني کشیدگي نهایي کمان سرما. 
پس تیر یا پیکاني که از کمان " قاري" درمي آید باید که نامش "  قارغي " 
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باشد. جالب اینکه " قارغیماق " ) نفرین کردن ( و " قارغیش " به معناي 
" نفرین" است کاري که " قاري "ها مرتب انجام مي دهند. 

حاال فعل " قارغیماق " ) نفرین کردن ( را با " قارغي" ) پیکان ( مقابله 
 کنید تا سیستم مند بودن مجموعه  تفکر اسطوره اي خود را بیشتر نشان 

دهد. 
) برف (  قار"  صرفا با "  قارپیز"  حاال مي توان دقت داشت که ارتباط " 
نیست بلکه  ارتباط با مجموعه اي دارد که یک مجموعه ي اسطوره اي است 
و واژگان مرتبطه  پیوستگي سیستماتیک دارند. حتي نام این فصل " قیش"
)زمستان(، الهه هاي آن " قاري"، اسلحه هاي آن " قار" ) برف (، " قارغي" 
) تیر (، " قارغیش" ) نفرین (، " قادا" ) بالي نحس ( در نتیجه " قیرغین" 
) کشتار (... و دست آخر چیزي که بر این نحوست، شگون و یمِن خوش 

مي آورد یعني " قارپیز" ) هندوانه(. 
من دقیقا نتوانسته ام مفهوم " قیش" را پیدا کنم منتها مي توان صداهاي آن 

را تحلیل مفهومي کرد:
" q " : قطعیت، اشتقاق

" ı ": پایین
" ş ": مورد مرتبط شونده

پس " قیش" پدیده اي است که ارتباط شدیدا قاطعانه ي تهدید کننده  دارد. 
با همین روش مفهوم " قار" )برف( :

" q " : قطعیت، اشتقاق
" a " : باال

" r " : حرکت
پس " قار" پدیده اي است که رفتار اشتقاقي قاطع از باال دارد. 
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" قاري" یعني ایجاد کننده ي این وضعیّتي که " قار" و " قیش" است یعني 
چیزي مثل " ا لهه " و یا " رب النوع ". 

ناگفته  معلوم است که " قاري" یا " َقري " در فرهنگ غرب همان " فِري" 
با وضعیتّي که در سیستم  منتها  است.  پري"   " فارسي  fairy ( و در   (

واژگاني است معلوم است که منبع و منشأ از کجاست. 
حاال این سوال مي تواند مطرح شود که آیا " قاري" نقطه مقابل " تاري" 
 " کننده ي  ایجاد  تانري"   " که   همانگونه   معنا،  این  به  نیست؟  )تانري( 
تان" یا " دان " است آیا " قاري" نیز مي تواند به مفهوم ایجاد کننده ي " 
قار" باشد. ظاهرا که استنباطي است منطقي و دلیلي بر علیه  آن به ذهن 

نمي رسد. 
در  پ"  به احتمال زیاد به خاطر وجود صداي مرکب "  قارپیز"  مفهوم" 
هجاي دوم یعني " پیز" )که  صداهاي" م "، " ب "، " و " از آن صداي 
مرکب " پ " قابل حصول است ( مي تواند مفهومي معادل نفي کننده ي 
" مز" داشته  باشد. پس مفهوم " قارپیز" مي تواند خنثي کننده ي شدت و 

شرارت " قار" باشد. 
از اینجاست که مفهوم" قیرمیزي" )قرمز( به دست مي آید که نفي کننده  

بدي و نحوست است. 
از لحاظ مفهومي صداي " ز " معناي متقابل و یا عکس نسبت به صداي 

" ر " ایجاد مي کند. مثل:
 یارماق ← یازماق یْورماق ← یْوزماق

" قیرماق " ) کشتار کردن (، به واژه ي " قیزماق " ) گرم شدن ( توجه  کنید 
که ابتدائا مفهوم " کشتار " از زمستان حاصل شده است و نقطه ي مقابل آن 
" قیزماق " ) گرم شدن ( است. واقعا هم در مقابل چنین فاجعه اي بایستي 
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که خنثي کننده ي " شر" از تابستان به زمستان نگهداري شود. 
قیریلماق "  )کشتار کردن( و در پي آن "  قیرماق "  راستي این واژه ي " 
) کشتار شدن ( کي و تحت چه  شرایطي بار آمده  است. چه  شومي و 
شرارت هایي از چه  نوع زمستانهاي سختي باعث ایجاد چنین واژگاني با 
چنین بار اسطوره اي گشته  است؟ چه  حسرتي نسبت به سرخي و گرماي 
تابستان احساس مي شده  است که اینگونه  در انبارهاي کاه  در البالي کاه 
به نگهداري  آنهایي که موفق  به نگهداري هندوانه  مي کرده اند؟ و   اقدام 
آن تا شب چله  مي شدند تکه هاي کوچکي از آن را به در و همسایه  و 

اطرافیان مي دادند. 
در زمستان دو تا چله  وجود دارد. یعني شدت سرما در دو اوج مطرح 
است. اینها دو خواهر هستند. " بؤیوک باجي نین چیلله سي" )چله  خواهر 
بزرگه ( یا " بؤیوک چیلله " )چله  بزرگه ( و " کیچیک باجي نین چیلله سي" 

) چله خواهر کوچکه.(
هر دوي آنها کمان مي کشند منتها کماني که خواهر کوچکه  مي کشد به 
به  کمان  دو سر  آمدگي  نتیجه  هم  در  و  فوق العاده  زیاد  دلیل کشید گي 
زیاد  بسیار  کشیدگي  شدت  ولي  مي شود  کم  کمان  عرض  از  همدیگر 
است. این را از غضب خواهر کوچکه  و از طعنه ي او به خواهر بزرگه  در 

پایان چله  بزرگ مي توان دریافت:
هیزه ده  الین  قاریالرین  خمیرده،  الین  گلینلرین  نئیله دین!  گلدین   "

 قُوروتدون! "
هنگام  در  را  عروس ها  دست  تونستي  مگه   کردي!  چکار  مگر  آمدي 

خمیرگیري، دست پیر زن ها را در داخل خمره بخشکاني!
این گفته ها را به صورت سوال مطرح نمي کند بلکه  به  این مضمون طعنه 
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 مي زند که " تو نتوانستي! پس بایست وتماشا کن که من چگونه  این کارها 
را انجام خواهم داد!"

خواهر بزرگه  در جواب به ساده لوحي خواهر کوچکه  مي خندد و مي گوید: 
" گئت کي عؤمرون آز اوالر، سنین دالین یاز اْوالر! ")برو که عمرت کوتاه  
است و پشت سرت هم بهاره!( یعني عمر تو و شرایط به تو اجازه ي این 

حرف ها را نخواهد داد. 
مي دانیم که "سو" به معناي " لشگر" است. حاال سوال منطقي اي که پیش 
مي آید این است: آیا " سویوق" یعني" سرما " و " سو" به معناي " لشگر" 

از یک واقعیت ایجاد نشده اند؟
کردن(،  )بیان  سؤیله مک  کالم(،  )حرف،  سؤز"  واژه هاي"  دارد  احتمال 
سؤیمک، سؤگمک )فحش دادن مورد بحث در فصل یک( نیز از این منبع 
حاصل شده  باشد و ده ها احتمال دیگر که منتظر تحقیق و بررسي است. 
موارد زیر مي تواند ویژگي اي یک " قاري" )عجوزه ي رب النوع سرما ( 

در تقابل با آسمان یا نیکي باشد:
سو ) لشگر( سویوق ) سرما ( ) این همه ترکیب " لشگر سرما " در ادبیات 

از کجاست؟
سؤز )حرف، کالم ( سؤیله مک ) بیان کردن، گفتن( 

سؤیمک ) فحش دادن(
سوسماق ) دم فرو بستن(

سؤکمک ) شکافتن مخصوصا شکافتن
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 لحاف جهت ریختن پنبه هاي آن یعني "برف( "
سپمک ) افشاندن( 

سووورماق ) افشاندن و به دست باد سپردن( 
سپه له مک ) افشاندن به صورت پخش و پال( 

سٍولنمک ) گشتن ظاهرا بي هدف سگسانان و گربه سانان ولي در اصل 
داراي نیّت. از دید اسطوره اي گستن هاي گرگ و عجوزه( 

در  گویي  که حرکت هایش  رقِص خاصي  رقص  )شکستن،  سیندیرماق 
رقص  نوعي  مي پذیرد.  صورت  اندام ها  اتصال  محل  جابجایي  نتیجه ي 

هیجاني عجوزه ( 
سورگون ) تبعید( سئل ) سیل( 

سیریق چکمه ک )"سیریق" نوعي دوختن است مخصوصًا دوختن لحاف! 
" سیریق چکمه ک " یعني " دمار از روزگارِ کسي در آوردن " همانگونه 
 که  مالحظه مي شود از یک واژه ي مربوط به " زن "ها و "دوختن لحاف" 

استفاده  مي شود( 
سوپورمک )جارو کردن(، سوپورگه ) جارو(، سورمک ) راندن(. 

برپا   (  " قورماق   " فعل  بزنید که چگونه  مي باید  حال مي توانید حدس 
داشتن و ساختن( از این منبع واژگاني مي تواند حاصل شده  باشد، از آن 

نیز واژه ي " قورغو" )طرح و توطئه(. 
سوالي دیگري که مطرح مي شود این است: آیا واژه ي "  قارا " )سیاه( نیز 

از این مجموعه  و از" قار" ایجاد شده. 
قـادا ) بالي شوم، مستولي شدگي فاجعه  بار بر کسي( 

" قادا " نیز با توجه  به  معنایي که دارد بایستي از این منبع باشد. همین واژه  
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را تجزیه ي مفهومي مي کنیم:
" ق " : قطعیت، اشتقاق

" آ " : باال، از باال
" د " : قطعیِت حادث شدگي شدید

" آ " : باال، از باال
و. . . . بسیاري موارد دیگر!

اگر به 2 لیست جداگانه ي لغت ها توجه کنید اولین چیزي که توجه  شمارا 
جلب خواهد کرد دو صداي " ق" و "س" خواهد بود. باز هم اگر دقت 
بیشتر  شروع مي شوند   " ق   " با صداي  کنید خواهید دید لغت هایي که 
 " با صداي  که  در صورتیکه  لغت هایي  هستند  بزرگي  و  قدرت  داراي 
س" شروع مي گردند داراي مفهوم منفي تر هستند. حاال با دانستن اینکه 
 رنگ " قیرمیزي" در زمستان رنگ مبارکي است که با صداي " ق" شروع 
مي شود مي توان رنگي را که با صداي "س" شروع مي شود نیز شناسایي 

کرد: 
" ساري " )زرد(. این رنگ در ترکي درست رنگ منفي در مقابل سرخي 

رنگ قرمز است. به مثال زیر در این مورد توجه کنید:
قیرمیزي

ساري
ساراال ساراال قالماقدان قیزارا قیزارا اؤلمک یاخشي دیر!

)به سرخ رویي مردن بهتر از زرد رو زیستن است(! 
" قورد " و " قاري " )گرگ و عجوزه( 

همانگونه  که  در پایان لیست واژه هاي داراي " ق " مرتبط با " قیش "، " 
قار" و " قاري" دیدید همه ي واژه هاي شروع شونده  با صداي " ق" 
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داراي بار منفي نیستند، بلکه  برخي ضد آن هم هستند. یکي از این موارد 
" قورد" )گرگ( است. حاال به رابطه " قورد " با این مجموعه  مي پردازیم. 
همه  مي دانیم گرگ از چله  زمستان جدایي ناپذیر است. حاال در زیر به 
باورهاي فولکلوریک آذربایجاني را در مورد گرگ مرور  از  چند مورد 

کنیم تا وجود گرگ را در این مجموعه  بهتر بررسي کرده  باشیم:
_  قورد چیلله ده آدام اتینه  یئریکلر! )در چله  گرگ ویار به گوشت انسان 

پیدا مي کند!(
_   قوردون اوزو موبارکدیر! )دیدار گرگ مبارک و خوش یمن است(. 

_  قوردنان قیامته  قالماق! ) با گرگ به قیامت ماندن (!
_  دونیانین آخیرینا بیر قورد قاالجاق بیر ده  بیر قاري! )به آخر دنیا یک 

گرگ خواهد ماند و یک عجوزه(!
_  قورد او قاریني یئیه جک! )گرگ آن عجوزه را خواهد خورد(!

وقتي چله  از راه  مي رسد ویار گرگ ها به گوشت انسان شروع مي شود. 
باور مردم بر این است که گرگ گوشت انسان نمي خورد ولي در چله 
و  است  عجوزه   دنبال  به  او  حقیقت  در  مي کند.  پیدا  را  کار  این   ویار 

آخراالمر نیز او را مي خورد. 
عمال گرگ در حکومت " قاري" )عجوزه ( موجودي است که در دِل سوز 
و سرما با او مي ستیزد. او چنان به دنبال عجوزه  است که اگر این عجوزه  
همه  دنیا را هم به نابودي بکشاند و همانگونه  که  خواست اوست به آخر 
دنیا تنهاي تنها هم که مانده  باشد باز هم از دست گرگ رهایي نخواهد 
داشت و در نهایت گرگ او را خواهد خورد. از این رو است که دیدار 

گرگ مبارک است. گرگ دشمِن دشمن هاي طبیعت و انسان است. 
باالخره  انسان گرفتار عجوزه  مي شود!
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درآخرین شب مشترک بین چله ي کوچک و " بایرام آیي" )ماه  عید( شبي 
که از نیمه ي آن به بعد زمین داراي نفس مي شود " کورد اوغلو " که از 
اوغلو(  اوغلو کولگي")کوالِک کورد  "کورد  بر مي گشت گرفتار  آسیاب 
نیمه ي شب در زیر  از  مي شود و در زیر برف مدفون مي گردد. او بعد 

برف ها از نفس هاي زمین گرم شده  و از مرگ رهایي مي یابد. 
 معناي این رهایي این است که " قاري" سمبل انجماد زمین بوده  که  با 
آمدن نفس به زمین کارش به پایان مي رسد. یک احتمال ضعیف نیز این 
است که در پایان کارِ عجوزه  که  توأم با به پایان رسیدن ویار گرگ است 
گرگ با خوردن او و نه  انسان ویار خود را فرو نشانده  باشد. از این رو، 
)ماه عید( که  آیي"  بایرام  به  "  زنده   انسان و ورود  بردن  بدر  جان سالم 
و از سوي دیگر با دمیدن  قورد "  مبارک است از یک سو با دخالت " 

نفِس زمین امکان پذیر مي گردد. 
از آن پس " لشگر سرما " تا دم عید که مهلت سرماست " قیریق قوشون 
کیمي" )همچون لشگر داغون شده اي( سرخود مي ماند ولي دست از جان 

انسان برنمي دارد... 
از این به بعد دیگر عجوزه اي در کار نیست و گرگ نیز ویار ندارد ولي 
باد   "( بایرام یئلي"  یا "  وعده  یئلي"  سرما هنوز به پایان نرسیده است. " 
بشارت دهنده" یا " باد عید"( اگر هم بوزد و مژده  نزدیک شدن بهار را هم 
بدهد چون انسان جزو " حرام گوشتان " است هنوز از دست " سویوغون 
سویو " )لشگر سرما( که بدون عجوزه  سرخود مانده  است، رها نشده  )در 
فصل چهار(. براي انسان پایان سرما زماني است که از خِط مرزي آتش 
)لشگر سرما( آن سوي مرز گرماي آتش  سویوغون سویو"   " بگذرد و 

بماند ایلین " سون چرشمبه سي! " )آخرین چهارشنبه ي سال(!
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واژه ي  و  کرده   مطرح  را  )عجوزه(  قاري  دیگر جارو سوار شدن  یکبار 
sweep )جارو کردن( را با واژه ي ترکي süpürmək )جارو کردن( در 
ترکي مقایسه  مي کنیم. نکته ي مهم در اینجا است که در " آخیر چرشمبه" 

)چهارشنبه ي آخر سال( جارویي را آتش زده  و پرتاب مي کنند. 
 با این کار، در واقع، قدرت مانور " قاري" را از بین مي برند. 

اما هنوز حرف ما تمام نشده. هنوز سوال هاي زیادي به ذهن مي رسد که 
قابل تأمل و بررسي و پاسخ گویي است. 

سوال این است: چرا باید ایجاد کننده  این همه  توفان و مرگ و به دنبال 
هالک انسان بودن از سوي " قاري" که یک زن است صورت گیرد؟

قاري" وجود دارد با  اوال باید گفته شود که براي زن اگر واژه ي منفي " 
همین صدا یعني " ق" لغت " قادین" نیز وجود دارد که واژه ي محترمي 
است و این عالوه  بر واژه هاي دیگري مثل واژه ي " آرواد" است. جواب 
این سوال اصال در تقابل زن ومرد نیست. راز این نکته  در تقابل گروه " 

ق " با گروه " س" نهفته  است. 
اول این نکته  را در نظر بگیریم

که طبق اسطوره ها این"گرگماده"
 است که با شیر دادن 

خود جان جد ترک ها را نجات
 مي دهد. پس ماده اي از یکسو

 انسان را نجات مي دهد از
 سویي نیز ماده اي دیگر بدنبال 

ستاندن جان انسان است. 
جهت باز کردن گره  این معما

49



 از تقابل دو صداي " ق " و
 " س" استفاده  مي کنیم. گفته

  شد که صداي " ق " داراي قدرت و بزرگي است و اسم " قورد " نیز 
با این صدا شروع مي شود. از سوي دیگر آن کدام حیواني است که رل 

منفي دارد و احتماال نامش با " س" شروع مي گردد؟
در جواب باید گفت که این حیوان جز " سار" حیوان دیگري نیست که 
عموما به حیواِن الشخور گفته  مي شود.  سار"  درنده  و الشخور باشد. " 
پس " سار" یک واژه ي مرکب ) complex ( است و شامل حیوانات 
الشخور مي گردد. صفت هاي یاد شده  نیز فقط در کرکس، کفتار، گورکن. 
. . یافت مي شود. تصور کنید که در آن گذشته هاي دور الشه ي مرده ي 
انسانهاي غار نشین چگونه  طعمه ي کرکس و کفتار مي شده  است. به این 

دو مثال نیز توجه کنید:
" آسالن یئرینه  سار اَیله شیب " )جاي شیر، " سار" جلوس کرده( !

" سار داییم اولماسایدي چرگووو جٍوتو گؤوه  چکردیم!" ) " سار" اگر 
دایي من نبود جفِت چهارگاو ]گاوهاي شخم زننده ي چهارتایي[ را به 

آسمان مي کشیدم! (
در ضمن این رابطه  را نیز در ذهن داشته  باشید:

آ. س س. آ
آس) الن ( سا) ر (

شیر الشخور
کفتار است.  همان "  سار"  در پدیده ي مورد بحث ما به احتمال زیاد " 
دلیل قاطع براي این گفته  عالوه  بر نام آن، رهبریت داشتن " ماده "ي این 
حیوان بر گروه  کفتاران است. بله، در بین کفتارها این ماده ي برتر است 
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که بقیه  را رهبري مي کند. دیگر اینکه  دو تا بودن " قاري"ها به صورت دو 
خواهر نیز نشانه ي قدرت یافتن گروهي کفتارها در نبردهاست. 

با مطلب مورد  لغتي که مرتبط  اینهمه  تر مي گردد.   پس مطلب روشن 
نظر ماست و با صداي " س" شروع میشود داراي یک ماهیت اسطوره اي 

مرگ و زندگي انساني است.یک دور دیگر این لغات را مقایسه کنید:
قورد _ سار

قیرمیزي _ ساري
 اینکه  واژه ي" قیرمیزي" اصالتا ترکي است یا نه  اهمیتي 

ندارد چرا که این لغت در سیستم یک مجموعه ي
 آوایي مفهومي درست جا افتاده  و داراي عملکرد منطبق با مجموعه است. 
سپس لغات زیر را مرور کنید که چگونه  با ویژگي هاي " سار" ) کفتار ( 

متناسب است:
سومسونمک ) گشتن هاي ظاهرا بي هدف سگسانان و گربه  سانان. (

سیرتیق )پر رو( 
سینسیتمک )جانداري را کالفه  کردن و مستأصل ساختن کاري که کفتارها 

حتي با درنده اي همچون شیر نیز انجام داده  و او را مي خورند. 
داشته  توجه   پایان،  بي  ته زدن هاي  و  سر  بي  )حرف هاي  سارساقالماق 
 باشیم که کفتارها در حرکت هاي گروهي خود مرتب صداهاي زیر همانند 

انسان در مي آورند که پایاني ندارد(. 
سارسیتماق )متزلزل ساختن، مستأصل کردن، عاجز کردن که حتي شیر را 

مستأصل کرده از پاي در مي آورند. 
ساواشماق ) جنگیدن (

سوج ) گناه (
سانجماق ) نیش زدن، نشاندن چیزهایي مثل تیر و نیزه (
      سانجي درد تیز و دروني مثل درد استخوان ودندان،
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 دل درد، درد زایمان (
سار" ) کفتار(      قاري " مظهر مادگي"  نتیجه  مي گیریم که در این مورد " 

است. 
اینجاست که متوجه  مي شویم چرا زناِن " قره چي" ) کولي ( آلت تناسلي 
کفتار ماده  را به زنان مي فروشند تا با نگهداشتن آن داراي قدرت و نفوذ 

کالم باشند. 
صحبت از مجموعه ي واژگاني شد که با صداي ) س ( شروع مي شوند. 

نیز به ارتباط " سو" ) لشگر( با 
" سویوق " ) سرما ( در این مجموعه  اشاره  شد. حاال گفتني است که 

است. منشأ این لغت به  خوک ماده"  “ sow ” در انگلیسي به معناي " 
“su  ” میرسد که از آن واژه ي یوناني “ hus ” ) خوک ( حاصل شده  که 
 مؤنث آن “ húaina ” ) خوک ماده ( است. از همین لغت اخیر واژه ي 
“hyen ” ) کفتار ( ایجاد شده  است. جالب اینجاست که گویا در پارسي 

باستان " هایِنا " به معني " لشگر " بوده  است. 
و   " ق   " با صداي  اینجا متوجه  شدیم که دو حوزه  مفهومي ) یکي  تا 
دیگري با صداي " س"( تشکیل شده  است. نکته ي مهمي که در این بین 
وجود دارد " ساز " عاشیق "ها چه " ساز" نامیده  شود چه " قوپوز" با این 

دو حوزه ي مفهومي مرتبط است. به لغات زیر دقت کنید:
قورد ) گرگ(

قیرمیزي ) قرمز(
"مبارک"  رنگ  اوالر!"  قیرمیزي  موبارک   " شنیده اید:  را  گفته   این  حتما 

قرمز است. " مبارک" در مورد قرمز گفته  مي شود. 
قارپیز ) هندوانه  که  قرمز رنگ است(. 

قْور ) جرقه ي آتش(، قیزماق ) گرم شدن(. 
       قْورقود ) بزرگترین عاشیق در اسطوره هاي آذربایجان(. 
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    قْوپوز ) ساز عاشیق ها (. 
دقت در واژه هاي باال بازهم نشان مي دهد که  درگیري با سرما در شکل 
گیري بسیاري جنبه هاي تفکري اسطوره اي ما نقش داشته  است. جالب 
است بدانیم که از شروع زمان " آیین _ شایین لیق" ) آسودگي ( یعني بعد 
از برداشت خرمن و حادثه ي " سوناي " تا " بایرام " )عید( زماني است 

که عروسي ها برگزار مي شد و عاشیق ها مرتبا " ساز " مي زدند. 
اما واژه ي " ساز"!

قبال از رابطه ي بین صداي " ر " و " ز " صحبت شده است  در صحبت 
از " یارماق " و " یازماق "، 

وضعیّتي متفاوت  ز "  و "یوزماق". در این حالتها صداي "  یورماق "   "
نسبت به صداي " ر " ایجاد مي کند. در اینجا نیز اینگونه  است و مي توانید 

این امر را در مورد " سار" و " ساز" نیز مقایسه  کنید. 
علیه  که  )کفتار موجودي  سار"   " مقابل  در  سالم"(   " به معني   ( ساز"   "
 جان انسان است ( بسیار قابل تأمل است. پس " ساز" عاشیقها نیز در این 

رابطه ي اسطوره اي است که نام یافته  است. فراموش نکنیم:
قُورماق ) ساختن، برپا داشتن (

سازالماق ) بهبود یافتن، از نزاري در آمدن (
سازالماق ) روبراه کردن (

سازیدن و ساختن ) در فارسي (
حاال میتوان متوجه شد که چرا " سازالماق " )بهبود یافتن( ]مفهوم مثبت[ 

و " سْوزالماق " ) حالت نزار یافتن ( ] مفهوم منفي [ دارد. 
و یا " قارپیز ساري ساماندا ساخالنار! " ) هندوانه  در کاه  زرد نگهداشته 
 مي شود! ( که به اندازه ي کافي خود گویاست و نیازي به توضیح بیشتر            

ندارد. 
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»بؤیوک چیلله _ باال چیلله« 
عنعنه لرینه بیر حاشیه

یازار: حسن بابایي 
»عجب شیرلي«88/8/1

آراشدیریب  اونالري  ساخالماق،  قورویوب  عنعنه لریني  عادت،  ائلین 
مفکوره لریني اوزه چیخارماق هر دوشوننه، دویانا اؤنملي گؤَرو اولدوقدا 
سؤز یوخدو. یئري گلمیشکن قئید ائتمه لي ییک فولکلورون ژانرالرینین 
چئشیدیلي اولدوغو اوچون هر قونونون تام سؤزلرین بیر یئره توپالماق 
اولدوغونو،  نئجه  ماتریالالرین  خام  توپالدیغیمیز  آنجاق  دئییل.  اوالسي 

عصیرلر بویو دوندان _ دونا دییشمه سیني، دویوب، دوشونمه لي ییک.  
سؤزونون  چیلله  اؤنجه  یازیدا،  بو  باغلي  ایله  سؤزو  »چیلله«  حالدا  هر 
داها  آراشدیریالجاق،  مفهومو  معنا،  ایچریسینده گئدن  تورک خالقالري 
نظر  باشالنقیجا  سطیرلیک  یاریم  چیلله«  باال  چیلله_  »بؤیوک  سونرا 
ساالجاغیق، قالدي کي » چیلله« سؤزونو آچماق اوچون چوخ قایناقالرا 
باش ووروب سؤزلوکلري گزدیک، اونالردان یارارالنماغیمیزین فایدالي 

اولدوغونو باشا دوشوب، بئله دوشونولدو، قیرخ ساییسي فارسجادان 
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آلینما بیر سؤزدور.
آنجاق فارس خالقي بو گئجه ایلن باغلي »یلدا« آدیني اؤز مراسیملرینده 
بام  آندیقالري  »چیلله«دن  خالقالرینین  تورک  حالبوکي  ایشله دیرلر. 
یئني  بلکه  باخساق  قویوب،  اؤنونده  گؤز  اؤرنکلري  سسله نیر.  باشقا   _
آچارال آچیلمازالر آچیالجاقدیر، باخین: بؤیوک چیلله، باال چیلله، چیلله 
ساخالماق، چیلله کسمک، چیلله اوتورماق، چیلله قوودو، چیلله قاچدي، 
قیرخدان چیخماق، قیرخي چیخماق، قیرخالماق، قیرخ حرامیلر  ، س... . 
گؤرونور »قیرخ« سایي تورک خالقالرینین اینانجالریندا بیر تهر »قداست، 
آرینماق، یوکونو داشیماقدا اولور، آخي » قیرخ؛ قیرخدیرماق مصدریندن 
آلینمیش امر فعلي اولماقال بو زنگین دیلده همده ساي آدي کیمي اؤزونو 

گؤسترمکده اولور.
دئملي ییک تورکلرین اینانجالرینا گؤره »قیرخ« دا بیر نووع »بوتوولوک« 
یئتگین لیک گؤز اؤنونده جانالنیر، اوراجان کي بیر ائل دئییمي ده اونو بئله 

حاقالییر: »یاشین اولدو قیرخ، جاوانالر جرگه سیندن چیخ«.
و دئییم بونو یئتیرمک ایسته ییر  کي 40 یاشدا اینسان یئتیشیر، کامالالنیر، 
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  _ بیر  پیسي  یاخشي یال  یوکسلیر،  قابیلیّتي  »سئچمک«  دوغروسو؛  داها 
بیریندن آیریر. آما قیرخماق مصدریندن آلینمیش امر فعلي »قیرخ« دا دا 
تمیزلنمک، آرینماق، پاکالشماق آنالمالریني دویوب، دوشونمک، هئچ  ده 

چتینلیک چکمه دن آلینیر. 
قیرخ سایي نین آیري آنالمالري بئله سیرایا دوشوب سیراالنیر دا، میثال 
قارشیالشیب  فیرقه سیله  تنان«  »قیرخ الر= چهل  مکتبینده  عرفان  اوالراق 
توش گلمک، یقین اونالري بیر اینامال باغلي اولدوغونو یئتیریر. یا خود 
بعثتیني  اؤز  یاشیندا   40 پیغمبري حضرت محمد)ص(    دیني نین  اسالم 
سایي نین   40 دئملي  داشیییر.  معنا  بؤیوک  یئتیرمگي  ثبوتا  یاشدا  بو 
سونرا  گوندن  قیرخ  اوشاغي  آچمیش  گؤز  دونیایا  تازا  ائله  فلسفه سي 
یویوب، تمیزله ییب، »قیرخ« قویورالر دئیه اونونالدا »قیرخي چیخمیش« 
سانیب، ائله بو عنعنه نین سونو دا بیر آیري دوندا بیتمکده اولور، نییه کي 
دونیاسیني دییشنین ده »قیرخ« گوندن سونرا، نئجه دئیرلر ات، سوموکدن 
آیریالرکن، قوهوم _ اقربایا بیر تهر سربستلیک باغیشالنیر. گؤرونور شرق 
اؤلکه لرینین خالقالري، خصوصیله تورک خالقالري 40 سایینا حؤرمتله 

یاناشماقالرینین باشقا سببلري واردیر.
آنجاق »بؤیوک چیلله«نین باشالنیش گئجه سي قیش فصلي نین بیرینجي 
آیي نین ایلک گئجه سي ساییلیر، دئمه لي بو گئجه 365 گئجه نین ایچریسینده 
ان اوزون گئجه حسابا گلیر. بو گئجه نین داوامي قیشین آرا آیي نین اونونا 
قدر گلیب چاتیر. قاالن اییرمي گونه، کیچیک یا خود باال چیلله دئییلیر.  

آخي یارییا بؤلوندوگونه گؤره باال، سؤزونو اؤزو ایله 
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چکمکده اولور. بوگئجه ایلین ان اوزون گئجه سي ساییلدیغینا گؤره، ائل 
عادت _ عنعنه لري ایله باغلي بئله اینانج واردیر. گئجه ني چارپازالییب، 
سؤنمه سین  ایشیقالر  قالیب،  اویاق  آرتیقراق  اوچون،  سالماق  آیاقدان 
دئیه،  قارانلیغین ساواشینا سفربر اولماق گرَ کلي گؤرونور. بو گئجه آییق 
قاالنالر  مورگوله مه سین دئییه، خورکلرین قیراغیندا؛ شیرني، پاخال، قاباق، 
گیردکان، بادام، کیشمیش، ان اؤنملي سي )قارپیز( بیر ده قیش مؤوسمي 

میوه لریندن آلما، پورتاغال ، ... یئییب شنلیک ائدرلر.
خالق بو گئجه؛  قارپیزال دا بیر جور، سویوقلوغون قارشیسینا چیخیب، 
»سویوق گئجه« آنسین بیز ده هله ده نفس کیمي »ایستي لیک« آنیلیر، دئمک 
ایسته ییر. البته بئله بیر فیکیرده ایره لي سورمک اوالر کي چیلله لردن سونرا 
بایرام آیي گلدیگینه گؤره بیر جور حاضیرلیق بایرام اوچون  ده یارانیر، 
آخي بو گئجه نین سحریسیندن گونلر یاواش _ یاواش اوزانماغا یؤنه لیر، 
گئجه ایسه قیسالیر. دئمه لي بئله بیر اینانج دا قارپیزین ایچ رنگي ایله اوزه 
چیخمادادیر کي اگر قارپیزین رنگي قیرمیزي یا چالسا قیش فصلي خالقي 
اینجیتمه دن گلیب سووولوب، کئچیب گئده جکدیر، یوخسا رنگي آچیق 
گؤرونسه، باشقا دیلده دئسک »ضاي« چیخسا، قیش مؤوسیمي سرتلیگه 

یونه لیب  سویوقلوق  خالقي اینجیدجک.  
حساب  کسیلمه سي  عؤمورونون  قیشین  دئمه لي  کسیلمه سي،  قارپیزین 
کیمي   » نار   « ورینه  »قارپیز«  یئرلرینده  بعضي  آذربایجانین  ائدیلیر. 
مئیوه لردن ده استفاده اولونور. آنجاق آرتیرمالییام کي هر ایکي سینده آغ 

رنگله قیرمیزي رنگي نین اوزه چیخماسي بیر آنالم داشیییر.
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ائل ایچینده چیلله ایله باغلي بو دئییملر ده دیلده _ دیشده گزیر. اؤرنک 
اوالراق: 

قار  گونده   40 سؤیله ییر:  چارپیشماقدا  ایله  چیلله  بؤیوک  چیلله،  باال 
خالقا گؤستره  اؤزونو  یاغدیرماقال  قوش باشي  چن    _ بوران  کولک،   _
بیلمه دین. ایندیسه گل مني گؤر، الیمدن جانا گلیب قاچماق مجبورییتینده 
»ایستي  توتاجاغام.  اسگي یه  اولمایاجاقدیر. گونلرین گؤي  آز  اوالنالردا 
قیزالرینین  چئویریب،  بوزا  من  گوودوشالري  اوستونده  اوجاقالرینین 
من  من؛  آچماسام،  ایش  باشالرینا  بوزالییب  کوزه لریني  سو  الینده کي 

دئییلم. 
بؤیوک چیلله  ایسه جاواب وئریر: » عؤمرون آزدیر، دالین یازدیر«. یا خود 
» عاغلین آزدیر، دالین یازدیر« آخي بایرام آییندا  یا خود بوز آییندا  یئره 
نفس گلر، آغ یئل اسر،  قاالن قار، سیر _ سیراني ارید ر، نئجه کي اوستاد 

شهریار دئییر:
» بایرام یئـلي چــارداقالري ییخاندا
نوروزگولو، قــارچیچگي چیخاندا
آغ بولودالر کؤینکلرین سیخاندا

بیــزدن ده بیـر یاد ائله ین ساغ اولسون
دردلریمیز قوي دیکلسین داغ اولسون«.

هر حالدا چیلله نین سون گئجه سیده ماراقلي اولور. چیلله قاچدي یا خود 
چیلله قوودو مراسیمینده )عجب شیر(ین کندلرینده دامالر اوستونده اود 

یاندیریب »ساالهي«  یوال سالیب چیلله ني قوووب آرادان چیخارارالر. 
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قایغیسیني   ائلین  دوشونوب  اوجالیقالري  دورماقال  اوجاالردا  بئله لیکله 
چکمک ایسته یرلر.

اونونالدا  دانیشماق  اطرافلي  باغلي چوخ  آدیله   » چیلله   « گلیر  ائله  منه 
قالماسین دئیه آدیني چکدیگیم  آپارماق اوالر، سوز یئري  آراشدیرماالر 
یاناشماق دویولور، باخین؛  ایله  آنالمالرا توخونماقال، اؤزوده دوشونجه 
اوتورماق،  کئچیرتمک، چیلله کسمک، چیلله  »چیلله ساخالماق، چیلله 
قیرخالماق، قیرخ ساخالماق، قیرخي چیخماق، قیرخ حرامیلر،  قیرخماق، 
موضوع  دانیشمالي  یئرینده  اؤز  هره سي  قووودو،  چیلله  قاچدي،  چیلله 

ساییال بیلر. 
داها  ییغیب،   یئره  بیر  سؤزلري  ائشیدیلن  دئییلن،  یازیالن،   آنالمدا  بو 
دوغروسو توپالییب، تدقیقات اوزریندن باخماق،  اونالري توتوشدوروب 
ویداعالشیب،  دئیه، ساغ اوالشیب،  اولسون  بورجوموز  نتیجه چیخارماق 

الینیزي سیخیریق، گلن گؤروشلره دک. 

قایناق سؤزلوکلر: 
بهزادي. بهزاد، آذربایجان دیلي نین ایضاحلي لوغتي. 3 جیلد  -1

زارع شاهمرسي. پرویز، فرهنگ ترکي _  فارسي شاهمرسي  -2

عمید. حسن، فرهنگ عمید، فارسي - فارسي، 2 جیلد.  -3
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باغ وزیر کندینده 
چیلله گئجه لري 

توپالیان:  مریم خدابخش
قایناق شخصلر:  حسین خدابخش 

بؤیوک چیلله، باال چیلله:

چیلله گئجه سي، پاییز قورتوالن گونون گئجه سینه وئریلن آددیر، بو گئجه 
ایلین اوزون گئجه سیدیر کي بو گئجه دن بؤیوک چیلله باشالنار اؤزوده 

40 گون اوالر .
کندین اهالي سي یایدان سامانلیقدا ساخالدیقالري قارپیزالرین گؤتوروب 
ننه لرینین،  ائولرینه گئدیب،) کورکنلر اؤز قاي  بو گئجه اؤز عزیزلرینین 
خیردا قارداشالر بؤیوک قارداشالرین، اوغالنالر دا دده ائولرینه( بیرلیکده 
یئیندن سونرا باشالرالر ناغیل، تاپماجا، بایاتي دئمگه. بئله لیکله اوخویوب، 
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ائدرلر. چیلله نین سحري گون  ائدیب، گئجه ني سحر  اویناییب، شادلیق 
اگر قار یاغمیش اولسا، کندین کیشیلري کهلیک ، دوشان اوونا چیخارالر. 
اوشاقالر دا قار گولـله سي ) قارکومباسي( ، قارا قویالنماق، زوي گئتمک، 
آخشام  گونلریني  اویناییب،  اویونالرین  جورالماق  هئیکلي  آدام  قاردان 

ائدرلر.
او زامانالرکي ائولرده کورسو اوالردي، چیلله گئجه سینده اود قاالیاییب، 
نوغول  )گیردکان(،  جویز  اییده،  کیشمیش،  قارپیز،  آلما،  اوستونه  اونون 

،… قویوب، گئجه ني بو ساییالن شب چره لري یئیردیلر.

مئیوه لرین چیلله گئجه سینه کیمي ساخالنماسي:

کند اهلي یایدا بوستاني پوزوب، کال قارپیزالري ییغیب، سامان آراسیندا 
یئتیشدریب چیلله گئجه لرینه ساخالردیالر. قیراالري دا ییغیب، ایپدن تور 
توخویوب، اونالري ائولرین دیرکلریندن آسالییب، یئتیشدیرردیلر. هابئله 

اوتاقالرین دیرکلرینه میخ ووروب، میخالردان کال آلما، هئیوا، اوزوم 
) اوزومون پوسکوسونه بیر اوزوم دنه سي تاخیب، دیرکلردن آسالردیالر، 
بیر اوزومدن آالردي چوخ  بئله لیکله اوزوم سالخیمي اوز شیره سیني او 
قوروماییب، تزه قاالردي. بئله ساخالنیالن اوزومه میالخ دئیرلر ( آسالییب، 
چیلله گئجه لرینه، ایلین آخیر چرشنبه سینه ساخالردیالر. بو مئیوه لردن تزه 

گلین لره ، بؤیوک لره پاي آپارادیالر.

چیلله گئجه سي دبلریندن:
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 نیشانلي قیزالرا چیلله لیک آپارما:
بو دب، تزه گلینلري اوالن عاییله لره عاییدیر. 

چیلله آخشامي اوغالن ائوي قیش اوچون آلدیغي
 پایالري ) آینا، داراخ، صابین، جوراب، چادیرا،

 دوننوخ ،… (؛ مئیوه لردن ده ) قیرمیزي آلما،
 هئیوا، نار، قارپیز (الري، شیرني، پشمک،… 
ایله بیرلیکده مژمئییلره دوزوب بزه ییب باشقا 

قوهومالر طرفیندن بزَ نن مژمئییلرله بیرلیکده باشالرینا 
آلیب، قاوال چاال _ چاال قیز ائوینه آپارارالر.

قیز ائوینده قیزین بؤیوکلریندن انعام آلمایینجا تاباقالري
 یئره قویمازالر، تاباقالر یئره دوزولوب و اوستلرینه 

گؤرمگه  خونچاالري  گئدرلر.  سونرا  اوینایاندان  چالیب  سپیپ،  نوغول 
قیزین قونشوالري و قوهومالري دا قیز ائوینه گلر.

) اگر کند اهلیندن بیري او ایل اؤلموش اولسا چیلله لیک آپارمازالر.(

چیلله قوغدي) قوودو(:

چیلله  یاندیریب  اود  آخشامي  گونون  قورتوالن  چیلله  بؤیوک  کندلیلر 
قوودي توتوب، بؤیوک چیلله ني قوواالرالر.

کند اهلي نین دیلینه بئله بیر سؤزوار: 
ایش  بیر  سن  آما  گئدیسن،  چیلله  سن  بؤیوک  دئیرکي:  چیلله  کیچیک 

گؤرنمدین، تکجه قار یاغدیردین. 

62



بؤیوک چیلله اونون جوابین دا دئیر کي: مگر سن نئیلیه جاخسان؟
باال چیلله دئیرکي: من چوخ ایشلر گؤره جاغام، من قیزالرین، گلینلرین 
اللریني دوندوروب، دمیرلره، میسلره یاپیشدیراجاغام، کولَح ائلییب، یئري 

دوندوروب، چات وئره جاغام. 
بؤیوک چیلله دئیر: سنین عؤمورون آزدي، دالین یازدي. اونالر گئچیب 
آز  عؤموري  گونون  یامان  بولمه سسن،  گؤره  ایش  بیر  ده  سن  گئدرلر، 

اوالر، قیش گئدر اوزي قره لیخ کؤموره قاالر. 

باال چیلله:

باال چیلله، بؤیوک چیلله قورتوالن گونون گئجه سي باشالر،20 گون اوالر 
کندین اهالیسي هم بؤیوک چیلله قورتوالن گونون آخشامي همي ده باال 

چیلله نین قورتوالن آخشامي اود یاندریب، چیلله قوودي توتاالر.
باال چیلله قورتوالندا اود یاندیریب دئیرلر: 

یاز گلیر، باهار گلیر، ایستي گلیر، چیلله سن ده گئتدین، خوش گئتدین، 
سن سویوخسان، سن گئت ایستي گلسین. 

یاسلي  اهلي  کند  اولسا  اؤلموش  ایل  او  بیري  اهلیندن  کندین  اگر   (
اولدوقالرینا اود یاندیرمازالر(
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اونودولمایاجاق حقیقی خاطیره لر

استان گلستان گنبد کاووس 
حاج خلیل صیادی
یازی ترکمن لهجه سیله دیر .

                            گؤزلریم دولیدور گؤز یاشدان  
       باخین نه  کئچیب قوجه یاشدان

                            قوالغ قویین1  سؤزلره باشندان 
     باشلریم دولیدیر آق ساچدان

تاریخ صایفه لری اللی بئش ییللر اؤنجه یه دونوب گلرسه! یئدی یاشینده 
اوالن بیر باالجا اوغالنین حقیقی یاشاییش زمانی اوالر. قیش آیلری ایدی 
بارماقلریم  کوچک  بو  اولوب  قیرمیزی  سوییخدن  طرفی  آرقا  اللرمین 
آفتاب  چه  نیم  ایدی  گونی  جمعه  یاریلمیشدی.  سوییخلردن  اوچلری 
ایدی، هوا چوخ سویوغویدی چونکه ایکی یا اوچ گون اؤنجه چوخ قار 
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یاغمیشدی. او همسایه دن بو همسایه یه وارماق2  چوخ چتین ایدی  دامین 
ایدی  ایدی، مدرسه ده هم اوکو3  یوخ  بامیندان قندیللر آویزانی  پشت 

سوییخدن مدیر مدرسه تعطیل ایله میشدی.
ساعت سککیزلر ایدی مرحمت لی مرحومه قوجه ننه م قیشقیردی4 : ای 
ارسالن اوغلیم اویکیدن5  قالخ چوخدندی گون دوغدیقیننن شمدییه قدر 
اویمه6  اوالرمی! سن ارسالن اوغلیم سن، سن قهرمان اوغیل سن، سن 
شمدی کیشی اولیبسن، تیزدن قالخ بو گون مخصوص ییمک لر واردیر، 
بو گون مخصوص اویین لر واردیر. بو گون بؤیوک چیلله گونودور. بو 
گیجه چیلله گیجه سیدیر، شیمدی باجیلرین و یا عمه لرین و خاله لرین 
هامسی بو گون، بورایه گلجکلر و بوردا بو گونه مخصوص اوالن چیلله 

ییمکلرنی پیشیرجکلر.
آقربالر گلمیه باشله دی، زمینی تنورلر یانمییه باشالدی

کله پاچه ایله قاوورمه بورانی پیشمییه باشالدی
بیر یاندن یئر آلماسی، چوغیندیر زردکی اود آستنا گیدلر7 

نوبت _ نوبت هر بیرنی دؤندریب یاقچی پیشیردیلر
بو ییمکلرین هامسی سفره یه زینت وئردیلر.

سفره اوستیندا قارپوز، قاوین، انار و انگور قویدیالر بوالر اولدی چیلله یین 
ییمه گی.

هاممی اقرباالر جمع اولیب بو شیرین _  شیرین ییمکدن ایدیلر.8 
ییمکلردن ، میوه لردن قونشی _ همسایه لره وئردیلر

اوندان سون گیج آقشاملری9  هاممیالری بیر اویه10  جمع اولیب، مسنلرین 
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قصه لرینه و افسانه لرینه و گاهی مسافرتلرینه قوالخ وئردیلر.
قصه لر کوراوغلی یا مختارنامه یا رستم سهراب ایدی. بو جمع الر و بو 

گیجه لر اونودولمایاجاق ایام ایدی.

1 . قوالق قویین = قوالق وئرین.  
2 . وارماق = گئتمک.

3 . اوکو = اوخو = درس.
4 . چاغیردی.

5 . اویکو = اویخو = یوخو.
6 . اویمه = اویما = یوخالما.

گئتدیلر. اوستونه  اود  اریک لر(   ( زردالوالر  گیدلر=  اوستونه  اود  زردکی   .  7
اودون  اریک لر  بئله لیکله  ییغیرالر   کؤز  اوستونه  قویوب  قابا  بیر  اریکلری   (

ایستیسینه پیشیرلر (.
8 . یئدیلر.

9 . اوندان سون = اوندان سونرا) بعد از ان( . گیج آقشامالری = بئواخت ) 
دیر وقت(.

10 . اویه = ائو.
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کوسا _ گلین 
مراسیمي

.آشاغیدا اوخویاجاغینیز مقاله، علی اصغر جمراسی نین آپاردیغی خلج تورکلرینه 
عایید بیر آراشدیرمادیر. 

یازیچی بو دیرلی یازیسینی خلججه ) هم ده ایکی الیفبا ایله ( یازیمیشدیر  بیز 
ده همین متنین آذربایجان تورکجه سیله سیزه سونولور.

علي اصغرجمراسي
1387/11/20

  چوخ قدیم زامانالردان قاالن کوسا_ گلین مراسیمینه قیساجا ایشاره ائدیرم.   
  خلجیستان کندلرینده گنج چوبان الر  " کوسا _  گلین "  تؤره نیني قیشدان 

قیرخ گون گئچدیکدن سونرا توتارالر.   
گلین مراسیمي زورنا و دؤهول ایله موشاییعت اوالر. بو مراسیم    کوسا _  
گلین،   _ کوسا   یاني:  اوالر.   ایفا  نفرله  آلتي  له  عمومیّت  کندلرده  بعضي 

دؤهولچو، تورباچي، آغ کوسا و قارا کوسا.   
  بو اویوندا کوسا گولونج پالتار ) اساسا یاماقلي  و ییرتیق کئچه ( گئییب یئل 
قوواندان ساققال قویار باشینا ایکي بوینوز تاخار، یانینا بیر گلین بیر دؤهولچو و 
بیر تورباچي ساالر بونالر کند ایچینه گلیب، چالیب، اوخویوب و گولدوروجو 

اویونالر چیخارارالر.   
  کوسانین ایکي یولداشي یانی دؤهولچو و تورباچي بو شعرلري اوخویوب 
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هدیّه توپالرالر. اول دؤهولچو دئیر: 
  

کوسا گلیر هاوادان
ساققالي یئل کووادان
کوسانین پایین گتیر

هانیم ائلین وار اولسون

تورباني  تورباني دولدورسانا  تاماشاچیالرا توتوب:   اوزونو  تورباچي  سونرا  
یوال سالسانا دئیر: 

بایراما اللي گون قالیب
کوسانین پایین گتیر

بایراما اللي گون قالیب
پاراالما بوتون گتیر

آما هئچ کیم توربایا پاي تؤکمز، کوسا کوسوب بیر قیراغا چکیلر. تاماشاچیالر 
اوخویار:  

آي اویروغو _ اویروغو،
اریتمیشم قویروغو

ساققالي ایت قویروغو
بیغالري یووشان کوسا.

  بئله لیکله ائو _ ائو دوالنیب پاي ییغارالر:
   

خاال _ خاال دور ایندي
یوک دیبینه گئت ایندي
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چؤمچه ني دولدور ایندي
آلاله باالن ساخالسین
بیزي یوال سال ایندي

  کوسانین یاردیمچیسي اورتالیغي یامان گؤروب کوساني گیزلتمه یه چالیشار 
و تاماشاچیالري ساکیت ائتمک  اوچون دئیر:

 
  منیم کوسام قانلیدي،
قولالري مرجانلیدي،
کوساما ال وورمایین،
کوسام ایکي جانلیدي.

  بوندان سونرا دؤهولچو دؤهول چالیب کوسا و یاردیمچیسي چوخ گولمه لي 
شکیلده اویونا دوام ائدرلر. تاماشاچیالر اوخویارالر: 

  
کوسام بیر اویون ائیلر،

قوزونو قویون ائیلر
ییغار بایرام خونچاسین
هر یئرده دویون ائیلر.

  او زامان آغ کوسا ایله، قارا کوسا گوله شر. نهایت بو داوادا آیدینلیق 
) آغ کوسا ( قارانلیغا ) قارا کوسایا ( ظفر چاالر.  سونرا  قارا کوسا داغالرا 

خطاب ائدیب سؤیلر:  
   

قارا بولوت قارال داغي
داغالر باشي شرفه سیني
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اللي گون قالیب قیش بیته
بئله قار یولال یئر ایته

  سونرا تاماشاچیالر آغ کوسایال اوخورالر:
   

کوسا عمي جان قار قالماییب داها یئرده
کوسا یئریمیش قار اریمیش نفس گلمیش یئره

  بئله لیکله، خالق اویونو سونا چاتار و بایرام گونلریني معنالي، شن و موتلو 
شکیلده قارشیالماغا چالیشیالر.  

 Kosa _ gəlin töreni
xələc türkçəsinde

 Qədim zamanlarda qalğulu "kosa gəlin"
 merasimin qısqə işara eturum. Xələcistan
 baluqlaruça cavan Qonçular (çobanlar) "Kosa
              gəlin oyunın qişdə qırq kün keşdikinde sörə hiyilər
 Kosa gəlin merasimi zangula və dugulle moşayiət olur.
 Bəzi baluqlarça bu adət alta hərənxalqula oynanur, yanu:
 .kosa, gəlin, dögülçü , torbacu, hürün kosa və qara kosa
 Bu oyunuça kosa komik kəsik (əsasən yamaqluq, yirtiğ və
 köpənək) kədər, yel qavanda səğğəl qoyur, boşı əkki dana
 şax hasar, yanı bi kəlin, bi dögülçü və bidəğ torbacu hatar.
 .Baluq içi kəlmiş, hoqılər və külməliq oyunlar çağlelər
 Kosayn əkki yaru , yanu: dögülçü və torbaçu ascaku
 :yirleri hoğilər, hıdyə yiğələr. Avval dögülçü hayur
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Kosa kəlir havada
Səğğəli yel qavada
Kosa payın hitikə

Xanom elin varolta

 Ouçaq torbaçu yüzin holir tamaşaçularqa tərəf , torbayn
 :toldarmaqqa köre, torbasin ullar yani yollir, hayur

Ayudqa əlli kün qalmuş
Kosa payın hıtıkə

Ayudqa əlli kün qalmuş 
Paralama təmis hıtıkə 

 Amma heç kim torbaqa pay tükməz, kosa qarşır qirağça
 .turur
 :Tamaşaçular hoğilər

Ay qudurğu-qudurğu, 
Əritmişəm qudurğu 
Səqqəli it qudurğu 
Sibili yandağ kosa. 

 Munağu həv-həv tolğanular və pay yığarlar kosayn
 :yarlaru hoğır

Xala-xala turkə temi
Yükin dibe yov temi

Çəmçəyn toldaru temi
Alla`h balayn sağlıtə
Bizi yolqa hatu temi

 Kosayn yardoncusu vəziyəti nabar körmüş kosayn hişir
 :bərkitigə, tamaşaçularu sakıt etməkkə göre hayur
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Mənim Kosam qanluqar, 
Qollaru mərcanluqar, 

Kosama əl vurmaqayn, 
Kosam əki canluqar. 

 Munda sörə dögülçü dögül çalur kosa və pakarlaru
 (yardomcularu) mağul külməliq oyunurlar Tamaşacular
 :dağ bu yırı hoğıyorlar

Kosam səxt oyun etur, 
Quzumu qoyun etur
Yığur ayud susatın 

Her yerçə küdən etur. 

 U zaman hürün kosala , qara kosa əlləşir. Nahayət bu
 əlləşməkçə işiğliq qaraluqğa köç olur
 :Unduça qara kosa tağlarqa xətap etmiş hayur

Qara bulut qarlı tağu
Tağlar boşın şərəfəsın

Əlli kün qalmuş qış bitgə
Anaq qar yollı yer yitgə

 :Uçaq tamaşacular hürün kosala hoğilər
Kosa amucan qar kalmaduğ tağu yerçə
Kosa yerimiş qar erimiş nəfəs kəlmiş yerçə
 Xalq oyunu munağu bitər ayud künləri mənaluq, şan və
 .mutluq şikilçə özin bəlli etər
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