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               آذربایجاندا بایرام دبلري

                                         احد فرهمندي

ah.oyaq@gmail.com   

ایل تزه له نیر عؤمور کؤهنه لیر.
دورومو  طبیعت  و  هاوا  قیشین  يايال  يوردوندا  آذربايجان  محتشم 
باخیمیندان َديیشیك لیگي گؤسترير کي يازين يولدان يئتیشمه سي بو يئرده 

ياشايانالري دريندن دوشوندوروب سئوينديرمیشدير. 
ياريم  شیمال  بايرامدير.  وئرن  خبر  گلیشیندن  باهارين  بايرامي  نووروز 
گونونده،  برابرلیگي  گوندوز   _ گئجه  باشالنديغي،  يازين  کوره سینده   _
آرزي  قدر  نووروزا  کئچیريلیر.  گونو  سون  آيي(  )بايرام  اسفندين 
هئچ  ده  بلکه  بايرام  بیر  ائتديره جك  نمايیش  اعتیقادالريني  ايستکلريني، 
روحیه دير.   _ احوال  يئني  آيدينلیقدير، دورولوقدور،  نووروز  اولمايیب. 
ايل عرضینده سپیلن بیر دولچا نوردور. آذربايجاندا عادته گؤره نووروز 
بايرامیندا گؤيرديلن سمني يازين گلمه سي نین، طبیعتین جانالنماسي نین، 
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اکینچیلیگین رمزيدير. نووروز بايرامي قاباغي عادتًا ائوده حیطتده آبادلیق، 
تمیزلیك ايشلري آپاريلیر، آغاج اکیلیر و... . نووروز بايرامیندا چئشیلي 
بويانیلیر،  يومورتاالر  رنگ به رنگ  پیشیريلیر.  پلوو  حاضیرالنیب  شیرنیلر 
خونچاالر بزه نیلیر، شامالر يانديريلیر، تونقال قاالنیر، سمني حاضیرالنیر، 
پاي  قوناق گئدير،  بیرينه   _ بیر  قونشوالر   _ باريشیر، قوهوم  کوسولولر 
او.  دورولوغودور  هاوانین  سويون،  گونشین،  تورپاغین،  گؤندريرلر. 
اينسانالرين اعتیقادينا گؤره بیر ايلیني نئجه کئچیره جگي نووروزون نئجه 
گلمه سي ايله عالقداردير. نووروزون خوش گلديگي کیمي، هم ده الي 
دولو گلمه سیني، برکت گتیرمه سي آرزيالنیر. خالقین ديلي ايله دئسك:  

»سولو« گلسین.   
عادت و دبلرله دولو اوالن، کؤکو چوخ اسکي زامانالر میالّدان نئچه مین 
ايل قاباغا قايیدان نووروز بايرامین بیر سیرا زردوشت دينیندن قالمیش، 
آسیا  اورتا  تورکلر،  يئرلي  دئمك  ائللري  تورك  بوتون  ايسه  بعضیلري 
تورکلري و اورادان آذربايجان تورپاغینا گلیب يئرلشمیش تورك سْويلو 

ائللرين عادت و رسملري بیلمیشلر.
گوندوز   _ گئجه  باشالنديغي  يازين  کؤره سینده  ياريم  شیمال  نووروز 
يئتمه سین  يولدان  يازين  ائللر  سیرا  بیر  کئچیريلیر.  گونونده  برابرلیگي 
شنلیك  اؤزل  عايید  اونا  باغالمیش  ايله  جانالنماسي  يئنیدن  طبیعتین 

مراسیملر کئچیرمیش و بیر بايرام کیمي آدالنديرمیشالر
کیمی  بايرامی  میّلی  آذربايجانلیالرينین  دونیا  بوتون  بايرامی  نووروز    
هارادا سْويداشالريمیز ياشايیرالرسا، ياخین شرقده و مسلمان اؤلکه لرينده، 
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آسیا  اورتا  افغانیستان،  سوريیا،  عیراق،  تورکیه،  آذربايجان،  جمله دن  او 
اؤلکه لری و تاتاريستاندا الپ قديمدن چوخ گئنیش مقیاسدا قئید ائديلیر. 
ايله  سو  و  اود  تورپاق،  سما،  بايرام  بو  دئمکدير.  گون«  »يئنی  نووروز 
طبیعت  ائتديگی  بخش  بیزه  تانرينین  اولو  بايرامي،  نوروز  عالقداردير. 
ائولردن  آرديجا  اونون  آچیلماسی،  چیچه يي نین   نووروز  گؤزللیگي دير. 

سمنی نین گؤيرديلمه سی نووروز بايرامی نین موژده لريندندير.  
يئنیدن  طبیعتین  گلمه سیني،  يازين  اوالراق  عادت  بیر  بايرامیندا  باهار 
گؤيردن  سمني  گؤيرديلیر.  سمني  اوچون  قارشیالماق  جانالنماسین 
بايراما دؤرد  بوللوق آرزيالمیش.  ايله برکت،  يئني  يئتن  قادينالر يولدان 
هفته قالمیش، هر چرشنبه آخشامي اؤزونه مخصوص دبلرله کئچیريلیر. 
سون چرشنبه تونقال قالماقال  نغمه لر اوخونور. اودال گونشه اوالن اينامالر 
چوخ قاباق  ائديلیر. بوتون بو کئچیريلن دبلر ايسالمدان چوخ _  ايفاده 

وارلیق تاپمیش قديم تورك عنعنه لرينین داوامي اوالن عادتلرديلر. 
حیطده  ائوده،  اوزره  عادت  يئتیشمه میش  يولدان  هله  بايرامي  نووروز 
بئجرديلیر. عائیله  اکیلیر. گؤي  آپاريلیر. آغاج  ايشلري  آبادلیق، تمیزلیك 
يئرلرينین  بوتون  ائوين  ائتمکده،  سوپور   _ سیل  چیرماالنیب  عضولري 
_ قاب  ائديرلر.  يارديم  قادينینا  ائو  آلماقدا  توزونو  ائشیکلي   _ ايچري 
تمیزلیك  دوزولور.  يئرينه  يويولوب  نسنه لر  بوتون  و  دؤشنکلر  قاجاق، 
اوچون  قارشیالماق  بايرامي  يئر گوالبالنیب  ايشلري سونا چاتديقدا هر 

باشقا حاضیرلیقالر ائديلیر. 
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ايله گئنیش مقیاسدا  باهارين گلمه سي مناسبتي  بايرام کیمي  بیر  نووروز 
قارشیالنیر. سئوينجیلي بیر حالدا قیشین قورتارماسینا و باهارين گلمه سینه 
حاضیرلیقالر گئدير. نووروز بايرامیني قئید ائتمك تزه ايلي، باهارين ايلك 
نووروزدان  اويانماسي  حیاتین  طبیعتین،  دئمکدير.  قارشیالماق  گونونو 
باشالنیر و آذربايجان خالقي بونو چوخ طنطنه ايله هم ده بیر آي قالمیشدان 
قاباغینا چیخیر. بئله کي هرهفته نین دؤردونجو گونلريني سو چرشنبه سي، 
گؤره  اينانجیالرينا  خالق  آدالنیر.  چرشنبه سی  تورپاق  چرشنبه سی،  اود 
بیرينجي چرشنبه ده ) سو چرشنبه سی( سو قايناقالري يئني له نیب حرکته 
گلیر، ايکینجي چرشنبه اود، اوچونجو چرشنبه يئر، دؤردونجو چرشنبه 
يازين گلمه سیندن خبر وئرير.  ايله آغاجالر گؤيرير و  کوله يین کؤمگي 
ده  يئردن  دا،  اوددان  دا،  سودان  کولك،  اينانیلیرکي،  بئله  آراسیندا  خالق 
گوجلودور. چرشنبه لرين ايچینده ان اؤنملیسی آخیرينجي چرشنبه )آخیر 
چرشنبه( آخشامیدير و مراسیملرين چوخو اوندان باشالنیر. تزه ايل ايله 
خوش آرزيالر، عائیله يه سعادت، خوشبختلیك و هر نؤوع بدبختلیکدن 
اوزاق اولماق آرزيالنیر. بوتون ائولرده بايرام سوفره سي آچیلیر. جور به 
بايرام خونچاسینین  بايرام سوفره سینده  دوزولور.  يئمکلر سوفرلره  جور 
اولماسي واجیبدير. خونچانین اورتاسیندا سمني، عائیله نین هر عوضوونه 
شام، بوياديلمیش يومورتا قويولور. میز اوستونده ده يئددي نؤوع يئمك 
اولمالي دير. بو گون هامي اؤز ائوينده قالمالیدير. آنجاق عائیله قورموش 
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ائوالدالر اؤز آتا _ آناالرينا باش چکیب، يئنه ده ائولرينه قايیتمالیديرالر.
بايرام گونو شیريني ايله پلوو پیشیريلیر، چئشیدلي بوياقالرال يومورتاالر 
گئديلیر.  يئرلره  حوضورلو  يانديريلیر.  شام  بزه نیر،  خونچاالر  بويانیر، 
کوسولولر باريشیر، قوهوم _ قونشوالر بیر _ بیرينین ائوينه قوناق گئدير. 

پايالر گؤندريلیر. عوموم خالق تازا پالتار گئییب شنلیکلر ائدير. 
ايل بايرامي يئتديکده يوردوموزون بعضي يئرلرينده بئله نغمه لر اوخونور: 

گلر نووروز بایرامي
آچیالر گوللر هامي
ساخال گلین آنامي
آنامي، هم آتامي.

***
نووروزگلیر، یاز گلیر
نغمه گلیر، ساز گلیر

باغچاالردا گول اولسون
گول اولسون بولبول اولسون.

***
نووروز، نووروز خوش گلدین
خوش گلدین، بوش گلدین
بوش گلدین دولو گلدین
بول گلدین، سولو گلدین.
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کئچمیشده کندلیلر ايل بايرامین قارشیالرکن تزه ايلین نئجه کئچمگیني: 
قورو و يا ياغینلي، محصولدارلیغیني تعیین ائديرديلر. رسملره گؤره ايلین 
بیرينجي گونو: ياز، ايکینجي گونو: ياي، اوچونجوگونو: پايیز، دؤردونجو 
گونو ايسه قیش سايیالردي. اگر بیرينجي گون کولك سیز و ياغمورسوز 
ال وئريشلي  اوچون  ايشلري  اکینچیلیك  کند  ياز  بو  دئمه لي  اولورسا، 
اوالجاق. ترسینه ياغمورلو، کولك اولسا، دئمه لي بوتون ياز بئله اوالجاق. 
تعیین  اوالجاغي  نئجه  قیشین  و  پايیزين  يايین،  ده  گونلرده  اوچ  قاالن 

اولونوردو. 
وارلیقالريني  بوتون  خالقیمیزين  بايرامدير،  سئويملي  و  شن  نووروز 

اؤزونده توپاليان بايرام دير.  
نووروزون ان يوکسك زيروه سي کؤهنه ايل ايله تازا ايل دَ يیشنده اولور. 
بو آندا کؤهنه عنعنه يه گؤره نووروزون شرفینه توپ ال توفنگلردن يايلیم 
آتشلري آچیلیردي. خالق آراسیندا دئییرلر: » اگر بايرام گونو ائوده اولماسان، 
قاپیالري  ائشیك  اوالراق،  بیرقايدا  اوالجاقسان«   ديدرگین  ايل  يئددي 
سؤندورولمور،  ايشیقالر  گئجه سي  بیرينجي  ايلین  تازا  باغالنمیردي. 

سؤنموش اود، ايشیق؛ بدبختچیلیك عالمتیدير.
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آشاغیدا بايرام دبلريندن بیر نئچه سینه ايشاره اولوناجاق:

گؤي بئجرتمك: 
بیر آز بوغدا يا مرجیمك ايسالديلیب جوجرمك اوچون پارچا آراسیندا 
قابالرا  چئشیدلي  اونالري  سونرا  ياشیلالشاندان  جوجريب  ساخالنیلیر. 
تؤکوب اوستو اؤرتولور. اوجالسین ديیه هر گون ديبینه سو وئريلیر، بیر آز 
بوي آتاندان سونرا اؤرتويو گؤتوروب دؤوره سینه قیرمیزي پارچا توتولور. 
چوخ ائولرده قولپو اولمايان ساخسي قابالرين دؤوره سینه پارچا سريلیب 
ايچینه  قابین  گون  هر  ياخیلیب،  َزيره ك  ايسالنمیش  قاباقدان  اوستونه 
سو تؤکورلر، نئچه گون سونرا َزيره کلر جوجريب ياشیلالشارکن گؤز ل 
دوروم تاپیر. بئجرديلمیش گؤيلري بايرام گونو يئددي لؤوون سوفره سینه 
قويوب اون اوچ گون قورويوب ساخالياندان سونرا يازين اون اوچونجو 

گونو چول _ بايیرا چیخاندا اونو آخار سويا آتارالر.

سمني پیشیرمك: 
ياز بايرامینا نئچه گون قالمیش، الزيمي قدر بوغداني جوجرمك اوچون 
شیره سین  بوغداالرين  اوالن  حالدا  گؤيه رمیش  ايسالديب؛  قابدا  بیر 
چیخاتماغا گؤره توربايا تؤکوب نئچه گنج قیز توخماق ايله دؤير. سونرا 
اله گلن شیره ني قازانا تؤکوب هر بیر چر ك شیره يه آلتي کیلو اون آرتیريب 
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قاريشديراندان سونرا تندير يا اوجاق اوسته قويوالر. قايناغا گلديکجه آز 
_ آز سو تؤکوب کؤپوکلنمیش حاال دوشنه قدر قاريشديرماغا دوام ائدرلر. 
سمني پیشیرمکله اورتاق اوالنالر بو زامان قابیقلي فینديق، بادام، گیردکان 
قازانا آتیب، سونرا سمنینی دمه قويوالر. بو ايشین آرديجا آينا، جه ناماز، 
سورمه دان و بیر قاب سو سمني  پیشن اوتاغا قويوب قاپیسین باغاليیب 
حضرت  زاماني  گئجه  وار  اينام  بئله  آراسیندا  خالق  چیخارالر.  ائشیگه 
بیر  سمنیدن  قیلیب  ناماز  چکیب،  گؤزونه  سورمه دن  گلیب  )س(  فاطمه 
قبول  نذيرلر  شیرينله  شیب  آرتیق  داها  اولدوقدا سمني  بئله  يییر.  بارماق 
بادام،  فینديق،  قابیقلي  آتديغي  اؤز  کیمسه  هر  بؤلوشنده  پايالر  اوالر. 
گیردکانین گؤتوروب گلن ايل بايرامینا قدر پولالري برکت تاپسین ديیه 

اونالري پول تورباسیندا ساخالرالر.
سمني هر يئرده قادينالر الي ايله پیشیريلر. قازانین چئوره سینه يیغیشان قیز 

_ گلین لر چالیب، اوينايیب شنلیك ائتديکده بئله نغمه لرده اوخويارالر:

سمني ساخال مني
ساخالماسان یییرم سني

سمني ساخال مني
ایلده گؤیرده رم سني.

***
سمني یه سالدیم بادام
اطرافیني آلدي آدام

قویمورالر بیر بارماق دادام
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قاینادین قازاني گلدیم.
سمني، آل سمني

یازدا یادا سال مني
گولوش دوغار دوداقدا
ائللر اوخور بو نغمه ني

سمني آي سمني، ساخال مني
*** 

يئرلرده  بعضي  ائدرلر.  ده  نذيرلر  اونا  بیلیب  قوتسال  چوخالر سمني ني 
اينسانا بیر ياراماز ايش اوز وئرنده نذير دئییب هامان ايش اؤتوب کئچديکده 
قونشو و ياخین آدامالرينا سمني پايالر. سونسوز قادينین اوشاغي اولسون 
»چیلله سین  قويوب  اوسته  باشي  اونون  گونلرينده سمني ني  بايرام  ديیه، 
کسرلر« بئله کي بیر باشقا قادين باش اوسته ساخالنیالن قابا سو تؤکوب 

بیر آيريسي تؤکولن سويو قايچیاليیب ديیر: 
»آي بونو گؤيردن تانري؛ بو گلیني ده گؤيرت، آرزيسینا کاما يئتیر، مطلبینه 

مورادينا چاتدير. عهديني اومودونو بیتیر.«
بایرام سوفره سي:

آذربايجانلیالر بايرام سوفره سینه جیدي ديّقت يئتیررلر. يئني ايلین ان گؤزل 
بو سوفره نین  لؤوون سوفره سي«1دير. دئمك  »يئددي  بیري ده  دبلريندن 
آذربايجان ائولرينده اؤزل يئري وار. ايل دَ يیشنده، برکتلر کؤهنه ايلدن تازا 
ايله کؤچسون دئییه، ياشايیش برکت لريندن اؤرنکلر آيیريب سوفره يه 

1- بو سفره فارسالرين کولتورونه کئچنده » هفت سین«  آدی آلیب.
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دوزرلر، بئله لیکله ياشايیش داوامالنار. بو برکت لر بئله ديرلر:
1- گؤي برکتي له آيدين لیق.

۲- سو برکتي
۳- يئر برکتي

۴- حئیوان برکتي
۵- آغاج برکتي

۶- آل- وئر برکتي
۷- گؤيرمك برکتي

سوفره يه دوزولن برکت اؤرنکلري بئله اولور:
1- قرآن و آينا: گؤي برکتي ايله ايشیقلیق سیمگه سي

۲- سو: حیاتین ان گرکلي اوالن ماده سیدير. خالقین ياشايیشیندا اونون نه 
قدر اؤنملي اولماسینی گؤسترمك اوچون سوفره يه قويوالن سو قابینا بیر 

يا نئچه کیچیك قیرمیزي بالیق دا ساالرالر.
۳-   قووورغا )بوغدا يا مرجمك قووورقاسي(: يئر و تورپاق برکتي. بعضي 
دوشونولسه ده  کیمي  حالوا  دادلي  بیر  ايسه  ايندي  سمني.  ايسه  يئرلرده 
ايشله نردي.  آنالمیندا  و گؤيرتي  يئنیلیك سیمگه سي  کئچمیشده حیاتین 

)سمني ساخالمني/ ايلده گؤيرده رم سني(
۴- بويانمیش يومورتا: حئیوان برکتي

۵- آلما، ايیده و ...: آغاج برکتي
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۶- سیّکه: آلیش _ وئريش برکتي
۷-گؤيرتي: چیچکلنمه و دوغولوش برکتي اولدوقدا، بوللوق و اينسانالرين 

يئديگي چؤره يین کؤکونون سیمگه سي۲
بونالردان باشقا میز اوستونده گوزگو و شامالر )شمع( دوزولور. بونالرين 
آدينلیق  گوزگو  دئمکدير.  ايشیق  اود،  شام  وار:  معناسي  رمزي  اؤز  دا 
يئني  اولمالیدير.  ائوده  هامي  گونو  ايلك  بايرامین  گؤره  دبلره  رمزيدير. 
ايل يولدان يئتیشن زامان بو سوفره هامینین ائوينده آچیلیب، بوتون عائیله 
باشالنیشیندا  ايلین  ائدرلر.  بايرام  اونون دؤوره سینه توپالشیب  عضولري 
يوخاريدا صاداالديغیمیز برکتلر هامي اوچون اولسون دئییه سوفره باشیندا 
قازان  اوسته  اوجاق  ائولرده  چوخلو  قولالنیرالر.  اونالردان  اوتورانالر 
ايله  ايلین  اوتن  دئییه،  گلسین  برکت  ائولرينه  آسیب،  دولما  قابالمادا  يا 
يولدان يئتن يئیني ايلین آراسیندا قازان قاينايان حالدا اوالر. چوخ ائولرده  
دولماالرين بیرينین ايچینه دمیر پول قويوب، ايل دَ يیشیلندن سونرا، دولما 
يئییلنده، اينانديقالرينا گؤره؛ »دمیر پوللو دولما« کیمسه نین پايینا دوشسه 

ايلین سونونا جان او آدام پوللو اوالر. 

هئیفانا مراسیمي:
کئچمیش زامان آذربايجانلي الر؛ ايلین دؤردونجو گونو عائیله لر، کیچیکلي 
_ بؤيوکلو سحر ائرکن ائودن ديشاريیا چیخیب ناهار پیشیرمك وسايیلین 
قاباقدان حاضیرالديقالري اوچون اؤزلري ايله گؤتوروبائله جه ده بو گونه 

۲- فارسالر بو سفره نی) هفت سین( قوراندا  هر شئیین کی آدينین اّول حرفی )س( 
اولور سفره يه دوزورلر حال بو کو بو يانلیشدی مثاًل ساريمساغینان سیرکه آجی تاملی 

اولدوقالرينا گؤره بو سفره يه قويولمامالیديرالر.
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مخصوص اوالن اويونالرا گرکلي
 نسنه لري گؤتوردوکلرينه آرتیريب،
 چؤله، باغالرا، سو باشالرينا و آنا
 طبیعتین قوينونا گئديب آخشاما

 قدر اورادا يئییب، ايچیب بیرلیکده
 اوينايارکن، شنلیکلر ائديب

 چئشیدلي ايلنجه لرله باشالرين قاتارديالر. 
بیرينه   _ بیر  اونا« سؤزلرينین  آرا بو شنلیکلرله دولو گونه »حیف  خالق 
الدن  کي  نووروزا  حیف  »هئفانا«  دئییرديلر.  قیساديلمیشیني  قوووشوب 
گئتدي سؤزونون آنالمیدير. عوموم خالق بو گونه او قدر عادت ائتمیش، 
چیخماق  ائشییه  ائولردن  اولسايدي،  سويوق  هاوا  بوگون  اگر  دئمك 
ممکون دئییلديسه مراسیمي ايمکان قدري ائولرده توتوب بايرام گونلرين 

شن و فرحله کئچیررديلر. 
باشقا  اؤلکه سینین  ايران  تورکلري،  ايران  مراسمیلرين  هئیفانا  اينديلر 

خالقالرينا تاي ايلین اون اوچونجو گونو يئرينه يئتیريرلر.

خالق آراسیندا بایراما اوالن اینانجیالر

* دئییرلر نووروز آخشامی عايله نین بیر عضوو ائوده اولماسا او يئددی 
ايل بايرامی عايیله سیندن اوزاقال کئچیرر.  

*  بايرام آخشامی ايلك دفعه کیم ائوه گلرسه اوندان بیر سؤز سوروشورالر، 
اگر  اوالجاق،  اوغورلو  ايلین  تزه  دئملی،  ائدرسه  قانع  اگر جاوابی سنی 
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قانع ائتمزسه ايلین اوغورسوز اوالجاق.  
بايرام آخشامی يانديريالن شامالر عايیله ده کی آدامالرين سايینا برابر   *
اونون  بیر شام سئچیر. هانسی شام گئج سؤنسه  اولمالیدير. هره اؤزونه 

صاحیبی نین عؤمرو او بیريلردن اوزون اوالر.  
*  بايرام آخشامی سمه نی قويوب شام يانديرانین ايشی اوغورلو اوالر.  

*  بايرام گونو تزه پالتار گئین خوشبخت اوالر.  
*  بايرام گونو چال اوينا کی، عؤمرون شادلیقدا کئچسین.

  
بایرام اوچون دئییملرله آتاالر سؤزو

*  آت اؤلوب؛ ايتین بايرامیدير.
*  ائل ايله قارا گون بايرامدير.
*  ائل ايله گلن بال بايرامدير.

*  ائل ايله پیس گون بايرامدير.
*  آيامدا دوشر شنبه يه نووروز،

 ايل تزه له نر، عؤمور کؤهنه لر.
*  ايل گتديگین آپارار.

*  بايرام دا اؤيوننده اوالر، سؤيوننده.
*  بايرام سوموگو ايله ايت کؤکلمز.

*  بايرام هفته سي، منقل تخته سي.
*  بايرامدان سونرا تازا دون، مینا 

گلینه ياخشیدير.
*  پوللويا هَمشه بايرامدير.
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*  دوست گلیشي بايرامدير.
*  ده لي نین نه تويو اولسون، نه بايرامي.

*  دلي يه هر گون بايرامدير.
*  قوربانسیز بايرام اولماز.

*  کره  يئین ده يازا چیخدي، تره  يئین ده.
*  هديه بوشلو اولما، يا توي دا ايسترلر، يا دا بايرامدا.

*  ياغي اوالن بايرام ائدير.

 قایناقالر:
1- آذربايجان فولکلوروندان نمونه لرجلد 1و ۲: دکتر سالم اهلل جاويد.

۲- ايران تورکلرينین اسکي تاريخي: پرفسور دکتر ذهتابي.
۳- عید نووروز میراث ملي ترکها )مقاله(: ندا کامران کشتیبان

۴- قزوين ده سمني پیشیرمه دبي)مقاله(: مهران باهاري
۵- نووروز جش فرا ايراني )مقاله( : حسن راشدي.

۶- دکتر سفیدگر شهانقي _ حمید: نووروز در جمهوري آذربايجان )فصلنامه نجواي 
فرهنگ_ سال اول _ شماره دوم _ ص: ۴۶_۳1(

۷- علیپور _ محمد و برازنده _ علي: خداآفرين بؤلگه سینده ايل بايرامي )ائل بیلیمي 
درگیسي _ اوچونجو نمره _ ص:۲۶-۳۲(

۸- منظوري  _ ناصر: زبان و تفکر اسطوره اي، فصل هفت »معماي سفره هفت سین«. 
)ماهنامه ديلماج _ شماره ۳۴( _ ص ۵۶(
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آتا سؤزلري

توپالیان : دکتر رشید اردبیلی 

        )آشاغیدا گئدن آتا سؤزلری  آذربايجانین چوخ بؤلگه لرينده ايشلکدير.(

آت اله دوشر مئیدان اله دوشمز. 	•
آت اؤلنده يهري قاالر، آدام اؤلنده آدي. 	•

آت گؤرنده آخسار، سو گؤرنده سوسار. 	•
آت مینه نیندي، دْون گییه نین. 	•

آتینان قاتیر ساواشدي، آرادا ائششك اؤلدو. 	•
آتي اودوزوب، چولونا گوونیر. 	•

آتي ايتیريب، نوختاسیني آختارير. 	•
آج آدامي قورد يئمز. 	•

آج آيي اويناماز. 	•
آژ )آج( تويوخ يوخودا داري گؤرر. 	•
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آژدان اومماق اولماز. 	•
آژ دئیر: توخالمارام، توخ دئیر: آجالمارام. 	•

آج قاتیق ايسته مز، يوخولو ياستیق. 	•
آجین آندي آند اولماز. 	•

آجین قارني دْويار، گؤزو دويماز. 	•
آجین قارنیندا اپپك  دورماز. 	•

آچارام صانديغي، تؤکرم پامبیغي. 	•
آخار سويا دايانما، هر دئینه اينانما. 	•

آدام آغزيندان سؤز چیخار، قازان آلتیندان کؤز. 	•
آداملیغي آدامدان ايسته، خوش ايیني قیزيل گولدن. 	•

آدامي پالتارينان تانیمازالر. 	•
آدامین يئره باخاني، سويون الم آخاني. 	•

آراباني آت آپارمیر، آرپا آپارير. 	•
آرالیخ سؤزو ائو يیخار. 	•

آرپا احديم، داري چیخدي. 	•
آرپا يئمیش آت منزيل کسر. 	•

آرخالي کؤپح قورد باسار. 	•
آرواد وار ائو يیخار، آرواد وار ائو ياپار. 	•

آروادي ار ساخالر، بوستاني َور. 	•
آروادين ياالغي  سمنی قويار، کیشي نین ياالغي باققال توکاني. 	•

آز سؤيله، سؤز سؤيله.  	•
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آستا گئدن يورولماز. 	•
آغريیان ديشي چکللر. 	•

آغیر اوتورب، باتمان گل. 	•
عاغیلسیز باشین زحمتین آياخ چکر. 	•

آلاله جیغاال مال وئرمز، وئرسه  	•
           ده خئیرين گؤرمز.

آلاله بیرينه دؤولت )ثروت( وئريب، 	•
          بیرينه ذيّلت.

آلاله دامینا گؤره قار وئرر. 	•
آلاله دت)درد( ده ياراديب، درمان دا.  	•

آلاله قارقا َديیل کي گؤز اْويا. 	•
آننییان )آناليان( بیر گولر، آننامايان مین.  	•
آهیلینان داش داشي، جاهیلینان بال يئمه. 	•

آياغیینان گلیب، باشیینان گئدجح. 	•
آياغ اولماسا ايز هاردان اوالر؟ 	•

آيري قارداش ياد قوهومدو. 	•
آشاغي توپوروسن ساققالدي، يوخاري 	•

           توپوروسن بیغدي.
آشین دورولوغو َدنین آزلیغینناندي. 	•

آش يولداشي چوخدو، باش يولداشي  	•
          يوخدو.
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آغاجي يئمیشدن تانییالالر. 	•
آغالیق وئريمینندي، ايییدلیح وورومونان. 	•

آغام بیر خاتین آلدي، داواني ساتین آلدي. 	•
آغزيني باتیردين حاراما، چؤمچه ني دولدور قاالغا. 	•

ائل سؤزو، حاخ سؤزو. 	•
ائله ائله مه کي کؤرپو قاال چايین اوتايیندا. 	•

ائل يايالغا داياندي، قیژ قیژا ايندي اوياندي. 	•
ائو آلما قونشو آل. 	•

ائويمیزده پیشمه يیب، قونشوموزدان گلمه يیب. 	•
ائوينده يوخ اوروالیق، کؤنولده کئچیر دارغالیق.  	•

ائو يیخار آرا سؤزو. 	•
اْوت کؤکو اوسته بیتر. 	•

اوتورا _ اوتورا اْوزانین  ائوي يیخیالر. 	•
اوتوز ايلین ائششگینه َديیرمان يولون اؤرگه دير. 	•

او تؤکني بو يیغیب. 	•
اوجاغ اوستو چوخ توستو. 	•

اوجاغدان کول اسگیی اولماز. 	•
اوخ آتیب يايیني گیزله دير. 	•

اوخودوغونو دئمه، آنالديغیني دئ. 	•
اود اولمويان يئردن توستو چیخماز. 	•

اودونچونون گؤزو، کؤمچك  ده اوالر. 	•
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اورتالیخ قازاني قايناماز. 	•
اؤرکن  نقدر اوزون اولسا گئنه گلیب، دوغاناقدان  گئچر. 	•

اؤروشدن  قايیدان مال کیمي مه لیییرسن.  	•
اورك ياناندا آلوو چیخماز. 	•

اورگین شامین )شمع( هئچ بیر کولك سؤندورمز. 	•
اوزاق يئرين هوالسین  خوروزونان دؤيللر. 	•

اوز، اوزدن اوتانار. 	•
اؤز الیم، اؤز باشیم اولسون. 	•

اوزلو داش يئرده قالماز. 	•
اوزونه بیر باتمان داري تؤحسن بیري ده يئره دوشمز. 	•

اپپك: چؤرك، )فا: نان(  .1
ياالغ: قارينپا، )فا: شکمو، عر: حريص(  .۲

اوروا: خمیر اله ياپیشماسین دئیه اله ووروالن اون   .۳
دارغا: داروغه  .۴

شاعر                                  )فا:خنیاگر،  آدی  اسکی  آشیغین  ائللرينده  اوغوز  اوزان:   .۵
نوازنده وآوازه خوان(

کؤمجك: اودون قاالغی )فا: پشته هیزم(  .۶
اؤرکن: توخونموش ائنلی ايپ، )فا: ريسمان(  .۷

دوغاناق: هاچا، )فا: قالب چوبي ريسمان(  .۸
اؤروش: اوتالق، )فا:چراگاه، عر: مرتع(  .9
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                قوشماجا

                                 سؤیله ین:  90یاشلي معصومه خانیم،  ساوادسیز 

                                ضبط تاریخي: 1334  گونئي ماحالي

                                 نقل ائدن: کاظیم ارس 

                                 یازییا آالن : محمد علي نیقابي. شبستر شهری   

َهپ َهپه میصري کتان  
او کیمدي کسسك آتان
کسسگي آتماسینالر 

مورادا یئتمه سینلر
مورادین قیز خاتیني
قوینوندا یوز آلتیني 

یوز آلتین بیر قوشوایدي
باغچایا قونموش ایدي 

شاه اوغلو ممدعلي
اوخونان وورموش ایدي
اوخ بیزدن هازار بئزار
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کتان کؤینکلر یازار 
کتان کؤینك میل میلي 
گل اوخي بیزیم دیلي 
 بیزیم دیل اوروم دیلي
اورمودان گلن آتالر 
حیوان چیچگین چاتالر
 حیواني گؤندر شاها 

شاهالر شیروان ایچینده 
قیلینجي قان ایچینده 

بیرجه بؤلوك اوشاقالر 
اوینار مئیدان ایچینده 
مئیدانین آغاجالري 
بار گتیرمز باشالري 

خان دایي مین قاشالري 
گول و رئیحانا بنزر
بیزیم قیز آیا بنزر
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بیناب دا  نظر گؤتورمه
                          توپالیان: حسن جمشیدی)آنار(

                          یئر: بیناب شهری 
                          چاغ: 1۳۸۸ قیش

نظر گؤتورمه نین چئشیدلي یولالري:

بیر کیچیك تیکه کسیب، او  آلتیندان  * نظر ووران آدامین باشماغي نین 
کئچن اوچ يولون آيريمیندان تورپاق گؤتوروب بیر آز اوزرلیکله قاتیب 
نظر  بئله لیکه  وئررلر.  آداما  نظرلنمیش  توستوسون  سونرا  يانديراندان 

گؤتورولموش اوالر. 
* نظرلنمیش آدامین آلت کؤينگین چیخاريب بیر يورمورتاني او کؤينگین 
بیز  گؤتوروب  يومورتاني  سونرا،  ساالندان  شکیلین  بوروب  اوجوندا 
قويوب؛  پول  سیّکه  بیر  يورخاريسینا  آشاغي،  حالدا  اوالن  اوسته  طرفي 
گومان ائديلن نظر وورانالرين آدين بیر _ بیر گتیريب هر آدا، يومورتانین 
اوستونده بیر جیزيق چکرلر، هر کیمسه نین آدينا جیزيق چکنده يومورتا 
سینسا بللي اوالر کي او نظرله يیب. دئمك بو ايشلري گؤرنده نظرلنمیش 
آدام؛ کؤينگین آلتیندا اوتورار. يومورتا سیناندان سونرا نظر گؤتورمه ايشي 

سونا چاتار. 
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* اؤنجه  اوتاغدا  پنچره نین قیراقالرينا، قاپي توپاناسي نین )چرچووانین 
اللرينین،  کؤرگینین،  آدامین  نظرلنمیش  سونرا  اوستونه  حیّصه سي(  آلت 
سونرا،  چیرتیب  ايله  تیغه  بیر  سورتوب  سوغان  اوستونه  آياقالرينین 
بیر   _ بیر  آدين  نظر وورانالرين  احتمالي  آلیب،  اوزرلیك  آز  بیر  اووجا 
ذهنلردن کئچیردرك اوزرلیکدن هر دؤنه نئچه سین او بیريسي اله تؤکوب 
يانديريب  قابدا  مخصوص  بیر  اؤزرلیگي  سونرا،  دئیندن  سؤزلري  بو 

توستوسون نظرلنمیش آداما وئررلر:
شنبه  گؤزو،  جهانین  ظولم  گؤزو،  باخانین  گونه  گؤزو،   باخانین  آيا   "
گؤزو،  گؤرنین  گونو  دوز  گؤزو،  گؤرنین  گونو  سوت  گؤزو،  گؤرنین 
چرشنبه آخشامي گؤر نین گؤزو، چرشنبه گؤرنین گؤزو، جومه آخشامي 
گؤرنین گؤزو، جومه گونو گؤر نین گؤزو، آغ گؤز، قارا گؤز، گؤي گؤز، 

 بدنظر گؤزو بو اوددا يانسین" 
اؤزرلیگي يانديراندا بئله سؤزلر ده دئییلر: 

•	اوزرلیکسن هاواسان 
مین بیر درده داواسان 

درد قاپیدان گلنده 
سن باجادان قوواسان

 

 
•	اوزرلیك کاشا اوزرلیك 
خالالري قوشا اوزرلیك 
هر کس بونا گؤز وورسا 
دؤندر داشا اوزرلیك. 
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                      چیالندارين يون جورابالری

                             گزارشی از سفر به روستای چیالندار                                            

                             محمد رزاقي _  قیش 1۳۸۶

Axarsu.bulanmaz@gmail.com                            

»قوققولوقو/ قوققولوقو 
فاطما باجیم تندیرده 

اؤز شوغونان ناققیشلي جوراب توخور« 

»تورکو  آهنگ  مي کنند.  نوازش  را  چشمها  طراوت  با  و  سبز  درختان 
طبیعت  به  خاّصي  جذابیّت  عسگري  مسلم  آشیق  با صداي  کوراوغلو« 
نواخته شده  آهنگ  با  و  آمده  وجد  به  نیز  درختان  گويي  مي بخشد. 
»بو  سمفوني  بود.  مشغول  گوسفندان  چراي  به  چوپاني  مي رقصیدند. 
چوبان قايتار قوزونو...« را با صداي بلند و زيبا براي  دره نین اوزونو _ 
طبیعت اجرا مي کند. چوپان براي صرف چايي  ما را دعوت مي کند. ما 
هم از خدا خواسته اجابت مي کنیم. بعد از صرف چاي و گپ دوستانه 
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دوباره راهي مي شويم. روستا از دور دست
 در دامنه کوه ديده مي شود. رودخانه اي به

 نام »کؤيدر« روستا رابه دو نیم تقسیم مي کند.
اهالي روستا قسمت شرقي رودخانه را » بؤيوك تاي« 

بخش غربي را »کیچیك تاي« نامیده اند. 
خانه ها همانند ماسوله روي هم ساخته شده است. 

حیاط خانة يکي پشت بام همسايه به شمار مي رود.
 خانه ها از کاه و گل، سقف ها نیز چوبي مي باشد.

 تنها مدرسه و خانه بهداشت روستا از آجر،آهن ساخته
 شده است. عده اي از جوانان ده به پیشواز ما مي آيند.

 با آنها همراه شده وارد روستا مي شويم. ريش سفیدان ده ما را با آغوش 
باز مي پذيرند. در يك جمع صمیمي مشغول صحبت مي شويم. محرمعلي 
نام روستا چنین شرح مي دهد:»  تسمیه  مورد وجه  در  ۶۵ ساله  کريمي 
به  قديم  در  چیلینگر  واقع  در  بوده است.  چیلینگر  روستا  اين  اصلي  نام 
اسلحه ساز گفته مي شد. بعد ها به "شیالندار" و "چیالندار" تغییر نام داد 
و در دفاتر ثبت به صورت » شیالندار« به ثبت رسیده است «. روستاهاي 
همسايه با چیالندار را ائلدار ۳0 ساله چنین شرح مي دهد: » چیالندار از 
شمال شرقي به گلکش، از شرق به ابراهیم آباد از غرب به تهم، از جنوب 
به تره چاي منتهي مي شود.  از جنوب شرقي  غربي به گولوجه سفلي و 
روستاي چیالندار در شمال شرقي استان زنجان قرار گرفته است. در اين 
فاصله زماني؛ چندين زن روستايي نیز با آوردن چاي به جمع صمیمي 
ما افزوده مي شوند. بر حسب اتفاق يکي از زنان مشغول بافتن جوراب 
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است و همچنان که به صحبت هاي ما گوش فرا مي دهد به بافتن جوراب 
به معني » لك«، » دورنك« و  را  اهالي روستا واژه » چیل«  هم مي پردازد. 
» ابلق« به کار مي برند. ولي تا چه اندازه با نام روستا هماهنگي دارد؛ بر 
ده  شوراي  رئیس  ساله   ۶0 )شمسعلي(کريمي  نیست. شمي   آشکار  ما 
در پاسخ به سوال ما در مورد نفوس ده و چند طايفه بودن اهالي روستا 
با روي گشاده مي گويد:   » قباًل نفوس ما زياد بود ولي اکنون نزديك 
به )۵0( پنجاه خانوار ساکن اين روستا هستند. خانواده هاي »کريمي« و 
»حسیني« دو طايفه مهم اين روستا را تشکیل مي دهند. الزم به يادآوري 
است؛ حسیني ها از طرف خلخال به اين روستا کوچ کرده اند. در حقیقت 
ساکنان بومي اين روستا را کريمي ها تشکیل مي دهند.« در مورد قدمت 
»خالق  خود  مرحوم  پدر  از  نقل  به  ساله   ۶۵ محرمعلي  روستا  تاريخي 

کريمي« چنین میگويد:
کندي«  »ايمام  کند  بیرينجي  ماحالیندا  تاريم  دئییردي؛  آتام  »رحمتلیك 
سونرا چیالنداردير«. در کتاب »لب التواريخ« نوشته »يحیي بن عبدالطیف 
قزويني« نیز به نام »شیلن در« برخورد مي کنیم؛ در آن کتاب چنین شرح 
داده مي شود: يکي از فرمانداران مازندران در منطقهاي به نام » شیلن در« 
از دنیا مي رود. از آنجايي که قصد ما از اين سفر؛ شناساندن جوراب بافي 
اين روستا است. ديگر طاقت از کف داده از بافنده ي جوراب مي خواهیم 
مراحل تولید »يون جورابالر« را براي ما شرح دهد. اين بافنده مي گويد: 
»من تحجه توخويارام ،  اوالري سکینه ينن راويه دن سوروشون.« از زنان 
نامبرده خواستیم، کارهايي را که براي بافتن جوراب نیازمند است؛ براي ما 
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شرح دهند. سکینه ۵0 ساله مثل اينکه از سخن ما رنجیده شده مي گويد:
» ايندي داي جوراب توخونمور هامي شهردن آلیر.« راويه ۶۵ ساله سخن  

را قطع مي کند و مي گويد:
» قیز بیر دايان  گؤر نه دئییرلر، خوشون گلمیر؛ اوتورما دور گئت«.  کريمي 
سخني نمي گويد و گوش مي دهد. از راويه مي خواهیم مراحل تولید » يون 

جوراب« را براي ما توضیح دهد. راويه چنین شرح مي دهد: 
» کندين کیشیلري يازين آخیر آيینان يايین اول آيیندا قويونالري قیرخالالر 
«. چیدن پشم گوسفندان در اين زمان به دلیل گرم تر شدن هوا مي باشد تا 

گوسفندان دچار مرض نشوند. ترالن کريمي ۴9 ساله مي گويد: 
قاباغینا  قئیچینن قیرخاندان سونرا، يونالری يويوب گونون  » قويونالری 
و...  قرمز  سیاه،  سفید،  از  عبارتند  پشم ها  اين  رنگ  قورويا«.  سررديك، 

مرحله »چوبوخالما« را کلثوم ۵0 ساله با اجراي عملي چنین مي افزايد:
» برك يونلري اللريمیزله ديدرديك، ساچاخالري دا چوبوخالرديق، باخ 
را روي خاك ها مي زند و گردو  از درخت گیالسي  نازك  ترکه   . بئله« 
غبار بلند مي شود.  سکینه از ما مي خواهد تا برگشتن او صبر کنیم؛ ما هم 
چنین مي کنیم و به صرف چاي مشغول مي شويم. هنگام برگشتن سکینه 
در دستش چیزي شبیه شانه است؛ آما دو تکة آن از چوب و قسمت شانه 

از آهن است. نزديك که مي شود
 مي گويد: »  بونوکي گؤروسوز
 داراخدي چوبوخلییاننان سورا
 يونو داراريخ« مقداري هم با 
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خود پشم آورده است با حوصله مي نشیند و پشم ها را باوسیله مورد نظر 
شانه مي کند . مرحلة »ايیرمه« را نگار۶9 ساله به صورت زنده براي ما 
نمايش مي دهددستگاه ريسندگي را که به آن » جهره« مي گويند؛ بچه ها 
وارد جمع ما مي کنند.پچه دستگاه جالبي از چوب و يك میله آهن تشکیل 
مرحله  ساله   ۷۶ مي شود.توران  ريسیده  پشم ها  جهره  توسط  شده است. 
بیرينه   _ بیر  دويچه ني  » ايکي  مي کند:  نقل  چنین  را  )پیچاندن(  تووالما 

سارارديق، تله که تووالرديق؛ بونون آدينا اوشه له مه دئیرديك«.
 گفتني است نخهاي جوراب را يکبار، نخهاي جاجیم را دوبار مي پیچاندند 
نخهاي شالگردنها نیازي به تووالما نداشت.  تقاضا مي کند؛ که کالفالما را 
توضیح دهد. ديگران هم اين اجازه را به او مي دهند او مي گويد: » توالنان 
ايپلري کلف ائلردح « بعد از صحبت ها همه به راويه نگاه مي کنند، گويي 
بو  توران مي گويد:  را جويا مي شويم  کار  اين  دلیل  افتاده است.  اتفاقي 
راويه بیزيم کندين بوياخجیسیدي هئش کیم اونون کیمي ايپي بويويانماز، 

طبق گفته راويه مرحله بوياق را چنین است :
»  اين مرحله نیاز به تخصص دارد؛ مواّدي که براي بوياق به کار میرود 

بدين شرح است:
1- با افزودن زرده بَت به نخ سفید رنگ گلي )گولو ( به دست می آيد

۲- با افزودن زرده بت به نخ سفید رنگ حنايی به دست می آيد
۳- با افزودن قره قیمیز به نخ سیاه و سفید رنگ قره به دست می آيد

۴- با افزودن ياشیل قیمیز به نخ سیاه و سفید رنگ ياشیل به دست می آيد
۵- با افزودن قديمی و قیمیز به نخ سیاه و سفید رنگ قديمی به دست 

می آيد
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۶- با افزودن چؤهره ای به نخ سفید رنگ چؤهره ای به دست می آيد
زرده بَت: نوع گیاه است که در روستاي گولوجه پايین و در منطقه اي به 
نام »چوبوخلو چاي« میرويد و قیمیز نیز نام شیمیايي رنگها بود که اين 
مواد از شهر تهیه مي شد. قديمی، رنگی است از خانواده رنگ های قرمز.
براي ماندگاري رنگها زنان اين روستا از »آغ َزي« »نار قابیغي«، »گیرديکان 
يارپاغي« استفاده مي کردند؛ تا موقع شستشو رنگها خاصیّت خود را از 
دست ندهند. طبق گفته ترالن  ابزار مورد استفاده در بافتن جوراب چنین 
است که: با پنج سولو که چهارتاي آن ثابت و يکي در گردش مي باشد 
جوراب را مي بافند اندازه طول سولوها ۲0cm  بوده. بافتن جوراب براي 
افراد ماهر و زبردست در مدت ۲ روز يك جفت و افراد غیرماهر،  هر 
۲ هفته يك جفت مي باشد. درضمن فصل بافتن جورابها هم، فصل پايیز 
است. ولي دراين روستا رسم ديدني وجود دارد؛ به نام »جئییز جورابي« 

اين مراسم را سکینه با آب و تاب فراوان، چنین شرح مي دهد:
جوراب  جوت   ۲0 آدامالري  قیز،  کئچمیشده  آزالیب.  بو  داي  » ايندي 
پاي وئررديلر.  ايچ قوهومالرينا  اوغالنین،  آپاراندا  توخويارديالر، جئییز 
گؤرردين، جورابالري  تیکیبلر بیر _ بیرينه، قاتار کیمین اوالردي، منیم 

اؤز تويومدا ۲۵ جوت جوراب توخونموشدو«. 
در  مي شدند.  شاد  و  متنوع  براي عروس  بافته شده  رنگ جوراب هاي 
ضمن جوراب هاي بافته شده متناسب با سن افراد بود براي مثال جوراب 
جوانان از رنگ هاي شاد جوراب هاي سنین بزرگساالن تنها از پشم سیاه 
بافته  نام طرح هاي  از  نگار  تزيین مي يافتند.  باوقار  نقشه هاي  و سفید و 
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شده در روستاي چیالندار براي ما بازگو مي کند: »اون اوچ ناققیش بوردا 
توخويارديق: 1. گیالنداري ]گیله ناري[ ۲. بالیقلي گیالنداري  ۳. گیالسي۴ 
. بورون داوان ۵. گول بوتا ۶. قیرخ ديرناق و... در کنار طرح هاي کلي 
از طرح هاي ريزي نیز از قبیل: چاخماق، قئیچي قولپو، ديرناق، زنجیره، 
دومدوکلو قوش، دومدوکسوز قوش و ... در حاشیه و کنارة جوراب ها 

را مزين مي کرد.
 در پايان صحبت يك جفت جوراب گیالنداري  از طرف اهالي روستا 
به ما هديه داده شد هنگام برگشت يکي از اهالي روستا به نام ائلدار نیز 
با ما همراه شد تا ما را به چشمه »ولي بوالغي« ببرد که براي سنگ کلیه 
خوب است، ما هم از اهالي روستا خداحافظي کرده براي خوردن آب 

»ولي بوالغي« رهسپار مي شويم.    
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آشیق مامئت له آشیق قشمین دئییشمه سی

                                      سؤیله ین: آشیق حسین ساعي

                                      )اوستادي آشیق عزيز شهنازيدان ائشیديب(

                                      دئییشمه نین یئری: شبیستر شهری۴0 ايل اؤنجه  

                                      یازان: محمد علیپور مقدم 

                                

» سازلي _ سؤزلو ناغیلالريمیزين ان اؤنملي بؤلومو دئییشمه لردير. دئییشمه 
دؤيوشمه سیدير.   سؤزده  اوخويوب  مئیدان  بیرينه   _ بیر  آشیغین  ايکي 
آچیالن  بلکه  دئییل  توفنگ  قیلینج،  ياراقالري  دؤيوش  داها  بورادا 
تئللرينده  ساز  قْوشماالردير.  قوشوالن  دوزولن  تجنیسلر،  قیفیل بندلر، 
بولبوللرين،  چايالرين،  بوالقالرين،  چیچیکلرين،  داغالرين،  هايالنان 
بو  سسلريدير.  گؤزللیگي نین  تانري  دئمك  کهلیکلرين؛  مارالالرين، 
مئیداندا سؤز آچیر. هر کس   داياناراق  بیلیمینه  اؤز  دؤيوشه گیر ن آشیق 
دئییشمه دن  باشي اوجا چیخانماز اگر؛ کايیناتدان، اينسانین يارانماسیندان، 
پیغمبرين معراجیندان، آلاله ساريندان پیغمبرلیگه سئچیلنلرين ياشامیندان، 
دؤشدن بیداهتًا شعر دئمکدن... بیلگیسي اْولماسا. آشیق ادبیّاتیندا يارانان 
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ايگیدلرينین  ائل  قورور.  بؤلومونو  بارلي  ناغیلالريمیزين  دئییشمه لر  بو 
دؤيوش مئیدانالريندا قالديرديقالري قیلینج، آتديقالري اوخ، توتدوقالري 
کیتابي  سؤزلو ناغیلالر"  قالخان دئییشمه لرده يئنیدن جانالنیر. "سازلي _ 

محمدعلیپور مقدم 1۳۸۸ انتشارات ياران ص ۷  «

شعر  بیر  رديفلي  "من"  قهوه خاناسیندا  آشیقالر  آشیق  قشم،  بیرگون 
اْوخويوردو،  آشیقالر يیغیشیب قوالق آسیردي. آشیق قشم دئدي: گؤروم 
کیم بونا جاواب وئره بیلر؟  بو آندا آشیق مامئت آياغا قالخیب سازين 

باسدي باغرينا " آي آشیق قشم سؤزونو بیرده اوخو جاوابیني وئريم"!

آشیق قشم:
گئجه _ گوندوز دخیل دوشدوم؛ حي کرديگارا من. 

بازار اْوال، ماتاح ساتام؛ لعل فروش خیرداره من. 
نهري "علقم" کناريندا؛ واردي بیر جوت قولالري،
گؤز ياشیمال نامه يازام؛ "عابباس" علمداره من.

آشیق مامئت:
ايبتیدا "بیسم اهلل" دئییب؛ گیرم مئیدانا من. 

اؤزوم دوزگون، سؤزوم دْوغرو؛ سؤيلرم مردانا من. 
وفالي دوسالر يولوندا؛ بو سینه م نیشانادي، 

آت اْوخالري گلیب، کئچسین؛ جان دئییم کامانا من.
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آشیق قشم:
" جبرائیل" تك دريادايام؛ قاناد چالمیر شهپريم  
هر بیر زادي اْوخوموشام؛ بو سینه مده ازبريم، 
"علي اکبر" سؤيله يیردي؛ هم زباني ديللريم، 

"انجیل"، "تورات" ازبريمدي؛ اينانديم "قرآن"ـ ا من. 

آشیق مامئت:
ادبیّات معدني يم؛ لعل و گؤهر منده دير،

چکمیشم سؤزون قايماغین؛ يیغمیشام، سینه مده دير،
کیتابالردان چوخدور سؤزوم؛ يازمیشام، پرونده دير،
هر يانا کاغیذ پايالرام؛ تخت _ "سلیمان" ـ ا من. 

آشیق قشم:
"فاطیمه"_  نین گؤز ل اوغلو؛ "حسن"، "حسین" آغاسي، 

سیغینمیشام من اْونالرا؛ وار، اْونالرين صفاسي،
گئتمز، منیم بو باشیمدان؛چون اْونالرين سئوداسي،

اْونالر اگر رحم ائیله سه؛ قالمارام، آوارا من. 

آشیق مامئت:
الینده کي ساز چالیرسان؛ باشي، هاردان باشالنیر؟ 

آلما کیمي ديلیملنیر؛ قارپیز کیمي قاشالنیر،



35

تْوغلو  گلیب بو يئرلرده؛ َکل قارشیندا داشالنیر،
ايسته میرم غرق ائیله يم؛ درياي عّمانه من. 

آشیق قشم:
قايیل اْولدوم حقیقته؛ گئجه - گوندوز آغالرام!

سینه م اوستون چارلي _ چارپاز؛ دويونلرم، داغالرام!
قوللو گئديب، قولسوز گلن؛ سّقايه ياس ساخالرام!

محشر گونو چاتار دادا؛ اْولمارام، بئچارا من. 

آشیق مامئت:
گل آتیني سن ياواش سور! منزيلین چاتسین باشا، 

جیلْووونو يیغیشديرسان؛ آياغي َديمز داشا، 
بو دونیادا هئچ ايگیدين؛ اوخو گئتمه سین بوشا،
او دونیادا اومودوم وار؛ اول شاهي مردانا من. 

آشیق قشم:
نبّوته قايیل اْولدوم؛ اينانديم پیغمبري،

مؤوالم "علي" قیلینج چکیب؛ اؤلدوروبدور عنتري،
تاريخلرده آختارارالر؛ يازيق، "قول علسگر "_ ي، 

واقعًا ده نؤکر اْولدوم؛ اْول شاهي مردانا من. 

آشیق مامئت:
"مرتدي  آشیق محمد"؛ سینه ن غم درياسي دير!
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"جناب امیر" دادا گلر؛ دردلرين داواسي دير!
اْون ايکي ايمام، اْون دؤرد معصوم؛ دونیانین آغاسي دير،

گؤز ياشیمال نامه يازديم؛ شاهي خراسانا من! 
                                ***                                       

سؤزلر قورتاريب آشیق قشم دئدي : آشیق مامئت بوراجان ياخشي 
گلدين گؤروم ايندي اْوخودوغوما دا جاواب ديیه جن؟

_ آشیق، سن اوخوماغیندا اول!

آشیق قشم:
سئوگیلیم سئیرانا چیخمیش؛ باغي گولشان قیرمیزي.

آغ اللره الوان خینا ياخیبدي، قان قیرمیزي.
آچ ماتاحین، تؤك بازارا! موشتري يم، گلمیشم، 
سن صّرافسان لعل ايسترم؛ لعلي مرجان قیرمیزي.

آشیق مامئت:
امر اْولوندو اول خدادان؛ گلدي فرمان قیرمیزي.
ياندي حاقّین چیراغالري؛ اْولدو آسمان قیرمیزي.

يئددي يئردي، يئددي گؤيدو؛ يئددي ده، دئییم افالك،
آچدي بئهیشتین باغالري؛ اْولدو ريضوان قیرمیزي.
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آشیق قشم:
 کوفه خالقي بي حیاالر؛ ايمام اوسته گلديلر!

اويدوالر شیطان فعلینه؛ حاقّي ديلدن سالديالر!
کربالدا داوا دوشدو؛ چوخو شهید اْولدوالر!
قان داياندي اوزنگییه؛ اْولدو مئیدان قیرمیزي!

آشیق مامئت:
لعنت گلسین اْول يزيده؛ حؤکمونو روان ائتدي!

"بني هاشیم" طايفاسیندان؛ قالماسین جوان، دئدي،
"ايمام حسین"، اوغالنالرين؛ دينینه قوربان وئردي، 

قان تؤکولدو کربالده؛ اْولدو مئیدان قیرمیزي!

آشیق قشم:
"ابراهیم" قیردي بوتالري؛ اؤزو يانمادي نارا، 

اوغلونو بیچاق کسمه دي؛ گؤتدو، چالدي مرمره،
"جبرائیل" قوربان گئتیردي؛ "اسماعیل" پیغمبره، 
"محمد" ياشیل گئییندي؛ شاهي مردان قیرمیزي.

آشیق مامئت:
يوزيیرمي دؤردمین نبي ده؛  سروردي يا "مصطفي"،

مکه ده تاجي قْويدو؛ سفر ائتدي معراجا،
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آسماندا قاباغیني کسدي، دئییم شیر زادا،
آلدي خاتمین الیندن؛ شاهي مردان قیرمیزي.

 آشیق قشم:
"مناف" دئییر: ظلمت اْولدو؛ هئچ گؤرمه دي گؤز، گؤزو،
شمسي قمر شوقو توتموش؛ سنگي، صحراني، دوزو، 

بار ايالهي خالق ائیله میش؛ آيال گونو، اولدوزو،
گون چیخدي، گون چیخان يئردن؛ اْولدو جاهان قیرمیزي.

آشیق مامئت:
کیم "قرآن" ـ ا قايیل اْولسا؛ آلاله اْونو دوست توتار،

حقیقتین يولون آزماز؛ طريقتي تئز توتار،
کیم دينینه قايیل اْولسا؛ کعبه نین ائوين ياپار، 
"مرتدي آشیق محمد"؛ ائیله دؤوران قیرمیزي!

                               ***                                         
دؤره دن دئديلر: سیزين هر ايکیز ده ياخشي صنعتکارسیز باريشین، 
اْوتورون يئره!آشیق مامئت قاباغا دوشوب، آشیق قشمه بیر تعريف 

دئدي :

مندن ساالم اْولسون "آشیق قشم" ـ ه،
ازل، سینه میزده ساز گلیب، گئديب.
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حايیف اْولسون چاپا يیغان اْولمادي، 
مینلرله يوزلر سؤز، گلیب، گئديب!

آشیق قشم:
سن ده ائل آشیغي، ائللر اوچون ياز! 
بیر گون اْوالر، قیمت وئرن تاپیالر. 
چاپ اوالر شعريمیز، تاريخده قاالر، 

بو ايشي بیر نفر گؤرن، تاپیالر. 

آشیق مامئت:
مئیداندا، آشیقالر سؤکوب، قْوشانسان، 
دريا کیمي موج ووروب، جوشانسان، 

حقیقتین داغالرينداندان آشانسان، 
چوخالر آشیق اْولوب، دوز گلیب، گئديب.

آشیق قشم:
"کوراوغلو" صیفتلي اْوغولالر واردي،
بؤيوك صنعتکارا، ائل وفاداردي، 
هامییا، تك کؤمك، پرورديگاردي،
سینان کؤنوللري هؤر ن تاپیالر. 
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آشیق مامئت:
"َمرتدي محمد"م  يازماقدير پئشه م،
قیزيللي، گوموشلو زومورود ائشم،

گؤيچه ده "علسگر"، تبريزده "قشم"، 
بیر بئیله آشیقالر آز گلیب، گئديب!

آشیق قشم:
"قشم" دئییر: "مامئت" سؤز اوستاسیدير،
میضراب الده، گزر، ساز اوستاسیدير،

بیر کامیل صّرافدي، سؤز اوستاسیدير، 
قم، قّصه ائیله مه! يازان تاپیالر.

                     ***                                     
ايکي آشیق گؤروشوب دئییشمه ني قورتارديالر .سْون     

1.شهپر: قاناد.
۲. توغلو: بیر ياشار قوزو.

۳. بو دئییشمه ده آشیق قشم
 " آشیق علسگر " له "شاعیر منافدان" 

شعر اوخويور، آشیق مامئت ده جاواباليیر.
۴. مرددي: مرندلي


