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  لري حیدربابانین دراماتیک یؤن
  همت شهبازي: یازان

  
بیر خانیم زنگ آچیب تهراندا تئاتر  ،کیتابیمین یاییمالنماسیندان بیر آي سونرا» نقد شعر معاصر آذربایجان« ،قاباق ایل بوندان اونتخمینن 

لري حاققیندا اولدوغونو  یؤن» دراماتیک«نین  ساالم اثرياوستاد شهریارین حیدربابایا تئزي  لیک اؤیرنجیاؤیرنجیسی اولدوغونو دئیندن سونرا، 
او زامانا قدر و هم اوندان سونرا ده و هم . ندویو قونو یئنی بیر قونو ایديواثر حاققیندا دوش) دوغرو دا دئییردي(دئدیینه گؤره . دي سؤیله

رك مندن  یه دیینی سؤیله ده تاپا بیلمه  دا بو حاقدا بیر جومله هر حالدا منیم کیتابیمدا. دیر ییب دك ظنیمجه بو حاقدا هئچ دوشونولمه ایندییه
موضوع حاقدا و حیدربابادا قونو ایله باغلی کدن سونرا ید طبیعی کی من ده موضوع حاقدا بیر قایناغین اولدوغونو دئیه بیلمه. دي ایستهیاردیم 

حتتا . یشینده محکم دایاندیغی بللی ایدياآنجاق . دك خبریم یوخدور یهسیندن ایندی او خانیمدان و اونون ایشینین هارایا یئتیشمه. دانیشدیق
نی آزاجیق  تورکجهو آتاسی تورك اولدوغونو . اؤزو فارسجا دانیشیردي. خشگیناب کندینه ده گئتمیشدي -دئدیینه گؤره–بوندان اؤترو 

  . بوردان یارانديبو یازینین ایلهام قایناغی . ی ده دوشوندوردوقونونون یئنی اولدوغو من. طبیعی کی ماراقلی بیر ایش ایدي. بیلدیینی دئییردي
) پرداز نظریه(بو ژانرین هله ایلک جیددي قورامچیالري . تحکیه ادبیاتیندان چوخ چوخ اوزاقالرا گئدیردراماتیک ادبیاتین یارانما تاریخی، 

کیمی ) پدیده(وارلیغی بیر فئنومئن  گؤستریرکی اونون زامانیندا، درامانین اونو سیامدرامادان دانیش نوناو. یونان ادبیاتیندا ارسطویا قاییدیر
 ،استفاده اولونسادالرده  بو ژانر، اثردن اثره، یازاردان یازارا فرقلی یؤن. ایمیش نیلن قدر یازیچی و فاناتالري وار ایسته ینژانرو لشمیش  تثبیت

لیشیندن و اونون توصیفیندن توتموش کاراکتئرلرین گئییم و ظاهیري  عنی صحنه دوزهی. ه همیشه دیققت مرکزینده اولوبدوررلاساس اؤزللیکل
دیرکی بو ژانرین  ماراقلی. همیشه گؤزدن قاچیریلماز بیر فاکتورالر اولموشدور) لر پیرینسیپ(لر  لرینه قدر استفاده اولونان ایلکه گؤرونوش
لیک، اؤز یئرینی  پوئما ژانري یاراندیقدان سونرا، درام ژانریندا اوالن شعرسلمدرن دؤنم ادبیاتیندا، . دیر سی ده شعرله باغلی گلیشمه
بیر ژانرا ) مستقل(لشمیش بیر ژانري کیمی باغیمسیز  نین مدرن کی تحکیه ادبیاتی درام ژانريدئمک اوالربونا گؤره . چیلیکله دییشدي تحکیه

رك داها چوخ تیپیک و شعرسل  پوئما ایسه، سوژئتلیک خطینی ایتیره. لوندونا بؤنثر ژانرالری باشقایئس و مان، پورك حکایه، ر چئوریله
  . اوز گؤستردي) ایماژ(لره  ایمگه
یاتیمینا . یوخدوراوندا چیلیک  چونکو تحکیه. اثري بو سوژئتلیک خطینی ایتیرن تیپیک درامانین تمثیلچیسی اولور »حیدربابایا ساالم«

ین لري و اونالر تیپیک کاراکتئر و صورتو شاقولی بیر جیزیقدا ایسه، صحنه آراییشینی، طبیعت دئکوراسیونونو، : بیر جیزیقدا درامانین) افقی(
یل و دئییم قورولوشونون لرین و بونالري ایفاده ائدن د بنکسل ایلیشکی و د وي و گله عایله ،بیر توپلوم) سنتی(نکسل سینده یارانان گله چئوره

  . نین شاهیدي اولوروق بروزه چیخماسی
سینده  کی اوستاد شهریار، اثري یازدیقدا دراماتیک بیر اثر یاراتماق دوشونجه  لییک ك اولمایاراق دئمهچ بیر گرخاطیرالماسینا هئ

ده  نئچه ساحه نیلری شن بو ژانرین اؤزللیک یئرله) اهٱگناخود(شاعیرین آلت بیلینجینده سینده  آنجاق مطالعه و تجروبه نتیجه. اولماییبدیر
  : سیراالییب آراشدیرماق اوالر

  لشمه دئکوراسییاسی  صحنه) 1
  لر تیپیک کاراکتئر و صورت) 2

دئکورا بو . یارادیلیر) متن زمینه، پیش پیش(کانتئکست  حاقدا بیر اؤن ودن اونون دئکور یک اثري حاضیرالماق اوچون، اؤنجههر بیر درامات
آیدین، طبیعت -بعضن تام آچیق. کانتئکست ایشیق و قارانلیق بیر تابلودا یارانیر بعضن اؤن. له اویغونلوغو قورونور اؤزونو متنه یاپیشدیریر و متن

هم ده متنین  حیدربابایا ساالم اثرینه باخدیقدا بعضن هر بیر بندینده هم دئکوراسییا. تصویرلري یا دا اشیاالرین دوزومو ایله پالنالشیر
انتئکست ک بیرینجی اؤن: بو مسئله حیدربابادا ایکی یؤنده اؤزونو گؤستریر. وار هم متن کانتئکست یعنی هم اؤن. لیینی گؤروروك یئتکین

. اوخدا) جانشینی عمودي،(شاقولی  سی ایسه،ایکینجی ؛بیر جیزیقدا )موازي( و پارالئل) محور(اوخدا ) ، افقیهمنشینی( عمومیتله یاتیمینا
بیرینجی بندینه ائله اثرین . ایکینجیسی، بیرینجییه دایاناراق سون آنالییشی قاپساییر. یی اولدوغو کیمی گؤستریر بیرینجی عمومیتله هر نه

  : رسینیز ؤرهگباخسانیز بونو 
  الر شاخاندا  حیدربابا ایلدیریم

  لر، سوالر شاققیلداییب آخاندا سئل
  دا قیزالر اونا صف باغالییب باخان
  سالم اولسون شوکتیزه، ائلیزه

  )1بند حیدربابایه سالم، (   منیم ده بیر آدیم گلسین دیلیزه



2 
 

یه داخیل اولوب و تاماشاچی  کاراکتئرین صحنهنیز سون ایکی مصراع  صحنه دئکوراسی کیمی تصوور ائتسه ،مصراعینیبندین ایلک اوچ 
ین شاخماسی، رو تابلودا، ایلدیریمالب. ده یئرلشدیریلمیش بیر تابلودور سانکی صحنهایلک اوچ مصراع . ولورایله ایلگی قورماسی کیمی یوز

نی آچدیقدا، تاماشاچی  پرده. سوالرین آخماسی و تابلونون بیر بؤلومونده ده قیزالرین اونا صف باغالییب باخماسینی گؤرورسونوز-سئل
کاراکتئر سون ایکی مصراعدا، . ییر رین صحنه و متنه داخیل اولماسینی گؤزلهه یوخاریداکی تابلویو گؤرور و پرده آرخاسیندان کاراکتئد صحنه
  . دیالوقا کئچیر. داخیل اولور) عمل(کاراکتئر آکسیونا . داخیل اولور و اؤز اویونونو اویناییریه  صحنه

لرین اوچوشو، دووشانالرین  دا ککلیکتابلو. ده تابلو گؤرونور صحنه: نین شاهیدي اولوروق حیدربابانین ایکینجی بندینده ده عینی صحنه
اونو متنه . دیر تکانتئکس نین دئکوراسییاسی، اؤن و صحنهب. سی گؤرونور یینده باغچاالرین چیچکلنمه کول دیبیندن قاچماسی و داغین اته

  . یاپیشدیرماق اوچون سون ایکی مصراع اؤز رولونو اویناییر
   : یوخاریدا آچیقالدیغیمیز قونونو آشاغیداکی تابلو ایله گؤسترمک اوالر

  
  

  
  اؤن کانتئکست                            صحنه آرخاسی       :    یاتیمینا اوخ) 1(              

    دئکوراسییا                                                                 

  
  
  

لییی داها  بدیعیصحنه آراییشینی وصف ائدن ده . خ بندینده بو قونونو گؤرمک اوالر و هر یارانیالن صحنه ایسه ایکییه بؤلونوراثرین بیر چو
  :ده و نئچه یؤنده گؤروروك کانتئکست چوخ اؤن

  وصفی کیمی   ) محیط(و چئوره ) ناتورال(دوغالچی ) الف
ائتکیلی  اچئوره و اثرده اوالن کاراکتئرلرین یاشاییشیند یبلشدیر رك یئتکین اونو توصیف ائده لهلره اؤنم وئرمک خیردا و جزئی شئی) ب

  الاولدوغونو وورغوالماق
   

  ): الف
عمومیتله یا طبیعتین چیلپاق و بونالر . اونالردا حاضیرلیق یارادیر. الییرحاضیرلره  بیر سیرا ایشنی تماشاچیمیشدن اؤنجه،  متنه کئچمه

دن انسانال طبیعت و اشیانین گئرچک و رئال  فاکتورالرا سؤیکنمه) ماوراي طبیعت(کانکرئت تصویري و روایتی ایله اولور یا دا دوغااوستو 
بونالري نظره آلدیقدا . لردن یئره ائنیر، کوتله آراسینا سوزولوب سیزیر یز گؤيبئله بیر تصویرلرده، بیزیم شعریم. نین وصفی ایله ایلیشکیسی

توپلومون تمثیلچیسی اوالراق خشگیناب نکسل  بیر گله: کانتئکست کیمی گؤرمک اوالر اؤن/دئکوراسییاحیدربابانین بیرچوخ بؤلومونو 
باغات و حیوانالرین -کی باغ کتیوي، طبیعتدهئدؤرد فصیل پرسپدوغولماسی، -کندده گونون باتیب: دن کتیوي او جوملهئنین پرسپ کندي

لرین توصیفی حیدربابادا نئچه یؤنلو بیر  نک و دب لري و بوتون گله یاس تؤرن-لري، توي ترنمی، عایله ایلیشکیلرین  نغمه ،تصویري
لی  لري و داورانیشالري ایله یوغرولدوقدا نئچه پرده ایشلري، گؤردویو  بوتون بونالر، کاراکتئرلر حرکت. دئکوراسییانین اولماسیندان خبر وئریر

بند . (اشاره ائدیر نهسی دیر شهریار اؤزو ده حیدربابادا سینما پرده ماراقلی. بیر پیئس و یا حتتا اوزون بیر فیلمه باخدیغیمیزین شاهیدي اولوروق
نکسل توپلومون خوش  کندین و گلهدئکوراسییانی،  ن بعضی بندلریندهبعضن حیدربابانیحتتا ) بلکه حیدربابادان بیر سئناري یازماق اوالر) (10

  : نین باش توتدوغونو گؤروروك ئديدرحال سونرا متنه کئچیر و متنده بیر فاجعه و تراژدیر و بو آندان کمدیا یاراقوردوقدان سونرا آنالري ایله 
  چمن جاداسی  حیدربابا قره

   الرین گلر سسی، صداسی چووش
  لرین قاداسیگئدنکربالیه 

  دوشسون بو آج یولسوزالرین گؤزونه 
  )11بند حیدربابایه سالم، (تمدنون اویدوق یاالن سؤزونه  

  . ده بیز دئکوراسییانین جانسیز طبیعت و دورغون اشیاالر اولدوغونو گؤروروك بو مرحله
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لر، شهر  بو جزئی توصیف. و اوچون یئرسیزدیرتوخوندوغلره  مسئلهلر چوخ جزئی  حیدربابادا بعضن بئله سانیلیرکی بعضی توصیف
-لر، کند توپلومو داورانیشالریندا بیر توپلومسال آنجاق همین بو جزئی توصیف. دیر توصیفکرئت اولمایان بیر نلري اوچون بلکه ده کا ساکین

  :پسیکال یؤن کیمی قبول اولونور
  ردي  نوروزعلی خرمنده ول سوره

  ردي کولشلرین کورهگاهدان ائنیب، 
  ردي داغدان دا بیر چوبان ایتی هوره

  اوندا گؤردون اوالغ آیاق ساخالدي
  )33بند حیدربابایه سالم، ( داغا باخیب، قوالقالرین شاخالدي

یئریدییی اوالغ . عکس ائدیرمصراعالرداکی تصویرلر چوخ جزئی عینی حالدا کند داورانیشیندا تجروبه اولونان بیر پسیکال یؤنو  سون اوچ
آیاق ساخالییر، دوروخاراق  -نین سسی اولسون حتتا بو سس مومکوندور اونو حرکته یؤنلدن صاحیبی– سونرا ائشیدندن  زامان بیر سس

ر ل سیز اوالن جزئی توصیف بو کیمی بیزلره اؤنمحیدربابادا . ان ایتی هورمکله بو ایشی گؤروربوردا دا چوب. قوالقالري ایله اونا تپکی گؤستریر
ده بیز دئکوراسییانین جانلی و دایم حرکتده اولدوغونو  بو مرحله .دیر، دیققتینی اونا طرف یؤنلولور، اؤنملی اقازانیراوخوجو گؤزونده کیملیک 

  .دویوروق
هر بندینده، . اولمورنین آردي ایله  بريب-دئکوراسییا بیر. اوندا ییغجاملیق یوخدور. دیر لر داغینیق دوغرودور حیدربابادا دئکوراتیو یؤن

پلومونون وآنجاق اثرین بوتونلویونده، بیز اؤز تصووروموزده بیر کند ت. بیر دئکوراسییانین شاهیدي اولوروق کی بنددن باشقا و باغیمسیز اؤنجه
  . نین عکس اولونماسینی گؤروروك عمومی فضاسی

  
  لر تیپیک کاراکتئر و صورت) 2

بونالرا باخدیقدا ایلک باخیشدا . کاراکتئر، اوبراز، قهرمان، فیقور :بیریندن سئچیلیرلر-آنالملی قاورامالر بیرچیلیکده بیر نئچه یاخین  حکایه
بیرلریله -یعنی بونالر بیر. درینه گئتدیکده و پروفسیونال یاناشدیقدا بونون عکس حالینی گؤروروك. نین عینی آنالمدا اولدوغو دویولور هامیسی

قاورامی » کاراکتئر«دیرکی حیدربابادا  آیدین. ییرم اوزرینده دایانماق ایستهنین  آنالییشی» کاراکتئر«بونالردان . ئچیلیرلرلیکله آیریلیب س اینجه
آنجاق بیر سئناریست بوجاغیندان یاناشاراق حیدربابانین . و پروفسیونال دئییل) ساختاري(، قورولوشسال چیلیکده اولدوغو کیمی دوزنلی حکایه

چیلیکده،  حکایه. سی واردیر ایچینده تیپیک کاراکتئرلر یاراتماغا امکان قووه) چهره(لرین  بیرینه جاالشدیراراق کوللئکتیو صورت-بندلرینی بیر
کاراکتئر بیر فرد اوالراق اؤزونو تمثیل ائتمکله بیرلیکده یاشامین ایچینده، انسانالرین آراسیندا «. کاراکتئر توپلومدان قیراق بیر قاورام دئییل

ین یاشانتی  گؤرونن و گؤرونمه) دریافت(آلغیالنان ) زاویه دید(باشقا سؤزله دئسک، کاراکتئرین باخیش آچیسیندان ... یاشایان بیر فرددیر
لییه صاحیب انسانالرا دار بیر پرسپئکتیو سونان حیات،  سیرادان ایچسل. ر آغیرلیق داشییربی) ذهنی، سوبیئکتیو(رلري اؤزل و اؤزنل صعن

  ) 191-190 ،2013هاکان سازیئک، . (نیر ئر طرفیندن چوخ داها گئنیش و درین آنالمالر یوکلهکاراکت
بیر تیپ، بیر  :اراکتئرن کفردي اؤزللییه چئوریل. فردي بیر اؤزللییه چئوریلیر ،یاشامین اؤزل بیر بوجاغینی یانسیداندا ین حرکتیکاراکتئرلر
سینده، قارتال لقبینی آالن کاراکتئر یاشامین اوغروالر قاتینی اؤزونده  حکایه» قارتال«صباحی ک اوچون گنجعلی ناؤر. ی قازانیرفیقور کیملیی

  .دییی اوچون بیر اوغرو تیپینی یارادیر منیمسه
هانسیسا بندده بیر آد گلیبسه، آردیندا اونون اؤزونه مخصوص اؤزللییی ده  .لر داها چوخدور ابادا بو کیمی کاراکتئریستیک تیپحیدرب

لري  نین اؤزونه مخصوص داورانیش، دوالنیشیق، دانیشیق و حرکت ی گئرچک کاراکتئرلردیر هر بیریسیبو کاراکتئرلر عینی حالداک .دئییلیر
   .رك سئچیر واردیرکی اونالري باشقاالریال آییرد ائده

- و اوتوزیئددي یوز کیلومئترلیک مکان -آلتی« :او یازیر. حیدربابا حاقدا یازارکن بیر بؤلومونده یاخشی بیر مقاما توخونور  يقیز آلماز علی
نین تاریخی باخیمدان   يماحالالرنین و  لري، کندلري سیندن دانیشان ایکی مصاحیبین صحبتینده شاعیرین خاطیره قیرخ ایللیک زامان مسافه

هئچ بیر رسمی تاریخ  کی،لردیر نن ائپیزودالر ائله حادثه یوز، یوز اللی نفرین حیاتیندان سؤیلهلر  بو خاطیره. جانالندیریلیرسی  منظره
الکین بؤیوك صنعتکارلیقال قلمه . میشدیر دوشمهنه آذربایجان، نه ایران، نه ده دونیا تاریخینه . کیتابالریندا اؤز عکسینی تاپمامیشدیر

، )دیر بیزدن لرتاکید( تیپیک پوئتیک بویاالرال ایشلنمیشدیرکیلشدیریلمیش،  بیر ماحالین حیاتی او قدر عمومی ندین،آلینمیش بیر ک
، قیزي علی(» .میشدیر له تاریخینی اؤزونده جمع) قومی(سیاسی، اقتصادي و ائتنیک -ایللیک اجتماعی ربایجانین، تخمینن قیرخجنوبی آذ

2005 (  
اثرده اوالن بو کیمی . لریدیر لرین تمثیلچی اکتئرلر واردیرکی اؤزلري اؤزلویونده اخالقی، اجتماعی، مذهبی تیپاثرده آدلیم گئرچک کار

لرله، کاراکتئرین کیملیینی فردي  بو اشاره. رالرینی بیر خیرداجا اشاره ایله ده الده ائتمک اوال ی، یاشانتینلرین فردي و اؤزل خویالری تیپ
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اؤرنک اوچون شاعیر اؤز آتاسیندان سؤز آچاندا ائله ایلک مصراعیندان باشا دوشمک اولورکی اونون آتاسی اَلی . رمک اولو لرینی منیمسه اؤزللیک
  : خواه آدام ایمیشرآچیق و خئی

  بیر کیشی ایدي لی منیم آتام سفره
  ائل الیندن توتماق اونون ایشی ایدي

  لرین آخره قالمیشی ایدي گؤزل
  ؤندولرلر د اوندان سورا دؤنرگه

           )57بند حیدربابایه سالم، ( محبتین چراغالري سؤندولر
  : و یا

  قیزین گؤزلري   حیدربابا ننه
  شیرین سؤزلري-نین شیرین رخشنده

  تورکی دئدیم، اوخوسونالر اؤزلري
  بیلسینلرکی، آدام گئدر، آد قاالر

  )38بند حیدربابایه سالم، (  پیسدن آغیزدا بیر داد قاالر-یاخشی
نین نه قدر شیرین سؤزلر دانیشان اولدوغو  و رخشنده) کی آخیجی و گؤزللییی نظرده توتولور  طبیعی(نین  قیزین گؤزلري بندده ننه بو
 یا. ندا و اؤرتوکلو بیر کینایه ایله بیزه چاتدیریلیردییی ده آرخا پال ندن سونرا، باشقا بیر دیلی بیلمهتورك دیلیاونالرین بوندان عالوه . آلینیر

دیرکی بیز اؤزوموزو تئاتر تاماشاچیسی  اینجهاو قدر . لیکله دئییلیر لري چوخ اینجه راکتئرلر و اونالرین فردي اؤزللیکخود آشاغیداکی بندده کا
 ن اَداسینیرك دیشیمیزي قیسیریق، میسماغی یئرینه قویدوقدا او مصراعالري ائشیتدیکده اؤزوموز حیدربابانین بیر کاراکتئرینه چئوریله

  :چیخاریریق
  سی میرصالحین دلی سوولوق ائتمه

  سی میرعزیزین شیرین شاخسئی گئتمه
  سی میرممدین قورولماسی، بیتمه

  ایندي دئسک، احواالتدي، ناغیلدي
  )58بند حیدربابایه سالم، (کئچدي گئتدي ایتدي باتدي داغیلدي 

آیدین -کاراکتئرلرین تمثالیندا و بعضن اونالرین آچیقبو . بو حالالري ظنیمجه حیدربابانین یوزه یئتمیش بندلرینده گؤرمک اوالر
لري، کدر و سئوینجی، نوستالژیسی،  لرینده، شاعیرین پسیکولوژیک یؤن نن اؤرتوکلو دونیاگؤروش گؤرونتولرینده و بعضن آرخا پالندا گیزله

بئله اوالن حالدا بو تیپ کاراکتئرلر هر بیریسی شعیرین اؤز وارلیغیندا بیر . یرینلی کئچمیشی اؤز عکسینی تاپیرش-نالري، آجیلیاوشاقلیق اویو
  . سینه چئوریلیر اعتراف صحنه

ئرین داورانیشینا دانیشیق دیلینده اوالن دیالوقالري هر بیر کاراکت. دیر سی ده کاراکتئریستیک شهریارین دانیشیق دیلیندن استفاده ائتمه
کاراکتئرلرین داورانیشینا .  ییر لري اؤزو سئچمه دئمک اوالرکی شاعیر، کلمه) بندلره باخین 15، 13: اؤزل اوالراق(. دیر اویغون اوالراق ایشله

شالرال جه داورانی اونالري ساده. لردیر نن قاورامالر و تئرمین بول ایشله-لر کوتله آراسیندا بول بو کلمه و تئرمین. اویغون اوالراق مونتاژ ائدیر
  : اویغونالشدیرماق الزیمدیر

  حیدربابا شیطان بیزي آزدیریب
  لردن قازدیریب اورك یمحبت

  قره گونون سرنوشتین یازدیریب
  نین جانینا بیري-سالیب خلقی بیر

   )12بند حیدربابایه سالم، ( باریشیغی بلشدیریب قانینا
 . ژانریندا گؤروروك» اوپئرا«داها چوخ اولدوغونو   موزیکال و هارمونیک نین ئچیمیاونون کلمه و دئییم سبونو دا آرتیرمالییام بعضن 

      
  :قایناقالر

  1392تهران موسسه انتشارات نگاه،  جی چاپ، .32، )به انضمام حیدربابایه سالم(کلیات اشعار ترکی شهریار .1
2. Almaz əliqızı, Cənubi azərbaycan poeziyasında şəhriyar ənənələrihumanitar elmlər seryası, NÖ 3, 2005 
3. Hakan Sazyek, Roman terimleri sözlüğü,hece yayınları, birinci basım ocak 2013  


