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     یعنی م. م. م اؤزبکیستان
نجو خسان دؤردودو  يوز مین اوچ تاشکنددن باشالنیر. سفريمیز     

ان ائیر ايرنین آلتینجی گونو، جومه گونودور. گونش ايلی، آذر آيی
تا رسی ايکی ساعات ياريم اوچوشدان سونرا قوش کیمی او طیّاره

آسیانین أن بؤيوک هاوا آالنیندا يئره قونور. گؤمروک سالونونا 
وق ياشیل قو پ -سیز و قیريقسلیقه ،گیرديییمده أسکی بیر بینا

نی گؤرونجه ذؤوقوما توخونور. خیالیمداکی هاوا آالنی دؤشمه
 لیدی. اورتا آسیانین أن بؤيوک هاوا آالنی بئلهکبکبه -چوخ دبدبه

 رومالری گؤر نئجه اوال بیلر! اولسا، کیچک هاوا آالنالرينین دوُ
نیفورمالری ايکینجی دونیا گؤمروک مأمورالرينین يو     

اغا ير. مستقل بیر جمهورّيت اولمساواشینین عسگرلرينی خاطیرالد
لرينی تاشکندين گؤمروک دؤورونون ايز سو وئتدئییل، هله ده 

مأمورالرينین يونیفورمالريندا، داورانیشالريندا، کؤهنه آختاريش 
و گیريش مؤهورقايداالريندا گؤرمک اولور.  -اوصول

 دان اؤنجه ايران کو نسولگريسی طرفیندنمايلويرپاسپورتالريمیزا 



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  2

 

 

 

ايرانلی مسافیرلر اؤزبکیستانین گؤمروک »بیر نوماينده  گلن
ی لدا سوروشا بیلمیرم کماقا، دئییر. قال«فو رمونو دولدورمالیديالر

 لره ده شامل اولور يوخسا يوخ؟وروپادان گلن توريستبو قانون ا
دو الرالرين  ییمیزاؤزبکیستانا گتیردي همچنین و يیمیزی،کیملی    

دا يازماغا مجبور قالیريق. أسکی بیر دئییم رمالرمبلغینی بو فو
خانیمین ياشینی، آغانین معاشینی »ذهنیمدن کئچیر: 

آخی! آمما تاشکندين آستاناسیندا نه خانیملیق « سوروشمازالر
وئجه گلیر نه آغالیق. ايراندان گلن آيری مسافیرلرله بیرگه، بیزيم 

ه هم دياشالرينی،  هم لرينینده کیچیک کولتورل قوروپ اؤيه
 لری جواد مجابیقوروپ اؤيه .لرائدير ثبت سوروشوب، مالالرينی

اونون حیات يولداشی آسیه جوادی ، يازيچی، شاعیر(آدلیم فارس )
وپک نین قیزی پمجابی جواد(، ولتخلوص ناستینيازيچی، فارس )

اونون حیات  ، مهرين ايرانی )رسّام( وشاعیر(فارس ) مجابی
ا )رسّام و گالری مودورو( و حیات دانيولداشی، االهه رئیس

 . دن عبارت اولوريولداشی، بیر ده من
ن هاوا آالنینی« انتظار سالونو» مسافیرلره اختصاص وئريلن    

لرين دير. مأمورالر مسافیرلرين استقبالینا گلنلری نردهحیطی
انتظار »يه يول وئرمیرلر. اورتا آسیانین دالیسیندان ايچريیه گلمه

لمايان أن بؤيوک هاوا آالنی!!!  ايکینجی ذؤوقوما او« سالونو
 توخونان بیر گؤرونتو اولور. 



3   ■رقیه کبیری 

  

 

لرين گؤمروکدن چیخیب، چمدانالريمیزی حیطده نرده    
دالیسیندا توپالشمیش جاماعاتا ساری سوروروک. مسافیرتی 

 آدی )ژيوار( يازيلمیش پالکارت تورونيئرلی بلدچیسی  توُرون
 یر.يروپو گؤزلهوکناريندا بیزيم ق ونبوسبیر مینیألینده، 

دن اوّل، سوروجو ماشینی ه گئتمزين«اؤزبکیستان هو تئل»    
تاشکندين بیرينجی توريستی مکانینا ساری سورور. بلدچیمیز يو ال 

کیستان ام، اؤزب»اؤزل و شیرين بیر دانیشیقال سون دئیه نرديوان قوي
هوُيوخدوغوموزو ، دئییر. سونرا بیزيم «ده خالصه اولورام، ام

ين معناسینی آچیقاليیر: «ام»گوله ساناديغی اوچ  -، گولهگؤروب
 «.  وزهمدرسه، مسجید، ماؤزبکیستان يعنی »

اونون اؤزل دانیشیغی اؤزبک، تاجیک، آنادولو تورکوسو و     
لردن يارديم بو ديل او، دير.ديل اينگیلیس ديللرينین قاريشیمی بیر

ه آنالتسین. الکین، سؤزلرينی بیز، چالیشیر بلکه آالراق
غی ين يازديجواد هئیتدير. اؤزبکیستانین رسمی ديلی اؤزبک

ک کیتابی اساسدا اؤزب« های ترکیسیری در تاريخ و زبان و لهجه»
ايیلیر. لريندن سديلینین لهجه اويغور يا شرق تورکی -ديلی کارلوق

 يلنین خطّی سؤوئت دؤوروندن میراث قالمیش کیربو اؤلکه
 دير. خطّی
نیشانینی تانیماديغیمیز خیاوانالردا  -روجو ماشینی نمسو    

سورور. بلدچی ايسه اوجا سسله تاشکندی بیزه تانیتديرماغا 
مئتیر دنیزدن هوندورده  700مئتیر، سمرقند  500تاشکند »چالیشیر: 
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 بیتینی سمرقند و بخارا شهرلرينین تانیتیمی قرار تاپیب. بو دو
 ر:سايماق اوال

 سمرقند صیقل روی زمین است
 «بخارا قوّت اسالم و دين است

بس تاشکند نئجه؟ اونو هانسی دو بیتی»اؤزومه دئییرم:  -اؤز    
  «اوالر؟! مکله تعريفله

 راخیلديغیبو کاماندان آلیب، نیشان بیرلیکده هدفی نئچه بیر او خ   
ن نین بوغازيندااينانیلماز بیر انرژيله بلدچی ده کیمی سؤزلر

 یاستیندهساؤزبکیستانین »ماشینین محدود فضاسینا بوراخیلیر: 
اؤزبکلر اينانجالرينی، دين و ايمانالرينی اورکلرينده ساخاليیرالر. 

عصرده ياشايان بیر شاعیر بئله جی  -16بلکه ده ائله بو سببه گؤره 
يام کی آرتیرمالی ،لیک. اوسته"ردل بیار و دست بکا": بويورموش

بئله بیر  و دا شاعیردی او وئنتی اسالم کريمزيدئاؤزبکیستانین پر
 «اينانیر. سیاسته
کئچن ايل گولناره ن آدينی ائشیتمکده، وواو اسالم کريم     
نکريم لی بیر خبر ياديما دوشور. اوخودوغوم مناقشه  1او وادا

                                                            
. ديرقیزی ؤيوکب اوالن خانیمیندان بیرينجی نینپرئزيدئنتی زبکیستانؤا او واکريم گولناره. 1

 نانیمالرينداخ ده اورتا آسیانین گوجلواقتصادی ساحه ايللرده سو ن کئچمیش گولناره
 متّهم يه(يیپولشونا )«يويولماسی پولالر چیرکلی» گؤره بو خانیم قو دوالرا دئدی. سايیلیردی

 و دااولدوز پاپ مشهور اؤزبکیستانین آدی ايله «قوقوشا» گولناره عئین حالدا. موشدوراو ل
 اقتصادی مخصوص اؤزونه و طراحی( اولوب )ديزاينئر، مد يئرلیک، مو دلاوٍسته. سايیلیردی

 ؤرهگ فرمانینا آتاسینین ايل کئچن ندنسه آمما. وارمیش ايمپئرياسی )امپراطورلوغو(
  .ساخالنیلیر ائو دوستاغیندا طرفیندن حؤکومتی اؤزبکیستان
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یندادير؟ آمما دوستاغ ائو ايستیرم سوروشام گولناره گئنه ده
زل و حؤرمت و اونون اؤگؤسترديیی سايغی  ياااو ونین کريمبلدچی

ايسه تاشکندی سوروشماغا مانع اولور. او  وآلیمیلحنی، س
 ير: تانیتديرماغا دوام ائد

خیز بیر شهردير. کئچن آی بو شهرده اوچ دفه تاشکند زلزله»    
زلزله ثبت  1000 بوراجان زلزله اوز وئريب. تاشکندين تاريخینده

)سککیز ممیز  7/8جی ايلده  -1966اولونوب. أن دهشتلی زلزله 
انالرينی ده جنسان بو زلزلهيلر ايئددی( ريشتر قووّتده ايمیش. مین

ده اؤلنلرين حؤکومتی زلزله سو وئتنجاق لر ده آألدن وئرسه
. سای و آماردان سؤز گلديکده رنفر اعالن ائتمیشدي 4نی سیسايی

يام. سؤوئت بو ساختا آمارالرا بئله بیر مطلب ده آرتیرمالی
خته )پامبیق( میلیون تو ن پَ 6دؤولتینین اعالنینا گؤره اؤزبکیستاندا 

  یش.اقعیّتی يوخ ايمين وبوکی بئله بیر آماربیچیلیرمیش. حال
ادتًا لرينی گؤرنده علر تاشکندين خیاوانالرينی و جادّهتوريست    
نیش . دئییرلر بوراسی اؤزبکیستان دئییل. الکین بو گئنیرلرلهبوتعجّ

دن زلزله اولموش. سیجی ايلین زلزله-1966خیاوانالرين سببی 
م سیندن تاشکنده يارديجمهوری 14سونرا شوروی دؤولتینین 

أله وئريب، يئنی و مدرن بیر  -لر ألدی. بو جمهوریمیشگل
 دوالر. اونا گؤره اؤزبکیستانموشسینی قويتاشکندين بینؤوره

شهرلرينین ايچینده پايتخت يئنی تیکیلمیش بیر شهر سايیلیر. 
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دن اؤنجه أن هوندور بینانین اوجالیغی اوچ مئتیردن آرتیق زلزله
 دئییلدی. 

. اولموش صاحیبی شؤهرت -شان زمینده بیر نئچه تاشکند    
. بو آدين شأن نزولو زلزله دير"دوستلوق شهری" ،بیرينجی
. زلزله اولموش لردن گلن يارديمالريری جمهوریآ گونلری
سوسیالیت رئسپوبلیکاالر اتّفاقی )اتحاد جماهیر  سو وئتگونلری 
سیندن تاشکنده دوستلوق ألی جمهوری 14نین شوروی(

. لرگؤسترمیش ه يارديمینيمهیلدن تیکاوزاديلیب، شهری يئنی
دير. ايکینجی دونیا "چؤرک شهری"تاشکندين ايکینجی آدی 

يیب، دؤيوشن ايشله نهيوائساواشیندا تاشکند اهالیسی اوچ 
چؤرک "لر. اونا گؤره بو شهره سینی تأمین ائتمیشسگرلرين آذوقهع

اوشاقالر "ده دئییلیر. تاشکندين اوچونجو آدی  "شهری
یل سیندن تحصلر اؤزبکیستانین هر بؤلگهدير. اؤيرنجی"شهری

 گاهالرينداآلماق اوچون بورايا گلیب، تاشکند بیلیم
 )دانیشگاهالريندا( درس اوخويورالر. 

ايمیش. سککیزينجی قرنده  "چاچ"تاشکندين أسکی آدی     
حرفی  "چ"سینده عرب ديلینده هنتیجلرين هجومو عرب

 و "شاشکند"، سونراالر "شاش"اولماديغی اوچون بو شهر اؤنجه 
پک آدينی داشیییر. تاشکند اي "تاشکند"بیرينجی قرندن بری اون

را معروض يو لو اوسته قرار تاپديغی اوچون چوخلو هجومال
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اش ت. اونا گؤره ده رقالیب، تاريخ بويو داش کیمی دايانمیشدي
  «.دوراولموش وسمبول)داش( سؤزو تاشکند میللتینین دايانیش 

 بايرام   هجنین ديلیاؤزبکیستانین أن بؤيوک بايرامی )بلدچی    
کی  دير. آمما بو فرقلهوروز بايرامیزبکیستان( نؤبزرگ ا

نی يوخدور. نوروز بايرامیندا تؤره "نهفت سی"اؤزبکیستاندا 
بايرامین  .کئچیريلیرنلر هطرفیندن اؤزل تؤر دؤولت بوتون شهرلرده
يالنیز نوروز  يیدير. بو خؤره)حلیم( يی خلیسهاؤزل خؤره

 .« ربايرامیندا پیشیررل
 . اؤزبکیستاندا هرنهیسمجموعه امام حضرت يئتیشمیشیک    

امامی وار. اؤزبکیستان میللتی تسنّن اهلی و حنفی  بیر ن اؤزلشهري
جی -16 سیمجموعه حضرت اماممذهب مسلمانالرديالر. 

و « قفال»، «موی مبارک»ده تیکیلمیشدير. بو تیکینتی عصر
لیک، هلرينی اؤزونده احتفا ائدير. اوستمدرسه« خانبراق»

ين مزاری دا بو حضرت امام تاشکندين اؤزل دينی رهبری
الرينا لری و اينانجشیر. يئرلی جاماعاتین دئییميئرلهده وعهمجم

ينده ذبیناسینین گومب موی مبارکن توکو گؤره اسالم پیغمبرينی
ده گويا بو  . اوچونجو خلیفه، عثمانین مصحفیدیقالیب

واراقدا  338دريسینده ف جئیران دير. بو مصحدهمدرسه
دا ا بازاراجبیر حرّ انسیساواراغی ه 13. بو مصحفین يازيلمیشدی
نین نین دئديیینه گؤره عثما. بلدچیدیسینه ساتیلمیشلندن موزه

ايله  ايلینده کوفی خطی جو میالد-644کاتیبی زيد، بو قرآنی 
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لره گؤره عثمان خلیفه، قرآن اوخويارکن . دئییميازمیشدی
فه لرين هجومونا معروض قالیب، اونون قانی مصحدوشمن
لرينی بو مصحفین اوستونده گؤرمک قان لکه، هله ده داشالنیر

 مصحفی بغداددانیمور بو ئتجی میالد ايلینده امیر-1401الر. او
قیزيل  100جو عصرده روس دؤولتی -19. سمرقنده گتیرمیش

نه آپارير. سیموزه پترزبورقو مصحفی آلیب، سنروبل قیمتینه ب
تؤحفه ، نسخه بو مصحفدن کپی اولونوب 50 نیقااليین أمريله

ريلیر. کپی اولونموش هگؤندلره اوچون بعضی اسالمی اؤلکه
. 2لرين بیر جیلدی ده ايرانین میللی کیتابخاناسیندا ساخالنیلیرنسخه

نین اوفا يتیاو کتوبر انقالبیندان سونرا مصحف تاتارستان جمهور
ین جو ايلده مصحف تاشکندين لن-1924ر. شهرينه منتقل اولو

سینه مدرسه موی مبارکجو ايلده -1989، نه گتیريلیبسیموزه
نا دی. سونرا کیتابخاجیلد کیتابی وار 30000نین رسهآپاريلیر. بو مد

ن نیدا بو مجموعه نامازگاهو  جومه مچیدآيری يئره منتقل اولور. 
 « کناريندا قرار تاپیبالر.

حیح لرين نه قدر صنین سؤزلری باشا چاتیر. بو بیلگیبلدچی    
لری آنجاق ولدوغوندان خبريم يوخدور. بو بیلگیيا سقیم ا

زه نین بیاؤزبکیستان توريزم سازمانینا باغلی اوالن بلدچی
 چاتديرديغی معلوماتی سايماق اوالر. 

                                                            
  2. سازمان اسناد و کتابخانهی ملینین مجازی صفحهسینده بئله بیرکیتابی تاپا بیلمهديم.
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 يه اذن وئرمیرلر،هرچند بیزه عثمان مصحفیندن شکیل چکمه    
تین بیر ايش چ ده الکین مصحفین شکیلینی اينترنئتده گؤرمک ائله

-1997يام کی عثمانین مصحفی يئری گلمیشکن آرتیرمالی دئییل.
جی ايلده يونسکونون حفظ اولونموش اثرلری سیراسیندا ثبت 

 اولونموشدور. 
 سو وئتنین بیناالری دن ضرر گؤرموش بو مجموعهزلزله    

جی ايلده اسالم -2008ده بیر قدر مرّمت اولموش، نهايت دؤورونده
کارلیقالری تعمیرات اوزو گؤروب، کاشیون فرمانیله او وکريم

نده سیين پارچاالری هله ده صنايع موزهالرأسکی کاشی
الر، کارلیقده تاختا تاغالر، گؤزل مقرنسساخالنیلیر. بو مجموعه

تونالر و قاپیالر گؤزدن قاچمیر. واولمونموش س کاریکنده
تونالر جئويز وديیینه گؤره قاپیالر و سنین سؤيلهبلدچی

 کان( آغاجیندانديالر. یرده)گ
 

 
 سیقفال چاچی مدرسه
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 یدی(مچ حضرت امامعبادتگاهی ) موی مبارک

 عثمانین مصحفی بو عبادتگاهدا قوْرونور.

 
 سیمدرسه خانبراق

 

سینین مجموعه حضرت امامروپ خانیمالريندان ايکیسی وق    
نین ديوارالری يه کئچیرلر. کوچهنداکی کوچهیقارشیس

رور. نی سواليیب، سوپوسوُواقداندير. يئرلی بیر جوان خانیم کوچه
م. میزده نه زامان گؤرموشنی اؤز اؤلکهياديما گلمیر بئله بیر صحنه
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اندی بو نشینلیق چوخدسی، آپارتمانيیشیلمهياشايیش طرزينین ده
ذهنیمی  . بو صحنه نسهمیشلری ذهنلريمیزدن سیلزل صحنهگؤ

 دن میزيلدانیرام:دوداغیم ترپنمه -لنديرير. ديلنشئه
 لره سو سپمیشمکوچه لره سو سپمیشم...کوچه

 يار گلنده تو ز اولماسین، يار گلنده تو ز اولماسین
 ائله گلسین، ائله گئتسین، آرامیزدا سؤز اولماسین...

له، يوردو. بونونال بئنه لـله قالیب، نه دی گل کی کئچمیشدن     
ألینه سوپورگه آلمیش تازا گلینه باخماقدان دو يمورام. بلدچیمیز 

ؤروب، گ ديققت وئرديییمی يهبو صحنه دی.آدام باشلی -هوشلی
 : سؤز آچیرلريندن ستانین عنعنهیاؤزبک
سحر ائوی،  لر هر گوناؤزبکیستاندا رسمدير تازا گلین»    

الر بئلنچی ايشلرله . اونلررنی سیلیب سوپورکوچه
قونشويا گؤستريب، اؤزلرينه اعتیبار  -لیکلرينی قاپیأزنوانجوُ

 « قازانارالر.
واق ، سوُ ، چاالچوخور کوچهألینده سوپورگه اوالن گلین    

لری و... لیککشو بدترکیب گاز لوله سیزسلیقهديوارالر، 
لی و گؤز سینین عظمتمجموعه حضرت امامقارشیدا 
 کاشیالری، ماویماوی رنگلی  بیناالری، ريجیيقاماشد

 لری..! پارادوکس... پارادوکس... پارادوکس... و...  گونبذ
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 نی سوپورن بیر تازا گلینتاشکندده کوچه

 
يئرينده  اؤز لهاي سی بوتون عظمتیمجموعه حضرت امام    

دورور. بیز ايسه ماشینا مینیب، هوتئله گئديريک. بلدچیمیز ماشیندا 
يیشیر. )اؤزبکیستان پولو( ايله ده« صوم»ديییمیز قدر دوالری، ايسته

اؤزبکیستان دؤولتی الکین صوم،  5000هر بیر دوالر آزاد بازاردا 
 -ستاندا يئییب. اؤزبکیدورصوم 2500اعالن ائتديیی قیمت 

، آمما توريستی ايله سنتی بازارالردا صوم الر وارشیايچمک چ
    .انجام تاپیرايله سیواسیطه دوالروئريش  -آلیشمکانالردا 

شیر نوايی علیيولوموز اوسته قرار تاپمیش امیر ،بلدچی    
معرفت مرکزی  جهکیتابخاناسینی )اؤزبک اونون سینی،همحلّ

يازيلمیشدی(، أنهار کانالینی، اؤزبک توريزم دفترينی بیزه 
زم اؤزبک توريزم، اؤزبکیستانین باشاباشیندا بوتون توري»گؤسترير. 
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تی اولورسا کايیلرين هر بیر شلرينه نظارت ائدير. توريستشیرکت
 ، دئییر.     «لیدیلره يئتیشمهبو شیرکت شکايت

یريک. سینده چای ايچتمزدن اوّل، هوتئلین بوفهاوتاقالريمیزا گئ    
رقونلوغومو چیخاردير. پوپک ايله بیر اوتاغی ياشیل چای يو 

خصله ر شدن عالوه بیعايیلهدير کی پايالشاجايیق. بو بیرينجی دفه
تی نسانام. مسافراوتاغیمی پايالشیرام. من تنهالیق سئون بیر ا

 .المیشديموورغوديییمی تهشیرکته آد يازديراندا تک بیر اوتاق ايس
اش دايکی گون قالمیش پوپک ايله اوتاق -سفره بیر الکین،

نی ياشامامیش بیر تجربه دئمک، ديلر.اولدوغومو سؤيله
 ياشییاجاغام.  
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 ربیر آیاغی اوسته دایانیلئیلک حاجی  لی یئردهمنیتا
بلدچی قرار قويدوغو  جومه گونو، گونو رتادان سونرادير.    

ناهار يئمک اوچون بیر اؤزبک  بیزی ساعاتدا هو تئلدن چیخیب،
ئلويزيوندا ترستورانینا آپارير. اؤزبکیستانین سنّتی مطبخینی قاباقجا 

ک بر -ی برکيینپیلو و يئمه گؤرموشم. اوغلوم احسان اؤزبک
تاپشیريب. آمما بو رستوراندا اؤزبک پیلو وو سئرو اولونمور. يئمک 

ی سفارش يمنوسیندا شکیللرين ايچینده منه تانیش گلن بیر خؤره
وئريرم. رستورانین يئرلی دکوراسیونو ديققتیمی چکیر. گؤزلريم 

اورتاسیندان تاغا دو غرو اوزانمیش  سالونون .دالیرینه لرين ديلرنگ
اغا ياخین يیب. تيین باشیندا پايیزالمیش يارپاقالر تاغی بزهديره

 ،زوم سالخیمالریدؤرد دؤره ديواردا مؤو آغاجیندان آسالنمیش او
اويغون  بیريله -اوزوموندن گئدن سؤزلر بیر زاغان باغ میز باشیندا 

اولسا دا،  تلرين اوستونده بیر ائتیکئدی شوشهاين زاغان باغ گلیر. 
ايمیش.  لر دؤورونده هرات شهرينده بیر باغین آدیتئیموری

الری هله کناردا قالسین، سات -حؤکومت آدامالرينین سور
ن لرينینین بويوردوغونا گؤره بو باغین اوزومدؤکتور مجابی

ین باغشؤهرتی واختیله چوخ يئرلره يايیلمیشدی. حتی بو 
 لری حاقدا شعرلر قوشولموشدور. اوزوم
تئیمور ساواشدان عالوه هنر رامی تاريخه گؤره يام کی،آرتیرمالی    

 لر دؤوروندهايدی. تئیموریين بیر حاکیم و طبیعتی عزيرله
 تمیشدی. بو باغالر آرشیتئکلههسمرقندين أطرافینی باغالر چئور
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باغ  ، اغ  شیمالب، باغ  نوتانینیر.  کیتابالريندا تئیموری باغالری آدينا
باغالری سمرقندين أطرافیندا  آباددؤلت و دلگشا، بهشت

 الردان سايیلیرمیش. يازيالر و آرکئولوژیتیکیلمیش أن اؤنملی باغ
نجالبروُهمنطق باغ  بهشتا گؤره تدقیقاتالر الری رجبوُ  3و
اغالر ببو عصرده تیکیلمیش ايمیش. باغدان عبارت  12سايیسیندا 

 . تئیموری باغالرينی4رحتی رسّاملیق صنعتینه ده تأثیر بوراخمیشدي
اوالر. اؤز عصريندن اؤنجه  گؤرمککیمی  او رتانجیل بیر حلقه

آلديغی تأثیرلر و اؤز عصريندن سونراکی دؤورانالرا باغیشالديغی 
الر بیر يئر توتور. بو معمارلیق باغ معمارلیغیندا اؤنملی لرائتگی
 چوخلو تدقیقات آپاريلیب.  حاقدا
همسفرلرين اوجا سسله  نرکگؤزوم رنگلری سئیر ائد    

دانیشديقالرينا دا قوالق وئريرم. همسفرلريمی ياخشی تانیماديغیما 
  .م واریگؤره ندنسه میز باشیندا بیر نؤوع غريبلیک حیسّ

نین کناريندا ماشیندان أنیب، أنهار چايیيئمکدن سونرا     
 مستقیللیک خیاوانینا گئديريک. 

 

                                                            
: حَمَل، ثوُر، جو زا، سرطان، اسد، سونبله، میزان، عقرب، قو س، دی، جالبروُهمنطق - 3

جو میالدی ايلینده -964مکانالرينی دَلو، حوُت. بو فلکی بوُرجالرين سماوی 
  میشدی.صوفی تعیین و ترسیم ائله ايرانلی منجیم عبدالرحمان

بو مؤوضوع حاقدا آرتیق اوخوماق اوچون میللی شورا مجلیسینین ديجیتال  - 4
نین زدیالدين علی يلريندن شرفنويسکیتابخاناسیندا تئیموری عصرينین خاطره

سی تطبیقی برر»يازديقالری مقاله:  صالح الهام و انصاری یکیتابینا و مجتب« ظفرنامه»
 و آيری« ی تیموری و صفوینگارگری مکتب دوم تبريز و باغ ايرانی در دوره

 قايناقالرا مراجعت ائتمک اوالر. 
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 أنهار چاییتاشکندین اورتاسیندا آخان 

 
و    يا کلیسا بو خیاوانین أسکی آدی ايمیش. نیقاالی   5چئرکو 

ن یخیاوانهئیکلی مئتیرلیک  33ين رژيمی دئوريلندن سونرا لنین
خیاوانین آدی قیزيل خیاوانا )خیابان سرخ(  باشیندا ديکلمیش و

جی ايلده -1991نین دئديیینه گؤره يیشیلمیشدی. بلدچیده
، ين هئیکلی دئوريلیبلر اوزره لنیناستقاللدان سونراکی حادثه

 سینديريلمیشدی. 
مئتیرلیک بیر هئیکل خیالیما سیغمیر. آخی بو  33، داها دوغرو    

ه او کتوبر انقالبیندان دا بؤيوک نظر هوندورلوکده هئیکل منجه حتی
هئیکلین  بیر داها بلدچیدن ،يیم دئیهگلیر. ائشیتديییمه يقین ائله

 ، دئییر.  «33مئتیر!  33»سوروشورام.  یاوجالیغین

                                                            
5 - Cherkov 
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 ی حاقداتابلودا اؤزبکیستانین استقالل خیاوان باشیندا بؤيوک بیر   
ل لرده استقالبیر پارا يازيالر يازيلیب. هر ايل معیّن بیر گون

 نلری بو خیاواندا کئچیريلیر.تؤره
وچون لر اده هئیکلدک بو اؤلکهحؤکومتیندن اينديیه سو وئت     

وانین اؤزو هم گئنیش، هم ده اؤزل يئرلر اختصاص وئريلیب. خیا
 دير. بیر جوت پارادوکسیکاللی بیر پارک کیمیياشیل گزمهيام

نجیسی . بیريگؤزه چارپیر يی کیمییاوانین اؤزل بزههئیکل بو خ
ين بیر دير. اونون آياغی آلتدا سؤنمهبؤيوک بیر ياسلی آنا هئیکلی

لی صهغ -اوجاق يانیر. آنا ايسه ديزينی قوجاقاليیب، توتقون و غم
ن شهید آناسینی بیر ، بودئمکباخیشینی اوجاغا تیکیبدير. 

 ودور.سمبول
 

 

 
 خیاوانی مستقیللیک)استقالل(و، سمبولیاسلی آنا 
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 وشبختخايکینجی عظمتلی هئیکل قوجاغینا کؤرپه آلمیش بیر     
لرين پارادوکسیکال دورومالری منه ده لودور. هئیکلمبوآنا س

 اؤزومه میزيلدانیرام:  -تأثیرلر بوراخیب، اؤز لیضديّت
 ،تو برای وصل کردن

 ..؟آمدی کردنيا برای فصل
لری ايکی ناساز سؤزون مصداقی يوخ، بلکه ده ياشام بو هئیکل    

اوالر. باريش  دوشونمک نیين ديالئکتیکی باغلیلیغیآدلی بیر فنومن
 اينسانا گلديکده، او   واش، وصل و فصل، کدر و سئوينج و...و سا

نیب، کلهنرکن چیچفصیللريندن تأثیرله ینیناؤز چئشیدلی ياشام
 ايیشياشدا بیريسی اؤلوب آدلی بیر آخیم چیلپاقالنیر. حیات

دم ق سینهعرصه ياشامن چیخارکن، باشقاسی او لوب، سینددايره
سؤزو  مز، مؤوالنینايسته -. بو فیکیرلرين آردينجا، ايسترقو يور

 ا دوشور:يمياد
 شود دنیا و ماهر زمان نو می

 خبر از نو شدن اندر بقابی
 رسدعمر همچون جوی نونو می

 نمايد در جسدمی مستمری
 ستپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی

 ستمصطفی فرمود دنیا ساعتی
نین کولتورل لالر منجه بو اؤلکهبو اؤزل و گؤزل سمبو    

رقین بیر ده ده شلريندن سايیلیر. منه ائله گلیرکی، بو اؤلکهنیشانه
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 -و غم خوشبختلیک اؤز بیر خانیم ،کیمیلری چوخ اؤلکه
لنیز ائوالدالريندا عکس ائتديرير. ائوالدالريندان باشقا يا نیلريغصه

ئچ ه خوشبختلیکدن دن، اؤزل بیرغصه -اؤزونه عايد اؤزل بیر غم
  نیشان يوخ! -بیر نَم

 
 

 

 
 خیاوانی مستقیللیک، سمبولوآنا  خوشبختتاشکند، 

 

شیق. لونون قارشیسیندا دايانمیسمبوآنا  خوشبخت سه بیزايندي    
راليان بؤيوک بیر بینانی لری پااوزاقدان شوشهبلدچیمیز 

 . ن بیناسینیپارالمئنتی سنااؤزبکیستانین  گؤستريرب، دئییر:
اؤزبکیستانین ايکی پارالمئنتی )مجلیسی( وار: قانون کئچیرن يا     

 100ن نیمجلیسی. سنا مجلیسی علیامجلیسی و سنا يا  سفلی
رفیندن و قاالنی محلی ط سی جمهور باشقانی -16سیندن نماينده

شوراالرين طرفیندن سئچیلیر. قانون کئچیرن مجلیسین 
 لرين(الرين )حزبلرينده قانونی و ثبت اولونموش پارتیاسئچیم
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 15دن نفر سئچیلمیش نوماينده 150اشتراک ائديب،  لرینوماينده
)محیط زيست(  سیياشام چئورهنفری )يعنی او ندان بیری( 

یعتین . دئمک، اؤزبکیستاندا طبلیديراص وئريلمهپارتیاالرينا اختص
نین نوماينده 150لرينده رو ل او ينايیر.قو رونماسی مجلیس سئچیم

لیر. بو چیسئ الردانممیّز او توز بئش( فايیضی خانیم )سککیز 35/8
تان دموکراتیک اؤزبکیس»نوانی آناياسادا نین عنین حؤکومتیاؤلکه

 دن تشکیلهحاکیمیّت اوچ قووّ آدالنیب و سیاسی« جمهوريتی
قانون  و (قضائیّه) قضاوت ائديجی ،(اجرائیّه) ايش گؤروجو تاپیر:

لر أن آزی قانون هلری. هرچند بو قووّقووّه (مقنّنه) کئچیريجی
لری ل حساب او لونور، آمما  مقنّنه و قضائیّه قوّهیاوزرينده مستق

 یرلر. اوُزون سؤزونيآلتیندا ايشلهنین نظارتی جمهور باشقانی
نده «یکیستان جمهوريتدموکراتیک اؤزب»سی قیسّاسی، اجرائیّه قوّه

 سايیلیر.  هأن گوجلو قووّ 
لئیلک حاجی ونون قارشیسیندا سمبولآنا خوشبخت     

لری گؤرونجه الری قانادالنیب، اوچماقداديالر. لئیلکسمبول
داشیمی ياد ذهنیمین قارانلیق يئرينده گیزلی قاالن ايکی لئیلک،

بیر  جاغینداهخوی شهرينین گیر آنا يوردوم قیديقاليیر. بیرينجیسی،
نیم م سیز لئیلک؛ ايکینجیسی ايسه او رهان پاموکونجوت يؤندم

له بیر رسّام. آز قالیر منیمکی لئیلک آدلی اثريندهآديم قیرمیزی 
ون پاموک»م: دن سوروشاق گئدن رسّام همسفريمیز مهرينآياباآياق
 « سان!ينی تانییرسان؟ آخی آلاله قويسا سن رسّاملکلئی



21   ■رقیه کبیری 

  

 

 -وُلق. همسفرلريمیزين خواز کئچیرميیب، ديلیمی ديشله الکین    
 خوُيالرينا هله ياخچی بلد دئییلم.  

يم کی، اوخودوقالريما گؤره لیدن سؤز گلمیشکن دئمهلئیلک    
 یتشخصلئیلک هر هانسیسا بیر جغرافیا و کولتورده فرقلی 

 -گؤز لردنلر قوجالمیش لئیلک. میصیرده جوان لئیلکداشیییر
بیرلیک و حؤرمت  دهعايیلهقوالق اولدوقالرينا گؤره بو قوش 

لرينه وروپايا کؤچدوکلر ياز فصلینده شیمالی ار. لئیلکودوسمبول
ؤرپه ايله کلرين فولکلوريک ناغیلالريندا اؤزلری گؤره بو اؤلکه
ی لئیلک، الر. آفريقا نژادللر آراسیندا پايالشارعايیلهاوشاق گتیريب، 

وار. غربی  یشخصیتدن قیداالنديغینا گؤره منفی بیر مارابو، لئش
نیز، يئر و ده لرين اينامالرينا گؤره لئیلکآفريقادا ياشايان يئرلی

ده ايکی دونیا آراسیندا آوارا قالمیش بیر گؤی آراسیندا بیر چرخه
دور. نئچه ايلدير ايرانین زنجان شهرينده وسمبولوارلیغین ياشام 

لیب. لو وئريسمبو)محیط زيست(  سیياشام چئورهلره آغ  لئیلک
لر یلکلئلیک، بو شهرين أطرافینداکی کندلرين بیرينده اوسته
دا لوريک اينامالر أساسینآدلی بیر قاال وار. بو قاال فولک قاالسی
تاندا الکین اؤزبکیسلیکلی داش آدالنیر. لرين طرفیندن دهکندلی

لدچیمیزين ل داشیییرالر. بمبولر عومومیّتله مثبت بیر سايسه لئیلک
اندا ، او مکوارسا هاوا تمیز و صلح ادالر هاردئديیینه گؤره لئیلک

خ لرين أن چواؤزبکیستاندا بخارا شهری لئیلک يووا سالیرالر.
نین جمهور ياشاديغی مکاندير. ألده ائتديییم معلوماتا گؤره بو اؤلکه
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تايا تأويل او ر لردن فرقلی بیر، لئیلکاو وباشقانی، اسالم کريم
دا أمنیت وارسا، لئیلک اورادا بیر آياغی اوسته هار»قويموشدور: 

لری يا یستانین بوتون لئیلک هئیکللیکله اؤزبکبئله«. دايانار
مه اؤزو -اوچماق حالینداديالر يا بیر آياغی اوسته دايانیرالر! اؤز

سن اورهان پاموک ياراتديغی لئیلک آدلی رسّام ندن دئییرم گؤره
بیر دفه ده اولسون بئله ناققیشلی گئتمیر، همیشه ايکی آياغی اوسته 

لر ندن ايکی سیز لئیلکيئريییر؟ و... دوغما شهريم خويدا يؤندم
 آياقالری اوسته دايانیبالر!!!

 

 
 و، مستقیللیک خیاوانیمبولس تاشکند، لئیلک

 

لوندان بیر آز قیراقدا، بیر داالن ايچینده، هر ياسلی آنا سمبو    
میر واليتین شهیدلرينین آدالری هر بیريسی آيريجا، میس رنگلی ده
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ی يالنیز ايکینجی دونیا ساواشلرده يازيلیبدير. بو آدالر صحیفه
 شهیدلرينین آدالريديالر.

 نيدلریشه لهيا و لي ادایپ رباشایب ندانیاوانیخ استقالل    
. کيريئدگ اينایب ریب شیلمیکیت اوچون مکزلهيعز ینيلررهیخاط

 يیچا سو بوُز. رينداديکنار نینانیب بو بوُرجو نونونويزيتئلو تاشکند
 آستا-آستا ندهيیأته نینانیب بو یمیک گؤرونتو ریب ائدن نوازش گؤزو

 اسالم لدهيا یالدیم یج -2000 یناسیب  رهیخاط بو. ريآخماقداد
 .ريشدیلمیکیت لهیفرمان  او وونکريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  24

 

 

 

 
 

 
 لرخیاوانی، شهیدلرین آدالری یازیلمیش صحیفه مستقیللیک تاشکند،
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 بیناسی اشکند، شهیدلرین خاطیرهت

 

 
 چایی بوُز سوبوُرجو و  تئلویزیونتاشکند، 

 

ام. لره گؤره سوروشوربلدچیدن اؤزبکیستاندا ياشايان جمعیّت    
 مرکزی واليتی وار. بیلديییز کیمی،  12اؤزبکیستانین »او  دئییر: 

آديندا خودمختار بیر  قالپاققرهعالوه  واليتدن 12 تاشکنددير. بو
لرين ايچینده يوزه يئتمیش دو ققوزو ده وار. ياشايان جمعیت بؤلگه

اؤزبک، يوزه يئدديسی روس، يوزه دؤردو قزاق، يوزه دؤردو 
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ا قالپاق، قاالنی دتاجیک، يوزه ايکیسی تاتار و يوزه بیری قره
قیرقیز، کوره، اويغور، باشقیر، آذربايجانلی، ائرمنی، يهودی، 

ری و بیر نئچه آيری لايرانلی، ترکمن و کريمه تورک
 .«ديلرلرجمعیت

یندا لر قانون قاباغاونون وئرديیی معلوماتا گؤره بوتون جمعیت    
کیشی  و قادين ،لیکاوستهسايیلیرالر.  الربرابر حوقوقلو وطنداش

قانون قاباغیندا ائشیدديلر. هئچ جمعیتین آيری جمعیته اوستونلويو 
بیر چوخونون  تاجیک جمعیتینینيوخدور. بونونال بئله، 

می رس. او اوزدن ندا اؤزبک میللیّتی يازيلیبديرپورتالريپاس
ده هبو اؤلک. ديرلیی شوبههلرين سايرالردا يازيلمیش تاجیکآما
پورتدور. بلدچیدن ائشیتديییم يالنیز همن پاس یمیلک آدلی برگهک

سؤزلر منی گیجلدير. نئجه اوال بیلر کی تاجیک اوالسان، آمما 
وندا اؤزبک يازيلسین!؟ ايندی ياخشی باشا دوشورم کی پاسپورت

دونیانین بیر چوخ يئرينده حاکیم ديل و حاکیم کولتور، قدرت و 
 بیر چوخ، نه دئمکدير..! حاکیمیتین ديلی و کولتورو اولماق

يرمک لشدده ده تاجیک جمعیتینی اؤزبکبو اؤلکه لر کیمیاؤلکه
 میشلر. ايسته
ر چوخو الرين بیاؤزبکیستاندا ياشايان ايرانلی»آرتیرير:  بلدچی    

، سجاالر فاررادا ياشايان ايرانلیبخارا و سمرقندده ياشايیرالر. بخا
لريندن لر آذربايجان بؤلگهکؤچری آمما سمرقندده ياشايان ايرانلی

 .«  دانیشیرالر جهگلديکلرينه گؤره اؤزبک
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رن آمودريانین بیر جمعیتینی تشکیل وئ نین يوزهبو اؤلکه    
شهر  ،یکلاوستهتارلیغی، قالپاقالرين خودمخده ياشايان قرهيینأته

واليتدن مستقل بیر شهر اولدوغو منه  12 پايتخت لريندهبؤلمه
واليتین هئچ  12تاشکند شهری  کی ماراقلی گلیر. دئمک اوالر

 بیرينه شامل اولمور.
ديغی نین دايانشهیدلرين خاطیره بیناسیندان پیادا حالدا ماشی    

يئره گئديريک. بلدچی يول اوسته استخبارات )اطالعات 
ب يريمیزا اشاره ائدرک کامئرااليی( بیناسینی گؤسترهوزيرلی

اراتدان ، دئییر. استخب«يین، يوخسا زيندانا گئدرسیزشکیل چکمه»
ؤکومتدن میراث رژيمیندن قاباقکی ح سو وئتبیر آز آرالی، 

 سارايینی گؤسترير. اؤزبکیستان دؤولتینینالرين رومانو و قالمیش
 الر.ديری قوناقالری بو سارايدا قارشیالناخارج

 
 
 

 
 الر ساراییرومانوْو تاشکند،
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دير. اوانیخی برادویاستخبارات بیناسینین کنارينداکی خیاوان     
نین مرکزينده نی چیخاندان سونرا هر اؤلکهگويا بیزيم اؤلکه

خیاوانی نیويورک شهرينده  برادویآدلی بیر خیاوان وار.  برادوی
 تانینیر.  کیمی دونیا تئاترينین پايتختی

 

 
 خیاوانی برادویتاشکند، 

 

آستا شهرين اوستونه -قاش قارالیب. قارانلیق آستا    
دير. مینا قوشالری شهری باشالرينا آلیبالر. چؤکمکده
گؤلوسونون پايیز آخشامالرينی شاه ينلری تبريزجويويلتو

خاطیرالدير. اؤزبکیستان کولتورنده مینا قوشو او غرو بیر قوش 
قوشالر اينسان  بويومن قوش سايیلمیر. اولدوغو اوچون خوش

کیمی ايجتماعی ياشايیب، مئیوه آغاجالرينین بؤيوک دوشمنلری 
 ديلر. حؤکمونده
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 نینشیر نوايیامیرعلیبرابر  لهلريون اؤيهروپوموزوکیچیک ق    
تئاتر بیناسینا ساری آدديمالياراق بلدچیمیزدن اؤزبکیستان 

الرين ايجتماعی يوردالريندان )دانشگاهالريندان(، خانیمبیلیم
سوروشورام.  قوروپالريندان نیستئمالريندان، اؤزللیکله فئمدورو

 نیست سؤزو بلدچینی خئیلک گولدورور. ئمئف
لرله الر کیشی؟ خانیماولماغا نه احتیاجئنیست مئبورادا ف»    

ديلر. بیر پارا قانونالر دا شوروی دؤنمیندن بیزه میراث قالیب. ائشید
 سی تاشکندده - 20دانشگاهیندان  70ايندی اؤزبکیستانین 

لردن تحصیل آلماق اوچون شیر. جاوانالر بوتون واليتيئرله
 رينین بیريسیاهالتاشکنده گلیرلر. دونیانین اينترناشنال دانشگ

حاضیردا دانشگاهدا تحصیل آلماق اوچون پارا  دير. حال  تاشکندده
 8/99لیسن، الکین شوروی دؤنمی جمعیتین وئرمه

دو ققوز ممیّز سککیز( فايیضی ساوادلی ايدی. هامی )دوخسان
سیزلیک و ائوسیزلیک آديندا پاراسیز تحصیل آلیردی. او زامان ايش

همیشه هامی اوچون ايش وار ايدی.  بیر پرابلم يوخ ايدی.
خته )پامبیق( لريندن، پَعوضینده اؤزبکیستانین قیزيل معدن

ين هامیسی رالللريندن و آيری ألده ائديلمیش محصومیزه
ريلیردی. استقاللدان بويانا، بونالرين هامیسی يه گؤندهروسیه

ی. داياؤزبکیستاندا قالیر. شوروی زامانی سفر ائتمک چتین مسئله 
کی بیلمزدين. آمما ايندی ألیمیزدهپولون دا اولسايدی سفره گئده 

ريک. ايندی اگر هسک سفر ائده بیلايله هر هارا ايسته پاسپورت
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هم عاغلین اولسا، راحات ياشايا بیلرسن. پارا قازانماق اوچون 
« عاغیل، هم ده زحمت الزيمدی  

یعلیامیر     ن چاتمیشیق. بینانیتئاتر بیناسینا آدلی   6شیر نواي
وض وار. هاوانین سويوق اولدوغونا گؤره نه واؤنونده بیر حو 

. ايیردنین اطرافینداکی چیراقالر ايشیلفوّاره سو آتیر، نه ده فوّاره
نین باشی، اؤزبکیستانین اؤنملی محصولو پامبیق قوزاسی هفوّار

 دير. شکلینده

                                                            
6  شیرنوايی تئیموری حؤکومتینین عالیم، شاعیر و سیاستمداراليندانامیرعلی  - 

جغتايی تورکوسونده يازديغینا گؤره، اونا ذولسانین لقبی ايمیش. فارسی و 
لّوصو ايله تخ« فانی»و فارسجا شعرلرينی « نوايی»وئريلمیشدی. تورکجه شعرلرينی 

 يازارمیش.
تورکوسو و فارسجا شعرلريندن ايکی بیت اؤرنک  نین جغتايیشیرنوايیامیرعلی
 اوچون: 

 ايمیش غربتدا غريب شادمان بولمَس
 ايمیش گا شفیق و مهربان بولمَسايل اون

 گؤل بولسهايچره گر قیزيلآلتین قفس
 ايمیش َدک آشیان بولمَسغه تیکَنبولبول
*** 
 ام يک شب انجمن باشدمیکدهگر به

 چراغ انجمن آن به که يار من باشد
 چه میل باغ کنم با وجود قد و رخش
 که صد فراغتم از سرو و ياسمن باشد
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ماری الکسی ینین معسيی لنین مقبرهتئاتر بیناسینین تیکیلمه    
جو میالدی ايلده باشالنیب و -1939شوسف معمارلیغی ايله 

یزه . بینانین ايچريسینی گؤرمک برجی ايلده باشا چاتمیشدي-1947
 ،«تاشکند»مومکون اولمور. آمما اوخودوقالريما گؤره بو بینادا 

آديندا اؤزل « ترمذ»و « فرغانه»، «سمرقند»، «خوارزم»، «بخارا»
آدينی داشیديغی واليتین معمارلیغی  سالونونوار. هر الر سالون

 .  ديرنیبأساسیندا بزه
 اولدوقالری يورقون يولداشی حیات نیناالهه و مجابیجواد     

را هامیمیز ناونالری چیخاندان سو. لررگئدي هوتئله اوچون،
 يه قرار وئريريک. نومايیشی گؤرمه

جی سّوفله آخیرينکئچیر. تأبلیت آلماق اوچون ايچری بلدچی     
دان بیر سیزلیکدن تئاتر بیناسیناجرانین قورتارماسینا آز قالیر. چاره

 نئچه شکیل چکیب، سونرا بیر هايپر مارکته گئديب، بیر آز مئیوه
خانیمین دوغوم  زيوير آلیريق. بو گون پوپک -و آيری قیوير

 بیرينه گونودور. اونون آد گونونو قوتالماق اوچون اوتاقالرين
 يیغیشیب، کیچیک بیر جشن توتماق قرارينا گلیريک. 
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 یناسیب تئاتر نایآد ییرنوایشیرعلیام

 

 
 .دیرشکلینده( پوشکله اؤزبکجه) بؤرکواؤزبک  لوسترلری بیناسینین تئاتر
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 ووخالق رستورانی و اؤزبک پیلوْ
. سینه گئديريکصنعت موزهدن سونرا صبحانهشنبه گونو،     

يسینی تندکی آت اوسته اونون بلدچیمیز امیرتئیمور مئیدانیندا
نئچه  یرب کئچن يوز ايلین عرضینده بو مئیداندا» گؤستريب، دئییر:

جو قرنین سون -19. میشدیيیشبیريله ده -تنديس يئرلرينی بیر
ن نتین فوکو نستاايللرينده بو مئیدانین بیرينجی تنديسی ژنرال 

حؤکومتی ايش اوسته  سو وئتتنديسی اولموشدور.   7ينکافمن
سونراالر  آلمیشدی. هئیکلیگلندن سونرا اونون يئرينی استالینین 

یکلی اونالرين لنین، مارکس و... نهايت، امیرتئیمورون هئ
 .«آخیرينجیسی اولور

سؤزونو  «صنعت»ک. همسفرلريم یسینه يئتیشمیشصنعت موزه    
 حئیرتله نین خانیمیائشیتجک تعّجوبلو گؤرونورلر. دؤکتور مجابی

روشور. منسه دئیه، سو« سینه گتیريبلر؟بس نییه بیزی صنعت موزه»
لر اينسان ألیله دير. تورکسیبورا تجسّومی هنرلرين موزه»

ز دئییرلر. بو سؤ "صنعت اينجه"يارانمیش هنری محصولالرا 

                                                            
جو قرنین سون -19کو نستانتین فون کافمن روس قو شونونون آلمانلی ژنرالی  - 7

وين » ايللرينده تاشکند والیسی اولموشدور. فون کافمنه عايد، خطّی بیر مجموعه
کیمی مخافظت اولونور. بو  شهرينین میللی کیتابخاناسیندا اؤنملی بیر گنجینه

آدلی  نامهرافأرداوينون «شت بهرام پژدوزرت»کی کیتابالرين بیری نین ايچیندهگنجینه
ش. نجوم لی بیر شاعیر ايمیلر دؤورونده کرمانکیتابیدير. زرتشت بهرام پژدو ايلخانی

کیتابینی پهلوی ديلیندن منظوم صورتده  أرداويراف نامهو حساب اوخوموش، 
شتی نین روايتی ويراف آدلی بیر زرتکیتابی أرداويراف نامهفارسجايا چئويرمیشدی. 

  دير.عاريفین يئددی گون عرضینده جنّت، جهنم و برزخه سفر ائتمه روايتی
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های . هنرديردن آلینماسؤزون "تئخنه"يونانجا هنر آنالمینی وئرن 
معادلی دئمکدير.  سؤزونون "اينجه صنعت"مستظرفه تورکجه 

النیز و گؤتوروب، يلر ايسه عبارتی قیسّالداراق اينجه سؤزوناؤزبک
 اونا آچیقالما وئريرم.  دئیه، «صنعت دئییرلر

يئرينده تحويل وئريب،  نین گیريشيمیزی موزهأل چانتاالر    
دير. اؤزبکیستان لی بیر موزهيوخاری قالخیريق. اوچ مرتبه

الريندان أله گلمیش ماتريالالر، اورتا عصرلره )قرون قازينتی
وسطی( و اؤزبکیستان تاريخینه عايد تئیموری دؤورونون، 
 همچنین اوندان اؤنجه و سونراکی عصرلردن قالمیش هنری اثرلر

 کاشی ینسینمجموعه حضرت امامشیبلر. لهده يئرموزه بو
 لهخط اي لر،الردان تاپیلمیش هئیکلالری، قازينتیقیرينتی

ر، ، خالچاال)سوزَنی( لردوُزیناخیشالنمیش ساخسی اثرلر، سوُزن
نی قاپیالر، تزيی موشوناول یکارلری، محتشم کندهموسیقی آلت

يرلی لر و عومومیّتله اؤزبکیستان مدنیّتینه عايد بیر چوخ دهشئی
 نومايیشه قويولوبدور. دهموزه اثرلر بو
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 سیالری، صنعت موزهسینین کاشی قیرینتیمجموعه حضرت امام

 

 
 ساخسی اثرلر ناخیشالنمیشخط ایله 

 

محتشم ساخسی  ناخیشالنمیشله اي ده کوفی خطیبو موزه    
الر. هنرلردن سايماق اوچیلیغی أن قديم . ساخسیشیبيئرلهاثرلر 
یر اوّل ب نین وئرديیی معلوماتا گؤره اسالم دينیندهمجابی جواد

او   .وان و اينساندان شکیل چکمک حرام سايیلمیشديرحئی گوندن
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اوزدن او عصرين مسلمان هنرمندلری خوشنويسی هنريندن 
 بنزر احئیوان الرين اوزريندهسیله ساخسیاسیطهفايداالناراق خط و
لر چکیرمیشلر. بو محتشم اثرلری گؤردوکده دايمًا ناخیشالر و رسم

 . تاريخ بويوآختاريشدا اوالن بشرين ذهنی گوجونو دوشونورم
نین قاباغینی آال قیتیالر اونون ذهنی خاللر و ياساقمحدوديت

نون ذهنی هر زاماندان ، حتی بئله بیر دورومالردا اومیشبیلمه
لره و اؤزل اثرلر ياراتماغا جان آتمیشدير. گؤزومون لیکآرتیق يئنی

عل بیر ری ثبوتا يئتیرير کی اينسان منفیاؤنونده اوالن اثرلر بو فیک
يشیق ا مؤوجود دئییل. حتی ياشامین أن قارانلیق دؤورولرينده بئله،

 . يولو تاپماغی باجارا بیلمیشدير
یم چکیده نگاری من دئییرلر.« چکیده نگاری»ايشلره بو ساياق     

 دير.  مصداقی سؤزونون« آز و اوُز»اوچون 
 

 
 کاری اولونموش محتشم قاپیالرسی، جئویز آغاجیندان کندهصنعت موزه
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کارلیق هنری حتی تئیموری عصريندن اؤنجه ده رؤونقلی کنده    
بیر هنر سايیلیرمیش. سمرقندده، بخارادا و اؤزبکیستانین ديگر 

لرينده جئويز آغاجینین بو ل اولدوغونا گؤره هله ده بئله بیر واليت
لرده و خیاوانالردا میشدير. کوچهده رؤونقدن دوشمههنر بو اؤلکه

، لر و رستورانالرداکی تزيیناتلر، هو تئلپنجره -پیقا يَندهگؤزه 
. قاپی، رحل، صانديق، داللت ائدير جا بو هنرين رؤونقینهآيدين

نین گؤزه گلن ملی اثرلر بو موزهمیز و... کیمی گؤرک
 یئرلي نیناؤلکه یلرنسنه کتان و پکيا شیاالريندانديالر.أ

 نیستانیاؤزبک یهنر یدوُزسوُزن گؤره اولدوغونا یمحصولالر
 رلکولتو نیستانیاؤزبک لریدُوزسوُزن بو. ریليیسا ندنيهنرلر أسکی
 لر،جبّه چکيگؤ گؤزل. شلریرميائتد نقش ندهياؤزلر ینيالرسمبول
 .لريدندجمله او الروارکوبيد چانتاالر، لر،چکمه

 

 
 لومبودوُزی اولونموش ساعات سسوُزن
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 و يا مشهور هنرمندين کپیده دونیانین بیر نئچه بو موزه    
قاب نون بو شپابلو پیکاسو. شیبديراو رجینال اثرلری ده يئرله

 ده ساخالنیلیر.  موزه همین اثرلریاوزرينده چکیلمیش او رجینال 
 
 
 

 

 
 شکیلدییی رسم ائله نون بوْشقاب اوزریندهپیکاسو
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 لری(لری )دیوار نگارهسینین دیوار رسیممنظومه و گلشاه ورقه

 
ندا سی أساسیمنظومه ورقه و گلشاهيه گؤره بو اثر مجابیجواد     

لری رسم اولونموشدور. امیرتئیمور و ها بئله اونون جانشین
اؤز  ب اولدوقال برابریيه صاحفتوحاتالريندان عالوه رزمی روحیّه

لر و هنرمندلری سمرقند، هرات و عالیمايمپرياالرينین هر يئريندن 
 یب، هنره رؤونق وئرمک يولوندا جیدّ بخارا شهرلرينه دعوت ائدي

 حالدا چالیشمیشديالر. 
 یسرمهیگت بارا روحلو نجهيا ینسانيا نیصنعت نجهيا و هنر    

 نو رمال و یعیطب دا چوخ هئچ، یک لییدئ تعجّوبلو
ؤکن تسیز و قانسیرا رحمدير. الکین تاريخده بیر فنومنبیر 

لره راستالشیريق کی بونالر بیر طرفدن کلّه لردن میناره حاکیم
سالديقالری حالدا هنر و اينجه صنعته ده ماراق گؤستريب، 

يیب و اونالرا حامی يزلههنرمندلری و صنعتکارالری عز
ی نروحیه –الر. امیرتئیمور دا بو پارادوکسیکال احوال دورموش
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لردن بیريسی اولموشدور. بیر ياندان دايمًا مداشییان حاکی
دؤيوشوب و باشارديقجا حؤکمرانلیق ائتديیی جغرافیانی 

دلره لر و هنرمنيه چالیشماق، او بیری ياندان عالیمگئنیشلنديرمه
يییه دورماق، آنجاق اينسان آدلی بیر وارلیغین ضديتلی يؤنلرينین 

 دير. گؤستريجیسی
ر بی آدلی «عروه و عفرا»سینی عیوفی منظومه ورقه و گلشاه    

رک، بو منظوم اثری ياراتمیشدی. عرب ناغیلیندان اقتباس ائده
دن شاعیرلرين یلر پادشاهی، سلطان محمودون دربارعیوفی غزنوی

حاضیردا الکترونیکی کیتاب شکلینده  -نی حالايدی. بو منظومه
 مومکوندور.  ائنديرمکتدن ئاينترن
سايیلیرمیش.  ق تئیموری دؤورونون رؤونقلی هنرلريندنرسّاملی    

یر مستقل ب مخصوصتئیموری سبکی رسّاملیق هنرينده اؤزونه 
 لریهرات و شیراز مکتب دير. بو سبکین ايکی اؤنملی قو لوسبک

ی تئیموری عصرينین أن «الدين بهزادکمال»يین، اولموشدور. اؤرنه
يم لیيئری گلمیشکن قئید ائتمه آدلیم رسّامالريندان سايماق اوالر.

وروپانین رنسانس سی، اآسیادا هنرين رؤونقلی دؤورهکی، اورتا 
 عصر ايدی.دؤورويله هم

اؤزبک پیلو وو سئرو ائدن  دن سونرا ناهار يئمک اوچونموزه    
بیزی  يیريکهبیر رستورانا گئديريک. ماشیندا بلدچیدن ايست

ا آپارسین. آمم ده يهرمهلرينی گؤاؤزبکیستانین يئرلی رقص
ماشا لری سمرقند و بخارادا تانین دئديیینه گؤره بئله رقصبلدچی
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 الریدانس و گئجه کلوب آنجاق استريپ مک اوالر. تاشکنددهائله
ورانا آدلی بیر رست سیمسیمر. بونونال بئله  قرار اولور شامی اولو

یللی م ستانینیگئديب، اورادا جانلی موسیقی ائشیديب و اؤزبک
 تاماشا ائدک.  یلرينرقص
م ياؤزبک پیلو وو پیشرن رستورانا چاتیريق. بؤيوک قازانالر قد    

ت ااوستونه دوزولوب. جاماع ساياقکی کیمی حیطده اوجاقالر
ن اؤزبک . ياغ ايچینده اوزهتو پالشیبالرسینه ايسه قازانالرين دؤوره

چینه ورانین اييئمک اوچون رست دان شکیل چکندن سونراونپیلو و
 رستوران و بو قدر رومده بو بؤيوکلوکده کئچیريک. منسه عؤم

 تینابیرگه خئیلک دايانیب، جاماع لهمیشم. پوپکگؤرمه جمعیت
دئییب،  «ق رستورانیخال»ه تاماشا ائدندن سونرا، بو دا يئمک طرزين

 گولوشوروک. 
 وسیاؤزبک پیلو وو ايکی نؤوعدور: فرغانه و عروسی. من عر    

 اؤزبک پیلو وو سفارش وئريرم. 
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 اؤزبک پیلوْوو

 
ناهاردان سونرا تاشکندين سنتی چارشی بازاريندايیق. بو     

ن دنئچه بؤلوم)استقاللدان اؤنجه کالخوز بازاری( چارشی بازار 
عبارتدير: چؤرک بازاری )اؤزبکجه بازار نان(، أت بازاری )بازار  

ری آي -بازاری. اؤزل و آيری گوشت(، خشکبار بازاری و لبنیات
يور دا ز -قیوير گؤيرتی، مئیوه، ادويه و باشقا -سالونالردا گؤی
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ئرلرينده اؤزل ي  هر بیریندا گؤزه گلن انتظام ايله بؤيوک بیر سالو
 شیبلر. يئرله
يیشیک تنديرلر گؤزومدن چؤرک بازاريندا خوشا گلیم ده    

پزلريمیز کیمی يئر سنگک. يئر تنديرلريندن عالوه، بیزيم قاچمیر
، لری تنديرين تاغینا ياپیبدا اوالن تنديرلرده کوندهاوزريندن اوجا

ی يايله چؤرهسنه يه بنزز بیر نچؤرک پیشندن سونرا چؤمچه
 يرالر.تنديردن چیخار

کی، خشکبار بازاريندان أت بازارينا  اراقلی مسئله بوديگر م    
بورس بازاری اولمالیدی. باخاندا بیر آن نظريمه گلیر بوراسی 

يوق، خو روز، اؤردک و ساير يون، اينک، تو دوغوز، آت، قو 
 حئیوانالرين بورس بازاری. 

 

 
 و یئردن اوجاداکی تندیرلر ایکی نؤوع تندیر: یئرده
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 الرينساتیجی مسئله بیر اؤزل چکن تیمیقديق بازاردا    
 أت و بارخشک دوران، باشیندا تندير بازاريندا چؤرک. ديرجینسیتی

 ؤيرتی،گ -گؤی آمما. ديلرکیشی چوخو الرينساتیجی بازارينداکی
 دوخسانی يوزه ساتانالرين زيوير -قیوير آيری و لبنیات
 پیلو وو اؤزبک بازاريندا گؤيرتی -گؤی لیک،اوسته. ديالرخانیم
 ،دوغرايیب قاباغیندا گؤز لریگؤيرتی -گؤی اوالن الزيم اوچون
. رساتیلی حالدا ايسالنمیش دا نو خود لیيئمه حتی. ساتیرالر

 ینیساتیش نو خودون ايسالنمیش کی ديردفه بیرينجی رومدهعؤم
  . گؤرورم

 
 أت بازارینداکی ساتیجیالر
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بازاری گزندن سونرا استراحت اوچون هو تئله قايیديريق. آيری     

 اوتاقالريندا برقیلرينین کی کیمی بورانین هو تئللردهاؤلکه
. بیر ايستیکان چای ايچمک اوچون رچايداندان خبر يوخدو

سینه گئتمک زو روندا قالیرسان. منیم کیمی چوخ هو تئلین بوفه
ی بؤيوک بیر ین اولماماستاقدا چايدانوچای ايچن اينسانا ا

 بو شلوقدور. 
و يو لالنیريق. قاباقجا رئزر ساری رستورانینا سیمسیمگئجه     
ی ائله ین فضاسشیريک. رستوانلونموش میزلرين أطرافیندا أيلهاو

 -مبولدايیر. دانیشاندا بیرم گوُگوُ -مدور کی، گوُکوي -های
ین گورولتوسو نبیريمیزين سسیمیزی ائشیتمیريک. جاز موسیقیسی

قوالقالريمیزی اذيّت ائلیر. رستورانین يوخاری باشیندا بیر دسته 
 جواديیر. کی گئجه کلوبالرينا بنزهلردهمرقص ائديرلر. بوراسی فیلی
دير کی ناراحات اولدوغوندان آياغا مجابی بیرينجی شخص

 ئديبگقالخیر. بلدچی بیزيم ناراضیلیغیمیزی حیسّ ائديب، 
دا الونسرستورانین مودورلريله دانیشیر. بیزيم قوروپا قارشیداکی 

بیز  تک . بوراداسالوندورر يئر وئريرلر. دينج و خوشا گلیم بی
، يئمک سینده أيلشیببیزدن عالوه بیرنئچه میزين دؤوره دئییلیک،

لون يه دالیرام. ويولر ده وار. جانلی کالسیک موسیقیيئین شخص
چانتاسی گؤزومه تاخیلیر. چاالن خانیمی گؤردوکده اونون بئل

لرين وئرديکلری ائنعامالری شنيقین میزلرين باشیندا أيله
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کی هنر و هنرمندلرين میزدهر. اؤز اؤلکهچانتاسینا قويوبئل
 جايگاهینی دوشونورم...

ی دان گلن تانیش بیر موسیقی سسسالونخئیلک سونرا قارشی     
الری هر مهرينی، پوپکی و منی اورايا چکیر. آذربايجان ماهنی

له مهرين تهراندا ياشايیب، اي . پوپکنديريراوچوموزو ده ائتگیل
ه اونالرا دبو موسیقی يابانجی بیر اؤلکه فارس ديللی اولساالر دا

نین سؤزو «بابک احمدی»تانیش گلیر.  آنجاق دوغما اولماسا دا،
 ،هانسیسا بیر هنرين پئیغامی اؤزونده اولسا، او  هنر»ياديما دوشور: 

هر  دير. اينساننین ده پئیغامی اؤز ايچیندهرقص هنری« دير.میديا
 لیدير.نی گؤسترمههانسی بیر زامان ايچیندن گلديیی

 



47   ■رقیه کبیری 

  

 

 یه دوغرو آخیرمراقندهقاطار 
 سحر ساعات سککیزده قاطارنین ايکینجی گونو، هفته    

أله  -تاشکنددن سمرقنده ساری يولالنیر. زامانال طبیعت أل
 اخشیي وئريب، بیرلیکده گؤز اؤنومده ماراتون او يونو او ينايیرالر.

طار لیک، زامانی قازامان انتزاعی بیر آنالمدير. اوستهکی، بیلیرم 
 سرعتینین أساسیندا اؤلچمک اولماز. 

اينسان ياشامیندا تأثیری يوخدور. آنجاق اينسان  ينأبد -أزل    
طبیعتین بیر پارچاسی اوالراق ياشام حالقاسیندان قیراق دورا 

زل و يئگانه ؤتین ابیلمیر. اينسان او لور، ياشايیر، اؤلور. آمما او ، طبیع
 ر. يارانی یتاريخ اونون اؤز نداآخیمی بیر وارلیغی اولماقال، زامان

بیر ايز  عومومی میندانیزامان اينسانین ذهنینده، اؤز آخ    
 -بوراخیر. کیمیسی آينا قاباغیندا دوروب، بو ايزی اؤز سیر

ن دوشموش آشنانین ده -صیفتینده گؤرور، کیمیسی دوست
ولموش لرينده، بوکساچیندا، آلنینین جیزگیلرينده، دوشوک چیین

ور. لرينده و يا چکیلمیش شکیللرده گؤربئلینده، يازيلمیش خاطیره
ين پالتارالردا، بیناالر -پال ندا، أسکیائو أشیاالري لری دهبعضی

 ..! ريرنو آختاتو زو -ده زامانین ايزلرباشدان کئچیرتديیی حاديثه
گئنیش بیر گؤرونتوده أسکی زاماندان بری هانسیسا بیر     

نین تاريخینی اونون ألده ائتديیی تورپاقالر و يا قازانديغی سوالله
ال مومکون اولور. کولتورل اثرلرينی گؤروب اوخوماق -مدنی

 تاپديغیايلدن آرتیق دوام  130سی اورتاآسیادا لر سواللهتئیموری
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 لريندنلی سواللهلريله شرق تاريخینین أن چوخ موناقشهحؤکومت
اولموشدور. بیر ياندان باشارديقجا دؤيوشوب، تورپاقالرينین  بیری

وئريب، ير لییینی آرتیريب، او بیری ياندان هنر و مدنیّته دهگئنیش
 سیندناؤز عصرينین هنرمندلرينی ماورالنهرين هر بیر بؤلگه

ئديب، بو هنرمندلره يییه سمرقند، بخارا و هرات شهرلرينه دعوت ا
الر. بئله بیر پارادوکسکاللیغی طبیعتدن عالوه، اونون دورموش

 شوعورلو پارچاسی، يعنی اينساندا دا گؤرمک اولور.
الل، اونونال پار ذهنیمده ،اچیرکنطبیعت سرعتله گؤز اؤنومدن ق    

ار طزامانین قاچیشیندان اؤزل بیر تصوير يارانیر. منه ائله گلیر کی قا
عکسینه، مدنیّت قاالرقیسی اولموش بیر مکانا  آخیمی ینزامان

دوغرو آخیر. نهايت، منسه او رتا عصرلر تاريخیندن يادگار قالمیش 
ورادا نده آدديماليیب، اده قاطاردان ائنیب، تاريخین ايچیبیر بؤلگه

لکه يه يوخ، بلیده ايرهنفس چکیب و بیر ايکی گون بو بؤلگه
 يم. جهيه دؤنهگئری
سمرقنده چاتیريق. ماشین، قاطار دوراغیندان بیرباشا     

ه يیر. شوشه آرخاسیندان  شهرلیلهامیرتئیمورون مزارينا ساری ايره
ديلر. دههگئتم -ا، گلیبباخیرام. اينسانالرسا عادی ياشايیشالريند

و مبولسلرين عکسینه، زامانین مادی بیر گويا منیم کیمی توريست
ده ياشاماق هئچ ده اونالرين وئجینه دئییل. اولموش بؤلگه

الیرام. پايیزالمیش آغاجالر، يامپارادوکس حالالرين گؤزللییینه د
 ياشیل پارکالر، خیاوانالر و... 
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مدنیت و تاريخیندن دانیشیر:  بلدچی سمرقندين اينديکی    
سمرقندين اؤنملی استحصاالتیندان ايکی نؤوع ماشین و بیر ده »

بیر آسانسور فابريکاسیندان آد آپارماق اوالر. سمرقند قديم 
اری تجاورتا آسیانین اوسته اولدوغونا گؤره  ايپک يولوزاماندان 

وروپانین چین و ا بو اؤلکهمرکزلريندن بیری اولموشدور. 
تاجیرلری ايران،  ايمیش. سمرقند سیر اتصال حلقهاورتاسیندا بی

 دهوئريش -له آلیشلرتورکیه، آمئريکا، چین و بیر چوخ اؤلکه
آدالنیرمیش.  مراقندهزامانیندا  دؤولتی سُغد. سمرقند اولموشالر

لی اسکندر )ذوالقرنین( مراقنده دؤرد قرن میالددان اؤنجه مقدونیّه
 «روخشارک )رکسانا( ايله ائولنمیشدير. سینین قیزیوالی
شعر  ندنین سؤزونون آراسیندا بیر بمجابی بلدچی جواد    

 اوخويور: 
 «افکند؟ کی تنَي بذَ -ندندمَسمرقند کَ»    
کی سمرقندين أس»بلدچی ايسه اؤز سؤزلرينین آردينی توتور:     

تا  8ايدی.  شهر افراسیاببیر شهری ده وار. بو شهرين قديم آدی 
 ابشهر افراسیقرن بويوندا بوراسی  5دک، يعنی جو قرنه-13

 ابافراسیآدالنیردی. البته اينديکی شهردن قیراقدايدی. ايندی 
ديوارالر قالیر. سمرقندين  اوچولموشيالنیز تورپاق و شهريندن 

  کئچیب. چنگیزخانین هجومونداحاديثه لر باشیندان بیر چوخ 
گلیب  یرتئیموراولوب. سونرا ام بیرتورپاق ايله  افراسیاب شهری

تئیموری  .شهری يئنیدن تیکیب و اورانی اؤز پايتختی اعالن ائديب
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ی نین حاکیمیتبخارا والیسی شهری دؤولتیندن سونرا سمرقند
جی ايلده تاشکنده و -1865دؤولتی  آلتیندايدی. سونرا روس

سمرقندين  بیک آبراهامجی ايلده سمرقنده حاکیم اولور. -1868
مسلمانالر ايله يدی. اونون زامانیندا بیرينجی روس والیسی ا

شهرده روس معمارلیغی ديکلرينه گؤره، ياخچی کئچینه بیلمه
لیر. وخلو چینار آغاجی أکیچ أساسیندا يئنی بیناالر تیکیلمیش و

 سیندن سونرا شوروی حؤکومتی گلیبالر سواللهرومانو و
يه کمهالردان بیر آز قیراقدا يئنی بیناالر تیتزارالرين تیکديیی بینا

 « باشاليیب.
، ياشیل بولواردان کئچیر. بلدچی بیر بینانی گؤستريبماشین يام    

یک لکیمگاهی )حبوراسی سمرقندين مديسین بیلیم»دئییر: 
 اریطلبه بولو، اينديسه وو اآبراهاماؤنجه  بولوار« دانیشگاهی(دير.

ی باشا چاتديقدا بیر مئیدانا يئتیشیريک. آدالنیر. طلبه بولوار
امیرتئیمورون تخت اوسته أيلشمیش بؤيوک هئیکلی مئیدانین 

تا  شیب. بلدچیدن ايستیرم ماشینی ساخالتديرسیناورتاسیندا يئرله
گئت ائدير:  -هئیکلدن شکیل چکیم. بیر سوآل ذهنیمده گل

یر ب لری تاريخین هانسی چاغینا جانسن تئیمورون هئیکلگؤره»
و اولوب، مئیدانالرين اورتاسیندا آت سمبول میللتین گوج و مدنیت

امان قرن آز بیر ز  6جک؟ شهچاپیب، امپراطورلوق تختینده أيله
ويا أساسیندا گ دئییل. بو نئچه گونده گؤروب ائشیتديکلريم

 «  دير.امیرتئیمور هله ده بو میللتین کؤنول سلطانی
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 هئیکلیسمرقند، امیرتئیمورون 

 

جی میالدی ايلینده -1336امیرتئیمور »بلدچی آرتیرير:     
 . او ،  اؤنجه مغولدلی بیرشهرده دونیايه گؤز آچیرآ شهرسبز

جی ايلینده -1405. میالدين ولورا سرلشکریندا حکمدارلیغ
ده لردؤيوشدفه بؤيوک  15 سیندهسورهايل   35حؤکومته چاتیر. 

ور دير. تئیموفات ائینده یلیکئششونائديب، سونونجو قو   اشتراک
آديندا بؤيوک بیر بینا تیکديريب، وصیت  آق سارایده شهر سبز
 -اونو اورادا دفن ائتسینلر. الکین او ايل آغیر بیر قار کی ائتمیشدی

ببدن . او سریيولو باغالنين شهر سبز ساری ياغیش ياغماسیندان
ديرماغا بینادا باس تیکديرديیی نهسیلری اونو سمرقندده نوهواريث

 « الرریمجبور قال
رده نین دانیشديغی سؤزلچاتمیشیق. بلدچی تئیمورون مزارينا    

 بیر آد یکتورون آدی کاريزمابیر مسئله ديققتیمی چکیر. امیرتئیم
میش اوجو گؤيه کیمی اونون آغزيندان چیخیر. ايچری کئچمه
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ین نمجابی جوادساری يؤنلمیش گؤزل بیر گونبذه باخیريق. 
وئرديیی معلوماتا گؤره تئیمورون مزار گونبذی دونیانین أن گؤزل 

 و محتشم گونبذلريندن بیری سايیلیر. 
 

 
 

 
 امیرتئیمورون مزار گونبذی
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ين ياراديب. مزار قگؤيونن گونبذين رنگی گؤزل بیر همنوالی    
دن اوّل بلدچی بیزيم قوروپو حیطین بیر ايچینه کئچمه

بو »ضا بنزر بیر داشین کنارينا آپاريب، دئییر: وکی حو وسیندهگوشه
ين تختگسنگتیريبلر. بو آق سارايندانين شهر سبزی تختسنگ

سنگ دی. دئمک، سی واربیر عنعنه واختیال اؤزونه عايد اؤزل
سويويال دولدوروب، تئیمورون  عسگرلری  ين ايچینی نارتخت
و کیمی بو نار شا گئتمزدن اوّل دوشمن قانینین سمبولساوا

سويوندان ايچرمیشلر. سونرا هر بیر عسگر خیردا بیر داش 
ايچینه آتارمیش. ساواشدان  ينسنگ تختگؤتوروب، اؤز آدينا 

ضون ايچیندن اؤز آدينا ون حو ویقايیداندان سونرا گئنه هم
ين لیکله ساواشدا اؤلن عسگرلرگؤتوررمیش. بئله یداش یشآتیلم

 « سايیسی معلوم  اوالردی.
 

 
 تختسنگ

 



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  54

 

 

 

مزارين »نی گؤستريب، دئییر: بلدچی گونبذين آلتینداکی پنجره    
لوغ بَی يدی. اونین يئريندها بو پنجرهايچینه کئچن قاپی قاباقج

کی قاپیدان يیشیر. چونده)بیگ( حؤکومته چاتديقدا قاپینین يئرينی 
، و بو قارشیالشیرديالر لهايچری کئچنلر بیرباشا تئیمورون مزاري

 «قارشیالشما امیرتئیمور اوچون سايقیسیزلیق حسابالنیردی.
يه ياخینالشیرام. جئويز آغاجیندان يونولموش مشبّک بیر پنجره    

ن الريشیمی کاشیقاري يلنین دالیسیندان قیزدير. پنجرهپنجره
. تئیمورون فتح ه قويوباؤزونو نومايیش عظمتلی گؤرونوشو

مک اوالر. لری اينديسه يالنیز تاريخ کیتابالريندا ايزلهائتديیی اراضی
منسه امیرتئیمور آدلی شخصیّتین هر ايکی يؤنونو ذهنیمده 

تیمی ديقق ته گؤسترديیی قايغین هنر و مدنیّاؤلچورم. آنجاق اونو
ر. دا و بو مکاندا منیمله يالنیز هنر ديلی دانیشیچکیر. زامانین بو آنین

 اشادانبو تام دير.گاهالريندان بیريسیهنر تاريخین اؤنملی جیلوه
 م. يلذت آالرکن هیجانلی
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 نین مزاریامیرتئیمورون اوستادی، سید برکه
 

نین نین آياغی آلتیندادير. بلدچیتئیمورون مزاری سید برکه    
ايضاحینا گؤره تئیمورون وصیتی بئله ايمیش کی اونو اوستادينین 
آياغی آلتیندا تورپاغا تاپشیرسینالر. تئیمورون ايکی اوغلو: 

لوغ بیگ و سی: محمدسلطان و اواه، ايکی نوهشاهروخ و میرانش
لر. بشیری دا ائله همین بینادا يئرلهنین مزارالسیايکی نتیجه

 ير. اونیلیبدلر سؤيلهان افسانهجده بوراامیرتئیمورون مزاری باره
باليا  -قادا دن: کیمسه تئیمورون أبدی آرامیشینه توخونسا،جومله

 ینینايل میالدی دؤورونده سو وئتبیر روايته گؤره  آيری اوغرايار.
آيیندا علمی تدقیقات ايستیقامتینده مزارين داشینی گؤتورن  نجوُ

گون، شوروی ايله آلمان ساواشا گیريب و اونون آرديندان 
 ايکینجی دونیا ساواشی باشالنمیشدير. 
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 کارلیقآلتی مقرنسمزارین درگاهیندا، طاغ

 
 امیرتئیمورون مزاری )اورتاداکی قارامتیل داشلی مزار(
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کی دونیادا امیرتئیمور کیمی آدلیم دادئییرلر اؤلومدن سونرا    
نیشانسیز اينسانین  دورومالری  -سرکرده ايله هانسیسا بیر نم

برابردير. الکین بورادا منی و همسفرلريمی هر ندن آرتیق 
الری و اشیک بینانین سامباللی قیزيل قاريشیم ايلگیلنديرن بو

دير. بو بینا اسالمی معمارلیغین عومومیّتله بینانین معمارلیغی
نین آذری محتشم اثرلريندن بیريسی سايیلیر. اسالمی معمارلیغی

اتیر، لر حؤکومتینه چلو ايلخانیلو وار. بیر قو سبکینده ايکی قو 
 ايکینجیسی ايسه تئیموری دؤورونه عايد اولور.

ده لرلموش نیمکتوده دوزینايکی طرف سینین هرچئوره مزار    
گلیب، مزارالرين أطرافینداکی  دسته -دسته لرچیی زيارتيئرل
 شیرلر. سونرا بیر روحانیلر اوزرينه آغ پارچاالر سالیب، أيلهنرده

شیب و بیرلیکده دوعا شخص گلیب، اونالرين کناريندا أيله
نین زيارتگاهالرينین لری بیزيم اؤلکهدب اوخويورالر. زيارت

 دير.  لريله فرقلیدب
ده لرينی گؤردوکده، بو اؤلکهتین زيارت دباماعاج    

 ياخچی باشا دوشمک اولور.  معنوی مقامینیامیرتئیمورون 
ن او د. بلدچیان آلچاق قاپیالر گؤزه چارپیرحیطده آدام بويوند    

ارير. دان آد آپ«خاناچیلله». او ايسه معلومات ايستیرمقاپیالرا گؤره 
ین اؤزل يلینشینچیلله یندارفانیتخمینیم دوغرو چیخیر. شرق ع

لر سئیر و سلوک ائتمک اوچون بیر مقامی وار. صوفی
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ب و لريندن أل اوزوخاناالرا سیغینیب، دونیانین بوتون لذتچیلله
 لیک ائديرلر. نشینقیرخ گئجه چیلله ،قیرخ گون

ذهنیمدن کئچیر.  والناؤبیر آن خیال قوشوم اوچور. شمس ايله م    
ذهنیمه مئیدان وئرسم خیالیم بو يالنیب، بوندان آرتیق اگر بیر آز 

 جک. يازيچیوالنانی گودهؤدئشیییندن شمس ايله م نینقاپی
 واخت ذهنیوين ديییمکان تانیماز. ايسته -او لدون، خیالین زامان

یندا دؤرد ناال آت چاپديرار. الکین بئلنچی بوجاغ -بوتون بور
 سان، همسفرلريندن گئریخيئرلرده خیال آتیوين جیلو وونو بورا

لیییندن آز نشیننین چیللهوالناؤشمس ايله م قاالرسان.
لیک نشینها بوراجان هئچ واخت اونالرين چیللمیشم. آممائشیتمه

. اينديسه اولمامیشدیمکانالريندان هئچ بیر تصوّوروم 
اولونموش قاپیالری  لیقکارالرين محتشم کنده«خاناچیلله»

 اپیالرينق چديیینی گؤرمک ايستیرم. تأسّوفلر کی،آرخاسیندا نه کئ
جه، لشديکيیب مدرنلیلهر. گويا زامان ايرهديقیفیللی هامیسی

ینی دونیايا ساينسان ايچ دونیاسینا آچیالن قاپیالری قاپاتیب، عالقه
 نیر. لهیآرتیق ايلگداها آزالتماق عوضینه ديش )ائشیک( دونیا ايله 

يیم لريندن أل اوزمهه دونیانین لذتاولموشدو کی من د گون   
باشا  -غینیب، اؤزومله باشگلديکده ايچیمه قاپانیب، اوتاغیما سی

. آمما مله کی، ورد يئرينه کیتاب اوخوموشاق. يالنیز بو فرقالمیشام
 .بئله کئچیرديییم گونلريمین سايی هئچ واخت قیرخا چاتمامیشدی

 عمللی بیر صوفی چیخماز..!  -دئمک، مندن دوز
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اغی لريندن آشنین پیللهخانايالنیز بیرجه آچیق اوالن چیلله    
. جئويز لوبشا قويوائنیريک. بورادا اؤزبکیستانین أل ايشلری ساتی

دوزی آغاجیندان کنده کاری اولونموش زينتی أشیاالر، سوزن
 تارالر و سايره. پال -الر، میز اؤرتوکلری، پالچانتا

 
 خاناکی بیر چیللهامیرتئیمور مزارینین حیطینده

 

تئیمور مزاريندان سونرا ناهار يئمک اوچون بیر رستورانا امیر    
 -یلدوُرور، چ تنديسی قادين بیر گئديريک. رستورانین اؤنونده

نا ديس سمرقندين سنّتی فضاسیر آلمیش. تنیچیلپاق؛ ألینه چت
 يهؤرمهبئله چیلپاقلیقالری گلیک، گؤزلريمیز . اوستهاويغون دئییل

 .بيیمههائل عادت
ريگستان آدلی بیر مکانا گئديريک. ريگستان دئديیین بؤيوک     

لوغ ر. اوديتشکیل تاپمیش بیر مجموعهبیر مئیداندا اوچ بینادان 
ه. مدرس -دسی ايله طالکاری مچیشیردار مدرسهسی، بیگ مدرسه
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 .ضاحینا گؤره بايرام نامازالری بو مئیداندا قیلینیرنین ايبلدچی
و طال  عصرينجی -15 نین بیناسی میالدينسیلوغ بیگ مدرسهاو

 عصرين معمارلیقجی -17سی کاری مدرسه ايله شیردار مدرسه
 دير. گؤستريجیسی

 

 
 ریگستان
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 سیریگستان، شیردار مدرسه

 
 سیلوغ بیگ مدرسهریگستان، او

 

سینین ايچری حیطیندن گؤروشن ايکینجی لوغ بیگ مدرسهاو    
میش. لرين ياشايیش مکانی ايده تحصیل آالن طلبهمرتبه، بو مدرسه

آمما حال حاضیرده يالنیز توريستی بیر مکانا چئوريلیب. قئید 
يم کی اؤزبکیستانین توريستی مکانالرينداکی کیچک لیائتمه
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دا ل ايشلری ساتیلیر. بئله مکانالريه عايد اوالن ألرده بو اؤلکهحجره
 سیله انجام تاپیر.  وئريش دوالر واسطه -آلیش

 

 
 ریگستان، طالکاری مدرسه
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نین معمارلیغینین اؤزللیکلريندن بیری بودور کی، بو مدرسه    
کارلیق، باصره خطاسی اوزوندن هامار گونبذ آلتینداکی مقرنس

 آلمان )ايکینجی –نین ايضاحینا گؤره شوروی گؤرونور. بلدچی
دونیا( ساواشیندا، بو مدرسه سمرقنده قاچانالرين پناهگاهی 

 یکدن بینا او د توتوب و چوخلیسیزلسونراالر ديققت اولموشدور.
ضرر گؤرور. اؤزبکیستانین استقاللیندان سونرا بو مدرسه مرمت 

 اولونموشدور. 
لی ريگستاندان چیخیب، هو تئله ساری گئديريک. اوچ  مرتبه    

نه وهو تئلین فضاسی سنتی و  اؤزبکیستانین  مدنیت و کولتور
 نارهین البیسینده قنیر. هو تئللهگؤزل تزئیناتدان بهره يارارلی

وقا ذؤ ينسانیوروب، اچه وايچینده بیرباشا چه ينقوشالری قفسلر
نی پوپک قفسلره ياخینالشیب، هانسیسا بیر قنارهگتیريرلر. 

 کی قناره بیر آن سوسور.دانیشديرماغا چالیشیر. قارشی قفسده
نی اونون سوسماغی ديققتیمی چکیر. پوپک بو دفه سوسان قناره

بیر  جن بونجا ياخیندانر. قناره گئنه ده سوسور. اينديیهدانیشديري
ئییرم: اؤزومه د -لمامیشديم! اؤزوانین قیسقانجلیغینا شاهید اویحئ

 مین رحمت منه!
ده بو قناره يام کی هو تئلده قالديغیمیز سورهآرتیرمالی    

لرجه پوپک و اونون آناسی خانیم مجابی دفه .ریقالسوسموش 
دن سس چیخمادی کی ديرديالر. آمما قنارهنی دانیشقناره
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آواز  سوخته را جان شد و : آندئمیشکن سعدی .!چیخمادی.
 نیامد..! 

 
 

 
 میز هوْتئلیئرلشدیییده سمرقند
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 قندان سمرریشدیبار بیریله -بیر ویگؤیئرله 
ير. دافراسیاب شهریبیرينجی مقصديمیز اوچو، هفته بويون    

گؤرومک اوچون  ياخیندان بیناالری قالمیش سمرقنددن أسکی
قاباغیندا  یننمیلی گئنیش بیر زهتپه -حاضیرالشیرام. ماشین  دره

ور. يکسان اول لهبیر آن يئر افراسیاب شهریکی ساخاليیر. ذهنیمده
 «بوردا کی تورپاقدان سورا بیر شئی يوخدی!»تعجّوبله دئییرم: 

 -دن درهرک بیز ايسه پنجرهبلدچی ماشینین ايچینده ايضاح وئره
 يه باخیريق. تپه
ايمیش.  شهری افراسیابآدی  کیمیالددان اؤنجه نینمیزهبو »    

تار يئرين آدی هئک 209خان اورتا آسیايا هجوم گتیرنده بو چنگیز
 نیرا مراقندهايدی. چنگیز بخارانی فتح ائدندن سون مراقنده

ونرا يیر. امیرتئیمور حؤکومته چاتاندان سبیر ائله تااليیب، تورپاقال
 « شهری آوادانالشديريب، بورانی اؤز پايتختی اعالن ائدير.

مزارينا ساری سورور. « خوجا دانیال»سوروجو، ماشینی     
الرينی ولسمبنسه مدنّیت بیرلريله دانیشیرالر. م -رهمسفرلريم بی

باز سینی دوشونورم. خیالشهرلرين تورپاغا چئوريلمه داشییان
ين ، قالخانالریاچاغاققالرين چبوجاغیندا قیلینج -ذهنیمین بور

ی ساغدان سوال، سولدان ساغا أيیلیب، اوخالرا، قیلینجالرا تاققاتاغ
 ده آت چاپماسی،کی مراقندهسیپر اولماسی. عسگرلرين ذهنیمده

شهری تو زاناق ايچینده ايتیريبدير. آتدان يئره دوشن کیم، آت 
قويروغوندان ياپیشیب يئرده سورونن کیم، باشی ياريالن، بدنی 
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نین سن هیروشیما و ناکازاکیگؤره اؤزومه دئییرم -چاپیالن... اؤز
ايمیش، يوخسا او رتا  آتو می بو مباردومانی آرتیق وحشیانه

ين شداعقالخان ايله ساواشماسی؟  -عصرلرده آت چاپیب، قیلینج
و تاران وه اده نیر. داعشقارا بايراغی ذهنیمین سماسیندا يئلله

ن تو يوتا و بینی آتدا، اينديسه مرکَ سینه رغماًچاغالردان گلمه
ر يئمدرن سیالحالرال يئربه یقیلینجکروزا چئويرمیش، لند
اغديريب، ياينسانالرين باشینا او د  دفاعسیز -میش، گوناهسیزائله

م یب، حتی أسکی پالمیرا شهرينه ده رحيشهرلری يئرله يکسان ائله
اؤزبکیستاندا طالبان و داعش »میر. بلدچیدن سوروشورام: ائله
 يوخور. بلکهبلدچی سوآلیمدان هو« ده طرفداری وار؟لرينین قوّه

رک، هدییندن خبری يوخدور. باشینی ترپهده ذهنیمده نه کئچدي
ال ناچار قالیب، اؤزبکیستان« نه... نه... نه!»دؤنه تیکرار ائلیر:  -دؤنه

لرين هوّوقترورچو سرحدلرينی و بو کئچیددن  اورتاق افغانیستانین
دن ی مسئلهامنیّت -سونرا بو نظامی ورغواليیرام.نفوذ ائتديیینی اونا و

لر و نارکوتیکه عايد کئچیب، اؤزبکیستاندا نارکوتیک مادّه
بعضًا  لره کی بو ماّدهالبت»ن سوروشورام. اويسا دئییر: مجازاتالردا

اق بیلر. آنج چوخ تاپیال -تاپیلیر. مثالً، هروئین يا ترياک آز
نین لرين ساتیشیو نارکوتیک مادّه يینمهمصرف ائله نارکوتیک

انون قمجازاتی زينداندير. اؤزبکیستاندا اعدام مجازاتی يوخدور. بو 
 را همین قانون هله دهناللدان سوستقشوروی زامانیندان قالیر. ا

 .«ساخاليیراعتیبارينی 
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 لرين آدالرينیائشیتديییم نارکوتیکده ویو تی ايراندا راديو    
ؤزبکیستاندا بئله بیر ااجان ساياراق «کراک»دن توتدو «ائکس»

سوروشورام. سايديغیم  اولماماسیندان -لرين اولوبنارکوتیک
 يیب بئله. يمهآدالر گويا قوالغینا ده

ستانی بیريندن بیر آز آرالی ايکی قبري -کی بیربلدچی يول اوسته    
یريسی الرين و او بدئییر: بونالرين بیريسی مسلمانگؤستريب، 
بو يو  دين تاريخ اوچ سمرقندده»دير. لرين قبريستانیايسه يهودی

. «بیريله صلحده ياشامیشالر. اسالم، خريستیانلیق و يهوديّت -بیر
سايیلیرمیش. چوخ  هر اوچ میللتین او رتاق خوجاسی خوجا دانیال

 انانه اينپئیغمبر هر اوچ دين یيهود دير..! نئجه اوال بیلرغريبه
 خوجاسی اوال بیلسین!؟ ینتاماعاج

خوجا دانیالین مزارينا چاتیريق. ماشیندان ائنرکن أطراف     
 جوادالرين نه اولدوغونو سوروشورام. سمبولديوارالرداکی 

ين الررجبونالر فلکی بو»ی معلوماتا گؤره نین وئرديیمجابی
 «لیک شکیللريديلر.سمبو
« یابس»تمیز بیر بولواردا سیرايال دوزولموش آالچیقالر.  -تر    

خوجا دانیالین زيارتگاهی،  چايیندان بیر آز آرالی بیر تپه اوستونده
يینده گومبذلی باالجا بیر دامچا، دامچانین اؤنونده زيارتگاهین أته

لرين پیلله لنبیر جوت ائش و بیر بلديّه ايشچیسی، زيارتگاها يؤنه
ابلو يه ياتیم بیر تلر اورهرنگ بنؤوشهبهريندا أکیلمیش رنگکنا

ینده ده پايیز فصل»لری مهرينه گؤستريب . بنؤوشهکیمی گؤرونور
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دئیه، سوروشورام. مهرين ايسه تاشکند « بنؤوشه اوالر؟
الرين و توريستی يئرلرين تمیزلییینی خیاوانالرينداکی چارشی

أطرافلی تمیزلییی  چايینین« سیاب»نین و وورغواليیب، چئوره
نی یتمیزلیک و بهداشت مهرينین ديققت .بئله قاچمیرهئچ گؤزوندن 

 لهمیزبورانین تمیزلییینی اؤز اؤلکه دير. دائماًچکن بیرينجی مسئله
اوندان  دئیه،« سیز؟سیز طبیعت رسّامی»دورور. توتوش

 سوروشورام. 
کیل شنده ده وزريوار، تابلو و قاب امنیم چئشیدلی ايشلريم »    

 ، دئییر. «چکیرم
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 سیخوجا دانیال زیارتگاهینین محوطه
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 نین اوستونده خوجا دانیال زیارتگاهیسیاب چایی و تپه

 یینده گومبذلی دامچانین أتهتپه
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اورادا شفالی سو وار. »دئییر:  ،بلدچی دامچانی گؤستريب    

ين رش شهريندن دانیال پئیغمبامیرتئیمور ايرانا هجوم ائدنده شو
قیچینین بیر سومويونو اؤزويله سمرقنده گتیريب، بورادا تورپاغا 

میشدی. تئیمورون آتی اينديکی شفالی سو تاپشیرماق ايسته
نین نو تپهرين سومويويئتشنده، دايانیر. دانیال پئیغمب اولدوغو يئره

سو  دايانديغی يئردن یناوستونده تورپاغا تاپشیراندان سونرا آت
 « شور.جو 
 اريندابیرينین کن -بیر ،مقدس مکانالر ايله اؤزبکیستاندا سو    
ماق ريو قو لر سوُ. دئمک، حاکیملری منه ماراقلی گلیرشمهيئرله

روماق اوچون اوچون مقدس مکانالردان و مقدس مکانالری قو 
 -رالر بیسوُ مکانالرالده مقدس دان فايداالنمیشالر. بو اؤلکهوُس

 دير.بیرلرينه هؤرولموش کیمی
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 مزاریسوموک مئتر اوزونلوغوندا  18 خوجا دانیالین

 
 18قبیرين اوزونلوغو هامیمیزی حئیرته سالیر. بلدچی      

 ئدير. بئله ايضاح ا یوی ماجراسینمئتیرلیک بو قبیرين افسانه
معجزه اوز وئريب، " ت،ااعجروسال سمرقنده هجوم ائدنده »    

ئله ب یلیغینخوجا دانیال روسالرين بوردا اولماقالريندان ناراضی
 .«  رخو دوشوردئیه، روس سربازالرينین جانینا قو  "گؤرستريب

چکیر.  صندللر ديققت -دا دوزولموش میزمزارين کنارين    
ینین لیک، قاپلر کئچیريلیر. اوستهدير بورادا اؤزل مراسیمبللی

ان ؤزبکیسته اشیب و اونون اوستونیر میز يئرلهبؤيرونده ب
نیاز بیزيم میللتین ايچینده ده  -. نذيرالری تؤکولوبأسکناس

ذير نین زيارتگاهالريندا ندير، الکین بیزيم اؤلکهمرسوم بیر عنعنه
رلرين دالیسیندان ضريحین ايچینه سالیرالر. پولالر پولالرينی معج

بو راحاتلیقدا أل ائوينده اولمور. دئمک، خوجا دانیال مزارينا نذير 
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نداکی نذر ريلريندندير. مزارين کنادئمک اؤزبکیستانین دينی عنعنه
لرين همدان شهرينده گؤردويوم يهودی الراولونموش أسکناس

مزارينی خاطیرالدير. او  زامان « و مردخای  8ائستر»زيارتگاهی 
رنگ شیريق و باهالی بهيوم رنگين مزاری اوسته گؤردو«ائستر»

ر نذي»رو وپارچاالرين سببینی سوروشموشدوم. مزارين میجو و
 ، دئمیشدی. و«پارچاالريدير، مسلمانالر دا ائستره نذير دئیرلر

لک دئینده، خئی« خاال، سن ده ائستره بیر نذير دئه»باجیم قیزی 
اگر کیتابیم نشر اولوب »رک دئمیشديم: گولموشدوم؛ و گوله

«. رمايشیق اوزو گورسه، من ده ائستره بیر شیريق پارچا گتیره
کی، راسیدير بو یر. آمما عجیبهاينديسه بو ماجرادان ايللر کئچ

نیلمز ؤزلهآلتیم گبیلینج نخوجا دانیالین باجاق سومويونون مزاريندا
وزرينه يول آچیب، همن ماجرا ياديما دوشور. نه بیر آندا بیلینج ا

 نهم بیلیم، بلکه ده گیزلی بیر گوج ائستره بورجلو اولدوغومو
 خاطیرالدير..!

زيارتگاه ديوارينین بؤيرونده گؤيه ساری اوزانمیش علَم     
دن لدچیماق توک گؤرونور. بسینه بنزر آغاجین باشیندا بیر يوُدسته

                                                            
سیز ايدی. تای« هدسه»ائستر خشايارشاهین يهودی خانیمیسی، اونون اصل آدی  - 8

گؤزللییی اوزوندن اونا ائستر لقبی وئرمیشديلر. تاريخ کیتابالريندا يازيالنالرا گؤره 
قتل  لرينیهینه تحريک ائدير. شاه ايسه يهودیلرين علوزير، خشايارشاهی يهودی

يی عام فرمانینی وئرير. فرمان اجرا اولمامیش، ائستر بو فرمانی باطل ائتديرمه
 باشارمیشدی. 
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دئییر. توغون  ،دی9«توغ»شورام. اونون نه اولدوغونو سورو
ی نین کیشباشینداکی دا آت توکودور. آت توکو مزار صاحیبی

 اولدوغونو بیلديرير. 
مزاردان بیر آز قیراقدا يارپاقسیز و ياشلی بیر آغاجین أطرافینا     

 «بو دا مقدس آغاجدی بئله حاصارالنیب؟»دير. حاصار چکیلیب
بو، »دئیه، بلدچیدن سوروشورام. او ايسه بئله بیر ايضاح وئرير: 

روموش بیر جئويز آغاجی ايدی. روسیه خريستیانالرينین قوُ
بورا گلنده بو آغاجین اوستونه سو  ايکینجی آلکسیرهبری 

را نندن سويايدی. سو چیله اونون ألی شفالیمیشدی. چیله
سن . باهاردا گلسن گؤره، يارپاق گتیريرقوروموش آغاج جانالنیب

 .«يروئربار نئجه 
 سیتانیباز ذهنیم دئییل، اؤزبکبئله گؤرونور کی يالنیز منیم خیال    

ناغیلالرين  دينی الر وسمبوللر، شانهنی مقدس
 -القانین قارنیندا حدير.آغاجدان بیر آز آرالی، تپهسیاؤلکه

يا گؤزوم ساتاشیر.  خاناسیندن  قیفیل سالالنمیش چیلهزهئر
بازلیغیم گئنه منی راحات بوراخمیر. نظريمه گلیر بو خیال
م و محتش هوپوبخانا بیر نوطفه کیمی داغین بطنینه چیلله
دير. دئمک، کارلیق قاپی دا داغین دؤل ائوينین قاپیسیکنده

لله نوطفه کیمی بو دؤل ائوينده چی سیندهسورهلر قیرخ گون صوفی
                                                            

9 ايله باغلی  لرين محرم آيیبندان شیعهتوغ، توک معناسیندادير. توغ - 
  لريندندير. بو عنعنه صفوی حؤکومتیندن میراث قالمیش.عنعنه
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ندن یدن دوغولوب و حیاتا دؤنورلر. قاپینین دئشییساخاليیب، يئنی
يه الردا اوز وئرن ناغیلالری دينلمهخاناايچری باخیرام. بو چیلله

خاناالرين قاپیالری يم. دی گل کی، تامام چیللهسلیچوخ هو
ا اعال شمیش بو قاپینین ددا يئرلندير. داغین قارنیاوزومه قیفیللی

لر ياغ کیمی ذهنیمه سوزولدوکده ی وار. کلمهرکارلیقالکنده
 لالنیرام:نوت دفتری يئرينه قوُ یموبايلیم

 
 دؤرد اپیزود

 بئشینجی يوز ايلی او ن میالدين
 باشلی، بیر تو پال دؤيوشچو  -وهوشل

 چانتا ترکینده
 چانتا ايچینده يهودی پئیغمبرينین باجاق سومويو،

 دان سمرقنده دو غرو شوش
 .چاپیرآت  دؤردناال

 دروازادا دايانیر ،آت
 تورپاق اوزرينده نال ايزی 

  رکتورپاغین آلنینی دئشه خوشبختلیک
 دوُرو قوتسال بیر بوالغ جو شور...دوُم
 بیر صوفیو 

 نیبلهگوناهالردان سیلکه
 دن دوغولماق اوچونيئنی
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 داغین قارنیندا،
  دؤل ائوی قازير...

* 
 ققوزونجو يوز ايلیدو نمیالدين او 

 خوجا دانیالین باجاق سومويو
 روسالرين کابوسونا چئوريلیب،

 آلتدا اوُزون اوُزون اوُزانیر... تورپاق گوندن گونو
 خانا ش چیللههو پموداغین دؤل ائوينه 
 شالیر...، بو لورقیرخ گوندن بیر دو 

* 
 میالدين ايیرمینجی يوز ايلی،
 سیندهنن توغ کؤلگهخوجا دانیالین روزگارال يئلله

  موش بیر جئويز آغاجیورقوُ
 .ديرسیتوپال تئیمورون ذکا ورثه

 روس پاپاسی، ايکینجی آلکسی
 يیر جئويز آغاجینايو چیلهتعمید سوُ

 يارپاقالنیرآغاج 
 و داغین دؤل ائوينده بیر صوفی

 سین بوراخیب، چیلله
 قاپی دئشییندن ديشاری باخیر...

 نن سويا ايسالنماغی گلیر.دک چیلهياغیش
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 سه،ديريئر، جاذيبه مرکزی
 جئويز دئییل  ساگوناه

ره نیب، يئلهيب، سیلکهايسالنیب، يارپاقالنیب، مئیوه وئر
 تؤکولسون.
 سینه قايیدير...چیللهدن صوفی يئنی

* 
 بیرينجی يوز ايلیمیالدين ايیرمی

 ين مزاری قیراغیندا،شمس حضرت 
 او رتادوغودا دو غولموش بیر قادين 

  باشا -گیزلی هوش کینین کؤکوندهجئويز آغاجی
 و داغین دؤل ائوينین 
 قیفیلالنمیش قاپیسینا

 .. .باخیر حئیرتله
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 خانانین قارنیندا قازیلمیش چیللهجئویز آغاجی و تپهخوجا دانیال مزارینداکی 

 
خاناسینا لوغ بیگ رصدخوجا دانیال مزاريندان میرزا او    

بیناسینی  ویتیگئديريک. بلدچی يول اوزو سمرقندين 
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 ویتی بیرسمرقندين بئش و تاشکندين ايیرمی»گؤستريب، دئییر: 
 « سی وار.شبکه
شیب. نین گیريشینده يئرلهمحوطهلوغ بیگین هئیکلی او    

لالر گؤزه چارپیر.  همسفرلريمدن آرخاسیندا ايسه سماوی سمبو
دی. آمما سیدئییرلر بو آدام تئیمورون نوه»گوله  -بیريسی گوله

 ،«سی اولسون!؟نوه دانیشمند بیر نئجه اينانماق اوالر تئیمورون
سی مورون نوهئیيعنی ت»يیم گلیر. دئییر. ائشیتديییم سؤزه گولمه

، يه سالیبهسفريم گولمه م.سوروشورا، «شمند اوال بیلمز؟!یدان
 . واز کئچیر ندئديیی سؤزد

 رسانیخبا سمته یهانس دايوخاري. قيریقالخ یوخاري لردنللهیپ    
 اؤزل نيسمرقند زیمیبلدچ. گؤرورسن آلتدا نیاغيآ یسمرقند
 نیبخاران دسمرقن»: ريوئر ضاحيا ریبربهیب ب،يگؤستر ینيمکانالر
 ریب بخارا. یشهرد ریب دوّار نه،یعکس

 دهعتوس ریب وکيبؤ سهيا سمرقند. بیقال ب،یشمرکزله ئردهي
 .اولموشدور سو ده یسبب نیاولماغ منتشر بو. اولوب منتشر
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 لوغ بیگین هئیکلیسمرقند، رصدخانا، او
 

بیر شهردير. چنگیز سمرقنده هجوم ائدنده  سمرقند سويو بو ل    

ین باغاليیب، شهر يئنیلمه زو روندا قالیر. م ن قاباغینیسیاب چايینی

. . چنگیز مچیدی او دا چکیررنفره ياخین عسگر مچیدده پناه توتو

. ئوريلیرچ نهند بیر قرن بويوندا اؤلولر شهريچنگیزدن سونرا سمرق

یر شهردن بیر آز آرالی يئنی بيه گلندن سونرا أسکی تئیمور عرصه

 یختپايت اؤز شهر تیکديريب، آدينی سمرقند قويوب، بو شهری

روسالر سمرقندی فتح ائدندن سونرا  عصردهجو -19اعالن ائدير. 

ئنی ديکلرينه گؤره، شهردن قیراقدا يمسلمانالرال بیرگه ياشايا بیلمه

اکیم ح لرسو وئتاولور. « روسالر شهری»بیناالر تیکديريب، آدی 
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لره گؤره اوالندان سونرا شهره يئنی بیر بؤلوم ده آرتیريلیر. بو سبب

 «سمرقندين وسعتی چوخ بؤيوکدور.

لری، تئیمورون، دؤرد اوغلو، هم ده نوه»بلدچی آرتیرير:     

ن آتاسی لوغ بیگیلری هامیسی جنگاور ايديلر. اورهلری و نبینتیجه

 لرينینون نوه. تئیمورتئیمورون دؤردونجو اوغلو ايدی ،شاهرخ

. او علم و رلوغ بیگ جنگاور اولمامیشديايچینده يالینز او

ی لوغ بیگین اصل آدايدی. اوکؤنول وئرن بیر حاکیم  يهدوشونجه

.آتاسی شاهرخ، ايرانین حاکیمی اوالن زامان اويسا شیمحمد ايم

ايکن سمرقنده سلطانیه شهرينده آنادان اولموشدور. اونو اوشاق

لر. تئیمورون اؤلوموندن سونرا هرات شهری پايتخت اعالن گتیرير

ياشلی اوغلونا  15لییینی  اولوب، آتاسی شاهرخ سمرقندين والی

لوغ بیگ سمرقندی اورتا آسیانین علم مرکزينه تاپشیرير. او

چئويريب، اعالن ائدير کی درس اوخويوب، علم اؤيرنمک بوتون 

 یرقندين دين خاديملردير. سملره واجیبمسلمان قادين و کیشی

میللت . »رقالیرالبیگدن ناراضی لوغنی ائشیتجک اوبئله بیر امريّه

، «ان دوشرباردیدا اعتعلم اؤيرنسه بیزيم سؤزلريمیز اونالرين يانین

لطیف. عزير و عبداللوغ بیگین ايکی اوغولو واردی: عبدالدئییرلر. او

 لر کیالری عبداللطیفه گیزلیجه وعده وئريرسمرقندين امام

لییینی اونا باغیشالياجاقالر. سمرقندين والیآتاسینی اؤلدورسه 
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جو میالدی ايلینده حج سفری يولچولوغوندا -1494عبداللطیف 

نرا آتاسینی اؤلدوروب، سمرقندين والیسی اولور. اوچ آی سو

 انداکیسینده )ريگستلوغ بیگ مدرسهآتاسینین طرفدارالری اونو او

لر دينی شهیدلوغ بیگین جساوزدن اوده( آسیرالر. او مدرسه

دفن ائديرلر. اولوغ سؤزو اولو و بؤيوک  دک پالتارالری ايلهساياغی

 والی.  بَی، بؤيوک يعنی بؤيوک آنالمیندادير. دئمک، اولوغ بیگ

 سمرقندين تورپاغی يومشاقدير، داشلیق دئییل. او لوغ بیگ    

لیق يانديغیمیز داشجو میالدی ايلینده اينديکی اوستونده دا-1429

رير. يمئتر اوجالیغیندا بیر رصدخانا تیکد 30نی تاپیب، بورادا تپه

تدقیقات آپاراندان سونرا  حاقدا ايل عرضینده نجوم علمی 20

رصدخانادان عالوه سمرقندده اوچ  يیر.هاولدوزو رصد ائل 1018

 ذيج مدرسه ده تیکديرير. اونون نجوم علمینده أن اؤنملی اثری

 .«مشهوردور بیگاولوغ 
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 سییهلوغ بیگ کیتابینین کوْپسمرقند، رصدخانا، ذیج او

 

شف ک کی قازينتیالر پراسسیندهخانانین اؤنوندهبلدچی رصد    

دک اورتا آسیادا جی قرنه-16»اولونان بؤلومه گؤره ايضاح وئرير: 

اورتا آسیانین بیرينجی  ،رصدخانا يوخ ايمیش. بو

 «.ديررصدخاناسی
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 نيمجتهدلر سونرا اؤلدورندن یگیب اولوغ: »ريریآرت یبلدچ    

 یالرتابیک اوالن مرکزده یعلم بو و یرصدخانان گؤره نايفتواالر

 ،یردیاگش نیگیب اولوغ یقوشچ یعل. شلریمائله کول ب،يرياندي

 یج-17. ريآپار ايآنادولو جهیزلیگ گؤتوروب، ینيتابالریک اونون

 سهيا یوشچق یعل ب،یليچئور نهیليد نیالت یتابالریک اونون قرنده

 روسالر. ريريتدیتان یمیک تیّشخص ریب یعلم وروپاداا یگیب اولوغ

 ندهياوّللر نيعصر یرمنجيیا اسونر اوالندان میحاک سمرقنده

 ندهسمرق ک اوچونگؤرم یرصدخانان آرکولوق ریب یآدل نیاتکيو

. ريدشیقالمام توز -زيا ریب هئچ رصدخانادان زامان او نیالک. ریگل

. یديا وخي یخبر بئله اولدوغوندان هارادا نیرصدخانان میک هئچ

 ندانیدوکان عطار ریب ندايبازار ابیس نیاتکيو گون ریب
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 .اوْلوغ بیگ رصدخاناسینین ماکئتی

 یمیشجی عصرده بینا بو شکیلده-15

 

 
 (یابن گونیا مئتر) زاویهاولوناولوژیک قازینتیالردا کشف خاناسی، آرک رصد بیگ لوغاو
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 لرینی اؤلچمک اوچون گونیا مئتر )زاویه یاب(اولدوزالرین زاویه

 

باهارات )ادويه( آلیرمیش. عطار ايسه باهاراتی عرب ديللی بیر 

کیتابدان جیريلمیش واراغا بوکوب، اونا وئرير. قضادان وياتکین 

ده بیلیرمیش. او ، ائوده باهاراتی بوشالداندا گؤزو اونو  نیعرب ديلی

لوغ بیگ کاغیذ پارچاسینا دوشور. دئمه او احتفا ائدن

رصدخاناسینین هارادا اولدوغو بو کاغیذ پارچاسیندا يازيلمیشدی. 

 نین آرديجا قازينتی ايشلریبو حاديثه ايدی. نامهوقف کیتابین آدی
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ؤکومتی ح سو وئترصدخانا تاپیلیر.  اينديکی ،و نهايت ...باشالنیر

کلی هئی ايانمیشن آياق اوسته دیاولوغ بیگ دؤورونده بو مکاندا

 . ربینا اولو ده بیر موزه ،یکلنولور و اوستهيو 

قانی یستانین جمهور باش، اؤزبکن سونرا اسالم کريمو وااستقاللد    

 ، اونو تختگ آياق اوسته دورماقدان يورولوبلوغ بیدئییر: او

 زسکی هئیکل يئرينه ايندی گؤردويواوسته أيلشديرمک گرک. أ

ب، اونون لوده سؤکو رژيمی تیکن موزه سو وئتهئیکل يو نولور. 

 «يئرينه يئنی بیر موزه تیکیلیر.

تًا کئچمیش عصرلرده حقیق شیرم کی، شرقاؤزومه فیکیرله -اؤز    

بره اولموشدور. يهودی بیر پئیغم مکانی لرحاديثه عجوباتلی

ر يه بنزبئله حقیقی، آمما افسانهمسلمانالر نذير دئین بیر جغرافیادا، 

 لر هئچ ده غیرمومکون دئییل. روايت

تؤکن بیر نتئیموری حؤکومتی قا»مجابی آرتیرير:  جواد    

، دينی بیر حؤکومت دئییلدی. بونونال حؤکومت اولدوغويال برابر

بوتون تجسمی بئله هنر و علمه يییه دوروردوالر. بیزيم 

دير و دلر عصرينه عايالر و تئیموریاثرلری مغولهنرلريمیزين شاه

رينین سؤزل دؤکئور مجابی«. رمیشديبو عصرده هنر انکیشاف ائت

عیب می جمله بگفتی، : »اوخويوردن بیر شعر حافظ تیندهقووّه

 «هنرش نیز بگو...
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 کاغیذسی، باهارات )ادویه( بوکولموش سمرقند، رصدخانا موزه

 

 
 ن کیتابیلوغ بیگین شاگیردی، علی قوشچونواو
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 لرالریندا ألده ائدیلن آسترونومی آلتین قازینتیویاتکین

 جی عصردن قالمیش بیر اوسطورالب- 15تاغدان آسیالن 

 

 
 لوغ بیگ رصدخاناسینین کیتابی، اوی رومیقاضی زاده
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اتچی و الدين موسی پاشا، رياضیّی رومی )صالحزادهقاضی    

لوغ بیگ و بیر نئچه عالیمله برابر بو رصدخانادا  شوناس(، اوستاره

بیگین لوغزاده اولردن بیری ايدی. قاضیتدقیقات آپاران عالیم

 میش. سايیلیر اوستادی

د ن مشهلوغ بیگین آناسی گوهرشاد، ايرانیاو ،يام کیآرتیرمالی    

)مشهدالرضا( شهرينده گوهر شاد مچیدينی تیکديرمیشدی. بو 

 اثرلريندنمچید معمارلیق باخیمیندان تئیموری دؤورونون شاه

 سايیلیر.  

لوغ بیگ رصدخاناسیندا گؤردوکلريمیز بیزيم کیچیک او    

. سمرقندين کاغیذ بيپو ماراقالنديريب، ذؤوقه گتیرقورو

لوغ بیگ و لر اوصؤحبت -سؤزچاتانادک بوتون کرخاناسینا 

یر: دن اؤنجه دئی.  بلدچی ماشیندان يئره ائنمهديرگؤره رصدخانايا

یندن قالمیش بیر جی میالدی ايل-8بو کاغیذ کرخاناسی »

ستقاللدان سونرا بینا مرمّت اولوب، آمما کاغیذين کرخانادير. ا

 «دير.سی عئیناً او زمانداکی کیمیلینمهدوزه

سويون ايچینده و دوُردوُم کرخاناسینا آياق قويوب،غیذ کا     

یّس حيیرمانی گؤردوکده، اؤزومو تاريخین قاتالريندا أسکی بیر ده

زامان  يیرمانداکی أسکی ده. بو گوُر آخیملی چايین ايچیندهائديرم

. روزگارين نسنه کیمی اؤزونو نومايیشه قويوبمادّی بیر 



91   ■رقیه کبیری 

  

 

 کیمی اوشاق له برابرپوپکن سالسا دا يیرمانی ساچیما دهده

 گؤتوروروک. سفر اينسانی پیشیرر، دئییبلر. آمما دو  يیرمانا ساریده

من ايسه بو آن گؤردوکلريمه داياناراق سفره چیخديغیمدان نه قدر 

مانین فیرالنان يیره گتیره بیلمیرم. دهیمممنون قاال بیلديییمی هله ديل

زامانین ..« آن... آن... آن.: »نیررالفیلريله برابر بیر فیکیر ذهنیمده پره

يیرمانین باشیندا الری ياشاماق! گونلر بو ده«آن»آخیمیندا 

ی فیرالنديقجا من ده ياشاديغیم و لراوتوروب، اونون پره

 رم. یالری دوشونه بیل«آن»ديغیم ياشاما

لرينی بیزه مرحله تی شکیلده عمله گلمهبلدچی کاغیذين سنّ    

يیرمانی دوردوغو يئرينده بوراخیب، یر. دهيگؤسترمک ايسته

 نین آرخاسیجا گئديريک. لريله برابر بلدچیقوروپوموزون اؤيه
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ده توت آغاجالرينین بوداقالری سودا بیرينجی مرحله    

ايسالناندان سونرا اونالرين قابیقالرينی سو يورالر. قابیق سو يان 

نی منه خاطیرالدير. اوشاقالریايش  کی مدهاؤز اؤلکهقیزجیغاز

ده دانیشديغینی کسیب، ايش اوشاقالری نین کاغیذ بارهآمما بلدچی

جیغازين سیماسی ندنسه دا سوروشماغی دوغرو بیلمیرم. قیزحاق

یچاقال  لرين اؤنونده ايتی پگئدن توريست -منی کدرلنديرير. گلیب

ادا يار –أن آزی منیم اوچون  – قابیق سو يما خوش بیر حیسّ

 بیلمیر. 
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ده سو يولموش قابیقالر اوجاق اوسته قاينايان ايکینجی مرحله    

، يومشانینجا سیندهسوره ساعات 7الی  5قازانالرين ايچینده 

قاينايیرالر. يومشالیب موم کیمی اوالندا قازانالردان چیخاريريرالر. 
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گ أله لیکله هم طبیعی بیر رنقابیق اؤز رنگینی سويا وئرير. بئله

 يه حاضیرالنیرالر. گلیر، هم ده قابیقالر اوچونجو مرحله

انیم الهه خسفريم اساغداکی شکیلی هم کی، يملیقئید ائتمه    

 .  میشامدانادان بورج آلرئیس

 

 
 

ير. انیا باغلیديیرماوچونجو مرحله منیم روحومو ديريلدن سو ده    

الر( ايشه دوشوب، الر )اهرملری فیرالنديقجا لو ميیرمانین پرهده

 يه حاضیرالنیر.  يومشالمیش قابیقالر دؤردونجو مرحله
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فیرالنديقجا ايچريده لو مون بیر باشی يومشالمیش  لرپره    

سینده قابیقالر بیرباشا ساعات سوره 12-10قابیقالری دؤيور. 

دک يومشالیب سونرا خمیر کیمی اولور. بو دؤيولندن سونرا موم

وضعیّتی گؤرجک اوشاق چاغالريمدا گؤردويوم ايکی نسنه ياديما 

ه ته. بوغدادان يارما ألددس -دوشور: بیر ديبک داشی، بیر ده هَونگ

ائتمک اوچون ايسالنمیش بوغدانی ديبکده دؤيوب، سونرا أل 

 نجهاؤ يیم. نئچه ايليیرمانیندا دارتارديالر. چوخ اوزاغا گئتمهده

لری هونگده دؤيرديم. آمما یمن اؤزوم ده  بیر چوخ شئ

 تامآلرين قولالنديغینا مانع اولور. نشینلیک بئله نسنهآپارتمان

ريندا دسته هله ده آپارتمانین آنبا -م هونگیويندن جئهیز گتیرديیائ

 توز يئییر. 
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ده خمیرلشمیش قابیقالری بیر کیچیک دؤردونجو مرحله    

سويون ايچینه تؤکوب، بیر مدت قالديقدان سونرا اونو  ضداوحو و

قالیبالرين ايچینه تؤکورلر. خمیرين سويو سوزولندن سونرا 

ین اوستونه پارچان اوالن بیر جینسیندن خمیری پامبیققالیبالنمیش 

 ارچابیر واراق پ ،الی بیر قالیب کاغیذ خمیریباقايتاريرالر. الی
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يه چاتینجا -50لیکله کاغیذالرين سايی ... بئلهاونون اوستونده

 آيری مرحله باشالنیر.

 

 
 

یرلری داشاليیب الی دوزولموش خمابده الیبئشینجی مرحله    

 رلر ايکی تاختا واراغین آراسیندا. خمینیرآلی بوتؤولوکله سويو

نی . بو صحنهشیب، اوستونه بؤيوک بیر داش قويولوريئرله

منجه بیر چوخ اينسان گئنه بعضی آنیالرا قايیديرام.  گؤرجک

لر منیم کیمی ايکی داش آراسیندا قالمیش حیسده، ورهديغی سياشا

و آمما بارسیلیب... ياشايیب، سیخیلیب، سینسیییب، س

بونالردان قورتارماغا  نواؤز سارسیديجی دورومالرا رغماً

ولوشا خو قورت، بیر چو بئله اولماسا دا سیچالیشیب و نهايت، هامی
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له بیر بئ اوالراق نفسهفینائل اولموشالر. نه ياخچی کی اينساندا 

 قابلیّت وار دئیه، دوشونورم. 

 ديییچک دانانینرئیس خانیم االهه کیمی قاباقکی ده شکیلی بو

 .آلمیشام بورج شکیللريندن

 

 
 

ده داشی تاختاالرين اوزريندن گؤتوروب، آلتینجی مرحله    

ريندن بی -الی بیرباو فورماالشمیش کاغیذالری الی میششداشال

دن اونالرين قوُروماغینا مجال يمهآيیراندان سونرا بیر مدت أل ده

ماسی قوُرو ايستی گونلرينده کاغیذالرينفصلینین  وئريلیر. يای

 اوچون ايکی ساعات يئترلی اولور.
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روياندان سونرا شکیلده ده، کاغیدالر قوُيئددينجی مرحله    

ؤره بو نین دئديیینه گايله )بلدچیگؤروندويو کیمی اؤزل بیر نسنه 

 ،بیر زومباتااليیب( کاغیذالری بیربهاولمالیدان ونينوزاينک بو نسنه

 ، سهماناليیرالر. صیقل وئريلیب

لری گؤردويومدن سونرا ايندی کاغیذين هر بیر بو مرحله    

يرينی داها آرتیق بیلیرم. هر بیر کاغیذ واراغی طبیعتین واراغینین ده

. دئمک، اتیرألیمیزه گلیب چ بیزيم سیلهألدن گئتمهبیر پارچاسینین 

ی ی سینیب، دريسبوداقالر -طبیعتین جانلی آغاجالرينین قو ل

ی کألیمیزدهماجراالر سو ووشاندان سونرا سو يولوب، باشیندان 

کاغیذا چئوريلیر. اوشاقالريمیز طبیعت بیزه بخش ائتديیی 

 لرين قدرينی بیلیب، اونالری ياخشی قو روماق اوچون بلکهنعمت
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 یمیک کیتابی اوشاق بیر گؤردوکلريمی کرخانادا بو جکدهگله

  . حاضیرالديم

کرخانین ساتیش مرکزی ده وار. قوروپوموزون رسّام     

خانیمالری بو کاغیذالری رسّاملیغا مناسب گؤرورلر. هئچ واخت 

تصوّور ائتمزديم کی بیر واراق کاغیذ بو قدر باهالی اولسون. يازی 

. باهاسینا قورتولور دوالر 2 دفتری بو يوندا بیر واراق کاغیذ

ه د یلرقیمت طبیعی کی، جهلری بؤيودوککاغیذالرين اندازه

ی الرين باهالی اولماغینین سبببو کاغیذ ،سیزشوبهه .لیريوکسه

 دير.لیکله عمله گلديییندن آسیلیاو نالرين چتین

همین  !لری سئويرممن رسّام دئییلم، آمما رسّامالری و رسیم    

ا پای رسّام دوستالريمتبريزده ياشايان کاغیذالردان بیر نئچه واراق 

قدا، وئريشه قیزيشدي -لرينین باشالری آلیشآلیرام. قوروپ اؤيه

منسه کرخانانین حیطینه چیخیرام. بینانین آرخا طرفیندن يئمک 

ین قاالنمیش بیر اوجاغ الايیسی گلیر. بويالنیب باخیرام. او دون

لدوالر. يه مشغويئتمه قیز يئمک پیشیرمهاوستونده ايکی يئنی

نی ياخچی باشا دانیشیرام. تورکجه فارسجا -اونالرال تورکجه

سوروشورالر. او دون  عنوانیمی دوشورلر. مندن وايبر و تئلئگرام

اوجاغی اوستونده، او  توستو دومان ايچینده يئمک پیشیرن 

ده کدونی گؤرالريقیزالرين أللرينده سامسونگ موبايل
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ن یکی دومان کیمی دونیاناوجاق اوسته ،نیرم. قلوبالالشماتعجّوبله

 بوجاغی بو ش بوراخمايیب. -هر يئرينه چؤکوب و هئچ بیر بور

قیقتاً بیر یانی حدون لر(لر )وسیلهيئنی تکنولوژيک اينسترومئنت

لر اؤنجه سقوط ائتمیش. مکان مدت -. زامانکنده چئويرمیش

ه برابر وی ياشام طرزلريلنین عنعنهتکنولوژی اؤزبکیستان میللتی

عالم ائتمیش. تاشکندده غرب آستا اؤز حضورونو ا -آستا

 رقندسمبئله کی گئدير، الری هر يئرده گؤزه چارپیردی. سمبول

لر ده هر گؤرونسدا يئرلی پالتارالر گئیمیش اينسانالينخیاوانالر

 لره تاپشیراجاقالر. سو يونوب موزه تئز او پالتارالری -گئج
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رالنیر. ی فیلريیرمانین پرهدهآرالی آيری بیر قیزالردان  بیر آز     

لر سو ايله دولوب، هر دؤور هلره جوشالنمیش مشقفپره

یب، دال يهبو منظرهوضچايا بوشالدير. وفیرالنديقجا سويو حو 

نارين بیر  ده چايین ايچیندهریظاهلرين دولماغی ه. مشقفقالیرام

 -لثیر بوراخمیر. دو  بیر تأ هئچ ،نهايت تالطوما سبب اولسا دا

 . عئیناً شال دونیا کیمیبو 

يیرمان داها آرتیق روحومو ديريلدير. کی دهبینانین اؤنونده    

اوستونده اوتورورام. ماشین يو لالنینجا داش  قايیديب بیر

 اؤز وس .ريدندهیشيا اؤز یریب هرو، س لهلرپرهيیرمانا باخیرام. ده

لذت جا باخديق  .ریکس ینیمیآخ ونيسو سهيا لرپره .ریآخ ولونداي

 .  امآلیر
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سینه مجموعه شاه  زندهکاغیذ کرخاناسیندان چیخیب     

نین آد شأن نزولو اسالم پئیغمبرينین عَمی گئديريک. بو مجموعه

نین مزاری النبیعَم ابن عبدالمطلب،بنالعباسبنقثم سینوه

لر اورتا آسیايا ده عربجی عصر-8ولدوغونا قايیدير. دئمک، ا

ر ل. عربيديلرتی زردوشت دينیندهاماعاائدنده سمرقند جهجوم 

هجوم گتیرندن سونرا اسالم دينینی قبول ائتمیشلر. اؤزبکیستاندا 

اؤز  ،عباس قتله يئتیشندن سونرا بنبئله بیر اينام وار کی، قثم

کسیلمیش باشینی قولتوغونا ووروب، ايندی دفن اولدوغو مکاندا 

شاه  ا ر. بو سببدن اونورادا غئیب اولوینه گیريب و ابیر قوُيو ايچ

)ديری شاه( دئییلیر. امیرتئیمور حؤکومته چاتاندان سونرا او  زنده

سینی تیکديرير. تئیموری دؤولتیندن نین مقبرهشاه زندهمکاندا 

کی چه بینا وارمیش، آمما بو دؤورودهاؤنجه بو مکاندا بیر نئ

 شاه  زنده .یبار باغیشالمیشيه اعتر مجموعهمعمارلیقال

 یرواريسی دئییلیر. مجموعهسینه اورتا آسیانین ممجموعه

ده ايرانلی عصرجی -17 جی الی-15بیناالرينین بیر چوخو 

 يله تیکیلمیشدير. معمارالرين ألی

لردن يوخاری قالخیب، داريسقال بیر کئچیده چاتیريق. پیلله    

ی آراسیندا دير. يئر ايله گؤرنگده کئچیدين هر ايکی طرفی ماوی

سیز بوش فضا چوخ يئرده بئله ماوی گؤرونور. تای
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ر. لیبلهيؤنگؤيه دوغرو فیروزه رنگلی گونبذلر  الکاشیکارلیقالر

، ا باخیبکارلیغسن هانسی کاشی، گؤرهکی باخاندا کیريخ قالیرسان

کارلیق هنری او قدر . بورادا کاشیسنهانسیندان واز کئچه

کارلیق لّذته قاريشیر. بیر بینانین کاشیدير کی لذّت، چئشیدلی

میش، يئنی بیر لّذته ن لذّت آلیب، ايکی آدديم کئچمههنريند

ئله، بهنردن نه قدر دانیشسان  توپالشمیشده دالیرسان. بو مجموعه

 آنجاق چکديیین لذّتی آيريسینا چاتديرماقدا عاجیز قالیرسان.

 

 
 سیندن بیر بینامجموعه شاهِ زنده
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 یسی و تاقچاداکی نذیر پولالرنامازخانا سینیننین مقبرهشاهِ زنده

 

نه ائله شیر. منین مزاری بو قاپینین آرخاسیندا يئرلهشاه زنده        

 دير. ده هنر اؤزللیکجه دين خدمتیندهگلیر کی بو اؤلکه

آيری  نین مزار بیناسی،شاه زندهديققتیمی چکن مسئله بودور کی، 

 ده أن ساده و تزيیناتی آز اوالن بیر بینادير. مزارالرال مقايسه

ر نامازخانادا ناماز قیلیب، دوعا لر گلیب بو محرابا بنززيارتچی

ضادا عنوی بیر فآمما تکنولوژی اينسانین روحونو حتی مائديرلر. 

 .يیردا تسخیر ائله
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 کارلیغیبینانین ایچ مقرنس

 لردن بیر قادین سئلفی شکیل چکیرزیارتچی گلن هسینمقبره زنده شاه
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 بیر ستون کاری اولونموشجی قرندن قالمیش کنده-11ه نین ایچیندمقبره

 

 
 

 

 
 



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  108

 

 

 

 
سینده میثلی تاپیلمایان بیر قاپی. گیریش قاپیسی و قاپینین اوستونده مجموعه شاه زنده

 فیل عاجیندان تزئینات
 

الی  1404بو قاپینین کناريندا تانیتیم بیر تابلودا يازيلیب:     

ص آدلی بیر شخ اوستا يوسف شیرازیجی میالدی ايلینده -1405

. قاپینین میشتزيین ائلهکارلیق و فیل عاجی ايله بو قاپینی کنده

گؤزللیییندن دو يماق اولمور. منجه اينسانین هنری اؤزوندن داها 

 گؤزلدير..!  
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 سینین مقبرهی رومیزادهاولوغ بیگین اوستادی، قاضی
 

 ونونین روحگؤی ايله گونبذلرين همنوالیق رنگی اينسان    

ئده بو گ -دير. يالنیز ذهنی لذت دئییل، گئتلرينی تیترهتئل

 مفتون اولورسان.همنوالیغا 
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 کارلیقبیر کاشینین مزار بیناسیندا محتشم شیرین بکاامیرتئیمورون باجیسی 
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 الرکارلیقسینده محتشم کاشیمجموعه شاه زنده

 

سیندن دويمازدان، ماشینا عظمت دو لو گؤزللیک مجموعه    

اه شساری دؤنوب، ناهار يئمک اوچون بیر رستورانا گئديريک. 

ن هر سمرقنديسیز گؤزللیکلريندن عالوه سینین تایمجموعه زنده

 الر، گؤزلريمیلر، ماوی کاشیفیروزه رنگلی گونبذبوجاغیندا 

 -بیر سینهجهاؤزل نیجغرافیا ايله نوازيش ائدير. سمرقندده تاريخ

 دا تاريخ ايله. بو جغرافیاموش گؤرورسنبیرينه هؤرول

 چوخ ممنون قالیرام.  ن اؤزومدنالديغیم اوچوآدديم

ر معمارلیق بیر بو قد بیر يئرده و بیر آندا گؤزلريم قدربو ياشیما     

ی، ائن، گؤردويوم بیناالر بو  .ریندن پای آلمامیشديیهنرينین گؤزللی

دن آنالیز او لورسا او لسون، حجم و هر هانسیسا بیر سمت و زاويه
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دو نو گئیمیش  -خصوصیله معمارلیق هنری  -آنجاق اونالری هنر

ر لسل عاغیل و شوعورون تمثالی گؤرمک اوالر. تئیموریتاريخ

لی بیر عصردير. او  عصرين عصری نئچه يؤنلو و ضديّت

بیر  جپیهر کر ،ریهر کاشی بیر شعسمرقندده  تانینمیشدوامچیسی 

 . ديرو هر ناخیشلی قاپی بیر حئکايه عتکارين بارماق ايزینص

لیندان ین موبايين سسینی پوپکائديت پیافهاوا توتقوندور.     

ائشیديرم. بیر قارانقوش ذهنیمده قاناد چالیر. گؤروم هانسی فیروزه 

 پیافسرگردان قالیب.  -سن آواراگونبذه قوناجاق. آمما دئیه

پاريسین دوغما قارانقوشو اولسا دا، آنجاق بو آن منه ائله گلیر کی 

الری فیروزه گونبذلرين سماسیندا سمرقندين ماوی کاشی

مقام موسیقیسینی دو نور. اينديسه يالنیز و يالنیز شش داشالشیب،

لیر. يیم گلیر. موبايلین سسی کسیمهله دينلهدف و تنبور سسسی

يو بارماق بو  سهاؤگئی قارانقوش ذهنیمدن اوچوب گئدير. پوپک

بیر دفترده نوت يازير. بلکه ده شعر يازير. من ايسه 

ه لییینو  اؤز گؤزلبازلیغیمدايام. سمرقند ايشیلدايیر. اخیال

ند قيه فخر ساتمیر. سمردير. آمما بونونال بئله هئچ کیمسهواقف

و له باريشديريب. هنر، يئرله گؤيسیتورپاقال گؤيو رنگ واسیطه

 بیرينه هؤروب.    -بیر
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 بی خانیم مچیدیبی

 

دينا آ بی خانیمبیناهار يئیندن سونرا امیرتئیمورون ائشی      

تیکیلمیش مچیده گئديريک. بینانین اؤنونده مرمر داشیندان 

 قرآن وار. رحلی يو نولموش بؤيوک بیر

الرينین بیرينده سالونقاش  قارالیب. سمرقندين تئاتر     

ات آخشام ساعلر اجرا اولونور. بلدچی بوگون فولکولوريک رقص

يیب. لهئکله بیزيم قوروپ اوچون رئزرو الووآلتی اجراسینی بوتؤ

بیزيم قوروپ اوچون اؤزل اجرا اوالجاق. منه چوخ عجیبه گلیر. 

دا الونسالريال بیرلیکده بو ترجیحیم بو ايدی کی اؤزبک تاماشاچی

 شیب، تاماشا ائدرديم. أيله

 نه ايسه...
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 لریاؤزبکیستانین فولکولوریک رقص

 

 استراحتدن ساعات بیر. دؤنوروک هؤتئله سونرا تاماشادان    

 بیر ونگولي شیب،توپال رستورانینا هؤتئلین لریاؤيه قوروپ سونرا

ت صؤحب سیندننظريه «ايرانی جهان» مجابی جواد سونرا يئمکدن

 و آراشديريجی بیر آدلی عدل شهريار ايرانی جهان. آچیر
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 انجه گؤره آچیقالماسینا نینمجابی. ديرسینظريه ولوقونآرک

 سیاسی «ايرانی جهان»دونیادير.  بیر کولتورل دئديیین دونیا، ايرانی

 جغرافیاسی ايران اساسیندا نظريه بو قورولمايیب و سرحدلر اوزره

 ايران هسیندنؤقطه بیر هانسی هر دونیانین. مرکز کیمی تانینمیر

 بو. ریشده يئرلهچرچیوه بو دئمک ،وارسا تو زو -ايزی کولتورونون

 باغ ی،معمار نقاشی، موسیقی، يندهلريئر چوخ بیر دونیانین ايزی

 نقاشی دنجمله او. آختاريب تاپماق اوالر هنرلرده آيری و آرايی

 يرانیا يا مینیاتوروندا، چین ثیریتأ سبکینین ویمانَ هنرينده

 هنری آرايی اغب ايرانی و موسیقیسینده، عرب ثیریتأ موسیقیسینین

 بعر اآلغانی. قويموشدور ثیرتأ يئرينده چوخ بیر دونیانین

 يرانیا اؤز يازديغی کیتابیندا دعاي تاريخینه شعیر و موسیقی

لری ؤحبتص نینمجابی. وورغوالمیشدير ثیرينیتأ موسیقیسینین

 ینیسنظريه مّلت -دؤولت و ايرانشهری نینطباطبايی جوادسید

 لیآد «ايرانی جهان» ذهنیمده جانالنیر: سوآل بیر ،ساالرکن ياديما

 دئیه، رائدي معین اؤلچولر و عنصرلر هانسی دونیانی بیر کولتورل

 يل،د عنصرله برابر اؤزللیکله نئچه مجابی بیر جواد. سوروشورام

. آپارير دآ ادبیاتدان هنر و فولکلور، طرزی، ياشايیش اينام، کولتور،

 یبصاح کولتوره و ديل غیرفارس ياشايان جغرافیاسیندا ايران

 لرقومیت ياشايان ايراندا دئییر او  .سوروشورام لردنجمعیت اوالن
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 ينعدل شهريار. شیرلريئرله سیندهدايیره «ايرانی جهان» بو ده

 فرقلی آز بیر ندنسینظريه ايرانشهری نینطباطبايی سینظريه

  .محور سايیلمیر دؤولت و اؤلکه بیر هئچ دهنظريه بو. گؤرونور

 ؤرهگ سینهنظريه نینطباطبايی و عدل شهريارده بو سفرنامه    

  .يئرلی گؤرمورمی تارتیشمان
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 ؛ شئیطان آراباسیقاطار
سحر چاغی هو تئل اوتاقالريمیزی نین دؤدونجو گونو، هفته    

تحويل وئريب، واغزاال گئتمزدن اوّل سوروجو ماشینی امام محمد 

بخاری مزارينا ساری سورور. مزارين قاپیسیندا چانتاالريمیزی 

 آختاريرالر. 

و  لینین مزار حیطی بؤيوک بیر باغ کیمی گزمهامام بخاری    

 هدرفماياراق بوردا هر طدير. پايیزين سون آيی اولماغینا باخصفالی

 .ياشیللیق گؤرونور

  :دان دانیشیربخاريامام یم کیمیلبیر معل بلدچی    

جو يوز -9امام بخاری هجرتین ايکینجی ايلینده، میالدين »    

ايکن چوخ کیچیک بیر اوشاق گؤز آچمیش. ايلینده بخارادا دونیايا

رير. آمما او گؤندهه يآتاسی دونیادان گئدير. آناسی اونو مدرسه

لوق اوزوندن کو ر اولور. آناسی هر گون ناماز اوسته ايسه ناخوش

ن یرمیش. بیر گويهدوعا ائديب، اونون شفاسینی آلالهدان ايست

آناسینی نامازدان سونرا يوخو توتور. يوخودا ابراهیم پئیغمبر 

. آيیالندا اوغلونون خبر وئريراوغلونون شفا تاپديغینی اونا 

 «گؤرورموش... گؤزلری
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م لرينین هر بیری امااؤيه نین سؤزلری آراسیندا قوروپبلدچی    

نین هانسیسا ناخوشلوقدان کور اولدوغونو تخمین بخاري

ا دن، منسه قیزيلجوورورالر. بیری قیزديرمادان، بیريسی چیچک

 ويروسی دا کور ائلر، دئییرم. 

یب، پمايمیزدن باش تایبلدچی ايسه بیزيم آنالمسیز بحث    

نین آناسی اونو قارداشیال امام بخاري»زونون آردينی توتور: سؤ

 ده قالماغا قرار وئريب،مکّه اويسابیرلیکده حج سفرينه آپارير. 

ده تحصیل آناسیله قارداشی بخارايا دؤنورلر. امام بخاری مکّه

لرين ی حديثحديث يیغماغا باشاليیر. ائشیتديی آلماقال برابر

له آسیلی بغداد، مرو، بلخ، یينی تو پاليیر. بو ايشلربوتون روايت

لرين نیشابور و بیر نئچه شهره سفر ائديب، ائیشتديیی حديث

لريندن نین اؤزللیک. امام بخاريجمع لشديريرلرينی فرقلی روايت

مین  حديثی  700یش. سی ايمبیری اونون چوخ گوجلو حافیظه

حديثی  7100لردن ثتوپالديغی حدي ،. سونونداشیازبردن بیلیرم

ط ائدير. دا ثبت و ضبآدلی کیتاب صحیح بخاریصحیح بیلیب و 

حديثی  100قصديله لری امام بخارينی امتحانا چکمک بغداد عالیم

يه سیله اونالری امام  بخاریواسیطه يیشديريب، اون نفر طلبهده

 100لرين سؤزلری باشا چاتاندان سونرا ايسه طلبه اويرلر. رهگؤند

 . يیرسؤيلهبیر بیربه لرينیروايتحديثین دوغرو 



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  120

 

 

 

نهايت، اؤز دوغما شهرينه دؤنور. بخارا جمعیتی علم او     

 . بخارا حاکیمی اماماوز گتیريرلراؤيرنمک اوچون اونون محضرينه 

رس الدالرينا ديیر کی اونون ائوريب، ايستهيه سؤز گؤندهبخاری

نین ائوينه گئتسین. امام بخاری جوابیندا دئییر: وئرمک اوچون والی

يی تمّنا نن گلیب عالیمین اؤنونده تعظیم ائديب، اؤيرنمهعلم اؤيره

سنین ايکی ائوالديوا درس  راخیبائدر. من بخارا جمعیتینی بو

 یلییه گله بیلمرم. او اوزدن والی امام بخارينوئرمک اوچون والی

نرا بخارا یر هفته سوشهردن ائشییه سالیر. او ايسه سمرقنده گلیر. ب

کوچه بهنی بیر ائششک اوسته مینديريب، کوچهجمعیتی والی

 «رک اوزونه توپوروب، اونو شهردن ائشییه سالیرالر.گزديره

اگر من اورتاآسیادا »اؤزومه دوشونورم:  -اؤز بلدچی دانیشارکن    

 دی هانسی دوشونجه و اينام صاحیبیيديم ايندونیايا گلسه

ايديم..؟ نه بیلیم..! بلکه ده اورتاآسیانین مقدس ناغیلالرينی 

 «توپاليان بیر قادين..!

خاری امام ب»نین کراماتیندان دانیشیر: مام بخاريبلدچی هله ده ا    

دونیادان گئدندن اوچ گون سونرا اونون قبريندن نور قالخیر. اونون 

مقبره تیکیرلر. چنگیز خان سمرقندی غارت ائدنده قبری اوسته بیر 

-1997سونرا سی ويران اولور. آنجاق استقاللدان اونون دا مقبره

امر گلیر کی  دنن، اؤزبکیستانین پرئزيدئنتیوجی ايلده اسالم کريمو 
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اری دير، اونون مزآسیانین بیرينجی دينی عالیمی اورتا امام بخاری

 «اوسته بیر مقبره تیکیلسین!

ومدن اؤز -ائشیتديکلريم اساسدا اؤز -بو نئچه گونده گؤروب    

سن اؤزبکیستانین پرئزيدئنتینی امیرتئیمور گؤره»سوروشورام 

دن حؤکومتین سو وئت«. ..!؟مینین دوامچیسی سايماق اوالرذکاسی

دامارينی نین بوش اؤزبکیستان میللتی بو جمهور باشقانی سونرا

ياخچی باشا دوشوب و أن آزی دينی  الرينی، اينانجیبتاپياخچی 

ب. توتو ايکی نیشانايله  مکانالرينی مرمت ائتمکله بیر اوخ

يکینجیسی ا رينا حؤرمتله ياناشیب،البیرينجیسی، میللتین اينانج

ق . شريه آچیبلرين آياغینی بو اؤلکهستايسه، غربی توري

 دير.سی، غرب اوچون اوخونولمامیش بیر تاريخبؤلگه

ینا نین هر مقدس بیر مکانلکهنین مزارينا دالیرام. بو اؤبخاريامام     

ين آندره يولسنیلیر. وی روايت سؤيلهد، أن آزی بیر افسانهعاي

ققوز بؤلوموندن بیريسی مقدس سینین دو لر نظريهساده روايت

لردير. ايران آذربايجانیندا بیر چوخ فولکلوريک ناغیل افسانه

. هله مايیباول لیکبندنی بو ناغیلالر دستهبیلهتوپالنیب. آمما من 

قرآن ناغیلالريندان عالوه، مقدس ناغیل ژانری آديندا ناغیل 

 زی،، أن آتوپلوسو نه ائیشديب، نه ده گؤرموشم. اولموش اولسا دا

 منیم خبريم يوخ.  
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 امام بخارینین مزاری

 

گینه له گؤيون رنالری و گومبذين رنگیمزارين ماوی کاشی    

ی تونالرومیشام. بلدچی مزارين کنارينداکی مرمر سیب، قالدال

بو مرمرلر ايراندان گلیب. کئچن ايل امر گلدی »گؤستريب دئییر: 

تونالرال ومرمر س تونالروو ن گونون ايچینده  أسکی سا ،کی

 « يیشیلسین.ده

بیرلیکده مزارين کنارينداکی موزه بیناسینا گئديريک. بلدچی     

 کی خطی کیتابالردان عالوه ديواردا بؤيوک بیر چرچیوهدهموزه

بو »ییر: ئايچینده آيه يازيلمیش بیر قارا مخمر پارچانی گؤستريب د
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جی ايلده حج سفريندن -1992پوشی اسالم کريمو و کعبه

 .« گتیرمیش

پوش خوجا دانیال مزارينین اوستونده آيه بو قارا کعبه    

يما سالیر. بیر داها اسالم يازيلمیش ياشیل مخمر پارچانی ياد

 ذکاسیندان ارث آپاريب دئیه، دوشونورم. کريمو و امیرتئیمور

 

 
 پوشسفریندن اؤزبکیستانا گتیردییی کعبه اسالم کریموْوون حج

     

ندان چیخیريق. سوروجو ماشینی سمرقند نین مزاريامام بخاري    

واغزالینا ساری سورور. هله بیر ساعاتدان آرتیق قاطارين گئديشینه 

قالیر. بلدچی بیزی واغزالین ياخینلیغینداکی بازارا آپارير.  يول 

هر دؤنه  لردن آلیريق.لیاوچون مئیوه و گؤزوموزو توتان يئمه

ؤنه شف ائديريک. بو ديد اؤزل بیر شئی کبازاردا اؤزبکیستانا عا
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پوپک  ايله برابر قو وون )تبريز دئییمی قوهون( سبدينی کشف 

 ائديريک. 

 
 . قوْوون سبدیسیبازارالریندان بیری ین چارشیسمرقند

     

دا گئدرکن خیاوان يول بازاردان چیخیب، واغزاال دوغرو پیادا    

یش يئرلشديرمسینه موبايلینی چرخین دسته چیقیراغیندا بیر پینه

گؤرونجه اذن آلیب، شکیل چکیرم. اؤزبکیستاندا دا بیر چوخ 

. شیاالرينا چئوريلیباتین ضروری أماعالر کیمی موبايل جاؤلکه
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 سیديش چؤرتکهن موبايل  منه ائله گلیر کی ضرورت باخیمیندا

شیانی بئله قاباقاليیب. گويا کی بوندان بئله و بیر چوخ اؤزل أ

 ..! ین أمری آشا بیلمزاتماعاموبايلسیز ج

 

 
 چیبیر پینه کیخیاوان قیراغیندا

     

لری حیطی سوپورورلر. واغزالین حیطینده بلدّيه ايشچی    

 بلدچیدن لرين هامیسینین خانیم اولدغونون ندنینیايشچی

لرينین خانیم اولدوغونو دا دا بلديّه ايشچیسوروشورام. باکی

لرين بوينونادير. حتی ايشلر ارککدا آنجاق زور ابور»گؤرموشم. 

میلیون تو ن  4دير. اؤزبکیستاندا الرين ايشیأکین ايشلری ده خانیم

خته )پامبیق( أله گلیر. بو محصولو أکیب، توپالماغین هامیسی پَ

بلدچی  ،«ديريه تایالرين بوينونادير. ايپک ايشی ده پختهخانیم

 دئییر.
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یق استحصاالتی اولدوغونا ايپک و پامب»سؤزو سؤزه قاتیب،     

، «گؤره اؤزبکیستانین نئچه پارچا توخويان کرخاناسی وار؟

ايپلیک صورتینده آيری  پخته هئچ نئچه.» سوروشورام. بلدچی

 ، دئییر. «لره صادير اولوراؤلکه

واغزاال يئتیشمیشیک. گئنه ده قاپیدان ايچری کئچنده     

ايا اوچ ساعات قاطار سمرقنددن بخارچانتاالريمیزی آختاريرالر. 

ر لری بیچرخ دمیر قاطارين .يقده يولالنیر12يولوموز وار. ساعات 

کو بود، الکین اونون لره توخونور. جوت اوزون اوزادی پارالل ريل

، الموزون سسی خوشوما گلیر. بو ياشیمادک يالنیز بیر دفه قاطار

 -ندکايل بوندان اؤنجه، تبريزدن تهرانا گئتمیشم. تاش 28دا   او

. سفريم اولور قاطار و اينديسه بو اوچونجو ،سمرقند ايکینجی

 لرينلرله چرخدی. ريلقاطار سمرقند قاطاری الکتريکی -شکندتا

تونده لرين اوسلر ريلخ. چرتو خونوش سسی موسیقايی سس دئیل

لردن سن. آمما اينديسه ائشیتديییم سس فیلملر دئیهزويوشور

مکانیکی  -يیر. بیر آن ايکی رياضیذهنیمده قالمیش سسه بنزه

الر عمودی حالدا پارالل ير. واقونجوالن ائد ذهنیمده سیسئلهم

ماسی بیرلريله ت -لرين بیرديلر. ريله حرکتدهدلرين اوستونريل

الر عئین حالدا هر ايکی کی واقوندور، آمما چرخ اوستوندهيوخ

سن بونون گؤره»له تماسی وار. اؤزومدن سوروشورام لرريل
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سیله واقون واسیطه لراوچلوک کیمی معناسی اوال بیلر؟ پارالل ريل

یر واسیطه و ايکی پارالل خط به تماس تاپیرالر. يعنی ببیرلريل -بیر

مدرسه زامانی همیشه رياضی درسیم افتضاح « بیرينه... -يله بیرا

، «اخبازلیغی بورسفسطه»یم توتور. يايدی. اؤز فیکريمه گولمه

داشام. دئییرم اؤزومه. مهرين و اونون حیات يولداشی ايله واقون

گؤزومو يوموب، قاطارين کو بود و نوستالژيک سسینه دالیرام. 

الری نلر و اوسفسطه بازلیغی بوراخسام دا ذهنیم هله ده پارالل ريل

 گزير.   وريندههندهالرين بیرينه ربط وئرن واقون -بیر

نین حیات يولداشی يئرينده نی مهرينگؤزومو آچديقدا االهه    

الهه يوروق. اصؤحبتله يوال نرديوان قو  -أيلشمیش گؤرورم. سؤز

رلرين کی بیر نئچه اثری منه گؤسترير. اثاؤز موبايلینین گالريسینده

 -دير. آغزيم آچیق قالیر. دوداقالريمی برکهامیسی خو روز رسمی

در سین. آمما اؤزومو اولدوغو قرام کی حئیرتیم بیلینمهبرک سیخی

، «م!میشبیر رسّام گؤرمه چکن جن خو روزاينديه»بیلمیرم.  أله آال

يه باخیرام؛ بلکه اونون ظاهری دئییرم. بیر داها ديققتله االهه

چوخ  م. االههیندا اوالن فیکرلردن بیر ايز تاپديگؤرونوشو آرخاس

لری چوخ آمما گؤردويوم خو روز رسیمدير. معقول بیر خانیم

لرديلر. گؤزومه گلن بیرينجی مسئله خو روزالرين فرقلی رسیم

 لری قیزيللکدير. لهلرينین فرقلی طرحلری و رنگلریلکله
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گولدن اوالن خو روز رسمینه نئچه دفه باخیرام. بلکه بو رومانتیک 

ل مبوسلرده رسیملو اولمالیدير، دئیه، دوشونورم. مبوسبیر خوروز 

شیر. يئرله آختاريرام. شرقده خوروز  فلکی بورجالرين ايچینده

لیک،  بو قوش گونشدن اؤنجه بانالديغینا گؤره گونش پئیکی اوسته

الر لسمبوکیمی بیر آنالمی خاطیرالدير. الکین غربده فرقلی 

لو اوالراق فرانسانین میللی سمبوداشیییر. غربده خو روز شانس 

رينده بو نین اثرلین پرچمینه قونموش گؤرونور. االههفوتبال تیمین

دير؟ لالرين گؤستريجیلریسمبو قدر فرقلی خو روزالر هانسی

سینده اولسا دا قانادالری قارتال قانادی خو روز، قوشالر جرگه

. ن يوخاری قاتالرينا چاتديرا بیلمزکیمی بؤيوک اولوب اونو گؤيو

ديوارالرين باشینا قدر  چوخ گوجلو اولورسا، نهايت، يیخیق

زی تاجینا فخر ائده بیلر. بو کی قیرمیسیندهاوچوب، آنجاق کلّه

ألی گؤيدن اوزوشوب، تانريسل بیر  بو قوشون وما داياناراقيو ز

قوش اوال بیلمز. بلکه ده قارتال کیمی بیر قوش اولماديغی 

 يیر! بانالماق سسیله دو لدورماق ايسته بو شلوغو

يه قايتاريرام. نوت بازلیق ألیندن. موبايلی االههالآمان بو خی    

 غیمدانبازلیکی خیالسیندهدفتريمی آچیب، خوروزوالر باره

گون  . بلکه بیر، قالیرذهنیمه ايلیشیب لریيازيرام. خو روز رسیم

خوروز رسمی چکن بیر رسّامدان حئکايه ده يازديم. بیر آن قاطار 
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ارين . خو روزالر دونیاسی منی قاطديییمی آناليیرامسسینی ائشیتمه

. يامکو بود موسیقی هاواسیندان اوزاقالشديريب. ايکی هاوالی

الل وار اولسون پار»دئییم، يوخسا « ياشاسین خوروزالر!»بیلمیرم 

  .!يیم.سؤيله« ال وئرن واقونالری!بیرينه اتص -لری بیرريل

 رقندينسم کؤهنلمیش واغزال بیناسی، بوراسی بخارا. بخارانین    

ی لیک، شهردن ده اوزاقدير. بلدچاوسته. چوخ قاالبالیقدير عکسینه

بخارا خط آهنی نیقاالی زامانی تیکیلمیشدير. خط آهن »دئییر: 

یطان ئقاطار ش"اينديکی مکانا يئتیشنده بخارانین دين خاديملری 

سینه مانع شهر ايچینه چکیلمه ندئیه، خط آهنی "ديرآراباسی

 ،له او زاماندان بری واغزال اينديکی مکاندا دايانیباولموشالر. ائ

واغزاال ياخین بیر شهر  ،ر اؤزلری اوچونالقالیر. آمما روس

 «.تیکمیشديلر

 یندهسگوشهنین يالنیز مقدس مکانالری دئییل، هر بو اؤلکه     

الن میزده اومجابی اؤز اؤلکه جوادحئکايه ياتیب.  بیر ویافسانه

مپ ال  عّده بیر ناصرالدين شاه زامانی»دانیشیر:  بئله اينامالردان

ايشیغینی گؤرنده، دئمیشديلر نئجه اوال بیلر کی بیر حباب ايچینده 

دير. ائله ايشیغی ياغ يانمادان ايشیق ساچسین، يقین کی  بو شئیطان

 ر بو حباب ايکی سیمتورکه ساياغی دئمیشديل اتاماعاکی ج

تو لرين بیريندن يئل، او بیريسیندن توسسیم له يانیر،سیواسیطه
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بهه شو -گلیب حباب ايچینده ايشیق تولید ائلیر، اوندا شک

 « ياغسیز يانان ايشیغی قبول ائتمیشلر. آراسیندا

ه برق چکديییندن نون مشهد شهرينمجابی حئیدرعموغلو    

سی ايدی، هم ده حئیدرعموغلو هم برق موهندي: »دانیشیر

الری حئیدرعموغلو دوزلديرمیش. زامانی بو مبا وطهبو مباچی. مشر

ک گؤيچ -د بیر شاعیر گؤزلشروطه دؤورونون بو مباالرينا عايم

 ده بیر بئیت شعر يازمیشدير: بیر خانیمین گؤزلری باره

 انداز استپرم بمبئچشم مست تو مگر ي

 «النسب قفقاز است؟يا ز ترکان صحیح

رلری د قوشولموش شعاييا عمنسه خو يدا حئیدرعموغلو    

يه دوغرو يؤن آلیب، هر کس صؤحبت مشروطه -اوخويورام. سؤز

 بیر سؤز دئییر.  

تاريخی يازيالرا گؤره ائرمنی يئپريم  ،يم کیلیقئید ائتمه    

شجاعتده ستارخانا، ذکادا ايسه حئیدرخان عموغلو ايله برابرلیک 

 ائدرمیش.

ون يو ل يو رقونو اولدوغوموزا گؤره استراحتدن گ بلدچی بو    

ر مکانا آدلی بی« لب  حو ض»سونرا يالنیز هو تئل ياخینلیغینداکی 

 يیمیزدن خبر وئرير. گئتمه
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بینا دئییل.  لی بیرلی بیناسی هئچ ده دبدبههو تئلین ايکی مرتبه    

ر لديواق ديواری او قدر صمیمی و سادهو سوُ تاختا قاپیسی، کرپیج

کی، بیر ائوه قوناق گلديییمی حیس ائديرم. سمرقندين فیروزه و 

کارلیقالری و گونبذلرينی چیخاندان سونرا بخارانین ماوی کاشی

سوُواق ديوارالرينا واله اولموشام. بوراسی سمرقندين عکسینه، 

ر دير. هر يئهگويا گؤيدن أل اوزوب، يئره ياخینالشماق قصديند

 . تورپاق رنگی آلیب اؤزنه

 

 

 
 گؤرونتوسو ارادا قالدیغمیز هوْتئلین ائشیکبخ
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سینه باش چکمک بلدچی بیزی هو تئله بوراخیب، عايیله    

دير. میزين دوغما شهریاوچون اؤز ائوينه دؤنور. بخارا، بلدچی

سوُواق ديوارين دالیسینداکی بینا چوخ شیک و تمیزدير. کیچیک 

له کلی بیر بینادير. پوپسی ايکی مرتبهدؤوره -بیر حیطین دؤرد

حیطه  ن قاپیسی حیطه آچیلیر. قاپینیناورتاق پايالشديغیمیز اوتاغی

 آچیلماسیندان چوخ خوشالنیرام.  

قاش قارالماقدادير. بلدچی هو تئله قايیديب، کیچیک     

لی مکانا گئديريک. يول اوزو آد« لب  حوض»قوروپوموزال برابر 

خصین زامانالر بیر يهودی ش قالديغیمیز هو تئلین أسکی بلدچی

را ون پروسترويکاسیندان سونورباچو ا. قيیرائوی اولدوغونو سؤيله

لرين بیر چوخو لشدی. يهودیروم چتیندا اقتصادی دوُابور

کی اسرايیل و آمئريکايا کؤچدولر، دئییر. دئمک، منیم هو تئلده

لر تک يئرسیز دئییلمیش. لريم، ائوده اولدوغوم حیسحیس

 ايمیش! عايیلهنئجه بیر  عايیلهياشايان سن بوردا گؤره

یسیندا ن آشاغلريبلدچی بیزی پارک کیمی بیر مکانا آپارير. پیلله    

کلی نصرالدين( هئیائششک اوسته أيلشمیش خوجانصرالدين )مال

د يل اوشاقلیغیمدا مالنصرالدينه عابیرينجی گؤرونتودور. بو هئیک

ودور. آياقالريندان سمبوللرين جهلی گولمهبوتون حکمت

توروشوغو و اوستونده اوزو، اؤزل او لری، گولر شموش نعلینوزوي
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ر. ن دوداغینا گولوش قوندورواينسانی ،أيلشمیش عینادکار ائششک

دير. شخصیتنصرالدين اؤزبکیستاندا چوخ سئويلن بیر خوجا

کیچیک   و اوالنسمبولاؤزبکیستانین توريستی مکانالريندا اونون 

 لر ساتیشا قويولوب.ساخسی تنديس

 

 
 نصرالدینین هئیکلیبخارا، خوجا

  

یر بؤيوک بچوخ نصرالدينین هئیکلیندن بیر آز آرالی خوجا    

سینی تیکیلمیش بیناالر دؤوره -حو ووض وار. حو ووضون دؤرد

آلیب. بو بیناالرين  بیری رستوران، ايکیسی دينی مدرسه و بیريسی 

جی يوز ايلینده شهرده -15دير. بو حو ووض میالدين ده خانقاه

ی سین دئیه، تیکیلمیشدير. بلدچيالرين سويو هدره گئتمهآخان چا
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 -ؤکلوک يوُوا باغالمیش لراوستونده لئیلک ا،حو ووضون قیراغیند

ا دير، دئییر. آممکؤتوکلو بیر آغاجی گؤستريب، ديلک آغاجی

. باشقا يئرلرده چیلپاق گؤرونوری بوداقالر -لآغاجین قو 

یندان شیريق پارچاالر آغاج بورادا ديلک ون عکسینه،گؤردويوم

یر. سببینی سوروشدوغومدا يندان سالالنمبوداقالر -آغاجین قو ل

بوردا بلديه مأمورالرينا امر اولونوب هر گون او »دئییر:  بلدچی

دئمک، اينسانالرين «. سینلرشیريقالری آچیب، آغاجی تمیزله

 تاماعاده جلری هر گون زيبیل قابالرينا تؤکولور. بو اؤلکهديلک

ا دا، لری اولسوی حئکايهافسانه گؤرهآراسیندا هر بینانین اؤزونه 

ا و ینماسیلن مذهبی بیناالرين ياخچی ساخالندؤولت طرفیند

عمله  لری سؤزدنتعمیراتینا همت گؤستريلسه بئله، بو حئکايه

 یديیتین دويونلهاماعايه مانع اوالن بیر قدرت وار. جکئچیرمه

شیريق پارچاالری هر گون آغاجدان  اوالن لوسمبوديلک 

 بیر مصداق اوال بیلیر.   يدينمک، منیم بو فیکريمه آتمیزله

 هننین اوزريووضون کنارينداکی مدرسهقاش قارالیبدير. حو     

ايشیق او قدر گؤزلدی کی، اؤزومو بیر حئکايه ايچینده دوشموش 

يمورام. و ياشاديغیم کیمی دوشونورم. بو قدر گؤزللییه باخماقدان د

انی دير. ايشیقالر بو مکسیله چوخ فرقلیبورانین گوندوزو، گئجه

تیک بیر ه رومانوی بیر فضايا چئويريبدير. منجانهرومانتیک و افس
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تنها حو ووض قیراغیندا  -گئجه کئچیرمک ذهنیمدن کئچیر. تک

  ..يیم گلیر.اوتوروب، خیال بازلیق ائتمه

 م.يلیده گئتمه . منگئتمیشايچینه همسفرلريم رستورانین     

 

 
 ووزسی و گونلبِ حوض. گئجه
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ارهب ق هنریمحابی ايرانین رسّاملیجواد شام يئیندن سونرا         

 ده صؤحبت باشاليیر. سین
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 رییاریمچیق قال یایش هر یننسانیمدرن ا
ايوب »لی يئر یرينجی گؤرمهبويون چارشنبه گونو ب    

. نایش بیر بیلمیله تیکاوزاقدان بینايا باخیرام. کرپیج دير.«سیچشمه

نین خوارزم شهري»تريب، دئییر: سبذين گؤبلدچی بینانین گوم

 « بذیسینین گوميیر ايوب چشمهينه بنزهبذلرگوم

 

 
 سیبخارا، ایوب چشمه

 

یدان تاختا قاپ نمیشمیخالنیظامال گول -تام نظمتايلی، ايکی     

ايچری کئچديکده، دئییرم َبه يئنی بیر ناغیلین قاپیسیندان ايچری 

سینه کندير يو، قويو قاپاغینین دستهکئچیرم. بینانین ايچینده بیر قوُ

 ، قويونون آرخاسیندا بیر مزار،دويونلنمیش بیر آلومینیوم وئدره
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البه نجهپمزارين قیراغیندا بیر توغ، توغون باشینا میخالنمیش بیر 

 لیک اولونموشکشدن لوله)بئش بارماقلی أل تمثالی( و چشمه

دا کارلیق اولونموش دؤرد ديوارينسو قیرناالری. بینانین يئنی گچ

  لری.لر و سو مَشکلرده شکیللر، ماکئتشوشه قفسه

 
 لریمشک سوُ

 

 
 یوسوسینین قوُایوب چشمه
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 سیایوب چشمه

 

راديونون گئجه ناغیلالرينا قوالق وئرن کیمی اوانلیغیمدا ج    

   . يرمنین روايتینه قوالق وئربلدچی

ت اماعالیغی دوشور. جچوخ قديم زامانالر بخارادا سو قحط»    

يیغیشیب أللرين گؤيه توتوب دئییرلر: آی آلـاله، اؤزون بو شهره 

پ بلدچی ائله صمیمیتله دانیشیر کی، دئییرم بَه ائله ال« سو يئتیر.

ديزه چؤکوب، گئنه ده بخارا  کناريندااينديجه قويونون 

بیر  مین»بیلمیرم جک. يهلرينین جوشماسینی تانريدان ايستهچشمه

 .یندا ياشايیرام يوخسا گئرچک دونیادالری دونیاسحئکايه «گئجه

 سؤزلرينین آردينا قوالق آسیرام. اونون ديققتله
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انی رير. پئیغمبر ايسه بورآلـاله ايوب پئیغمبری بورا گؤنده»     

 نینگؤره چشمهلره آنجاق علمی آنالیزبیر چشمه جو شور.  قازيب،

 وسونرا بخارانین سوي سويوندا معدنی يو د عنصری وار. بو سوُدان

سینین سويو شیرين و شو ردور. تکجه ايوب چشمه عومومیّتله

ديريب، نین اوستونده تیکمور بو بینانی چشمهلیدير. امیرتئیايچمه

 .«رنوومرمت اول خاراب اولموش و گئنه ده آمما سونراالر

 لره دوغرو اوزالديب، بخارانینکی شکیلدهألینی قفسه بلدچی    

شی وه باسی دهبخارانین قديم خريطه»سینی گؤسترير: خريطه

اوستونده  يیشیلیب. خريطهيدی. اينديسه بیر آز دهشکلینده

 سیاووش ارگی دهنیب. خريطهلری عالمتلهبخارانین چشمه

جی چشمه حضرت ايوب -12شیر. يئرلهگؤزونده نین وهده

 114چشمه وارمیش. قرآنین دا  114دير. قديم بخارادا سیچشمه

 «سی وار!سوره

جی، يعنی -12سی خريطه اوزرينده حضرت ايوب چشمه    

لی جغرافیاالرين يئر وه کويررونور. دهمقدس بیر عدد اوستونده گؤ

سی ده شن بخارا شهرينین خريطهده يئرلهیندير. کوير اقلیمحئیوانی

منه چوخ ماراقلی گلیر.  اوچون وه باشی شکلینده اولدوغوده

چشمه آديندان آرتیق بیر آد گؤرمورم. قاالن 103يه باخیرام. خريطه

نین کهسی وار. بو اؤلنین يالنیز خريطه اوزرينده نومرهچشمه 11
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د دينی بیر روايت ائشیده بیلرسن. بو هر اؤنملی يئرينه عاي

لرين دوغرو يوخسا يالنیش اولدوغونو بیلمیرم. آمما روايت

تی اماعاج نیننظره گلیر بو اؤلکه لر اساسیندا،م روايتیيیائشیتد

 پرستلییین اؤزل بیر يئری وار.آراسیندا خرافه

 

 
 سیخریطهبخارانین 

 

نین قیزيل اوردوسو جی ايلده شوروی-1920»بلدچی آرتیرير:     

می آغیر ئديکده سو سیستگون دالبادال بخارانی بو مباردومان ائله  3

 99 گؤره ناضرر گؤرور. ساواشدان سونرا وبا مرضی تاپیلیر. او

لر تا وبا مرضی يايغین )اپیدمیک( اولماسین. نی کور ائلیرچشمه

 خلق جمهوريتیدک بخارا حؤکومتی جو ايله-1924 ند-1920

 بخارانین جمهور باشقانی الـله خواجهفیضب و نواعالن اولو
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جو ايلده شوروی حؤکومتی اورتا آسیانین -1924اولور.  تعیین

يیشیب، تاجیک ديللی ايکی شهر، يعنی سینی دهجغرافیا خريطه

الـله بخارا و سمرقندی اؤزبکیستان تورپاغینا قاتیب و فیض

هايت، اولور. ن خواجه اؤزبکیستانین جمهور باشقانلیغینا منصوب

نی اؤلدورتدوروب، الـله خواجهجی ايلده استالین فیض-1937

 «  يه تبعید ائلیر.اوشاقالرينی سیبری

دوغوندان د اولنون آرخاسینداکی مزارين کیمه عاييوقوُ    

ندا دير. مزارين باشینین معللیمینین مزاریامام بخاري»سوروشورام. 

ش بئ ینتوغ اوسته پنجه عالمتی گؤرورسوز. بو پنجه، اسالم

 «ودور.سمبولاؤنملی 

دک جو ايله-2010 دان-1960ده وارداکی بیر خريطهبلدچی دي    

لرينی گؤستريب، دئییر: روماسی مرحلهسینین قوُاو رال درياچه

اکولوژيک بیر فاجیعه  کی دئمک اوالر دهبارهسی او رال درياچه»

ه( روماسینین اصل سببی پخته )پنبنین قوُاوز وئرمیش. بو درياچه

 و ولونماسیحسابسیز استفاده ا -دان حدسیزسوُاوچون  أکینی

نین سیاورمیه درياچه«. الرديربونونال باغلی يئرسیز سد ويرما

 سی ياديما دوشور. فاجیعه
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ايکی او ووج حضرت ايوب  -دان چیخمازدان اوّل بیربینا   

يوندان ايچیرم. تیروئیديمه فايدالی اولماسا دا سینین سوُچشمه

لی ائتدی بلکه..! خوجا دانیالین شفاصبريمین چوخالماسینا يارديم 

 سینین سويوسويونون دادی توُرشا چالیردی. آمما ايوب چشمه

و لیک، بائوده ايچديییم سويون طامینی وئرير. اوسته همیشه

يی يچمهلرينین سويونو الرينی يئییب، آدلیم چشمهنین يئمکاؤلکه

 ده اؤزومه واجیب گؤرورم. 

ده عصرجو -9يوال دوشوب،  سیندن پیاداايوب چشمه    

نین مزارينا ساری گئديريک. تیکیلمیش اسماعیل سامانی

ينین بخارا شهرپايیزالمیش يارپاقالر گؤزلريمیزی توماراليیب، 

 يونگول و تمیز هاواسینی نفس آلیريق. 

بو محتشم بینانین ايچینده، تورپاق آلتدا ياتمیش شخص     

. بیر آن ديرسیرسلسلهسینین سبیرينجی نصر، سامانی سوالله
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اؤزومه دوشونورم:  -سیز گؤزللییینه دالیب، اؤزمزارين میثیل

ديب و گئ -لیبگئدر دونیادا گ -لر بو گلدیلر و حؤکومتسوالله

 میشلر. تاريخده و گؤز اؤنونده قاالرقیبیرينه وئر -يئرلرينی بیر

نانین یاوالن يالنیز هنرمندين ياراتديغی اثرلر اولموشدور. بو گؤزل ب

و  وه سودولرينین ماالتی تورپاق، دؤيولموش کولش، دهپیجکر

سی هؤرمه نؤوع کرپیج 18داندير. بو بینانین يومورتا قاريشیمین

 )آجر کارلیغی( وار.
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 سیهؤرمه بینا ایچیریسینین کرپیج
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 نین مزاریاسماعیل سامانی

 

نین مزاريندان گئنه پیادا يوال دوشوب، قديم اسماعیل سامانی    

زامانالر بخارا شهرينی حاصاراليان ديوارين کناريندان بو شهرين 

نه چاتیر. جی قر-16وارين تاريخی، میالدين بازارينا گئديريک. دي

 دروازاسی وارمیش. 12أسکی زامانالر حاصارين 
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 بخارانین حاصار دیواری

 

ديواردان بیر آز آرالی بخارانین بازارينا گئديريک. تاشکند و     

سمرقندده گؤردويوموز کیمی بو بازارين دا نئچه بؤلومو وار. 

گؤيرتی و سايره.  -چؤرک، لبنیات، خشکبار، أت، گؤی

 لیک، بازارينديالر. اوستهساتیجیالرين يوزه دوخسانی خانیم

ن ديققتینی چکیر. يئرده يیزلییی گئنه ده همسفريمیز مهرينتم

  هئچ بیر شئی گؤرونمور. خشکبار بازاريندا آتیلمیش زيبیل آدلی

قابی نین کونجونده کول قابینا بنزز بیر زيبیلهر بیر ماطاح تاباغی

 ياراشديريبالر. 
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 بخارا بازارینین بؤلوملری
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 ا، چارشی بازاربخار

 

ه یش، يول اوستمبازاردان چیخیب، افراسیاب شهرينه گئتمه    

 -خانقاه وضوباالی حو  ده تیکیلمیش جی عصر-18بخارانین 

ی يینه گئديريک. بو بینانین ائیوانینداکمچید بیناسینین گؤرمه

يالنیز  انبو بیناد لر چیلله ساخالرمیشالر. اينديسهلرده صوفیحجره

رنلشديکجه مد هماناولونور. دئمک، ز ستفادها يئرينهمچید 

اماز قیلماق نه نيودير. ايندی بئش ائلی کسیلمکدهلرين ده نسصوفی

قاپیسی بوتون مسلمانالرين اوزونه آچیقدير. بو مچیدين اوچون 
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دا باشقا مقدس مکانالر کیمی سو توپالماق اوچون  مکاندا  بو

 .وارض وحیطده بؤيوک بیر حو و

 

 
 خانقاهیض وباالی حوْو

 

خانقاهی ترک ائديب، بیرباشا ريگستان مئیدانینداکی سیاوش     

 ئتسو وأرگی )بخارا أرگی( آدلی بیر قااليا گئديريک. بو قاال 

ش، الکین رمیگئرچکدن بیر قاال کیمی قولالنی دن قاباقینحؤکومت

 اينديسه يالنیز توريستی بیر مکانا چئوريلیب. قاال قاپیسینین ايکی

 خانهرهالرين اورتاسینداکی نقّارهنیناره و میر جوت مطرفینده بی

ن، نین دئديیینه گؤره جشريگستان مئیدانیندان گؤرونور. بلدچی

اره چالیب، لر اورتا ائیواندا نقّچیارهنقّ ،لردهعزا و ديگر عنعنه
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. بخارا لراو اليدان آگاه ائدرمیش اوز وئرمیش تی يئنیاماعاج

ن لرده گؤروننارهیحرم خانیمالری ايسه محاکیمی همین ائیواندان، 

 یشلر. قاالنین گؤرکمی ذوذنقهمعجرلرين آرخاسیندان تاماشا ائدرم

قرن  4نین دئديیینه گؤره دير. بینانین کؤکو بلدچیلیندهشک

يه قايیدير. تاريخ بو يو ساواشالردا قاالنین اوست میالددان اؤنجه

موز بینا ايندی گؤردويو يیخیلیب، تیکیلمیشدير. جهلربؤلومو دفه

میخلی قاپیسی گول لینمیشقرندن، قاراآغاجدان دوزه جی-18

جو قرندن قالیر. من أسکی تاختا قاپیالرين وورغونويام. -19ايسه 

بو قاالنین قاپیسی اوشاق چاغالريمدا گؤردويوم کروانساالرين 

 قاپیالرينی ياديما سالیر.  
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 ونخیريق. يولقالقااليا  ،و يوخاریقاپیدان ايچری کئچیب، اوز    

یک دوستاقالری سمبولزيندان ايچینده  طرفیندهايکی  هر

اؤزو اؤزلويونده  –منجه  –يیم سیخیلیر. دونیا گؤردوکده اوره

نین لکهر هر بیر اؤبؤيوک بیر زيندان اولدوقدان عالوه، مدنیّتله براب

بیر آدلی  يد زيندانالری اولموشدور. دؤولتده اؤزونه عا

ینده ست چرچیوهی مدنیّ«زيندان»قورولوش تکوين تاپاندان بری، 

  .يرلنديرمک اوالرگؤروب، ده

تانین اؤزبکیس نه ايسه، اؤز سؤزوموزه قايیداق. قاالنین باشیندا    

لر ايچینده، قولچاقالر )اؤزبکجه عروسچا( موسیقیسینی کابین

اتیشا س فضادا بیر آچیق آيری أل ايشلرينی -لر و آيریدوزیسوزن

 قويوبالر.

رک حاصاردان اوزاقالشیب، هاوا توتقوندور. پوپک گولوشه    

دئییب، قاالنین باشقا طرفینه دو غرو گئدير. « خیلی بامزه است»
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دئديیی هانسیسا بیر مکانا باخماق اوچون « بامزه»منسه اونون 

 هریش سیاوش قاالسینین حاصاريندان بويالنیب باخیرام. بخارا

یر قالردا فیروزه رنگینده بنین آياغی آلتدا قالیب. بلدچی اوزاقاال

رن دی! مدیمسج گونبذنیم»، دئییر: يبستربذی گؤگومياريم

بذين وممیشم. گئله بیر معمارلیق گؤرمهجن بهیايندي« معمارلیقدير.

ب، لیبدير. ياريم گومبذه دالیینه دوغرو يؤنهياريسی بینانین ايچ

ئله گلیر کی،گؤيه دوغرو چکیلن گومبذلره یمه ام.  بیر آن ذهنقالیرا

 لیغیاستعال يا همن متعال رن معمارلیققارشی بو مد

له بیل . ائبلکه آال چکمیشسو -سو روغونسئندئنتاللیغی( )ترئ

چ اوزونو ه ايز محورينده فیرالنیب، بو دفؤبذ بیر کوره کیمی اومگ

بذين م. بو گویر. سان کی اينسان اؤز ايچینه دالده نومايیشه قو يور

ن آختاريشینی )حالّ( ، ياريسی ايسه ايچياريسی گؤی )تعالی(

 ودور. سمبول

لری، ياريمچیق باز ذهنیم يارمچیق قالمیش سئوگیخیال    

بذ گومچیق قالمیش هنری اثرلری ياريمقالمیش کیتابالری، ياريم

ه ايشد بیر هر توتدوغو نسانيمدرن ا ايله توتوشدورماقدادير.

 میش عجبا..!؟ریياريمچیق قال
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 بذ مچیدیگومیاریم

 

یر. الندآ آغاجی سکساوولقاالنین باشیندا تکجه بیر آغاج وار.     

شورام. او ايسه معناسیندان عالوه وبلدچیدن معناسینی سور

سکساوول يعنی آران آغاجی »يیر: سینی ده سؤيلهآغاجین حئکايه

انیندان ون قسیاووشيه بیر قطره دشت(. دئییرلر بو نؤقطه )درخت  

دير! قاندان عجیبه«. آغاج گؤيرمیش او دامالدان بو و داممیش،

 رير..!  هآغاج گؤي
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 سکساوول آغاجی

لکی اوّگاهی هله ده قاالنین باشیندا بخارا حؤکمرانینین تخت    

 هده ايکی گون تختهفتهر. حؤکمران قالی ،میشمهيأل ده حالیندا

لری ين ائلچیلر، اؤز زيارتچیلری و همچنین آيری اؤلکهچیخیب

 نختیت گاهین گیريش يئريندهرمیش. تخت)سفیرلری(له گؤروش

یمین للوقچوالر حاکاوزونده، ديواردان بیر پرده چکیلیبدير. قوُاوزبَه

 -بنین آرخاسیندا دايانیب، يئییسین دئیه، بو پردهاوزونو گؤرمه

سه نکی قوللوقچوالرا وئررمیشلر. ندايچمه لوازيمینی ايچريده

ی قوللوقچوالرين گؤزوندن گیزلی ذهنیمه گلیر بو پرده حاکیم

ین گؤزوندن حاکیم ق اوچون يوخ، بلکه قوللوقچوالریساخالما

 نین شعری ياديما دوشور: اؤرتولو ساخالماق اوچون ايدی. سعدی

 تر درويش کوشبه پوشیدن س 

 تر خدايت بود پرده پوشکه س 
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 گاهتخت
 
 

 
 کی پردهاوزوندهگاهین اوزبهتخت
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ریگستان مئیدانیدان وشوقاالنین گؤرون
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 جوزلو بیر میدادسیلن اوُ زامان؛
جو -19سیاوش قاالسیندان چیخیب، ناهار يئمک اوچون      

اق رستورانا گئديريک.  بلدچی بیر گون قاب -قرندن قالمیش بیر ائو

سوُواق  نرستوران بخارانی -رئزرواسیون ايشلرينی گؤروبدور. ائو

ن یقاپیالری اوالن داريسقال دربندلرين کاریديوارالری و کنده

ظره نشیب. بعضی ديوارالرين سوُواقالری تازاالنمیش يئرله بیرينده

دربندی آدديمالياراق حقیقتاً قديم زامانا  بو يلو زوناوُگلیر. 

دؤندويومو حیس ائلیرم. أسکی بیر قاپینین اؤنوندن راحات کئچه 

ر اوجوزلو بیبیلمیرم. دايانیب، قاپیدان شکیل چکیرم. زامان، 

گوللرينی،  کیالرينین اوستوندهمیخقاپینین گولسیلن کیمی میداد

 ده، هم گوللرين، هم  دهکارلیقالر کیمی سیلسه آشاغیداکی کنده

الیر آز ق .بیلینیر قاپی اوزريندههله ده کارلیقالرين ايزی کنده

وخ گؤيلوم چ «سی..!آی ائو يییه»يیم: سسله،دؤيوب کئچیب قاپینی

 ... م. آمما حئییفوو گؤرلر اولدوغونيیر قاپی آرخاسیندا نهايسته

  

 
 



159   ■رقیه کبیری 

  

 

 
 

رستورانین حیطینده سوواقدان تیکیلمیش اوجاق و تندير  -ائو    

چوخ خوشوما گلیر. سمرقندين کاغیذ کرخاناسیندا قیزالر بونا 

لیک، اوخشار بیر اوجاغین اوستونده يئمک پیشیريرديلر. اوسته

سمرقندده گؤردويوم اوجاغین ياناجاغی او دون ايدی. آمما بو 

ییی گؤرونور، الکین اوجاق کشلاوجاغین ايچینده گاز لوله

لری تنديرين قیراغینداکی مطبخده پیشیريرلر. سؤنوکدور. يئمک

منسه دايانیب تنديره و اونون قیراغینداکی اوجاغا باخیرام. بلدچی 

يیمیز اوچون آچیب، ناهاردان سونرا يئمه یمطبخین قاپیسین

 کی ايکی قوُللوقچو خانیمابازاردان آلديغی قو هونالری مطبخده
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تنديرين قاپاغینی گؤتوروب،  ،وئرير. مطبخدن باخان خانیمالر

 ديققتله اونون ايچینه باخديغیما گولوشورلر. 

 

 
 ائو اوجاغی و تندیر

 

ايچری کئچیريک. ائوين چوخ صمیمی و گؤزل بیر فضاسی     

تی يیر. حوار. هارا باخیرسان، آنتیک اشیاالر و پالتارالر گؤزه ده

ساپا دوزولموش قیرمیزی بیبرلر بئله ديوارالرين بیريندن آسیلیب. 

جا وروپالی توريست ده باالرستوراندا بیزدن عالوه ايکی ا -ئوبو ا

شیب، چای ايچیرلر. بو ائوين قوناق ده أيلهسینبیر میزين دؤوره

مک اوچون يالنیز بیر اوتاغی وار. اونا گؤره قاباقجادان رئزرو ائله

 . رالزيمدي
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، رشوالریلری، تومیز اوستونده اؤزبکیستانین اؤزل يئمک    

اوتاغین دکوراسیونو  آرتیق،لردن . يئمکدئسرلری دوزولموش

ی هاواس -حالائو  آرتیق داها نرستوراندا خوشوما گلیر. بورانین

یه یلری هله مطبخدن ائشوار. آنجاق ائو صاحیب يا صاحیب

 -چیخمايیبالر. يالنیز ايکی قوُللوقچو مطبخ و اوتاق آراسیندا گل

 سینده هنرمندين جمعیتمجابی يئمک سوره جوادديلر. گئتده

هنرمند توپلوم تعريف »دان دانیشیر. مقامايچینده يئر آلديغی 

ديیی استانداردالردان يوخاری قالخمالیدير. شاملو، سپهری، ائله

شیر نوايی، اولوغ بیگ، حافظ و سايره، علیالشعرای بهار، امیرملک

 او رتابابهر اينسان او رتاباب دوُرومدان يوخاری قالخمیشديالر. 

ید جک. قئزدن ايتهگؤ و قالیرسا، اوندا سورويه قاريشیبدوُرومدا 

کی، بو مقامین هم مثبت، هم ده منفی يؤنو وار.  ائتمک الزيمدی

منفی يؤنونو گؤسترمک اوچون هیتلری، رضا شاهی و اونالرا تای 

استاندارد دورومدان يوخاری  ال چکمک اوالر.باشقاالرينی مث

قالخماق اوچون هنرمند اؤز فرديتینی قو روماقال برابر، ياشاديغی 

تین جمعی اماعاپلومو دا تانیمالیدير. بیزيم فردی آلین يازيمیز، جتو

دير. استاندارد دئديیین مؤوضوع هانسیسا ايلگیلی لهآلین يازيسی

 « دير.نین يئکونالشماسیدؤوران ظرفیتی
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 رستوران -ائو

يئمکدن سونرا بخارانین قديم حاکیمینین يای سارايینا     

دير. قاپیدان «ی ماه  خاصهستاره»سارايین آدی  -گئديريک. باغ

 یلقارشیالنیريق. اونالر تورپاق يالايچری گیرجک طو ووز قوشالر

قوشالری  وزنیرلر. بلدچی دئییر: بو طو ولهکرديلرين ايچینده ائشه

 بیر تصنیف ،الر. اؤزومدن اختیارسیزرچتیرلرينی باهاردا آچی

 ديلیمین اوجونا گلیر: 

      هر زمان برخود نظر بودش سراپا   

 نخوتش افزون شد ازآن چتر زيبا

 خبر از کار دنیابی

      که خود مفتون هر نقش و جمالم من

 هر زمان پابند يک خواب و خیالم

 م گرم تماشادخوش بُ
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 .پای زشتش شد هويدا.. فزون غرور او، ،شد ز شور او چو

 

 
 

بیر اؤز آياقالريما باخیب،  بیر ده طو ووز قوشالرينین آياقالرينا     

سمیرسیز قوشالردان اوزاقالشیرام.  -سیزباخیرام. سونرا سس

. بلدچی ديربخارا حاکیمینین ائوينی سئیر ائتمک هر ايشدن يئی

 سارايین تاريخین بئله آچیقاليیر:

-1917دور. بینا او وشیرين مراد اوستادماری بو بینانین مع»    

مئتر مربع بويوندا بیر پارچا  35 سینده تیکیلمیشدير.سوره 1911

لری ردن، لوستالری روسیهاؤزبکیستاندان، موبل توخونموش فرش

 دير. بخارا امیرينینسیندنلری ايسه ژاپن اؤلکهورشودان، چینی

ی ماه  ستارهدن بو سارای ايدی. او اوز خانیمیسینین آدی ستاره

 «آدالنیب. يعنی اؤزل آيین اولدوزو!خاصه 
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 نین نیشانیی ماهِ خاصهون سَردیسی و ستارهاوْوشیرین مراد



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  166

 

 

 

 

 نین ياراديجیسی شیرين مراداو وايیی ماه  خاصه سارستاره    

 یمیندهبیچونون روس معمارلیغی تورپاق آلتینا گئتسه ده آنجاق ا

هله ده  قتیکديیی بینا بیر هنری اثر کیمی بیر قرندن آرتیق اوالرا

 . تورپاق اوزرينده دوُرور

اولدوغونا  شخصیتنون نئجه بیر اؤزل آيین اولدوزو    

شیرم. يقین کی حاکیمین گؤزونده گئجه گوندوز پاراليان فیکرله

ايمیش کی اونون اوچون بئله بیر سارای حصر  بیر اولدوز

 اقتصاد و قدرتسن  شیرم، گؤرهيانیمدا فیکیرله اؤز اولونوب.

لر ه نهنلري«ی ماه خاصهستاره» لرباخیمیندان ضعیف اوالن کیشی

  !..رلرتقديم ائد

ون شکیلینی چکیرم. منه ائله گلیر کی، شیرين مراداو و    

ويو ر توتموش آغاجین بیر سیبوداقالرينی تنديسین باشینا چت

 يیر!تنديسه بنزه

ی آدل« چهار منار»بخارا حاکیمینین يای سارايیندان چیخیب،     

، روق دربندلردن پیادا يوال دوشوببوُ -روقبیر مکانا گئديريک. بوُ

اشکند رکن تانچايا يئتیشیريک. دربندلرده گئدنهايت بیر مئید

بو دار دربندلرده بئله ديققتیمی  مسئلهبیر شهرينده گؤزومه گلن 

 دسلیقهبلییی چوخ کشکی گاز لولهلريندهکوچه نینچکیر. بو اؤلکه
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میش. شلهکار ايتصنع بیر ناشی دير. ائله بیل بونالریسیزؤندمو ي

یینه او  قدر ديققت وئريلدي زللیینهؤگبورادا توريستی مکانالرين 

لری افتضاح و لیککشگؤز قاباغیندا اوالن گاز لوله رغماً

لر لیککشرکی بو چیرکین لولهدير. منه ائله گلیغیرپروفئسیونال

له بیر بئ. آغیز بوزورلر يه ياتیم سوواق ديوارالريناتاريخین اوره

 نور. وقوما توخوذؤمک رنیزمه دويونلهمد سنّتیچیرکین وضعّیتده 

یرينین ب -لیب و بیرناره گؤيه دوغرو يؤنهیايکی جوت ائکیز م    

داکی نین باشیننارهیکناريندا دايانیبالر. قاباقداکی بیر جوت م

ه ناره ايلیکیچیک فیروزه گومبذلرين طرحی آرخاداکی جوت م

بو »يیر: هسینی بئله سؤيللرين حئکايهنارهیدير. بلدچی بو مفرقلی

 نیازگولجی ايلده -1807ناره مدرسه دروازاسی ايدی. یدؤرد م

ستانا هندو نیازگول. میشلری تیکديرنارهیآدلی بیر تاجیر بو م

لر گؤرور. بو نارهیمقصديله گئدير و اورادا بؤيوک متیجارت 

لری چیکین قیزالرين ائلتاجیرين دؤرد يئتیشکن  قیزی وارمیش، ال

ناره تیکديرير. اوندان سونرا ی. او اوزدن هر قیزين آدينا بیر ميوخ

 « قیزالرا ائلچی گلیر و...

اؤزومه دئییرم:  -بو شیرين حئکايه چوخ خوشوما گلیر. اؤز    

ده بیر غیرمقدس ناغیل دا ديک قالديق، نهايت بو اؤلکهاؤلمه»

 «ائشیتديک!
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تونده بیر یرينین اوسبالر. بلر يوُوا قورولرين باشیندا لئیلکنارهیم    

باخسام دا آنجاق هانسی قوش  . بوتون ديققتیملهقوش اوتوروب

 دير و اسالم کريمو وبلکه ده لئیلکاولدوغونو سئچه بیلمیرم. 

دئديیی کیمی بیر آياغی اوسته دايانیبدير. لئیلک يوخسا آيری بیر 

قوش اولورسا اولسون، آنجاق ندنسه نیمايوشیجین هئیکل قوش 

 )مرغ مجسمه( آدلی شعری ذهنیمدن کئچیر: 

 ی ماسرا م مرغی نشسته بر سر  با    

 درخت کاج خ مرغی دگر نهفته به شا    

   و... الخ.    

ثیر أسیزلیک حیسی حقیقتاً هامیمیزا تامنیت و تهلوکه دهبو اؤلکه    

. قاالبالیق خیاوان يا بازارالردا چانتاوی برک برک سیخیب بوراخیر

ندا سه، اوسیزلیک حیسی ياشامیرسان. ائلهساخاليیب، امنیت

 لئیلک! حاجیياشاسین بیرآياقلی دايانمیش 

 ياشاسین باريش و امنیت! 
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 سفر در وطن، خلوت در انجمن

 )بهاالدين نقشبند(

 

بخارا شهرينده کئچیرديییمیز سو ن  جومه آخشامی، ونبو گ    

ی نيله تاشکنده گئديب، گئجهدا طیاره-9گوندور. گئجه ساعات 

 يیک.جهدا تهرانا دؤنه- 8:30هو تئلده قالیب، سحر ساعات 

ن يبهاالدين نقشبنديیمیز بیرينجی مکان جهون گئدهبو گ    

بو مزاری  نا تایدير. بخارانین بوتون مقدس مکانالريمزاری

یر لو بين بؤيوک بیر پارک کیمی مکاندا سو ايله دو لهچئوره

بؤيوک اقلیمی اوزوندن بو  یض وار. بخارانین کويروحو و

 و يینین قاباغینی آلیبه گئتمهسوُيون هدر (لرگؤل) الرضوحو و

يؤندم  -ق اوچون بیر يو لن بری سُو توپالماأسکی زامانالردا

الرين سويو، سو يولالريندان آخیب گلیب، بو ياغینتی. راولموشال

ضالرا يیغیشیر. سمرقند و بخارادا گؤردويوم سو يولالری وحو و

 دير.یيسشهر معمارلیغیندا گؤزل ايشلردن بیر
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 لالریسوُ یوْ حوْووض و 

کرپیچله هؤرولموش بیر بینانین ايچیندن کئچیب آرخا حیطه     

و حاصارالنمیش اوست لهمعجر آغ ينبهاالدين نقشبندگیريريک. 

یر. شئردن اوجا بیر مکاندا يئرلهآچیق مزاری حیطین او رتاسیندا ي

حیطین اوچ ضلعی بو يوندا تیکیلمیش ائیوانی، بیر نئچه 

گؤزه چارپیر.  الریپیکارلیق قاو کنده خاناسییللهچ

الرين تازا قاپیالری بینانین يئنی مرمت اولدوغوندان خاناچیلله

 حئکايت ائلیر. 
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 رموش توت آغاجی )دیلک آغاجی(قوُ رین ائشیک حیطی ومزا



173   ■رقیه کبیری 

  

 

 
 الن توغین مزاری و مزار باشیندا پنجه یئرینه نار نیشانی اوبهاالدین نقشبند

 

کی کیمی بو مکانالردا تو رپاغا تاپشیريالن اؤزل بلدچی همیشه    

خ چو»رک، آچیقالما وئرير: يهلر سؤيلهد حئکايهينسانالرا عايا

الرين بورادا ياشاديقالرينا گؤره بو قديم زامانالر هندوستانلی
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ان عارفسونراالر  آدينا تانینیرمیش. هندوان قصریمکانین آدی 

جو قرنده -19بو بینا  گؤردويونوز آدالندی. ايندی قصری

 ن نقشبندبهاالدينین باشچیسی . نقشبنديه طريقتیتیکیلمیش

. خواجه رجی ايلینده دونیايا گؤز آچمیشدي-1318میالدين 

محمدبابا سماسی  کی او عصرين تانینمیش عاريفلريندن ايدی، 

بیر  اؤزلن ين اؤنوندن کئچنده دئییر بوراداقصر هندوانبیر گون 

يوک بؤ يینهجايیسی گلیر. بو ايیین صاحیبی گله اينسان

عاريفلريندن اوالجاق. محمد )بهاالدين( دونیايا گلندن اوچ گون 

، نین حضورونا آپاريبسونرا آتاسی اونو خواجه محمدبابا سماسی

يیر. بابا سماسی بهاالدينی گؤرجک دوعا ديله -اوندان اوغلونا خئیر

و نین ايیسی گلیرمیش. بدان همین بو کؤرپهندوانقصر ه"دئییر: 

  "جک.کؤرپه بخارانی اسالم مرکزينه چئويره

 بؤيوک عصرينینالدين بو يا باشا چاتیب و اؤز بهاالدين    

میش: بو اي وئرديیی درس لرينهدعاريفلريندن اولور. اونون شاگیر

 ايله راضیالشا 10، ذکر جهریاو  سفر در وطن، خلوت در انجمن.

ايدی.  «دل بیار و دست بکار»تیسی اصل اؤيره ستادينبیلمیردی. او

بهاالدين دئییردی کی، گرکلی دئییل بیر صوفی طريقت يولوندا 

                                                            
10 ذکر جهری: اوجا سسله عبادت ائتمک و ديندارلیغی ظاهری و ريايی  - 

  داورانیشالردا گؤسترمک.
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لريندن أل اوزسون. سئیر و سلوک ائتمک اوچون ياشامین نعمت

الر ن هامیصوفی ده سايیر اينسانالر کیمی ياشامالی، معاش اوچو

قورمالی و عومومیّتله ياشامال برابر  عايیلهلی، مهکیمی ايشله

سی يعنی شريعت، طريقت، معرفت و لییین دؤرد مرحلهصوفی

 « دير.حقیقته چاتمالی

 یقمچيخانانین ياردانیشاراق پوپک ائیوانداکی بیر چیلله بلدچی    

ن سونرا دآچیق اوالن قاپیسینی آچیب، ايچری کئچیر. نئچه ثانیه

پالتارالری گچه بوالشمیش حالدا ائشییه چیخیب، اوست باشینی 

ک آلوده شد پوپ»رک دئییر: يیر. بلدچی سؤزونو کسیب گولهتمیزله

« آلوده»اونون سؤزونون آرديجا هامی گولوشور. «. به گچ روحی!

ريمدا گرگین و بعضاً ده بیر جور منفی سؤزو منیم اوشاقلیق چاغال

 لودهآعاشق بیر اينسانا نردی. مثال لیق آنالمیندا ايشلهباغلی

. لره معتاد اوالن بیر شخصهدئیرمیشلر، هم ده مثاًل نارکوتیک ماّده

ن دنیر)بیر شئیه، او جملهاينديسه عوموماً بیر معنالی ايشله

لیک ده سن صوفیگؤره: اؤزومه دئییرم -بوالشماق(. اؤز يهسئوگی

 لیک )گرگین باغلیلیق( دئییلمی؟هبیر جور معنوی آلود

رسیز کی بیلی»ه باشا چاتمايیب: سل روايتی هلنین ناغیلبلدچی    

جی ايلین -1318الدين نقشبند مقدس بیر عدددير. بها، 7

نین يئددينجی گونونده آنادان اولموش. يئددی يئددينجی آيی
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ا ايسه دار  د. يئتمیش ياشینمیشوتؤولوکله أزبرلهدا قرآنی بياشین

يری( و . بهاالدين يعنی بهای  دين )دينین دهفانینی ترک ائتمیش

نقشبند ايسه )ناخیش ووران( اونون لقبی ايدی. پارچاالر و 

. بهاالدين وصیت ی ناخیشالماق اونون أل صنعتی ايمیشلرعلَم

ن سین. اونوبینا تیکیلمه اونون مزاری اوسته هئچ بیر کی میشدیائله

 ه عالمتی )تَسنّون اهلینین بئشمزارينین قیراغینداکی توغدا پنج

و: شهادتین سؤزلری، ناماز، زکات، او روج و سمبولفرضی دين 

نقشبنديه طريقتینین  ،حج( يئرينه نار عالمتی گؤرونور. نار

لون رمزی بئله يو زولور کی، نقشبنديه سمبولودور. بو سمبو

 -لری کیمی هم آرتیرالر، هم ده بیرنهنین مريدلری نار دهطريقتی

 .« ده اولورالربیرلريله سیخ عالقه

رينین دوزی ايشلقاباقجا گئتديییمیز بیر چوخ مکانالردا سوزن    

ئییر: د لرينی گؤرموشم. همسفرلريمین بیریطرح «نار»اوستونده 

قضادان بو طريقتین مريدلری هئچ ده نار کیمی چوخالمايیب. »

 « نفر دونیادا مريدلری وار. 2000جمعینده 

يام کی اينترنتده بهاالدين نقشبنده گؤره اوخودوغوم آرتیرمالی    

لر خینه گؤره فرقلی تاريخده اونون دوغوم تارينئچه مقاله

روايتی « ياش 70آی،  جی-7جی گون، -7»نین یيازيلمیش. بلدچ

 اوسته دوشمور.  -لرله اوستاو مقاله
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مزارين حیطینده قوروموش بیر توت آغاجی وار. بلدچی     

يی ديله»گؤستريب، دئییر:  یآغاجین ايکی قوروموش هاچاسین

اوالن آدامالر بو ايکی هاچانین اورتاسیندا دايانیب، تانريدان اؤز 

ئجه نجی حج سفرينده بیر گديلکلرينی ايسترلر. بهاالدين ايکی

يوخوسوندا حضرت ابراهیم پئیغمبری گؤرور. پئیغمبر سوروشور 

ی بهاالدين دئییر: هله ک .؟بس سن بخارايا نه تؤحفه آپاراجاقسان.

وئريب، دئییر:  11. ابراهیم پئیغمبر اونا بیر آغاج دالیم بوشدورألی

ندا بیر يبو آغاجی أکسن بار وئرر. بهاالدين يوخودان آيیلیب، کنار

دالینی گؤرور. بخارايا دؤندوکده اؤز باغیندا آغاج  ینینتوت آغاج

دالینی أکیر، و آغاج بار وئرير. ايندی بو يلو اولمايان خانیمالر و 

ينلر گلیب آغاجین هاچاسی آراسیندا دايانیب، آيری ديلک ايسته

 «يیرلر.سینی ايستهآرزيالرينین حیاتا کئچمه

 ده ائشیتديکلريمه آرتیر. االهه ايله منئنه گبیر مقدس حئکايه     

نؤوبتی حالدا هاچانین اورتاسینا کئچیب، شکیل چکیريک. بیلمیرم 

لريمی ورد ايله يی وار يوخسا يوخ، آمما من ديلکنین ديلهاالهه

ئله میشم. بونونال بدئییل، آنجاق چالیشماقال ألده ائتمک ايسته

له ياناشماغی دا تهمیشه اينسانالرين اينامالرينا حؤرم

 . اونوتمامیشام

                                                            
.دال: بوداق، شاخه - 11  
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يدی. دؤورو بو مکان قاپالی سو وئت»بلدچی آرتیرير:     

یسی استقاللدان سونرا، هم مرمت اولونوب، هم ده قاپ

  «.لرين اوزونه آچیلیبتوريست

يکی ا حاقدا دان اؤزبکیستانخانابن بیناسینداکی کیتامزاري    

کیتاب آلیرام. ساتیجی خیوه شهرينه گؤره مصوّر بیر کیتاب منه 

يیم اولمادان آلـاله اؤزو ديله»اؤزومه دئییرم:  -هديه وئرير. اؤز

 « يئتیردی!

و سو نونجدؤورونون  سو وئتنقشبندين مزاريندان بخارانین     

. سینه گئديريکموزه -نین ائوخواجه الـلهفیض جمهور باشقانی

عسگرلرين »چی ماشینین ايچیندن بیر نئچه بینانی گؤسترير: بلد

سی، ه، بانک مدرسسالونوبیناسی، تئنیس مئیدانی، ژيمناستیک 

او يونوندان  خانیم مجابی چو قان«. سی...مديسین مدرسه

 -نین ائوخواجه الـله سوروشور. بلدچی باشا دوشمور. فیض

لرينین يلهاعرانین وارلی بخا»بلدچی دئییر: سینه يئتیشیريک. موزه

 « یک بیر ائودير.دير. بو ائو سمبولبو ائو کیمی ائولری

جی دير. او رتانائوين اوچ حیطی وار. بیرينجی حیط باغ کیمی    

لیک، حیطین بیناسی دؤولتی ايشلره يئتیشمک اوچوندور. اوسته

نیین هئیکلی دورور. خواجه لـلهاحیطین اورتاسیندا فیض

 1937ايللرينده بخارانین و  1920-1924خواجه  الـله فیض



179   ■رقیه کبیری 

  

 

 و وئتسدک اؤزبکیستانین جمهور باشقانی اولموشدور. همین ايله

جی ايلده بیر چوخ بلشويک کادرالری کیمی -1937خاديمی 

يه ریبیر قیزی سیب يوخ -وارله اؤلدورولور. اونون امرينین استالین

 نی منهسکیين تنديسی ماياکوفالـلهفیضسورگون اولور. 

يیشی زهيه چوخ بنخاطیرالدير. بو تنديس حقیقتاً ده ماياکوفسکی

 وار.  

  اگر بخواهید

  کنمتن هار می

  همانند آسمان

  رنگ در رنگ

  خواهیداگر می

  شومحتی از نرم نرمتر می

  مرد

  نه

  ...شومابری شلوارپوش می

شعرينی میزيلداياراق اوچونجو حیط،  ابر شلوار پوشديلمیده     

 الرين اؤزل حیطینه کئچیرم. يعنی خانیم
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لهفیض  نین هئیکلیخواجه اـل

 

. لی و اوچ ائیوانلی بؤيوک بیر ائوديراوچونجو حیط ايکی مرتبه    

رينه و قیش ائول ، پايیزدا يای، يازین شعاالری اساسبو ائو گونش

ن د ائوده ياشارمیشالر. حیطیفصیله عايبؤلونوب. هر فصیلده او 

 شیر. بیر طرفینده ائوين مطبخی يئرله
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لهفیض  نین ائویخواجه اـل
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دا اؤزبکیستانین أسکی معمارلیقالرين ،کی قئید ائتمک الزمدير    

و  لری حیطه ساری آچیلیرمیش. بو ائولرين کوچهئولرين پنجرها

 لری يوخ ايمیش. دربنده دوغرو پنجره

سینه عايد اؤزل لهعايچینده جمهور باشقانی و اونون ائوين اي    

و پالتار و ائ -اوتاغی، أل اوتاغی  و بیر چوخ پالشیاالر، قوناق أ

ناتلی اؤزل تزئیاقچاالر، ت ناخیشلیيیر. بو ائوده شیاالری گؤزه دهأ

میش نقاالباالی لر، حتی صانديق اوسته الیلر، پردهبخاریپیش

 ماراقالنديرير.  اينسانیی لرلرين جانلی رنگدؤشک -رقانيو 
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 قوناق اوتاغی، أل اوتاغی
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 قاجاق -ائو مطبخی و اوراداکی قاب

 

دن چیخیب، بؤرک آلماق اوچون بؤرکچو بازارا موزه -ائو    

. بؤرکچو بازاردان قاباق بلدچی بیزی زرگره يو لالنیريقساری 
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بازارا آپارير. بوراسی عجیبه بیر مکاندير. تبريزين امیربازاری هارا، 

کی يئردن گؤيه فرقی وار. بورانین زرگره بازاری تبريزده .!بورا هارا.

لری ايچره عقیق اوزوک و شاه مقصود نین أل ويترينخانانئیکره

تسبئح ساتانالرينی ياديما سالیر. بو فرقله کی تبريزين 

، آمما بخارانین زرگره بازاريندا، ساتیجیالرينین هامیسی کیشی

ن هامیسی الريشن ساتیجیکابینه اوخشار توکانالرين ايچینده أيله

کی ايل اؤنجه، داش دؤوروندهلر ديالر. منه ائله گلیر کی مینخانیم

ئییر: يیب، دبیر بازاردا آدديماليیرام. بیر زرگر خانیم منی سسله

فارسی دانیشماغیندان تاجیک اولدوغونو « ؟..م، شما از کجاوخان»

تخمین وورورام. هم سمرقند، هم ده بخارا جمعیتینین يئتمیش 

ايراندان »لرديلر. فايیضیندان چوخو اؤزبکلشمیش تاجیک

 ...« شلوغ... خیلی شلوغ ،تهران»رک دئییر: ، دئییرم. گوله«لمیشمگ

بازارالردا، زرگره بازاردا و بیر چوخ ساتیش مکانالريندا     

ورن س، خیاوانالردا ماشین الرين خانیم اولدوقالرينا رغماًتیجیسا

 يیر. خانیم چوخ آز گؤزه ده
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 قیزیل ساتان خانیمالری  -بخارانین قیر

 

ل گوزرگره بازاردان بؤرکچو بازارا گئديريک. بخارانین قره    

گول بؤرکو قوُزو دريسیندن تیکیلیر. احسان بؤرکو مشهوردو. قره

دا  آلیم. بؤرکدن عالوه اعال پالتوالر یگول بؤرکتاپشیريب اونا قره
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ؤرکچو آلیرام. ب گول بؤرکانا، هر بیرينه بیر قرهوار. نیما ايله احس

ام وئر دو الرال انج -ا بیر چوخ توريستی يئرلر کیمی آلبازاردا د

 تاپیر. 

  

 
 لریگول بؤرکقره

 

ای کالن پ سايیالن لوبازاردان چیخیب، بخارانین سمبو بؤرکچو    

کده، نی گؤردويه گئديريک. بو محتشم مینارهسینی گؤرمهمیناره
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له جکرپیا بیلر، دئیه، دوشونورم. بو لر ياراداينسانین ذهنی نه

برابرينده اؤزومو قاريشقا کیمی حیس ائلیرم.  هؤرولموش میناره

من قاريشقا کیمی يورولمادان چالیشان بیريسی اولسام دا، آنجاق 

. منجه بو گؤرورمآياغیندا اؤزومو چوخ کیچیک  ینبو احتشام

امر »رينه يئ« امر زيبا»سینده لری دايرهبحث شناسیيبايیزعظمته 

 .اوالر يئترلی -يئرلی دوزگون و دئمک الپ« واال

 

 
 سیمیناره پای کالن
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 لریهؤرمه سینین محتشم کرپیجمیناره پای کالن
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 کی مچیدکنارینداو اونون  پای کالن

 

مريله جی قرنده بخارا حاکیمی ارسالن خانین ا-12بو میناره     

 14ی، سمئتر بینؤوره 10مئتر هوندورلويو،  47. تیکیلمیشدی

سی وار. سمرقندين هؤرمه کمری و هر کمرين اؤزل کرپیج

مچید(، و بخارانین  -و ريگستان مئیدانی )اوچ مدرسهسمبول

دير )اؤزبکجه هانسیسا بؤيوک بیر سیمیناره پای کالنلو سمبو

دئییلیر(. بو میناره اؤزللیکله اذان وئرمک اوچون  کالنيه نسنه

نین دئديیینه گؤره أسکی زامانالردا . آمما بلدچیرتیکیلمیشدي

نین باشیندا او د يانديرارمیشالر کی کروانالر بخارانین لر مینارهگئجه

ئرينه لیک، ساواش زامانی گؤزتچیلیک يسینلر. اوستهيولونو ايتیرمه

 نیرمیش. ده ايشله
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ين کناريندا پای کالنسی و میرعرب مچیدی اولوغ بیگ مدرسه    

 شیبلر.ئرلهي

 لر گلینمنه ماراقلی اوالن بودور کی گلیناؤزبکیستاندا     

پالتارالرينی گئیمیش حالدا دينی مکانالرين زيارتینه گلیرلر. 

سینده، اولوغ بیگ رصدخاناسیندا و مجموعه شاه  زندهسمرقندده، 

 میش بیر چوخ گلینديگر دينی مکانالردا بو منوالال زيارته گل

  گؤردوک. 

 

 
 دینی زیارتچی، اؤزبک گلینی

 

 ا ايلمک ساالن قیزالرين زيارتینهگؤرندن سونر پای کالنی    

الر هم يئره دوزولوب، هم ده خالچادا سالونگئديريک. بؤيوک بیر 
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ن آرخاسیندا ايلمکچی قیزالر دويونو سالونوديواردان آسیلیبالر. 

 -ؤزلگيئتمه يیب، فرش توخويورالر. بو يئنیدويونه دويونله

لريم ايلمکچی کی تصوّورگؤيچک قیزالری گؤردوکده ذهنیمده

تصوّور ائتديییم ايلمکچی قیزالرين  .يیشیلیرقیزالرا گؤره ده

هامیسینین ياناقالری سو لغون، بیر قارنیم آج، بیر قارنیم تو خ، 

 تهدرسه يولو اوسم اوشاقلیق چاغالريندا خسته قیزالر ايمیش کی

 اونالری يه آچیلمیش قاپیسیندانوچهفرش کرخاناسینین ک

دن باشقا هئچ نه کی فرش کرخاناالرينی دخمهگؤررديم. ذهنیمده

جن فرش کرخاناالرينی آدالنديرماق اولمازدی. تأّسوفله اينديیه

 گؤردوکلريم وی دهی. تيه امکانیم اولمامیشدیگؤرمهياخیندان 

ده، آنجاق سه کی تصّوورلريمی قوّوتلنديرمهذهنیمده لرصحنه

 میشدير. اونالری ضعیفلتمه

دن آشاغی -18 جاین چوخو ياشنیقیزالر ايلمکچی اؤزبک    

الر. بونونال بئله قیزالرين دي«ايش اوشاقالری». دئمک گؤرونورلر

اونالر ذاتاً قادينسل داورانیشالری دا گؤزومدن قاچمیر. 

ن اؤنجه، هنرلرينی اؤز خوشا گلیم فرشلردتوخودوقالری  

يینده گؤستريب، هر بیری هنری و ساچالرينین بزهلرينده گئیینیش

 بیر اثر کیمی فرش دزگاهالرينین باشیندا اوتوران قیزالرديالر. 
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رنیزمین تؤرتديکلری حتی ايلمکچی قیزالری بئله فرش مد    

یتال اونالری ديج دا اؤزباشینا بوراخمايیب، دزگاهالرينین باشیندا

زو روندا قويموش. هامیسینین موبايلی وار. آلماق محصولالرينی 

کیمیسی،  ،دزگاهین بیر کونجونه ياراشديريب کیمیسی موبايلینی

یندن مئساژ سيلهعابلکه ده سئوگیلیسی يا  ،بؤيرونده يئره قويوب

 بیرلرينی -الرين گؤزللییی بیرخالچايیر. قیزالرال گؤزله

اق بیر کرخانا نن آنجله. بو گؤزللیکلردن بهرهالرتاماماليیر

اولور.  لرگئدر توريست -صاحیبلری، بیر ده منیم کیمی گلدی

دير کی، اونالر دا اؤز قیزالرين داورانیشالريندان بللی

لر. بونو ساچالرينین گؤزللیکلريندن چوخ دا خبرسیز دئییل

الماق شیرين گولوشلريندن آنگؤز آلتی باخیشالريندان، ، يیندنبزه

 ییل. ائله ده چتین ايش دئ



 سیاوزبکیستان سفرنامه  ■  194

 

 

 

 
 توْخویان..؟ خالچاگؤزلدیر یوخسا  خالچا

 

ی شلرچی قیزالری گؤرندن سونرا بلدچی بیزی أل ايايلمک    

چانتاالر، میز  اولونموش دوزیزل سوزنساتان بیر بازارا آپارير. گؤ

اؤرتوکلری، ديوارکوبالر، اؤزبکستانین يئرلی پالتارالری بورادا 
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ز ين خانیمالردان بیريسی اؤائلهدوزی ساتیشا قويولوبدور. سوزن

 سینی منه گؤسترير. مهیللرينین نئجه تیکتیکديیی ايش

 
 دوزیاؤزبک خانیمالرینین أل ایشلری، سوزن

 

 ياخانابازاردا اؤزبکیستانین سنّتی پالتارالر تیکن بیر درزی    

تیکن درزی قیزالر مانیکورلو و اوُزون ديرناقالريال گئديريک. گول

لر، هم ده يیروُالقالرينا هئدسئت تاخیب، هم موسیقی دينلهبرابر ق

 قوالقالرينی درزی چرخینین يو روجو سسیندن قو رويورالر. 
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 درزی قیز

 

الريمیزی آلیب، پاسپورتبازاردان هو تئله قايیديب،     

اوتاقالريمیزی تحويل وئريريک. سونرا چمدانالريمیزی ماشینا 

ن بیر رستورانا گئديريک. بو ناهار قويوب، ناهار يئمک اوچو

ئسر د اؤزبکیستاندا سو ن ناهاريمیز اولور. رستورانالردا آت أتی

ین نيیتین يئمهاماعاقويولور. بورادا ج کیمی میزلرين اوزرينه
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چوخو أتدن حاضیرالنیر. هر جوره أت رستورانالردا سئرو 

أتی اولونور. آنجاق سمرقند و تاشکنده تای بخارادا دا دوغوز 

سئرو اولونمور. الکین آت أتینه پیش غذا عنوانیندا هئچ بیر سؤز 

 اوال بیلمز. 

نین اوچوش ساعاتینا بئش ساعات قالیر. ناهاردان سونرا طیاره    

گزه قولچاق مکانینا گئديب، اورادان گزه لب  حوضدن يئنی

جی -16گئديريک. يول اوسته  يهن بیر فابريکانی گؤرمهدوزلد

کروانساراسینا دا باش چکیريک. بو  الدينسیفقرندن قالمیش 

  ب.نوکروانسا اؤزبکیستان استقاللیندان سونرا مرمت اولو

 

 
 الدین کروانساراسیسیف

 

قولچاق )اؤزبکجه  چاق دوزلدن فابريکادا، کاغیذالقول    

 ر. کاغیذلرينی بیزه گؤستريرلقوقیرچوق( دوزلتمک مرحله
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سونرا اونالری  خمیرينی قالیبالرا تؤکوب، قالیبالنديقدان

يیرلر. أل، آياق، اوز، هر بیری آيريجا نیلمیش شکیلده بزهايسته

بیرلرينه سوار اولورالر. همین قولچاقالر  -قالیبالنیب، سونرا بیر

لريديلر. ناغیلالری بو قولچاقالر شخصیتاؤزبک ناغیلالرينین 

الرين بو قولچاق الرا نومايیش ائتديريرلر.تاماشاچیسیله واسیطه

بیر قولچاق هامیمیزی ر، اوباما آدلی ايچینده اوبامايا بنزه

  . ماراقالنديرير
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 قولچاق قالیبالری و قولچاقالر

 

لريمیزی بخارانین هاوا آالنی يئنی تیکیلمیش بیر بینادير. يوک    

تحويل وئريب، ايچری کئچیريک. بیر آز سونرا مهرين، پوپک و 

تشخیص منیم چمدانالريمیزين ايچلرينده مشکوک نسنه 

رينه چاغیريب، اوچون بیزلری نظارت يئ وئريلديیی

 لرنسنه کآچیرالر. مشکوچمدانالريمیزی گؤزلريمیز اؤنونده 
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لرين یم. گويا سباشقا هئچ نه دئییلن لريندرموبايل و کامئرا شارژ

 !شوزلتمیلی صحنه دبیرينه دوالشماسی مأمورالرا شوبهه -بیر

ده تاشکنده يئتیشیريک. اؤنجه قالديغیمیز هو تئلده -12گئجه     

 .يو لالنیريقدا تاشکندين هاوا آالنینا -6يیب، سحر ساعات لهگئجه

 ندان خبرسالونوه مسافیرلرين همراهالری اوچون انتظار گئنه د

يوخدور. هاوا آالنینین حیطینده بلدچیمیزله وداعالشیب، ايچری 

. ؤرونورگ تمیز دانسالونون، گیريش سالونوکئچیريک. چیخیش 

ه ده فو رم . گلديییمیز کیمی گئنلردا يئنی تیکمیش سالونوگويا بو 

الرالرين مبلغینی ود دو دولدوروب، چانتاالريمیزداکی مؤوج

ايچری  لرله بیرگهيازيب، قالديغمیز هؤتئللرين وئرديیی قبیض

دن اؤنجه باشماقالريمیزی چیخاتماغا امر کئچیريک. کئچمه

اولونور. بو ايشدن کیمسه مستثنا دئییل. هامی باشماغین 

 برابر چیخارديب، موبايل، کامئرا، قو ل ساعاتی و چانتاسیال

لیدير. نین اوستونه قويوب، ايچری کئچمهآختاريش سیستئمی

سیستئمدن عالوه مأمورالر شالوار قاتینداکی کئشدن توتدو، 

ی يیب، حتدک آچیلماغینا امر ائلهساچیمیزا باغالديغمیز کئشه

دامی لیک آلريمیزين آراسینا دا باخیرالر. آز قالیر بیر دفهتوک

ده رحلهو نکی مسو يوندورب، بدنینین الپ لوتونو ده گؤرسونلر. س

نؤوبتی حالدا بیر اوتاغا کئچیب، چانتاالريمیزی آختاريش مأمورونا 
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 لرلهوئريريک. مأمورالر فو رمالردا يازديغیمیز مبلغ

یی ديتوتوشدوروب، مغايرت گؤرونمه أرزلریچانتاالريمیزداکی 

رو وورماق اوچون بیزی گؤمروک اوتاغینا وشرطیله چیخیش مؤه

ريک. یمن بیرلیکده آختاريش اوتاغینا کئچله يا ريرلر. پوپکگؤنده

مأمورالرين بیريسی منیم پولالريمی سانايیب، چانتامی 

فرمانی وئرير. پوپکی آختاران مأمور « گئت»ديکدن سونرا لهائشه

، زيوری میز اوسته بوشالديب -اونون چانتاسینداکی بوتون قیور

. اغیريناراضی قالماق پوپکین اوزوندن  تهبیر باخیر. بو وضعیّبیربه

ن، يه چالیشیرکقانلی گؤسترمهبونونال بئله او اؤزونو سويوق

ايله ريتم توتور. نهايت،  آياغی نین کاشیالری اوزريندهمهدؤشه

سوز اوالراق پوپک ده آيری همسفرلريمیز کیمی موشکول

ه رو ايلوو چیخیش مؤهپاسپورتگؤمروک کابینینه گلیب و 

 مغاالنیر. دا

روب لری و گؤهده اؤزبکیستان سفريندن آلديغیم تجربطیاره    

د ذهنمیه چاتان سو ن سؤزلری نوت دفتريمده ائشیتديکلريمه عاي

 يازيرام:  

 .اؤزبکیستان سفری منیم اوچون تاريخه سفر ائتمک کیمی گلیر»

ر دی. آمما ايندی سفاي وار لريمسفره چیخمامیشدان دا بئله حیسّ

ده ا چاتاندان سونرا، حاقلی ايديم دئیه، دوشونورم. بو اؤلکهباش
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فخری سايیالن بوتون وارلیقالر  سینده بیر اؤلکههنر ساحه

وز دير. گؤردويومدلره عاي، اؤزللیکله تئیموریهکئچمیش تاريخ

 الرين ويالنیز کاشیاوچ شهرده، خصوصیله سمرقند و بخارادا 

ؤزو وار. گؤردوکلريم اساسدا لرين دانیشماغا سکرپیج هؤرمه

حاکیمیّتی، و سونرا ايسه  يم کی اوزون مدت تزارالرينیلدئمه

صنعت، موسیقی،  رژيمیندن آسیلی اوالراق بو اؤلکه سو وئت

یمی نین دئديیی کيیب. بلدچیسینده گلیشمهادبیات و هنر ساحه

اؤزبکیستان بؤيوک بیر قازاندير. بو قازاندا مختلف کولتورلر، 

نیزمین ریب، قاينايیب. مدبیرينه قاريش -لر بیرلر و ديلمدنیّت

رلرينه چاتمايیب، و يا چوخ نین چوخ شهآياغی هله ده بو اؤلکه

وس ر»حؤکومتی و  سو وئت. ايللرجه شکیلده چاتیب جرعئیبه

ستان ی، اؤزبکادتأثیری آلتیندا قالسا  نینلرينین اؤيرنتی«سوسیالیزمی

هله تی اؤز سنّتی کولتور و تاريخی وارلیقالريندان اماعاج

ؤرولوب هبیرلرينه  -لر. خرافه و دينی اينانجالر ائله بیريیباوزولمه

کی، گاهدان اونالری ائشیدنده اينسانین قوالقالری تاققیلدايیر. 

و اينانجالری  گؤزدن قاچمايان و اؤنملی مسئله دؤولتین بو خرافه

قو روماغیدير. بلکه ده حاکیملرين نفعی ائله همین قو روماقدا تأمین 

 اولور. 
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کولتورل بیر قوروپ اوالراق، چوخ کؤنوللويدوک کی     

 ،یائولرينيايین، کیتابالرينیدانشگاهيوموز شهرلرين گوردو

الرينی و ساير کولتورل سالونموسیقی  ،ساتیجیالرينیکیتاب

 ینمسافرتی شیرکتلر کی ياخیندان گؤرک. آمما تأسّوف مکانالری

 میشدير.  لرينده بئله يئرلرين آدی گلمهبرنامه

لرينین او رتاق قوروپ اؤيه ،مسئله بیر هر ندن اؤنملی    

نین وئرديیی مجابیجواد  دؤکتور لريدير. اؤزللیکلهعالقه

معلوماتالردان عومومیّتله هامیمیز فايداالنمیشیق. منسه کیچیک 

لريندن تک به تک راضی قالیب،  خوش قوروپوموزون اؤيه

 «لرله ائويمه دؤنورم.لر و يئنی تجربهخاطیره
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