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 اؤن سؤز یئرینه: 

!بو نئجه اؤلمک    دیر
یاضی   لدیریم ای-حسن ر

 شاعر و ژورنالیست 
 
 تابوتدا ر یب  قارا
 وخودا؛ی اؤلموشدوم بیاوزان
 یلیکیت اولدوزالرا  اوزاق -اوزاق  میگؤزلر 
یآرزو   قیمچیار یم  الر
 قیآچ  توتوملو  یراها سون  میآغز 

 توزو   یسار   نیغیلیر یآ یابد  اوزومده
 دؤشومده سول میال  ساغ
 میقلب مدهیال  سول

 ندا؛یقوجاغ  وقیسو  اؤلومون  دونموشدوم
 میردیدیائش  یسس انسان نه
 وردوم؛یدو  ینیکدر ، ینینجیسئو  نیاتیح نه
 . مدایغیزلیالقی میردیخیدار 
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 یمن
 لهای یلرال  قارا
 یسار   بوشلوغا  قیقارانل
 .  اؤلوم  وردو یسورو 
 
 ، میردیگئد

 یردیباخ یلیلسگین -یللیسگین  آرخامجا
 ، نینهیگؤ  یلرحسرت دهلرینگؤز 
یوخو ی  بییآغال نداالر
یایرؤ   . گنج ر یب  گولن نداالر
 
 ، میردیگئد
 ندایجیر یآ  نینالریولیعؤمور 
 یشدیقالم دونوب
 قابار  ییاوره، ینیبئ
 قابار  الریاقای، یلرال
 لرلهئلی بوز 
 . گنج ر یب  ننگوموشله  الریساچ
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 ، میردیگئد
 ک؛اوره یردینیرپیچ  اووجومدا
 میشدیقالم
 !ر یداؤلمک نئجه بو  یآخ
 ،  اؤلوم  یشدیملمهیب اؤلدورهمیییاوره
 !ک گره مهیینه ک اوره لیز یق ردهیقب  قارا
 
 !عؤمورداش یهئ: میردیچاغ
 آپار  گل
 ینیامانت آپار  گل
 ر یچکد تارا ینیسیدر 
 لرهاوشوموش ییاوره ال یپا ینیسیستیا
 تؤک  الراولی یلریندیاوم
 بوک سؤزلره ینیمحبت
 ال یقان
 ،  سووار  یلرگول  لیز یق، یلرالله
 سنستهیا

 نایمصراعس سون  نینیشعر سون
 !قورتار  وبیقو مییک   نقطه اونو 



  /9   

 

 سونرا
 سن  بلکه
 بیلیس  اوزوندن توزونو   ورغونیینلر ایل
 !لسننجهید دولوسو  گؤزون  اتاقدای یابد بو 
 !انیاو ! انیاو 

 گونش؛ ور یدؤ میپنجره
 !تلس!  تلس
 ،  الر اوچوروم  چووغونلو  ر ییگؤزله ولونو ی
 !الر میر یشآ یلنبورا
 آرزوالر ، ر الانسان ر ییگؤزله ولونو ی
 !الر مصراع ر ییگؤزله ولونو ی
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 الر دانیشیق 
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 سوسدو  یکارنغمه اوچوش
 قربانزاده   کریم

 ادبیات سئونلر گروهونون مدیری
 

،  ن هگز  یییلیمالاو   نیانگ، آختالاران  ولی  اولالدوزالرا،  قالانالادالشالالالالالان  لالهای  قوشالالالالالالر 
عالهالالالدؤ ا،  نهاوز  نالالالدهیال سالالالالال ذیالروه  لالریالنک اوره  قالالالاالن  یوفالالالالال   نالالالایال نالالالامال ایال ،  نالالالهیال ز 

یاضالالی)ایلدیریم(  اوغلو   شالالاعر  یمیزینآذربایجان پاغا  حسالالن ر ؛  شالالدو وقو  تور
   ...شدو وگونشه قو؛  شدو وقودالغاالرا  ؛  شدو وقو  مهیاس

  ین ی التیتحص  یدوستون عال  یکای  دا-19  نینییآ  بهمن  نیلاینجی-1373
کالالئالالچالال   میالال ز یالال بالال   ینالال هرؤتالال   رمالالالهیالال تالال یالال بالال  آد  او .  یردیالال ائالالوده  دن نالالجالالالهؤا  ینالال یالال گالالئالالجالالاله 
 ال «میر یلدی»ا یاضالال یحسالالن ر   شالالاعر  میییدرمهؤاوزونو گ آنجاق ، میییتدیائشالال 
قالالامتل،  لو یبو   اوجالالا.  اولالالدوم  شیتالالان  اخینالالدانیالال  صالالالالالمالالد    لالالدیریمای  یسالالالالالرو 
لی بیر  قیچوخ بالالاجالالار   ؛وردو یاوخو   لر شالالالالالعردن  حکمالالت  نالالاظم  و   رغونالالدانو و 

  ن یمیر یلالدای  لریلاله برابر نغماله  نیسالالالالالاز .  اداره ائالدیردی نیتؤرهمیآپالاریجی کی
 لر ایل،  الر یآ. تدیفتح ائمیییاوره  میمنی زلرؤس  نیآتش ی و سسجوشغون 
  - آسالالالالتا و   یدداها آرت  ز یمیلر عالقه،  یدچوخال  ز یمیروشالالالاللر ؤگ  کجهیکئچد
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دا ادبیات و   او .  دو دوغ  و امکداشالالالاللیق  یییرلیب شای لردنروشؤآسالالالالتا بو گ 
 . ایدی وخی ولی بوندان دا باشقا بیر . ش بیرلیییای سیندهمدنیت زمینه

 نیال ز یال مال یال روشالالالالاللالر ؤگال   ال میال ر یال لالالالدایال سالالالالالونالرا حسالالالالالن  دنلالرایالالالل  نالجالی-1377-78
قالارداش   یکای  ز یمیییرلیب  شایمینجاله رسالالالالال ؤا  لالکای.  یشالالالالالالدییهد  یتیفیک 

لری( طرفینالدن کئچیریلن ادبی تالدبیرلر  انجومن  ر و سالالالالالاه  ر )صالالالالالاب  انجمن
چاغداش   ندایاسالالالاسالالال مییتصالالالم لرینبو انجومن.  اولوردو   سالالالیندهچرچیوه
  دوغوموز تتو  لهیمناسبتلییی  لای100«ین ساهر   بیحب»  یآتاس  نیز یمیشعر 
 هر م  نیلای نجی-1383سالونرا .  امکداشاللیغیمیز اولدو میلک رسال ای وبلئیی
النمیش حاضر هنیییللای100  نینیصباح یده اوستاد گنجعل-17 نینییآ

بیرلییی و   شای  جالالک بو هلرایالالللالاله داوامالنالالدی و سالالالالالونمراسالالالالالملی  طنطنالاله
، کیمی  یسالالالالال نمالاینالده  یننینانجوم  ر من صالالالالالاب  داوام ائتالدی؛  امکالداشالالالالاللیق
لری نماینده  یننینانجوم ر سالاه  ایسالهمعلمموغانلی  ر  اائلد و  یاضال یحسالن ر 
اوچاللالوک.  کالیالمالی دایالالالانالالالاراق ایال   امالکالالالداشالالالالاللالیالغالی  بالو  انالجالومالنالالاله  قالالالارداش    کالی 
 و   رالمالالایآغ،  نتؤره،  ئیوبلی  الر اون  نالالدایاسالالالالال یالال مق  ملی  نیاخیالال   لالالهایمیریگای
ی  لرین شای لشالدیرمه و اجرابرنامه،  بوتون قوروجولوق نینلریمراسالم  زلمهیعز 

  نین«یحسالالالالالن اسالالالالالکنالدر   قیعالاشالالالالال : »لردنمراسالالالالالمبو  .  حیالاتالا کئچیریردی
  «جوان  نیحسالال  قیعاشالال »،  یطنز آخشالالام نایآد «سالالاپالق  راهللیخ»،  یاشالال ی60

مظفر « و »ترالن میهاشالال »، یاشالال ی75 نین«یبهزاد بهزاد»اوسالالتاد، یسالال گئجه
  بیالال حب»،  یییللایالال 100ون  «صالالالالالمالالد وورغون»،  الریاشیالال 80  نین«یدرفشالالالالال 
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 نیقاد نایآد  «گولگون نهیمد»، یسالالالال گئجه  یاتیاوشالالالالاق ادب  نایآد «فرشالالالالباف
  شالالالعر مدرن   جانیآذربا  نایآد  نابدل)اوختای(« رضالالالایعل»،  یآخشالالالام  شالالالعر 
و  نین«یعمران صالالالح»،  ین«سالالهند»، نین«فرزانه  یعلمحمد»، یسالال گئجه

تالؤره  نالیالن»قالالالافالالنالتالی« یالنال نخالالالاطالیالرالمالالالا  یالنال مالراسالالالالالمو    یلالر بالئاللالالاله  اون  و   یلالر الر 
  ینننیانجوم ر صالاب دهمدتینده  لاییکای الر  سالونرا. ی آد چکه بیلرمرلریتدب
هئچ   قتنیحق.  خ عالقه ده اولموشالالالالامیسالالالال   لهمعلمحسالالالالن    ندهیتیهئ اداره
 ینمعلممن حسالالالالالن    کی بیر گون  یغمالازدیسالالالالال  مالهینیئب  فکر  ر یمالان بئلاله باز
.  ازامی ز ؤسالالال  اؤناونا    ؛امیالحاضالالالر  یکتاب خاطرهله اونا یمناسالالالبتتگیسالالالی  ای

   «.رامییار من نه سؤگ ،  یسا ینیغیدیسن سا» :ر ییفلک دئ،  آنجاق تاسفله
 گروهوندا سالالالالالئونلر   اتیدن ادبمعلمحسالالالالالن   سالالالالالونوندا نینییآ لین تیر ای بو 

. دیمسالالالتهای سالالالینیاجازه  میزینیتوتماغمیمراسالالال   زلمهیعز بیر اونون اوچون 
ائشالالالالال   ناونالالالدا،  دئالمالالالک  مالنالالالدن چالوخ،  آنالجالالالاق مالنالالالدن ،  میال کالر   -».  تالمالالالکیال آز 
سالن دئمه . دیاجازه وئرمه،  له« دئمک. یاسالونرا منی سالاخال .  وار   یلرواجب
اخین بیر زامالانالدا  یال   یمیش کیوار   یالیال بالاشالالالالالقالا خ  نییهنموش فلال ؤد  یرخچ
 . اوتورداجاقمیش هنینهرؤت  اسی نینیمیر یلدای نینیشعر جانیآذربا یزیب
پالاغالا قووشالالالالالدو ،  یلالدیر یقولو ق ر یب  اوچلویون سالالالالالونرا او  دنلرایالل وزونا  و ،  تور

دوسالالالالالتلوق   یک   اولسالالالالالون.  ازیرامیال   ا مقالدمالهکتالابال   ه بو گئجاله بو لال گؤز من آغالر  
اوغرونالدا    قیادلآز،  صالالالالاللحمرونو  ؤع،  یشالالالالالالاعر  اوچوش  نالهیوطن نالام،  نالهینالام
.  حفه اولسالالالونؤت  ر یباالجا ب  سالالالینهخاطرهابدی   نینیاضالالال یحسالالالن ر   نهریتیب
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دوستوم   ز یباشدا عز ،  کسدن اوالن هر  الریمیاردی ندایالنماسحاضر نیکتاب
کتاله و ترتیالب ائتالدیالکسالالالالالئچیم،  لری متن  دنمعلم  موغالانلی  ائلالدار  لری  رئالدا
یاضی عائله، اوچون یاضیحسین  جناب  ،  سیندنحؤرمتلی ر شیق ای،  دنر
مرجان منافزاده و  میخان، دنیروشالالالالالن نوروز  جناب مدیری نینیدرگیسالالالالال 
.  بیلدیریرممیاؤز منتدارلیغی اونالرا،  ائدیب  تشکر   دنیحشمت دایو   میخان
، یابلیم یمهد ن:تراک ائدهاش لهای  لریل سسده اؤز دکلمه و گؤزهمراسم

اوچون   یلرکلمالهد  لگؤزه ده  دنیاردالن  خالانیم رهینحمیالده خالانیم زرخواه و  
 .  ساغ اولسونالر .  ممنونام

14٠٠/6/2٠ 
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 سیبیاننامه نینلری مدنی درنکادبی آذربایجان 
 !جانی ساغ اولسون آذربا نیباش

 
 یکئچد یآتل ر یب بوردان

 یکئچد یناتدیاو  نیآت

 یشفق ساچدمییک  یآ

 یکئچد یباتدمییک  گون

 
،  ی مال یال ر یال لالالالدایال   نیال ز یال مال یال اتال یالالال ادبال ،  ی28  نالیالنییال آ  مالرداد  بالوگالون  تالالالاسالالالالالفاللالالاله  چالوخ
،  نیز یمیلید،  ووران  بالاشالالالالالا  لالهیعشالالالالالق  قیآزادل  و   عالدالالت  یاجتمالاع  عؤمرونو 
 عؤمور   ر یب  نالایورولمالازجالاسالالالالال ی  نالدایانکشالالالالالالاف  نیز یمیتیمالدن  و   نیز یمیاتیال ادب
  ی گؤرکمل،  یتیشخص  یادب و   یاجتماع  شیمنینتا  نینجایآذربا،  شانیچال

  روسالالالالالا یو   کرونالا(  میر یلالدیا)  یاضالالالالال یال ر   حسالالالالالن  دوکتور  یسالالالالالتیژورنالال  و   شالالالالالاعر 
 . یوداعالشد کیلیابد اتال یح ندنیسبب  ولوخمای

 لر اولده -3نین ییآ  بهمن  نیلایینج-1337(  میر یلدیا)یاضالالالالال یر   حسالالالالالن
 آبادجمال اوالن  ندهیسالالالال تابعه نینیماحال سیهر   سالالالالهای  سالالالالونراالر ،  سالالالالاراب
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 اؤز   ینیالتیتحصالالالالال   ییراهنمالالا  و   ییابتالالدا،  شیآچم  گؤز   ایالال ایالال دون  نالالدهیکنالالد
 بالاشالالالالالا زدهیتبر  سالالالالالهاییمکتب اورتالا،  دهلرینال شالالالالالهر  و مهربالان سیهر   و  یکنالدلر
  طالالب ،  نرکگووه  نالالهیسالالالالال هیالال سالالالالالو میعل  و   یاسالالالالالتعالالداد.  ر یشالالالالالالالدیرمیچالالاتالالد

 و   اولموش قبول  ندانیدانشالالالالالگاه  تهران« یپزشالالالالالک  علوم» ندایاختصالالالالالاصالالالالال 
 «یعتیشالالالر  ر دکت»  نینتهرا لر ایل اوزون  و  ر یشالالالدیرمیائتد  داوام  ینیلیتحصالالال 
 یگلن  نالالدنیال  اوچون  یغیسالالالالالالاغالمل  نالریانسالالالالالالان  نالالدایخالالانالالاسالالالالال خسالالالالالتالاله
 .  ر یشدیمرگمهیاس

 اؤز   ایلالک بالاشالالالالالالدا  یغیشالالالالاللیتالان  ال یاتیال ادب  جالانیآذربالا  نیمیر یلالدای  حسالالالالالن
 دؤرو   ینهضالالالالت  یمل  جانیآذربا نینیآتاسالالالال .  ر یشالالالالدیباشالالالالالم ندنیسالالالال عائله
  ین یائوالد ئتمالهییئنی، قیلیجالانچیآذربالا  هوپموش نالهیتیشالالالالالخصالالالالال   و   روحونالا
 شیق حسالالالن  ئتمهییئنی.  ر یائد شیتان الرال کتاب  تورکو  یغیسالالالاخالد ندهیائو 

ینال ائو   یلرگئجاله  کیال کالسالالالالال   نینجالایآذربالا  ایال قونشالالالالالو   -قوهوم  شالالالالالالانیغیی  هلر
یال لیالالال نالالالاغال    اولالمالوش   چالالالا مالییال کال   کالرم  یاصالالالالالاللال   و   کالوراوغاللالو   اوالن  نالالالدانالر
- 1354  نالالالدایال آلالتال   یریال تالالالا ال   نالریال لیالالال نالالالاغال   بالو   اؤزوده  و   ور یال اوخالو   الریکالتالالالاب

 . ر یماراقالن صورتده جدی لهاییاتیادب جانیآذربا لدناییجن
  ال ی اتال یالالال ادبال   جالالالانیال آذربالالالا  نیال مال یال ر یال لالالالدایال حسالالالالالن  یسالالالالال غاللالبالالاله  نالیالنیانالقالالبال   رانیال ا
 انقالبالدان،  رغمالا  نالایاولمالاغ گنج.  ر یارادیال شالالالالالرای   یشالالالالاللیالوئر   نالایغیشالالالالاللیتالان

 فعالالال  نینیسالالالالال مجلالاله  ولالالداش«ی»  قالالازانالالان  یرغبت  اوخوجو   شیگئن  سالالالالالونرا
یالالالال امالالالالکالالالالداش   مالالالالخالالالالتالالالاللالالالال    نالالالالیالالالالنمالالالالجالالالاللالالالاله  بالالالالو   اونالالالالون.  اولالالالالور   نالالالالدانالر
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یالنالالال نالومالره ،  گالؤروشالالالالالونالالاله   ایالالال دونال   نیال مال یال ر یال لالالالدایال حسالالالالالن  الرییاز یالالال النیالیال ایالالال دهلالر
یحالاق  شیتالاپالداالنم  لرینزحمتکش   جالانیآذربالا  و   نالهییائتماله  مالدافعاله  ینالر

 . دور  بوت  نیدیآ  اولدوغونا قتیحق نینیغیوارل  یمل
  نا یمطبوعات جانیآذربا شیآچم لیال د تزه  سالالالالالونرا  انقالبدان  میر یلدای حسالالالالالن

  آرزو »  برابر   ال الریولالداشیو   الریقلمالداش  اؤز   یزامالان  لر تیال محالدود  ارانالانیال 
  مبالالارز   نالالدهیسالالالالال وهیچرچ  نییدرنالاله  بو   و   ر یارادیالال   درنالالک  یادب  یآدل  «یکالالاروان
 اؤلومونه  یللیسالگین  نیسالاهر   بیحب اوسالتاد  النییسالا  یاؤندر   نیز یمیشالعر 
  نین«ییدرنه یمدن یادب  سالاهر » سالونراالر .  ر یائد داوام نهیتیفعال  یادب  ر قده

یقوروجو    نالدهیاتیال ه اداره نییدرناله  بو مییک  سالالالالالونونالا  عؤمرونون و   اولور   نالدانالر
؛یبوراخ  رلر یتالالا   مثبالالت  و   نیدر   چوخ  زایمیاتیالال ادب  ال الریشالالالالالمالالایچالالال   ین یع  ر
  ندانیاخی چوخ لهی«ایانجومن  یادب  صالابر » گؤسالترن  تیفعال تهراندا حالدا
 لر تیمسئول یاؤنمل  ندهیییرلیبشای  نییدرنه  یکای  هر  و  ر یائد  قیامکداشل
 . ر یییداش

 و   یادب  نینجالایآذربالا،  یتیفعالال  ر یدا  هلرایالل  ینج-70  نیمیر یلالدای  حسالالالالالن
 نالریرالمایآغ و  رلر یتدب یلطنطنه چوخ  ر یب نهینام  یلریتشالالالالالخصالالالالال  یمدن

  ندا یالنماسالالال حاضالالالر چاپا  نینلریا ر   یشالالالاعرلر  جانیآذربا و   ندایقورولماسالالال 
 و   ادبیاتشالالالناس،  شالالالاعر  یتعهدل ر یب  او .  ر یگؤسالالالتر   اؤزونو  لدهیشالالالک  قیقابار 
  یلرین ا ر   نینالرییچیاز یو   شالالالالاعر  گر ید  نینجایآذربا،  اوالراق  سالالالالتیژورنال
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 ولالالدایبو   و   توتور   اوسالالالالالتون  داهالالا  نالالدانیلمالالاسالالالالال ییایالال   نینلریا ر   اؤز   یمالالاغیایالال 
کارجاس  . گؤرور  لر شای یرلیده  نایفدا
  یسالالال شالالالمهیئتی نینیمکتب سالالالاهر   بیحب اوسالالالتاد شالالالعرده  میر یلدای  حسالالالن
  نینیمکتب  یبهزاد  بهزاد  اوسالالالالالتالالاد  دهلرینالال تیالال فعالالال  سالالالالالمیژورنالالال،  اولسالالالالالالادا
 لدنای  ینج-1382 او .  اولموشالدور  یسال شالمهیئتی یقلیباجار   و  یاسالتعدادل

 نالدهیسالالالالال فالهیوظ  یازار یال بالاش  نینیسالالالالال یدرگ  «یآذر »  لنیائالد  نشالالالالالر   لیال جیآرد
 اؤز   و   دورمالوش  نالالالدهیال یال یال کالئشالالالالال   نیال ز یال مال یال تال یال مالالالدنال   و   نیال ز یال مال یال لال یال د،  نیال ز یال مال یال ائاللال 
 .  اولموشدور   سبب نایارانماسی نیار  یادب ر یب  وکیبؤ  لهایالرییاز ی

  جانیآذربا  ر یب  هر   ارانانی،  برابر   لهیلرتیفعال سمیژورنال  اؤز  میر یلدای حسن
  یسالالالالال یمجیاردیال   یلتیال مسالالالالالئول  چوخ نینلریلیال محف  یادب  و   یدرگ،  درنالک

 «یلالرگالنالج  قیال شالالالالال یا»  نالالالدنیال ور یال شالالالالالهالر   12  نیال لال ایال   ینالجال -1390.  اولالمالوشالالالالالالالدور 
  صالنعت  نجهای  و   اتیادب  جانیآذربا) ق«یشال یا» انیباشالال  تهیفعال  ندنیطرف
 کیللای10 نیتیسالا یادب بو  و   اولموش دنلرینیمشالورتچ لکاینین(یتیسالا
  یلال ره ایالال   لالالر  یالال تالالکالاللالال   و   لالالر مشالالالالالالورت،  لالالر یرا  یرلالالریالال ده  چالالوخ  نالالالدهیالال تالال یالال فالالعالالالالالال 

 .  سورموشدور 
 اوچ  یغیالدحاضالالالر نشالالالره  برابر  لهاییبهزاد  بهزاد اوسالالالتاد  نیمیر یلدای حسالالالن
 یشاعر  تورک  یشؤهرتل  ایدون و   الریکتاب  کیدرسل  «یلید  آنا»  کیلدلیج
 یا ر  یسالالالالالالامبالالل  ق«یتالدق  ر یدا  ایال غیلیجیارادیال و   اتیال ح  نیحکمالت  نالاظم»

،  او   تالاسالالالالالفلاله.  ر یدنالدنیسالالالالال بهره  یرلیده  چوخ  نینلریتیال فعالال  یادب  اونون
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 عؤمرونون.  یاولماد  شالالالالالاهد  نایاولماسالالالالال  چا   نینلریا ر   باشالالالالالقا  ندایاتیح
ییآ  سالالالالالون   بوتون  رکائالده  قبول  ینیفیتکل  نینالریدوسالالالالالالت  نیاخیال   نالداالر
 شالالالالالعر »  کیالال لالالدلیج  5.  یوئرد  اجالالازه  نالالایالنمالالاسالالالالال حالالاضالالالالالر  چالالاپالالا  نینلریا ر 

«  لر مقالالالالالالاله  کیالالال تیسالالالالال سالالالالال یپوبل  یادب»،  «یسالالالالال مجموعالالاله  ایالالال دون»،  توپلوسالالالالالو
کتالاله  مالالدتالالده  ر یب  آز   چوخ  یا ر«  لر ترجمالاله  نالالدانیاتیالال ادب   نشالالالالالره  اولوب  رئالالدا

«یشیاغی»  الردانکتاب بو .  یالندحاضالالر   م« یلدیآسالال  مدنیر لگؤز»  و  وخوسالالو
  موغالالام«»  نیز یتبر   جکالالدهگلالاله  نیاخیالال   یسالالالالال مجموعالاله  شالالالالالعر   یکای  یعنوانل
  ی ملیسالئو ،  تاسالفله چوخ.  جکلهیائد  میتقد اوخوجوالرا ندنیطرف یاتینشالر 
کار  نیز یمیجانیآذربا،  ز یمیشالالالالاعر   نینیلماسالالالال ییای  نینلریا ر  بو   اوغلو   فدا
 سالالالالالون نینییاوره  شالالالالالاعر   اونون یک  هییال ن.  اجالاقیال اولمالا  شالالالالالاهالد نالهیر یب  هئچ
  نینتهرا یییگؤسالالترد  خدمت لرهخسالالته باشالالقا لر ایلاوزون  الریینتیرپیچ
  ولاللالوقیال   ر یال بال   نالالالدهیال 28  نالیالنییال آ  مالرداد  نالالالدایال خالالالانالالالاسالالالالال خسالالالالالتالالاله  «یعالتال یال شالالالالالر »

 .  سوسموشدور 
  ز ی میییائتد فخر  هلرینگؤروش  یادب و  الریولی  قیلیجیارادی، یطرز   اتیح

 یسالالالالالال یچال تالرجالمالالاله  و   یسالالالالالالتال یژورنالالالالال ،  یشالالالالالالالاعالر  جالالالانیال آذربالالالا  یماللال یال سالالالالالالئالو 
 یمالدن  و   نالایاتیال ادب  جالانیآذربالا  بوتون  یسالالالالال یتگایر یآغ  نیم«یر یلالدایحسالالالالالن»

.  ر یال دیتالگال ایال   ر یال بال   ر یال آغال   و   یجال یال دیالالال سالالالالالالالارسالالالالالال   نوئالره  اوز   زایال مال یال اتال یالالال اجالتالمالالالاعال 
  جانیآذربا  ینیتگای  ر یآغ بو ، هیدئ!«  اولسالالون سالالاغ  یباشالال   نیز یمیجانیآذربا»

  دوسالالالالالالالت ،  نالالهیسالالالالال عالالائلالاله  یحؤرمتل  نیز یمیشالالالالالالالاعر   یملیسالالالالالئو ،  نالالایخالالالق
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  جانیآذربا،  ر یوئر   یغیسالالاغل باش زهیمیتیجمع یمدن-یادب  و   ناالریشیتان
کالالالار   نالالالیالالالنیخالالالالالالالقالالال   حسالالالالالالالن  یسالالالالالالال یاتالالالچالالال یالالال ادبالالال   یتالالالعالالالهالالالدلالالال   و   اوغالالاللالالالو   فالالالدا
 . کیر ییدئ  اولسون عشق نهیسخاطره یشرفل  نی(میر یلدیا)یاضیر 

 «ییدرنه یمدن – یادب »ساهر 
 یسفصلنامه  «ی»آذر 

 « یانجومن یادب »صابر 
 ی ت یسا صنعت نجهایو  اتیادب جانیآذربا – ق«یشی»ا

« اتی»ادب  گروهو  سئونلر
 یسیدرگ ق«یشی»ا

«  یقیموس »ائلدار   گروهو
28/05/1400 
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 1ر ی قال ی«آذر» آنجاق ، بیگئد ی«اضیحسن ر » دوکتور 
 نیا رحیم رئیس

یچی و محقق   یاز
 

 بو ، دنیتگای  بو !  یقالالالدی« آذر »  آنجالاق،  یگئتالد  یاضالالالالال یال ر   حسالالالالالن  دوکتور 
 بالالوش  نالالیالالنیئالالریالال   ؛گالالونالالمزاو   چالالوخ  نالالالدنیالال سالالالالالال گالالئالالتالالمالالاله  زدنیالال مالال یالال الالال ن  یالال ز یالال عالالز 

 . رمینزلیفسییحئ چوخ  ندانیقالماس
 عصالالالالالر   میار یالال   یعنی،  قالالابالالاقالالدان  انقالبالالدان،  قالالابالالاقالالدان  لر ایالالل  یزیعز   بو   من

  معموال   اونو ،  الر مالالاناز  میییگئتالالد  تهرانالالا.  میردییتالالان  قالالابالالاقالالدان  حالالدودونالالدان
کیقالابالاغ  دانشالالالالالگالاه  هیال رنمالهیؤ ا  بیال آختالار .  میرردؤگ   الردایکتالابفروشالالالالال   ینالدا
  هردن، جوره بو .  یدای گنج ر یب ینلیتمک  و  اوتانقاج حالدا  نیع و   یهوسالالالالل
 و   اولدوق  دوسالالالت،  قیشالالالدیتان دهئگ   گئت  زلهیمیروشالالاللر ؤگ   گله  راسالالالت ر یب

 .یالشدیواملاد  ز یمیلر شیوئر   -شیآل فکر 

 
 
 دانیشیغین متنی 1
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  -ی از یال   یک   میلالدیب.  اولالدوم  شیتالان  لالهیلرتیال قالابل  اونون  کجالهیئچالدک   مالاناز
  نینیتیقابل قیلیجیآپار  یاخشال ی ده گون  ر یب  ...و  ر یاز ی  شالعر ، ر یدیاهل  پوزو 
،   هیاسالالکندری  حسالالن  قیعاشالال ،  ز یمیغیعاشالال  ائل  یرلیهد.  اولدوم  یشالالاهد
  ولموشالالدو توت  یمجلسالال  رمهیرلندیهد  ر یب یلطنطنه،  تاالردا  ر یب  وکیؤ ب تهراندا
  ز یمیز یعز . لر دیای  قربانزادهدا حسالالالن آقا و آقای    الرییجیآپار  نیمجلسالالال   و 

 یمجلسالالالال ،  اوتوروب انای-انی  قربانزاده جناب و  یاضالالالال یر   ر وکتود،  آقا حسالالالالن
  منظوم . یدای ندهیئر ی  و  غونیاو  یشالالالئ هر . الر دیریآپار  لهزؤگ  و   منظم چوخ
.  ی ردییزلالهای  نیر یب-ر یب  دهشالالالالالکالل  ر یب  یجیآخ  و   دالبالادال  زلر ؤسالالالالال   منثور   و 
 یسالالال یمها،  الر اوالن  زو ؤسالالال   و   شالالالاعرلر ، الر یفاچای اوالن دعوت  اوسالالالته  نئسالالال 

 میز  به  میز .  الر یردینیسالالالالال  وال ی و  ر یلیر یچاغ  لهای زلر ؤسالالالال   و  شالالالالعرلر   مناسالالالالب
 ر وکتود. یردیدال سالالالالکوته ندهیئر ی، ر ییشالالالالالیآلق ندهیئر ی سالالالالالون اوالن دولو 
 اونودولمالاز   و   الر یپالارالد  مالدهیذهن  میمن  گون  او   قربالانزادهجنالاب    و   یاضالالالالال یال ر 

  داهالالا  اونالالدان  بلکالاله،  عظمتالالده  او   سالالالالالونراالردا  یک   حتمالالا.  راخالالدیالر بو  یائتک
 .شدوالر اولمو یسیجیآپار  ده  لرینسمجل  یلعظمت
، اتانیهیاوره،  هنرلرله،  لرلهتیقابل  بئله بئله.  ر یددهیاضالالالال یر   دوکتور   زومؤسالالالال 
  ولی   لرهخالالاطره  و   لرهنولؤک ،  لرهذهن  ...و   الرال یاز یالال ،  شالالالالالعرلرلالاله  انیالال قو   ر یتالالا 
 و  یآد،  منجه  اما.  یالدخسالالالالالا  ینیواماد نینیشالالالالال ییاشالالالالالای  یمعنو،  بیآچ
 لالهاییبهزاد بهزاد  نیلمالهیب  نمالکؤد ولونالدانی،  ورولمالاز ی،  اوالن  یقالاالرق  یادیال 
 مرحله ر یب  یئنی ندایاتیح نینیاضالالالال یر  دوکتور   یییرلیب شای  و  یغیشالالالاللیتان
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،  بیآپار  قاباغا  ال قیباشالالار  یشالال ای یییشالالدیر یگ   لهایدوشالالونجه دا او   و  یآچد
 وکونی ر یآغ او   لههمت، دا سالالالالونرا  شالالالالندنییهد  نیاسالالالال ینود یبهزاد سالالالالتادوا

 اقدانیآ،  اوسالالالالانمادان،  نهیسالالالال مردجه و   بیآل نهیسالالالال عهده  نیماسالالالال یداشالالالال 
 و   یدیداشالال  نجنهینفسالال   سالالون  یمشالالعل  و   یمادیقو   یدال  اقیآ،  نجدوشالالنه
 هیمرحله ر یب  یئنی  ینیسالالال مجله«  یآذر » ندهیسالالال نوبه ز ؤ ا  دا  او  که لرمیب هیئد
 .ینلتدؤی
 پالل»  اونو   یک   روردومؤگ   و   میردییزلالهای  نیشالالالالال ای  یرلیهد  اونون  نالدانیاخیال   من

 و   زحمت،  قیقلییسالالالالا و  قیقلییآ نئجه  و  ر هقد  نه  هیرمهیکئچ دان«صالالالالرا 
  ی نملؤا  و   نیچت  بئله. یباشارد  ده  یشای  بو   ؛یردییائله صرف  قیجانفشانل

  یشالالالالال یک   او   و   لر یب  رولالهؤگ   لالهای یانالاغیال دا  نالامای  لمز یای،    حکمؤم ز یالنیال   لر شای
  یراغ یچ ولیر یب ائله،  لهای قانایدا ر یب ائله یک   مسالالاللم  یشالالال ای  مرکب  ر یب  ائله
  ده  زونونؤ ا نیادگار ی  یرلیهد  نینیبهزاد  سالالالتادوا و   یلدیب رهؤگ  ندایغیشالالال ای
  زو ؤسالالالالال ،  جالکگئالده  نیلالهیؤ سالالالالال ».  یتالدئگ   وبیقو   اوالراق  یادگالار یال   یرلیهد

  ...یائتد ا بات ینیتیحقان داها ر یب یقتیحق« قاالجاق
  بلکه . یلدییدئ یعار  دنبیعمییک  شای  رولنؤگ  هر   یشالال ای  نینآقا حسالالن
 زوندنؤ ا اونون دایسالال یمها البته  یک  لردهبیع  او   یدیالسالالهیب  ایاشالالای قیآرت
 .الر یردیلیشآ ندهیسرهیدا  امکانالر ، یلدییدئ یلیآس
  یرل یهد  یکایبو ،  «یآذر »  :رمییدئ  زو ؤسالالالالال   سالالالالالون  اوزاتمالالادان  زو ؤسالالالالال   ینالالدای

  نگران  نینلریز ؤ ا  اونالرین  دوغروسالالالالالو   داهالالا،  زو ؤگ   نینیادگالالار یالال   نینانسالالالالالالا



یلی   /    24 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

. رلر یچک نیانتظار   لرینال  انانیدا ناماای ز یمیییائتد زونؤسالالالالال  الریشیباخ
یالال ولالالچالالو یالال   ینالالالامالاللالال ایالال   ولالالونیالال   او   ده  ز یالال بالال .  اولسالالالالالالون  عشالالالالالالق  لالالرهال  لالالالهیالال ائالال   نالر
  !نیقالماس ولچوسوز ی ولی النیآچ یک  ئتر ی.  قیر ییشالیآلق
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   2ر یدتیشخص شیم نینتا  ر یب ی«اضیر  دوکتور »
 صمد رحمانی 
یچی و محقق   یاز

 
 !دوستالر  ز یعز   سالم 
،  نهیسال عائله باشالدا نیسال شالمهییده نیاسال یدون  نینیاضال یر   حسالن دوکتور   من
یدوسالالالالت سالالالالونرا  برگزار میمراسالالالال  بو  یک   یهقربانزاده جناب خصالالالالوصالالالالا،  ناالر
 .  رمیائل عرض  یغیساغل  باش، دیرلر ائ

  یلر جنباله  چوخ  هلاله  یک  ر یدتیال شالالالالالخصالالالالال   شیمنینتالا ر یب  یاضالالالالال یال ر   دوکتور 
  یت یشالالالالالخصالالالالال   بونون  داهالا،  اولالدوقجالا  چالا   یآ الار .  اجالاقنینال تالا  بئلاله  بونالدان
 . جکگؤستره اؤزون ندهیصورت  پارالق
  یر یب.  یدائله خدمت نایاتیادب  جانیآذربا  دنجنبه نئچه  یاضالالالال یر   دوکتور 
  «ی آذر »  لدهایینج_1382  یزکیرسال یلیب.  یداییسال مسالئله  مطبوعات باشالدا
یالالاله  و   میال عالالالالال   وکیال بالؤ   الرال یاز یالالال دولالغالون  و   لالالالهحالجالم  یرایال چالوخ  یسالالالالالال نشالالالالالالر
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 نشالالالره  لهایمسالالالئوللوغو   نینیبهزاد بهزاد دوکتور  اوسالالالتاد ز یمیاتشالالالناسالالال یادب
 حسالالالالن دوکتور   یامکداشالالالال  نیاخی، دوسالالالالتو  نیاخی ال  بونون و  یباشالالالالالد

 ادامه لهایسبک همن ولو یاونون  دا سونرا  دنیبهزاد  دوکتور  و  اولدو  یاضیر 
 یناشال   ندنیسال اراده  ر یب یخصالوصال  نینیاضال یر  دوکتور   تدهیواقع، بو .  یتاپد
 بو . نیتاپسالالالالال   داوام هینشالالالالالر  بو  یک   یردیسالالالالالتایاراده وکیبؤ  ر یب ییعن.  اولوردو 
؛  حل  ز یمیلر مسالائل چوخ میز یب ده  هینشالر    توپالندی   فولکلوروموز   چوخ  اولدو
گئنیش صالالالالالورتالده   یژانر  هیال حئکالا  ده هیال نشالالالالالر  ر یب یک  یدایال دفعاله ینحیر یب  و 

  ت یالالال اهالمال   چالوخ  هیالالال حالئالکالالالا  لالردههیالالال نشالالالالالالر   یقالالالابالالالاقالکال   بالونالالالدان.  اولالالالدو   مالطالر 
ییچیاز یوکیبؤ -وکیبؤ  دههینشالالالالر  بو .  یشالالالالدیتاپمام  بیحب اوسالالالالتاد ز یمالر

ییچیاز یجوان تا  توتموش دانفرشالالالالباف  چا  لرینهیحئکا اؤز   زاجانیمالر
 یلالدیآچ  دانیال مئ  ر یب  اهمیتلی  نالایژانر   هیال حئکالا  یک   اوالر   دئمالک  و   لر یدائلاله
گر  ز یب یعنی.  اتایادب  یدایخدمت  ر یب  وکیبؤ  جهتدن  او . دههینشالر  بو   و دؤر  ا

الق  نظره  یمطبوعالات   «ی آذر »،  خیتالار   ر یب  قالابالاق  نالدنیسالالالالال هیال نشالالالالالر   «یآذر »،  آ
 .  خیتار  ر یب سونرا ندنیسهینشر 
 چوخده   شالالالالعره  سالالالالربسالالالالت دنجمله  او   اتایادب  مدرن  یسالالالال نشالالالالریه  «یآذر »
  ز ی ب.  یدایانسالالان  ر یب و سالالاوادلی  اوخوموش یاضالال یر   دوکتور . یوئرد دانیمئ
ینالالال ا ر   نیحکمت  نالالالاظم  بونو   یآقالالالا.  کیالالال ر یائالالالد  سیح  نقالالالددن  یغیازدیالالال   هلر
 شالالعر   سالالربسالالت  کی دوزدو .  یدای  لردننیدئ سالالربسالالت  وکیبؤ  اؤزو  یاضالال یر 
    یضالالالالالع چوخمیداوا  یول،  یبدیباشالالالالالالن سالالالالالاهرله بیحب  اوسالالالالالتاد  زدهیب
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  ده  شالالالالالعرلر   سالالالالالربسالالالالالت لگؤزه  ز یب  ندهیسالالالالال هینشالالالالالر   «یآذر »  واقعا. یردیگئد
 .  گؤروروک
 اؤزو  «یتولسالالالالالتو  لئون».  ادیالب و شالالالالالاعر دوکتورلر اولوبالدور  نالدایاتیال ادب  ایال دون

 اؤزو   چخوف«  آنتوان».  یبالدیاز یال نینرومالا  صالالالالاللح«  و   جنال »،  یدایال حکیم
 هیحئکا یعنی.  اولور  حسالالالاب دنلرینیبان نینیژانر هیحئکا  و  یدایحکیم
 اؤزو  یک   مووام«  سالالالالامرسالالالالت». یبدیر یگت چخوف ینوع ز یسالالالال طر   ندایژانر 
 مشالالالالالهور   اون  و  یبالدیاز یال   نیکتالاب  رومالان  و   کوتالاه  داسالالالالالتالان،  یدایال منتقالد  هم
«  غیت  یدره»  الر رومان وکیبؤ  ده اؤزو  هکذا.  یبدییائله یمعرف  اوردا  یرومان
.  یدای حکیم دا او .  یبدیاز ی الریرومانمییک  «یانسالالالان  یهایبندیپا»  و 
 شالالالالالنالامالهینمالا  وکیبؤ کی    «یسالالالالالاعالد  نیغالمحسالالالالال »  دوکتور  نالدایاتیال ادب  رانای
  بالهالرام»  و   یدایالالال   حالکالیالم  دا  او ،  دیایالالال سیال نالو   هیالالال حالئالکالالالا،  سیال نالو   رمالالالان،  سیال نالو 

«»،  نینرومالا  ملکوت«» یک   هکالذا  «یصالالالالالادق   «ی خالال  یهالاقمقماله»  و  سالالالالالنگر
 . یبدیاز ی نینداستا  مجموعه

 نیمب  دوکتور : »یدیال ا  وار   حالالالت  بو   دهنفر  اوچ  نالدایاتیال ادب  یجالانیآذربالا  رانیا
،  میحک،  جرا   ئالت«یه  جواد  دوکتور »،  یآتالاسالالالالال   لر یجالذام(«  مشالالالالالکیشالالالالال )
.  یدای یچترجمه،  شالالالالاعر ، منتقد یک   «یاضالالالال یر   حسالالالالن دوکتور » و  یچیاز ی

 . ادزیمیاتیادب میز یب یدنهیگنج ر یب بونالر 
، انسالالان  اوالر  ده میحک یک  لر یدائله   ابت زلر یعز   یریب  او  و  یاضالال یر   دوکتور 
؛ائله فکر   هیمسالالالالئله  یماد تنها و   اوالر   ده  پزشالالالالک   یاخچ ی  او  لر یب هییائل  مز
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 لگؤزه او  ده بابتده بو   یاضال یر   دوکتور .  نیسال ائله  اسالتفاده یاخچی دانشالغل
 هم  نالایاتیال ادب  جالانیآذربالا  یلالدیب هییال ائل یک   یدایال   لردنتیال شالالالالالخصالالالالال حکیم  
 .  نیوئرس لر هیهد لگؤزه ژانرالردا یریب او   و  ندایژانر   نقد هم،  ندایژانر   شعر 
هلاله   نالدهیسالالالالال بالاره  یغیلیجیارادیال   ر یسالالالالالالاو    یشالالالالالعرلر  نینیاضالالالالال یال ر   دوکتور 
 یول،  یبدییاولما چا   هله  یسالالال یمها نینیآ ار  چون، یتئزد شالالالماقیدان
،  الرداتیسالالالالا، لردههینشالالالالر  ر یسالالالالا، ندهیسالالالال هینشالالالالر   «یآذر »  یک  دانمقدار  او 
 بو .  دهلرینال شالالالالالعر   اونون  یوارد  کیال لیئنی  چوخ  گؤرورک یبالدیگل  دهنترنالتای
  ر ی ب  و   الر یر یآراشالالالالالد لگؤزه سالالالالالونرا اوالندان چا  یشالالالالالعرلر  اونون  کیلیئنی

. لر یب  ال یاز یال   کتالاب ر یب لگؤزه اوسالالالالالتونالده نینیآ الار  کالل  یحت.  لر یب  اوال  مقالالاله
 :رمییائله ارهاش نهیسیر یب حاال   من
 ه«یال در یال ح»  اونالا  یوارد  شالالالالالعر   نوع  ر یب  نالدایاتیال ادب  جالانیآذربالا  یک   ز یرسالالالالال یلیب
،  یدعبالالارتالال   هجالالادان  11  یک   قوشالالالالالمالالا،  لیالال ب  ائلالاله  ه«یالال در یالال ح».  ز یب  کیالال ر ییدئ

  یهجال   5  سالالالالونرا  اوندان و  یاتیبا  هجالی  7و  یلیگراهجالی  8  ندهیوسالالالالط 
و ئلالالالها  عوضمیتیر   الر قیعالالالاشالالالالال .  ر یگل  بنالالالدلر   ر یآغ  یبعضالالالالال   مالالالک اوچون 
  میال ز یال بال   و   گالؤرورلالر   یشالالالالال ای  بالو   مالالالک اوچالونریال چالئالو   لالرهمتال یال ر   نالالالاقیال او   یلالرمتال یال ر 

  ز ی ب جهتدن  او . یدقیباجار  ر یب اؤزو   بو . رلر ییائله  اسالالالتفاده زدهیمیشالالالاعرلر 
  ؛ یوارد  یسالالالالالسالالالالال   جانیآذربا دهلرینشالالالالالعر  نینیاضالالالالال یر  دوکتور  یک   گؤرورک
 ال یغیباجار  اؤز  او . لهیسالسال  نینالرییریآنه، لهیسالسال  اؤز   یسالسال   جانیآذربا
ی اضالالالالال یال ر   دوکتور .  فورمونالا  یک   ده  هم  نالهیلید  هم،  ر یر یگت یلرکیال لیئنی  ر یب
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  ؛ گؤروبدور  ندهیشالالالالالکل هیدر یح یشالالالالال ایبو   دهینشالالالالالعر  بیر   یهجال  16 اؤزونون
 نه نگؤرو ،  ورامیاوخو  من. یبدیر یگت یاتیبا ر یب  رانسالالالالو بنددن هر   ده  وسالالالال 
 :ندهیئر ییسیمها وزن، گؤروبدور  یشایبو  دهکیللگؤزه
 بیقارال  قاش، بیکیگئج  واخت، اولدوز  ک رهیسئ  اوزونده یگؤ

 بیقال، قونوب نایداش  باش نالریمزار   قوشوم کؤنول
 دا او   آغالر  ظولوم-ظولوممییک  آنام یرچکلیب آغ
 دا او  الر داغ ینیسنهیسمییک  والنینیساچ آنام
 یگئتد یباخد  یگلد ادی

 یگئتد  یتاخد نیخنجر 
 یآخد  دنیگؤ   اولدوزوم
  یگئتد یاخدییمیقلب
  ندایاتاغی  نیشفق آل باتجاق گونش ندایدال داغ
 ندایاوتاغ یکلبزه قان  باالم دیگای نیاتدی ده  سن
 ندایبوداغ گولو  لیز یق یائتد پرپر  لر ئلی  قارا
 آغالر  میداغ  یدومانل

 آغالر  میباغ بولبولسوز 
 قوروسا  اشیگؤزومده
   ...آغالر  میداغ مدهنهیس
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 بو   ائلالاله  ده  بنالالدلر   یریب  او   یول،  اوخومورام  نیسالالالالال هیالال بق  لرینبنالالد  من  داهالالا  و 
  هیالال هالالد  زهیمیشالالالالالعر   ده  بیالال قالالال  لگؤزه  ر یب  عنیی  بو .  یبالالدیگئالالد  اقالالدایالال سالالالالالالا
 کیلر یب وئره نظر  سونرا اوالندان چا   هلرینشعر   یریب او  ز یب حاال .  یبدیوئر 

گالؤره یالالالکو   نالیالنیاضالالالالال یالالال ر   دوکالتالور   یوارد  لالردنکیالالال لال یئالنال یال   بالو   ازهانالالالد  نالالاله  ر
 .  دهلرینشعر 
  فالارس .  یدیغن  چوخ  نالدنیحهت  قالالالب  یشالالالالالعر جالانیآذربالا  یک  ز یرسالالالالال یلیب

،  عالوه دنقالالالب  17  نالدهیشالالالالالعر   تورک  یول،  یزدیمیوار  قالالالب  17  نالدهیشالالالالالعر 
  یل یگرا  نوع  8،  قوشالالالالالمالانوع   13:  مثال .  واردی ده یلرقالالالب اتیال ادب یشالالالالالفالاه
قالالالالالالالبیال آ  و   لالر سیال تالجالنال ،  الر جالنالالالاس  بالیالر چالوخ  و   یزدیال مال یال وار    دوکالتالور .  لالر ری 
  قالب بیر    اؤزو  دا دانیر یآ  لرهقالب  دهکیعظمتل بو   بیلیب هییائل یاضالالالالال یر 

 .  یدیارزشل  چوخ بو  و   نیسائله  اضافه
 چون  یک   لییدئاو جور  .  ر یوارد  یداسالال یقا  خاص اؤزونون  ینشالالعر   سالالربسالالت
،  وخدو ی  وزن  سالالالربسالالالت شالالالعردهها دا،  وخدو ی هجا  بعضالالالا،  وخدو ی  عروض
 ه مخصالالالالالوصاؤزونالال   نیشالالالالالعر   سالالالالالربسالالالالالالت!  بئلالاله دئییالالل  وخی  ؛وخالالدو ی  تمیر 
: دیر نوع 3  شالالالعر  سالالالربسالالالت ندهیلید  جانیآذربا.  ر یوارد رمونوسالالالو هاو میتیر 
 الر مصالراع آنجاق، ر یدیعروضال  تمیر  اوردا یک   ر یددهنینوز   عروض  نوعی ر یب

  ینج یکای. کیر ییدئ «شالالالالالعر  ییماین» اونا ز یب  دایفارسالالالالال  ؛ر یسالالالالالالیق، ر یاوزان
 آنجالالاق،  اولور   دهنینالال وز   «هجالالا»  بو .  ر یوارد  نالالدایاتیالال ادب  تورک  شالالالالالعر   ییمالالاین

چری  ای  نالریمصالالالالالراع.  ر یوارد شالالالالالر  دا بوردا. ر یاوزان،  ر یسالالالالالالیق الر مصالالالالالراع
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بو شالالالالالر  رعالالایالالت  .  دیر اولمالالالی  زوجدا    ایالال ،  فردا  یالال   الریهجالالا  نینلریبؤلگو 
یشالالالاجاقدیشالالالعرین وزنی ،  اولونماسالالالا  ناهم.  ید«شالالالعر   آغ»  اوچونجو .  قار
 دهشالعر  آغ بو .  ر یلییدئ «دیسال   شالعر »  ای«ییشالاملو   شالعر »  دایفارسال  یک   شالعر 
  یشالالالالالئ   ر یب  اوسالالالالالتون  اونالالدان  ک گره،  اولور   حالالذف  ینزو   هجالالا  و   عروض  یک 
 یاضال یر  دوکتور  انصالافا  و   یرلردیتصالو   او  ؟دیر نه او .  دولدوراسالان، سالنرهیگت
 :یبدیآت  لر قدم لگؤزه ده دئمکده  شعر  نوع بو 
 و یبو   نیمیلر گون 

 ؛دوغانا آغ دوغاندان گون
 لر ستکای یلمیچای بوالق  دهکؤنلوم
 . لر لکید  اوچوملو  سئرچه  دهیملر گؤز 
 دهگونش  یسوراغل یآ
 باخا-باخا هییگؤنئ آغ دنیگؤنئ  قارا 

 ؛میگوندوزلرد یلرگون
 دوغانا گون دوغاندان یآ  و یبو  نیمیلر گئجه
 بیلنگوموش  ندایشافاغ یآ

 بیالنلیز یق  ندایشافاغ گونش
 ال یآ  یسوراقل گونش
  ...میلردگئجه یلرگئجه
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ناله ،  وار   یوزن  هجالاناله    گؤرورک  ز یببو شالالالالالعرده  .  اوخودوم  نیبنالد  ر یب  من  حالاال 
اؤزو  تناسالالالالالبی لرینسالالالالالؤز   و  لر هیقاف لگؤزهئرینه یآنجاق اونون. یوزن  عروض
  ؛ وبدو یقو  نهیئر ی لگؤزه  نه گؤرورسالالالوز  و «گوموش» ال «لیز یق». ارادیبدیی وزن
  گون» دان«دوغالان  یآ»  و   بیال دوزلالد  هیال قالاف  لگؤزه لر «لالکید»  لرلاله«کسالالالالالتال یا»

 .  ارادیبدیی لوغو دولغون ده وزنشعر ریرلیتصو  ا«دوغان
 نیال ز یال عالز   بالو   ده  ئالنالالالهیال   ردایال آخال   و   رامیال آلالمال   یزیال واخالتال   قیال آرتال   اندبالونالالال   داهالالالا  مالن
یدوسالت و   نهیسال عائله،  هلریننیسالتهای  تمام  نیسال شالمهییده نیاسال یدون   نا الر
  سالالالالالاغ   موز هالاو   نالر یاشالالالالالاسالالالالال یال   سالالالالالاغ  الریقالاالن.  رمییائلاله  عرض  تیال تسالالالالالل
 . ز یاسییاشی
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 جانیآذربا قیفرزند ل ، سرفراز  شاعر 
 ابراهیم دارابی 

 و مترجم  نویسنده
 

، سالالالالالندهینو ، شالالالالالاعر  یاضالالالالال یحسالالالالالن ر  دکتر  ادیزنده یسالالالالالخن گفتن در باره
 انسالالالالالالان  نای  غالایدر .  دشالالالالالوار اسالالالالالالت  ار یال بسالالالالال   متعهالد  مترجم  نگالار و روزنالاماله
رود   یسالالالالو در دو   را  جانیفروتن که عشالالالالق مردم و فرهن  آذربا  یختهیفره

هنگام از ما گسالسالت ناب  یسالالگ63در سالن  کردیارس در دل خود حمل م
و   وسالالالالالالالتیجهالالان پ  اتیالال ادب  فروغ فرهنالال  و   پر   سالالالالالتالالارگالالان  بالاله منظومالاله  و 
 . فرو برد رتیح را در بهت و  شگرانشیستا

 نای،  مالالا  نیسالالالالالرزم  آسالالالالالمالالان فرهنالال  و هنر   یمر یلالالدای  نای،  یاضالالالالال یالال ر   دکتر 
دردمند و مبتال به  مارانیرسالالالالالاندن به ب یار یعالوه بر ،  فروتن  دوسالالالالالتبشالالالالالر

بوده و در سالالالالالرودن  جالانیآذربالا  یادب  یهالاانجمن  انگالذارانیال از بن،  سالالالالالرطالان
  یآ ار ادب  یو ترجمه  روشالالالالنگر  یاجتماع  یادب  یهاو نوشالالالالتن مقاله  شالالالالعر 
آنا »انتشالالالالالار توان به  میآ ار ماندگار او   از .  داشالالالالالت ار یبسالالالالال  تبحر   ز یجهان ن
بهزاد    دکتر باله همراه    «یجالانیآذربالا  ینگالارش و دسالالالالالتور زبالان ترک  نییآ-یلید
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جاللالالالد  مالجالمالوعالالاله،  بالهالزادی حالکالمالالالت»  یسالالالالالالاله  نالالالاظالم  و   «شالالالالالالنالالالاخالتالنالالالامالالاله 
 .  چا  استاره کرد که در دست اش«عار اشمجموعه»

گ که با پرتو   میر یلدای  اسالالالتاد ، ردک میآسالالالمان فرهن  را روشالالالن   شیخو  ر یفرا
 یهامؤ ر حلقه  عضو .  تسل  کامل داشت  یو فارس  یآذر   اتیادب  خیبه تار 
 . کردیم یهمکار نیز  «قیشیا» بود و با مجله «ساهر »و  «صابر » یادب

  یاستاد بهزاد بهزاد   ادیدر حضور زنده  «یآذر » در دفتر مجله  شیپ هاسال
 هنر   و عالاشالالالالالق فرهنال  و   ختالهیمرد فره  نایبالا،  «یآذر »  یمجلاله  انگالذار یال بن
 .  نا شدمشآ

تداوم نشالالر مجله  ،  وسالالتیپ خیتار   یبه ماندگار   یاز آنکه اسالالتا د بهزاد پس
مجله   دیجد  یهاشالماره خیاز آن تار . دیواگذار گرد یاضال یحسالن ر  دکتر به 

آغالاز   نینچ  خود او   یوایباله قلم شالالالالال   یابالا مقالدماله  و   دکتر   یبالا تعهالد اخالق
 شود:یم

تازه   لینوار کرد و با شالکل و شالمارا نو نشیوز دیرپوسالته، دورِ دگر زد«  یآذر »
کاله شالالالالالالده  کم  پرتو   نیبالا هم،  از محالاق درآمالد تالا بالاز   ولو میسالالالالاله،  نورش هم 

مرز بوم   نای اتیال هنر و ادب  یفتالهیشالالالالال  یهالاجالان  یک در روشالالالالالنالابخشالالالالال انالد
ک،  تا باز   آمد در . داشالته باشالد ، خود پاس بدارد یرا در حرفه یصالداقت و پا

 اسالالالالالتعالدادهالا و   افتنیال یبرا،  همگالام شالالالالالود  انیال بالا امروز ،  اموزدیال هالا بیوز دیراز 
متفاوت   یهاتازه و صالدا لیاصال  یهاا چهرهب، شالکوفا کردنشالان تالش کند

بالاله رونق  ،  دیالال فزایخود ب  یو تالالازگ  یهالالا بالاله ترافتالالهیالال بالالا نو ،  خود را همراه سالالالالالالازد
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 عیآ ار بد  با انتشالالار ،  رهگذر  نای  از  کمک کند و   رانایجانیآذربا  بوعاتمط 
کشالالالالالورمان نقش داشالالالالالته   یفرهنگ یفضالالالالالا یو متنوع در طراوت و شالالالالالاداب

 :دیافزامی س س «  ...باشد

  لی دل  نای به. دهدیم لیتشالالالک اتیمجله را ادب یسالالالتون فقرات محتوا  ...»
.  متقالابالل دارنالد  یرابطاله  یاجتمالاع  یو زنالدگ  اتیال کاله ادب  قیامالا عم،  سالالالالالالاده

 «.  همانا پرداختن به اجتماع است اتیپرداختن به ادب

 هالایهالا و مقالالالهنوشالالالالالتاله،  هالاتوان در سالالالالالرودهمیرا    ادیال زنالده  یاخالق  مالانیپ
هالا باله مطبوعالات و مجلاله  ر یو سالالالالالا  «یآذر »  مجلاله  در  کاله  دیال متعالدد پربالارش د

  جانیدر راه گسترش فرهن  آذربا، هنردوست  ِب یاد نای.  انددهیچا  رس
در  کار یاز عمر پربار خود را بدون کار و پ  یسالاعت،  از پا ننشالسالت  یالحظه

باال بردن سالالطح   ینکرد و برا یو گسالالترش فرهن  سالال ر قتیراه حق و حق
، که هرچه متنوع تر  دیگز می را بر  یهایسالالالر فصالالالل،  جامعه یو فرهنگ یادب

 .  تر باشندنیتر و وز روشنگر

  یجان یترجمه آ ار آذربا،  یجانیو جهان به زبان آذربا  رانای  اتیادب  یترجمه
درج مقاالت ،  بزرگ جهان  یو شالالالالعرا  سالالالالندگانینو  یمعرف،  یبه زبان فارسالالالال 

،  دانان یقیموسالالالالال ، گسالالالالالازاننآه یها در بارهمصالالالالالاحبه،  یو انتقاد یلیتحل
  جانیآذربا  یادب یفرهنگ یدادهایگزارش رو ، نقاشالالالان،  هاسالالالتیکاتور یکار 
به بار نشالالسالالته   «یآذر »هسالالتند که تنها در مجله    یهایو جهان نمونه رانای

 .  است
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عمر  ، و فراز   بیال پرنشالالالالال  هالایراه  نای در  ر ینالاپالذیبالاورمنالد خسالالالالالتگ  بیال اد  نیا
تالا   دیال را باله جالان خر هالا  یهالا و تلخ کالامیتمالام سالالالالالخت،  گرفالت  چیخود را باله ه

به  یبرد کارهاشالالالالال یپ پس تداوم و   نایاز  دیترد یب.  ببرد شیاهداف خود را پ
گوِن   . بود نخواهد سر یم یبه آسان، مرد بزرگ  نای جا مانده و گونا

در پرتو   جانیعالقمندان به فرهن  و هنر آذربا  و   کانینزد،  دوسالالتان دیشالالا
بر افروختاله اسالالالالالالت    جالانیآذربالا  قیفرزنالد ال،  سالالالالالرفراز   شالالالالالالاعر   نای  کاله  یچراغ

ببرند و فراموش نکنند  شیکه در توان دارند پ ییرا تا جا بتوانند اهداف او 
کنون در م  ر د شیخو   یو معنو  یفرهنگ  یبه زندگ و   ماسالالالالت انیکه او هم ا

 :دیگو میدهد و میما ادامه  انیم

 میلیآرا سئوگ ادانیبو دن چسمؤک 

 . یتاپارسان من  ندایغقوجا نیائل

 ،  سؤنمز  یآتش دیر داغ انار یمهنیس

 . یتاپارسان مناوجاغیندا   وطن
 
 ،  میدؤنسه بدن الرایچا، لرهلچؤ

 ؛میکفن  لر یاولدوزلو گؤ ،  یگونشل

 ،  میدوغما وطن  میمزار ، مییبئش

 .  یتاپارسان من ندایاغپر تو اونون
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 ،  ورولموشام من اتایح یچکلیچ

ال ب ولومو ی یلقیشیا  ؛چن  لمز یآ

 سن انینکاروا ولونیبو  قوشولسان

 . یتاپارسان من ندایراغیبا ظفر 
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 شاعری لر شفق یلیزیق
 ناصر داوران 

 چی ترجمهو  شاعر 
 
الالالدن   یانسالالالالالالان  وکیبؤ   ر یهر گون ب،  ر یترک ائالالد  یزیرامینفر سالالالالال   ر یب  گون  هر 
  سالالالالالتر ای،  قوروروق  لر مجلس،  قیر یقرارالشالالالالال ،  قیر یسالالالالالونرا توپالشالالالالال .  کیال ر یوئر 
 ال  لگؤزه نالدایحالاقق  نیز یمیولالداشالالالالال ی  ز یمیییردیتای.  یمجالاز  سالالالالالتر ای، یقیحق
،  ر ینئچه گون کئچ.  قیر یالشالالالالال یپا  یلرینخاطره، قیر یشالالالالال دانی سالالالالالؤزلر  لگؤزه
، اونودوروق دوسالالالالالتوموزو دا،  کیال ر یعالادت ائالد  هیال هر شالالالالالئ  اواشیال اواش الالالالالالالالالالال یال 

هر گون ده بو ،  ر دیبئلاله  یداسالالالالال یال قالا  نیاتیال ح  یسالالالالالانک.  ده  لریشای  و یگؤردو 
 ی ک   ر یلینفر تالاپ  ر یهردن ده ب.  وخی  آممالا قورخوم  ؛تکرار اولور   دنیئنی  دایال قالا
  یلرین کللیال گؤزه  نالریاون،  ر ییزلالهای  الریانسالالالالالالان   یبو شالالالالالر   ز یمیییردیتای
  نینلریا ر ، نینلریفکر .  ر یر لشالالالدیلیکام، ر یالییامسالالال ی الرال قباشالالالقالی لاؤزه

یهوسکار   ر یر یچاتد لدهیشک  غونیگونوموزه او ،  بیتوزون آل  . ناالر
 نیزلالالهای  اونو دا.  دوروم  ر دیینیع،سالالالالالالهای  کالالدهیگلالالد  هیالال «یاضالالالالال یالال حسالالالالالن ر »

  االرال یال بو   یئنی،  وبیقورو   دنلرینال کوتون قورخونج هالدهواونو دا سالالالالال ،  اوالجالاق
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ی حسالالن ک آمما گؤره.  نیقی  اوالجاق  رانیباغ ؟بی دوام ائده میک  نییاضالال ر  لر
. یآدام  فکر هم  ، یدچیال هم تنق،  سالالالالالتیهم ژورنالال،  یدیال او هم شالالالالالاعرا یآخ
 یآز اؤرنکل،  بالاجالاران  یاشالالالالالامالاغیال یمیک  یییدئالد،  یو اؤنمل  قیآرت  الردانبون
  نی عتیگره ک طب،  هیمهدوام ائله  نییاضالال یحسالالن ر ،  بو اسالالاسالالدا. انسالالان ر یب

قلم اردوسالالالالونون اؤنجول ،  سالالالالنلهیب ایاشالالالالای  یلرینکللیگؤزه بیروحونا دال
  کی تئور   نجهییگره،  باجاراسالالالالان ییرمهگی لرهتهلوکهمییک   الرییالحلیسالالالال 
  بالوتون  ده  هالم،  نپالنالجالره  ر بالیال   لاؤزه  نالالالایال اتال یالالال ادبال   ایالالال دونال   مالالالایال یال دا،  لالریالنتیالالال قالالالاباللال 
، یسئوگ نیدر ،  هله بونالرا.  اوال  نییاوره  ر یب یلقاپیقیاوزونه آچ نالریانسان
ده    لرییچوخ شالالالالالئمییک   میاردیالال   ویو عالالائلالاله  قیزلیتمنالالاسالالالالال ،  قیورولمالالازلی
 . سانیرمالیآرت

  لیییییفدا نایخالق، بینهریاؤ  ندانیآتاس  یییلرسئوه انسانو   یغیلانسان
یاشی گنج. ندنیمکتب وریشالالالهیپ یامک آدام  ندانالر ، اولوب ولداشیناالر

پالالاغ   ک یالال لچیمعلمآز مالالدت  .  ولالالداشی  آنالالا،  اؤزونالاله  بیالال لیب  ولالالداشی  دا  یتور
.  یدایالال یبالالاغل  الریولی  ز یآممالالا دن،  یردینالالانای  چوخ  یغیقالالارا بالالال  ؛بییالال ائلالاله
  زدهیتبر . دورور  ندهیسالالال امک جبهه  ئردهیاولدوغو هر ،  دنرمهیتای  ینیعتیطب

 یعال، ر یتهرانا گئد،  قوشالالالالالولور   هلرینتیفعال یادب نینالریولداشی  شالالالالالاعر 
مشالالالغول   شالالالهایبو   ر قدهمرونون سالالالونونا ؤع، ر یآل یدرسالالال   کیملیمکتبده حک

ال  یجتماعآنجاق اونون ا.  رداشیهم ده سال ،  اولور  بطبی هم لرهخسالته،  اولور 
 نالا یآد  جالانیردا آذربالاهالا.  ر یانکشالالالالالالاف ائالد  ئردهی  ده همن  لریتیال فعالال  یادب
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ر ،  گالؤرولالور   شایال  اورداد  یاضالالالالال یالالال حسالالالالالن    یادبال ،  لالریالنیوباللالئاللال یال   بالوتالون.  ر یال ده 
آپالالار ،  یسالالالالال یتراکچاشالالالالال فعالالال  لرینمجلس دا  .  اولور   یسالالالالال یجیچوخ واخالالت 
 یموقع  یاؤنمل،  ندهسالالالیگؤسالالالترمه  تیفعال،  ندایقورولماسالالال   نیز یملریدرنک
ک .  اونون  ار و تمالالالل   نینییسالالالالال درگ  «یآذر »،  یانالالالاشالالالالال یالالال   لرلالالالهتشالالالالالبالالال مییبو 

 وکسالالکی، ینیسالال یدرگ یبرابر آذر  لهیر بهزادوکتود.  یازار یباش، ر دییداشالال 
مضالالالالالمونجا   یسالالالالالیدرگ  «یآذر ». رالر یر یتدیتان نهیمطبوعات عالم  دههیسالالالالالو 

اونون . ر یدیدرگ ر یماراق دوغوران ب سالهایندانیمیفورما باخ،  نیدورلو و زنگ
 .  بیلییای نداواختی، دنگؤتورمه  لیتعط  یسنومره نیاخی هییالل
 یمدن یادب  ر یب، گوندن  یغیلدییای  سالینومره  لکای اونون، یسال یدرگ  «یآذر »

 نیز یمیلید،  لریرسئوهاتیادب،  الرییالیض نیز میاؤلکه.  ر یلیاوجاغا چئور 
، وبیسالالالس دو  ر یب فرقلی،  لر گؤسالالالترن  ماراق نایانکشالالالاف  نیز یمیجانیآذربا  و 

 نیمیآخ بو ،  ال قیباجار ، ده  یاضالالال یحسالالالن ر .  رالر یشالالال یقار   شالالالهای  ال قیدوغمال
و مودورلوک  قلییالتچیاونون تشالالالالالک.  ر یییداشالالالالال   تیال مسالالالالالئول  نالدهیییاؤنالدرل
 نیشای،  بیال الال اله وئر  لهایلریمناسبت  یالال اجتماع یادب  شیگئن، یتیقابل

 بو   یاضالالالالال یحسالالالالالن ر .  ر یر یالشالالالالالدیچوخونو قوال لریننیچت ندایجیباشالالالالالالنغ
ال  ر یال ار بالالالاجالالال   لالریشایال  ؛یال ر یال ئالتال یال   نالالالهیال ئالر یال   ده  نالجالالالهیال قال یالیال و  گالرچال   ر   نگالؤره   شایال   یا

 .  ر یلمازدینیدا قاچ الر شیانلی یبعض ندهیشای نآدامی
  اونسالوز ،  یباخچاسال   «یآذر » یچکلیالوان چ  یییگئتد  وبیاونون قو  یندای
النالدا  زهیمیبئلاله ال  نالدنای.  توتور   لالهید  لریبنؤوشالالالالاله  میئتی   ز ی م یییردیتای،  قلم آ
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گل  ر یب قلم  اؤنونالالالده  انالالالاجالالالاقیالالال دا  بیالالال اؤتکم  آز   ینیر قالالالداونالالالدا  .  گؤزوموزون 
،  یباشالالالا دوشالالالمک پروسالالالسالالال   یزیمیییردیتاییوار دؤلت ینسالالال ها ز یمیییلدیب
 .  اجاقیباشال  اواشی -  اواشی

شالالاعر ،  یدیشالالاعرا  ر یاؤنجه ب  دنیهر شالالئ یاضالال یحسالالن ر ، یسالالؤز بو ک  سالالون
  ش یلمالالالامیشالالالالال یدان،  بیالالال لیشالالالالال یدان  نالالالدایاونون حالالالاقق.  یاشالالالالالالالادیالالال دهمییک 
،  لییی رسالئوهانسالان.  ر یددیعا  نهییاونون شالاعر اوره  تلهیعموم، لر کللیگؤزه

 قیلیبالاغل  هنینال وط،  نالایخالالق،  لر شالالالالالعر  یغیاراتالدیال بیال از یال ،  ولییییسالالالالالئچالد
کارل  یییسالالالتردزوندن گؤؤ ا ، دنمحی  یغیاشالالالادی،  الر قیو مهربانل  الر قیفدا

  ز سالیبههو شال ، لر یلگای  بارکو بو م، ده شالسالهیرلنمتا ی لردنمناسالبتغو  وقورد
 :قورولموشدور  لهاییغیلیآراچ نییاوره ر یب غولو یک دو کؤوره یک 

یایرؤ   مداالر

پاغ لیز یق  ر یلیاخی نایاناغی نیشفق تور

  گؤزوندن؛  نیئر ی  سوزولور  یاشی نینجیسئو 

پاق  ر یگونش ام تور

 . ر ییگولومسه  اوزومه لر سونبول لیاشی

 
 ،  یاسیرؤ   نالریایرؤ   سن

 وخوسوسان؛ی نینیشیاغیاز ی

 !ورسان؟یتوخو   یقورشاغ یاوستونده گؤ  نیز یمیباش
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،  ر ییبنزه  وخوسالالالالالونالالای  شیاغیالال یک   ر دینالاله  یاسالالالالال یالال رؤ   یال  اؤنمل  نیشالالالالالالاعر 
؟یتوخو   یقورشالالالالالاغ  یاوسالالالالالتونالده گؤ  نیز یمیبالاشالالالالال ،  لییال دئ  نینیبالاشالالالالال  بو   ور

؟یمدیک  یمقصالالد  نالریخوشالالبخت آرزو    ن الریایبو رؤ  میباشالالقا ک  ندنیائل  ر
؟یب انایدا  ندهسالالالیذیروه  لگؤزه الالالالالالالال  لگؤزه، ینسالالالعادتی اؤز له ک شالالالاعر اوره  لر
 نالریایالال شالالالالالالاعر اؤزو ده بو رؤ .  ر ییونلالالهیدو   نالالهیوطن سالالالالالعالالادت،  رلرلالالهتصالالالالالوی

  لر شای  بئله –بئله .  ر ییمهرگهیاسالالال   نیگله  ندنیال،  اوغروندا  سالالالیرئالالشالالالما
 دا نالریبون.  ر یدیاوالسالالال   لهسالالالیواسالالالطه غوالر یدو  یدل،  ال یولو ی ک رهو ا  ز یالنی
 . ر یدیعنوان نینییشاعر اوره نینیاضیحسن ر  یسیمها

 !نهسیخاطره لگؤزه نینیاضیاولسون حسن ر   عشق
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 3.  اجاقیااشی « میر یلدایحسن »
 یم ظنریمان نا 
یچی   یاز

 
  !الر تدوس  سالم

 !ساغ اولسون ز یباش. رمییدئ  تیدن تسلک اوره زهیس
. زهیدؤزولمز درد اولدو ب  ز یمیسالالماغ  وال یلهیسالون منز  ولداشالیمیزیی  حسالن
 ؛ر یائالد نیییدسالالالالالتالهای  اؤز   عالتیطب،  مالکهلال یآممالا نئ،  یدیال ایآج  وکیچوخ بؤ 
 . ر ییزلهای اؤز قانونون
گؤره  ا«میر یلدایحسالن» ز یمیولداشال ی  نئچه کلمه ر یاولوب من ب میبو گون الز 

نئجه ، میشالال یدن دانهن رمیلمیمن اؤزوم ده ب  ،سالالوروشالالسالالاز  و دوزون.  شالالامیاند
من هله ده اؤزومو  .  بییهله ده قوروما یاشالالال یگؤزومون میمن یآخ. میشالالال یدان

 .  شامیتاپمام
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کتر  ر یجامع ب« حسالالالالالن» منشالالالالالورا  ر یب یتیاونون شالالالالالخصالالالالال . یردییداشالالالالال   کارا
  لر تجربه، لر سیح  نانیآل دنتیجمع، دنعتیطب، دنمحی .  یردییبنزه
، لالالهیسالالالالال ونون دوشالالالالالونجالالها،  کالالدهیئچالالدک   نالالدنیسالالالالالوزگج  ینننیذهاونون  
اؤزون ،  بیال خیلرده اوزه چسالالالالالونرا الوان صالالالالالورت  انالانالدانیال بو   لالهایغوسالالالالالو یدو 

گر ،  اوالر  شالماقیگؤره البته دان  نایسال ینسال هاهر   لرینبو صالورت. یگؤسالتررد  ا
، لرینسیح یعاطف  ینیذهن  ؛غاسالالالالانیی انیباشالالالال   عقلینی  سالالالالنلهیب هییائل
  یآخ .  ر یدشاینیبودا چوخ چت.  سالالالالالنلالهیقورتالارا ب نالدنیال  نالریغو یدو   یآج

بوراخالان    یزیمیلر ذهن  هییال لبو سالالالالالاده  یسالالالالال یتگای  ولالداشالالالالالیمیزینی  حسالالالالالن
 . ر ینسسله زدایمیده قوالغ  هله یاونون سس. لییدئ

بو ، یدیگلسالالالئ  مایهوشالالالوم باشالالال  میمن یک   رمیسالالالتای من بونو دئمک آنجاق
اوسالالتونه بارماق  نینلرییبعضالال  لردنالوان صالالورت  خانیمنشالالوردان اوزه چ

.  یدیسالؤزوم وار   شالماغایگؤره دان  نهیشالعر   نی«میر یلدایحسالن». میلردیب  ایقو 
یقوشالما ،  هلریناسالتعاره  یئنی  و  یعیگؤره و بد  هلرینشالعر سالربسالت  ،  گؤره  ناالر
یال مالالالاژ ایال   کیالالال جال نالجالالالهایال  در ،  نالالالاالر یال غالو یال دو   نیال اونالون  هالومالالالانال   نالالالاالر   یسالالالالالالتال یو 

  یلر شای  یقیتالدق نی«حسالالالالالن».  یاوالرد  شالالالالالمالاقیگؤره دان  هلرینال دوشالالالالالونجاله
ائالالالد طاللالالالب  بالحالالال   ،  ب یالالال غال یال یال   دنمالنالبالع  وزلالر یال   و یال بالو   لالر ایالالالل.  ر یال مالفصالالالالالالالل 

، نالهیصالالالالالنعت،  نالهیشالالالالالعر   نیکمتح  نالاظم،  اطالعالات  کر یب  یغیسالالالالالالاهمالانالد
 شالماقیگؤره نئچه جلساله دان  هینامهشالناخت یغیالدحاضالرگؤره   نایشال ییاشالای

 یغیازدی اونون،  دنلرینشالاعر  ان مشالهور  نینایدون یلرترجمه اونون.  یاوالرد
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،  یرلی ده  نالدهیئر ی  اؤز   یسالالالالال هره  ننیلریتیال فعالال  یسالالالالالتیژورنالال،  لر سالالالالالرمقالالاله
ب  مالالاراقو    یر دهزونالاله مخصالالالالالوص  ؤ ا بو .  لر یقالالازانالالا  گون  بو  بئلالاله من  بونونال 

، حالالالالالالتالالالده  یغالال یالال لالالالدیالال قالالالاپالال   لالالرهسیالال حالال   یفالال عالالالاطالال   نیالال مالال یالال ذهالالنالال ده  لالالحالالظالالاله
تکجه   دنلرینبعد  مختل   نینیتیجامع شالالالالخصالالالال   نمیولداشالالالالییحسالالالالن

و اؤتگون مییصالالم  نی«میر یلدیا»من  .  اماغاجیاوسالالتونه بارماق قو   نینیریب
کتر  . شالالالاجاغامیدان ندنییاوره  شیگئن، داورانیشالالالیندان یانسالالالان، ندنیکارا

یمن بورادا اوشاق  .  اجاغامسؤز آچ ندنیس«یحسن عم»  نیز یمالر
حدده نه  یاسیکؤنول دون،  وکیبؤ   ر قدهنه    یقلب نینانسا  ر یسن بگؤره  رمییدئ
 هیالال یعالالام  دنفعالالار،  هگالال ویبؤ   دنکالال یچیک   لالالهیب  هییالال ائل  یک   شیاوالرم  شیگئن
  ال الر اون،  قاتا تیاونسالالالالال   ال الر اون،  رهیئرلشالالالالالدیندهیاؤز قلب الریانسالالالالالان فرقلی

 .  قورا  مناسبت
 راالانسالالالان.  یدایآدام  ر یب  سالالالاالنکؤرپو   نایآراسالالال  االر یدون  مختل « حسالالالن»
یال اونال ،  بیالالال نالالشالالالالال یال اخال یالالال  مالثالبالالالت  .  یردیال لال یال بال   رهیال گال   نالالالهیال عالالالالالمال   یر چالالالهایال   نالر
، یردییهکشالالالال  ائل، یردیگز  جاقیدال یلراسالالالالتعداد نشالالالالانه،  لر صالالالاللتخ

گوونمالک  ردا  الانسالالالالالالان.  یردیقالابالارد.  یردیاوزه چک  الریاسالالالالالتعالداد اؤزوناله 
  اراتماغا ی،  ازماغای،  شالالالالالماغایدان،  هیدوشالالالالالونمه  ینیمها. یردیارادی حیسالالالالالی
نالئالچالالاله  نیال بالالالاخال .  یردیال ر یال چالالالاغال  او  وئالر   نالالالهیال الال   نالیالنلالریگالؤرون  بالو .  بیالالال قاللالم 

  مختل    نینیسالالالالال یدرگ  »آذری«  ینیسالالالالال لوهیج  مختل   نالریاسالالالالالتعالالالداد
 .  گؤرمک اوالر   دهلرینشماره
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ال  و  اونون    معالالاش   تکجالاله.  یدایالال لالالهیوسالالالالال   ر یب  نالالدهیامالالا طبالالابالالت؛ طبالالابالالت 
او طبابت .  یدیاسالالالیوسالالالیله  خدمت قی! اوندان داها آرتوخیسالالالیوسالالالیله
ییآرز  یانسالالالالاناؤز ،  لهیمهارت او . یردیآچ ولیهلرینسالالالالتکای   یشالالالالر ، ناالر
اان ائتمالالکدرمالال   یلریندرد  یروح-یسالالالالالمیج  نینلریضیمر  ز روحونو ؤ لالاله 
سالالاده   ر یبو ب.  یردیجاواب وئر  شالالایقوپان چاغر  داننینجداو.  یردییالالیج

آباد«دا ائل »یافت  ،بیدان چک«آبادصالالالح»اونو    زهیانگ ینسالال ها.  یدسالالؤال
 ز یمیشالاعر  ده قوجامان«کرج» یه،شالاعری »قافالنتی«نین درمانینا یئتیشالمه

ال» بو .  یردیاوسالالالالالتوناله آپالار   یبالاشالالالالال   نین«ییایال عل»  کیال رحمتل،  نالهیون ائو «و آ
رمالت  ؤح مالدنیتاله،  غالایلانسالالالالالانبو .  لر یمضالالالالالمونو تکجاله عشالالالالالق اوال ب  نیحرکت
  ه یال شالالالالالالهؤد-ورقالانی  نی«دیال مؤ   نیام  دیال مج»  کیال رحمتل،  حسالالالالالن.  ر یدئمکالد

اونون مییپروانه ک   ر قده نهیسالالالالال سالالالالالون لحظه  نینیاتیدوشالالالالالن گونوندن تا ح
 لخایچ،    غماز یسال   قهرفتار هئچ منط  ر یبئله ب.  یاوسالتونده دوالند نینیباشال 

  شی منینبونالر تالالا.  دن بالالاشالالالالالقالالانالال یقمنط   یسالالالالالئوگسالالالالالونسالالالالالوز    و   قیلانسالالالالالالان
، ز یآدسالالالالال   ؛مالک اوالر هبئلاله موردلره رجوع ائلال  وزلرجالهی یریآ-یریآ.  یلردنموناله
 .  آدامالرا ز یسسان
یولالالداشی  یجمع  میز یب«  حسالالالالالن  » کیمی  نیز یمالر . دیایالال عالالائلالاله دوکتورو 

دا   نالریشیتالالان-بالالاشالالالالالقالالا دوسالالالالالالت،  دنمالالهرگالالهیاسالالالالال   یگلن  نالالدنیاؤزونون ال
یالال امالالکالالالان تالال .  فالالالایالالالداالنالالالاردی  نالالالدانالر قالالالابالالالاق  بالالونالالالدان  گالالون    ال لالالفالالونئالال نالالئالالچالالاله 

ده    اؤزوم.  یردیزدیق  میز یق»  :یردییدئ،  میردیشالالالالال یدان  لالهیریب  نالریولالداشی
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ده لحظاله  ر یب.  میغالدیی  نیسالالالالال مرهون  نی«حسالالالالالن»توروب  ؤلفونو گ ئت  دنبیلماله
گاللالالالد دو   میال اؤزومالالاله  تال   یکال   دومیالالال و  وئالرئال بالو  داهالالالا جالالالاواب    « .وخالالالدو یال   نهلالفالونالالالا 

 .  میلدیس  نیاشی گؤزومونتکجه  ، میدلمهیب هیهئچ نه دئ  مایولداشیمن

 لرینز یب  اجالالاقیالال ااشالالالالالال یالال   او .  یدتیالال شالالالالالخصالالالالال   ر یاؤلمز ب  «میر یلالالدایحسالالالالالن»
. نالالاقالردایغیی  یاجتمالالاع،  لردهیدرگ،  لردهدرنالالک  مالالدنی-یادب،  نالالدهییهاور
سالالالالالؤز   داناتیالال ادب،  صالالالالالنعتالالدن،  شالالالالالعردن  یک   ئرلردهی  بوتون او   و روح  اونون
گالئالالالد  نالالالدانیال اتال یالالال ادبال   جالالالانیال آذربالالالا  یکال   ئالرلالردهیال   او ،  ر یال گالئالالالد بالئاللالالاله   و   ر یال سالالالالالؤز 
 .  دوالناجاق، جکگزه لردهمجلس
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گئتد  ر یب !الوداع  4  !میجانیآذربا یاوغلون دا 
 میانالی علیرضا 
 شاعر 

 
 !الر تدوس  سالم

دان اؤز ونگروهسالالالالالئونلر   اتیادب  انیالحاضالالالالالر یریبو تدب  میسالالالالالتردای باشالالالالالدا
 میز یائتمالالک ب  ادیالال   الریانسالالالالالالالان  ائلالاله بئلالاله  یک   هییالال ن.  میر یلالالدیومو بتشالالالالالکر
  !ساغ اولسون ز ینیباش. یزدیمفهیوظ  نیز یمیمها

 سسم نیاخی ر یگلن ب الرداناوزاق

 .  الر یموطلق تاپ انیرالیخاط یمن

 الر ولی  ر قده هباغالنسا ن  اوزومه

 .  وار   یهله قاپ النیآچ  ومهز او 
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!تدوس ز یعز   الر

 نیاخیال .  ر یآغ  ر قالدههو نال   شیماییآج  ر قالده  هنال   شالالالالالمالاقیو تالاسالالالالالوفلاله دان  ر تالث 
.  اولورموش  ر یداهالا آغ  اوالنالدا  دنعالائلاله یریب  نیییلالدیدوغمالا ب،  نیغیسالالالالالانالد
 . رمییساغ اولسون دئ ز یمیباش

 امانی ده  یاؤلومو من  نی«میر یلدایحسالن» شالاعر  اوالن زدنیمیعضالولر   لهئعا
 اشی  زدنیمیر یب-یریب.  قیدایالریدیاشالالال ی وندؤر   ینیع ز یب. یتدیسالالالارسالالال 
آز   لالالالهیال ر ااعالتالبالالال  آچالمال   هیالالال ایالالال دونال   یلال فالرقال   لالر ایالالالل  چالوخ  یال آد.  قیال شالالالالالالالدیگالؤز    ینال الر
 مایادی. ز ینیرسال یلیبمیییجهلهیب هیدئ  یلرمیک  ر یسالم ده منه ائله گلچکمه
صالالمد     یواق،  فعار نیحسالال .  دوشالالور  رسالالؤزو یب  نی«فعار نیحسالال » شالالاعر 
 :ر یدشلهای  فادهایر یبئله ب  ندهیحبتؤص  ر یروشونده بؤگ   ر یگون ب  ر یب لهایاوغلو 
  ندنیصالالالالنعت  سالالالالهایمن،  سالالالالن صالالالالمد وورغونون خاوردن اوالن اوغلوسالالالالان»

صالالالالالنعتالدن   ز یمییعضالالالالالول  لالهئعالا  ده  میز یب«  .  قیقالارداشالالالالال   ز یب.  دوغالان اوغلو 
 شالالالاعر   ی«میر یلدایحسالالالن»ده من   رهؤاونا گ .  یباشالالالالد  لهایشالالالعر ، یکئچد
،  زدان یمیاتیالالال ح  سیمون،  یمیاو صالالالالالم،  دندؤر  لگؤزهاو  .  میائتالالالد  طالالالابخ

 ؟یک  شاسانینئجه دان یندای زدنیمیلر مناسبت کئشیغیدوغما و قا

  ندنیسالالالال رهیاؤلومون احاطه دا  یک   بیچات  بیمه گلنهؤد ر یائله ب  ز یمیاشالالالال ی
یچوخ آتا بابا، بیکئچ یآنا، یزیمالر بو   یف ک سالوو تا  کیشال یرمیتای یزیمالر

ینیاخیال   اؤلوم داهالادا   یسالالالالال اؤلومون پنجاله.  ر یالن ائالدؤوج  نالدایاطراف  نیز یمالر
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ییباج یقارداش-زایمالر   ز ی سالالالال هئچ شالالالالوبهه  و   بیگل، بیاوزانمییک  زایمالر
 . اؤزوموزه ده رادانیاو س یک 

.  تیردیالک ای  ی«میر یلالدایحسالالالالالن»  شالالالالالاعر   معلوم  زایمیمهالا  نئچاله گون اؤنجاله
گوناؤلومونالالدن   گئتم«ائلالالدار »قالالابالالاق    بیر نئچالاله  گؤروشالالالالالونالاله  . کیالال شالالالالالالالدیال 

  ندهیبتیناسالال وم،  کیلکئشیغیقا  ندهیحبتؤصالال ، یات عشالالقیح دهلرینگؤز 
  دامال یادداشالالالالال یال هلاله ده  کیال لیمیصالالالالالم،  قیدوغمالال  میییگئتالد  وبیهمن قو 
 . ر یدوالش
 آنجالالاق،  کیالال ردیتای  ینیسالالالالالسالالالالال ،  قوخوسالالالالالونو ،  ینیسالالالالال هنفالال .  کیالال ردیتای  اونو 
جک دوزوله  هیخاطره یئنی  یف ک سالالالالوتا. وخی ینیسالالالال خاطره،  ینیادداشالالالال ی

کتفا ائده،  اجاقیقالما ز ای زهیاوندان ب  .  اوالنالرامییک  هییندای کییجها
   !الر تدوس ز یعز 
 ر قدهاو  ،  یمعنال ر قدهقاالنالر او  مییک  هییندای دان«میر یلدایحسن»  شاعر 
ی دیال اشالالالالال یال   ز یب،  یزیب،  رمیلمیب یزیسالالالالال ،  یک   ر یددوغمالا  ر قالدهاو  ،  نیزنگ   ین الر

و هئچ   اجاقیاشالالالالای.  اجاقیسالالالالاخال ندهیسالالالال اؤز احاطه ر قده  لهیسالالالالون منز 
ائالالالد  ولوموز ی  یک   ر قالالالدههنالالال   یک   ز یسالالالالال شالالالالالوبهالالاله ب  ئنالالالهی،  ر یداوام  دا   لالالالهمیز یاو 

  یسالال خاطره یبونا گوره ک .  ر یاوالجاقد یولداشالال ی  ولی زهیب،  ر یاجاقدیمالیددآ
 یزیمیغیوارل، یزیمیاتیاولماسالالالادا ح  اتدایاو ح.  ر ییااشالالال ی  شالالالهیهم لهمیز یب

دئالال   ؛اجالالالاقیالالال اشالالالالالالالایالالال   زدهیالال مالال یالال خالال یالال تالالالار   رانیالال مالالعالالنالالالاالنالالالد سالالالالالالبالالبالالالدن    :رم یالال یالال او 
 .  قووشدو  خهیتار   «میر یلدایحسن»
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 الر داغلو  وا  میز یعز 

 الر داغسولو ،  یلشمهچ

 اؤلوب دیگایر یب بوردا

 .  بولود آغالر ، شنر یک  یگؤ

گئتالالالد  ر یب  !الوداع دا  بولود  ،  یدمالالالهشالالالالالنالالالهیک   یگؤ  !میجالالالانیآذربالالالا  یاوغلون 
  ئردنی هر . دور بولودسالالالالالوز،  ر یدیدومالانل  ز یمیلر یگؤ  یک ک هناله ائالد.  یآغالمالاد
نئچه قات  ز یمیکدر ، ز یمیلیسالالالالالگیوادا نها  بو اؤلوملو .  یسالالالالالانک  ر یاغی  اؤلوم
 .  اولدو 
باشالالالالدا .  کیردیتای  صالالالالنعتکار   ر یب یلحهیرا یاتیبا، یادی، قوخوسالالالالو ،  یطام
یتدوسالالالالال   دن بوتونجملالهاو  ،  هلرینال نهسالالالالالئو،  نالهیسالالالالال لالهئعالا  ز یعز  قلم  ،  زایمالر
یتدوس  . زلرهیس دهجهائلهو او  رمییساغ اولسون دئ ز ینیباش زایمالر
 او  ولییییکئچد  نی«میر یلدایحسالن»دوسالتوموز    قلم  یلکیلیب،  یمیصالم
 غولو یوطن دو   ر قدهو او    یناملای ملت ر قدهاو  ، یگرکل  ر قده او ، نیدیآ  ر قده

  یرلیدهسالالاله ده صالالالابا  گؤرونمه لهاییغینلیدیآ  بو گون تام،  یاولموشالالالدور ک 
  ادیال   اونو   ال نالانجایبو   یک   ز یسالالالالال هئچ شالالالالالوبهاله.  ر یجکالدگؤروناله  یموقعو    یئری
 ر قده  هن یسالالالالال خاطره، یادی اونون.  قیر ییرالاونو خاط  لهایغو یو بو دو   بیائد
ان   نیز یمیکلر اوره،  جکهینمهیلیسالالالال   مزدانیادداشالالالال ی،  وار   زدایمیاتیادب یک 
 .  ر یاجاقدیاشای ندهیسگوشه لبر یاونون ان د، ندایقات سیمون

 آخار گئدر   میز یعز  
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 گلر آخار گئدر  سو 

  دیر پنجره ر یب ایدون

 .  گلن باخار گئدر  هر 

 بیجه باخسالاده  ندنیسال پنجره ایکارالر دونصالنعتمییک   «میر یلدایحسالن»
آپالارا   لالهیتمالام  الریاؤلوم بئلاله صالالالالالنعتکالار  یک  هییال ن. ر یگئتم  بیال آخ. ر یگئتم
 .  ر یلمیب

ات یح یمعنو  لهمیز یب شالهیهم.  ر ییااشال ی لهمیز یب  ییامه، یسال خاطره، یادی
ک .  سالالالالالورور  بالالابالالا  ینئجالاله  یاولو  امالالک صالالالالالرف   هیالال نالاله  هر »  :شالالالالالکنیدئم  ز یمالر
بعضالالالالا اون  یک  نیلسالالالال یاوال ب ؛دور قانونو نیاتیبو ح. «ر یتمای او ،  رسالالالالهیلیائد
 لدها ینیوقعاؤز م  ئنهی ندهییزامان کسالالالالال آمما  ، ر یکئچ النایآرخا پ،  الندانیپ
 .  یجکدائده
 بو سالالالالالببالدن اونو دا  یک   تالاسالالالالالوف.  قیر ییااشالالالالالال یال   ینیمهنال ؤد  روسالالالالالو یو   کرونالا
چال .  کیالالال ردیال تال ایال  مالنالز   زدهیال مال یال نال یالیال اونالو  ، یئالریال .  قیال انالمالالالادیالیالالال داشالالالالال   نالالالهیال لال یال سالالالالالون 

 .ر یرالناجاقدیخاط، اجاقیااشی زدهیمیکلر اوره یسخاطره
پاغا تاپش  یرلیده  ر یب!  میجانیساغ اولسون آذربا  نیباش .  قیردیاوغلونو دا تور
پاق ب یغیاتدیاونون  .  ینلشدیآز دا زنگ ر یتور

 !ساغ اولسون ز ینیباش نیز ینیمها
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 نهیسخاطره  ز یعز   نیم« یر یلدای»حسن   ز یعز 
 حبیب فرشباف 

 ازیچییشاعر و 
 
 
پاقی وز ی،  بوداق وز ی شهیر  ر یب  ساخالر  ار

پاقی نیم  لمز یب ایکؤکو ساخال ر یب  ار

 (عارف  ن یحس)

 
 !میمیر یلدای باخ،  میمیر یلدای النیبو 

 !میمیر یلدای شاخ،  میمیر یلدای پارال 

 
 ،  الر آخماز بوالق،  اغماز ی شیاغی ز یسنس

 ،  قالخماز   یسنغمه  نالریسو  -سئل ز یسنس

 ،  دؤشونه تاخماز   نیقورشاغ یگؤ الر داغ

 !میمیر یلدای باخ،  میمیر یلدای النیبو 

 !میمیر یلدای شاخ،  میمیر یلدای پارال 
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 ،  دوالر   ال اشی قان ز یمیر لگؤز  ز یسنس

 ، سوالر  لر چکیچ،  الر سوالر باغ ز یسنس

پاق ساچ ز یسنس  ،  والر ی  نالریآنا تور

 !میمیر یلدای باخ،  میمیر یلدای النیبو 

 !میمیر یلدای شاخ،  میمیر یلدای پارال 

 
 ،  یماتمه بورودون ائل نیگئتد  سن

 ، یتئل یآغارد  نیمیز یتبر  آنا

 ،  یبوکولدو بئل،  یطاقت یتوکند

 !میمیر یلدای باخ،  میمیر یلدای النیبو 

 !میمیر یلدای شاخ،  میمیر یلدای پارال 

 !میمیر یلدای  ! آخمیمیر یلدای آخ

 
،  وارکن   یلید،  ونموشالالدو یدؤ  لهیائل، لهیلید و یعؤمور بو  ییاوره نیحسالالن«»
 !اجاقیاشایوارکن او دا یائل
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 وال  توانا و انسان  یاسنده ی نو، زبردست یشاعر
 حشمت حافظی)بهزادی( 

 شاعر 
 
به .  میگو یم  تیتسالالالالالل زشالالالالالانیو فرزندان عز  یاضالالالالال یتمام وجود به خانم ر  با

ما .  میگو یم  تیتسالالالل  «یآذر »شالالالعرا و کوشالالالندگان راه ،  همکاران، دوسالالالتان
 . افتی ینیجانش شیبتوان برا یکه به سخت میرا از دست داد یانسان

 فلک را   ر یپدر پ دیببا ار یصبر بس 

 . دیچو تو فرزند بزا یتیدگر مادر گ  تا

من افتخار . واال بود  نسالاناپرکار و توانا و  یاسالندهینو ،  زبردسالت  یشالاعر  او 
پسالر دّومم را از من  ،  پدر دّوم  «یآذر ». کردیکه او مرا مادر خطاب م کنمیم

که  دیکوشال یم  «یآذر »سالر پا نگهداشالتن   یبا تمام وجود برا  او . دسالت دادم
 . ادب دوستان و شعرا بود، بانیاد،  سندگانی قل و جذاب نو   ینقطه

را که بعد از از دسالالالت    نیبار سالالالنگ  نای یاضالالال یر  دکتر ، یاز فوت بهزاد  بعد
باز به دوش   یو و با ر  یبخوب، دادن دوسالالالت و همکارش دو برابر شالالالده بود

جالدا   ار یال   دو   یاضالالالالال یال و ر   یبهزاد.  و خوشالالالالالبختالاناله موفق هم بود  دیال کشالالالالال یم
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  «ی آذر »و با عشالالالالالق در دفتر    یها بدون خسالالالالالتگبودند و سالالالالالاعت ینشالالالالالدن
حل مشالالکالت و هرچه پربارتر شالالدن مجله تبادل نظر  یو برا نشالالسالالتندیم
 . کردندیم

کاله بعالد از او    یبهزاد راه را اداماله   نای  یاضالالالالال یال ر   ر دکتمطمئن و معتقالد بود 
د.  خواهالالالد داد بالالاله دسالالالالالالالت   «یآذر »  میدیالالال آنچالالاله  و مفتخر  هنوز سالالالالالربلنالالالد 

 سالالالرودم که  یقطعه شالالالعر  شیبعد از فوت بهزاد برا.  رسالالالدیدوسالالالتدارانش م
 :کندیصدق م هم ز یعز  یاضیر  دکتر در مورد   تیدو ب  نای

 رفت   مرگیب نینچ یانسان  یح

 رفت برگیو خود ب دیبخش هابرگ

 ماند ادی او در  ادی  اما  رفت

 ماند ادیجهان فر  کی  سکوتش در 

 
 و راهشان پر رهرو باد! دیجاو  ز یدو عز  نای ادی
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خ اوچ    ل دوستلوقای  قیر
 مرتضی مجدفر 

یچی و ژورنالیست   یاز
 
، نیلایینج  -1357دوستلوغوم   لهای«یاضیحسن ر »ر وکتود، دوستوم  ز یعز 

  ینج یر یب  نینیسال مجله «ولداشی».  ر یشالدیباشالالنم  ده-14  نینییآ  اسالفند
همان گونون   سالالالهایچا  اولموشالالالدور و من ندهیسالالال 12 نیاسالالالفند یسالالال مرهون

 یمشق قیلیچیاز ی لهاییریتدب نیآتام،  اوالرکن ندایاشی اون بئش،  یآخشام
گون   یکای.  میشالالالدیلمیر یتاپشالالال   ه«قیصالالالد  نیحسالالال »ر وکتود،  ائتمک اوچون

گئت »:  قیصالالالد  دوکتور ، یآخشالالالام چاغ،  ردوندهؤ اون د  نیاسالالالفند، سالالالونرا
  نالدانیسالالالالالتگالاهای  نالرینیگلن مالاشالالالالال  اشالالالالالهردنیال آر ،  نالدانیز آغ نینجمالالزاده
ائتالالد،  هیالال دئ  «  ...ر یگت  ی«ر سالالالالالالالاه»اوسالالالالالتالالاد     یر سالالالالالالالاه».  یمنالاله مراجعالالت 

 بئش  نالایاوالن و منالدن تخم  نالدهیدفتر   نیولالداشالالالالال ی،  کالدهیدئالد  «  ...رامیمیتالان
ب،  اوالن  وکیؤ ب  اشیالال  بو  ر یگنج   گونالالده  یکای  او   یمن،  اوغالن  قیآر   یاوجالالا 
!»،  بییال رادان تالانهالا  وال ی  لالهمن،  رکهیال دئ  «ک!گئالده  کالدهیرلیدور گالل ب  مورتوز

 نینیو دوسالالالالالتلوق عالالم  مالمالاقیآدد  کالدهیرلیبو ب  کلالهیلدوشالالالالالالدو و بئلاله
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  زدایآرام  میمن  لالالهاییاضالالالالال یالال حسالالالالالن ر ،  دوالنمالالاق  لرینوچالالهک   یاوزاد  -اوزون
آنجاق ،  میجهائده ضالالالالا ای دایاز ی  ر یباشالالالالقا ب  یلربو گوروشالالالالمه.  یباشالالالالالد

 . میردیگتمییک  یجییرالیخاط ر یبورادا اونو تکجه ب

 نئچه، یاضالالال یر ر وکتومنجه د.  میدوسالالالتلوق ائتد لایاوچ رخیق، له«حسالالالن»
یانتیجور به جور وار   نینیشالالال ییاشالالالای  و اونون یدایانسالالالان ر یب ینلؤی  ینالر
 :کیر لهیب هیلهنجهای بئله

 ؛یمیک   ستیژورنال ر یب،  حسن -

 ؛یمیک  یچیاز یر یب،  حسن -

 ؛یمیکار ک ترجمه ر یب،  حسن -

 ؛یمیمنتقد ک  یادب ر یب،  حسن -

 ؛یمیناس ک شحکمت ناظم ر یب،  میر یلدیا -

 ؛یمیک  شاعر  ر یب،  میر یلدیا -

 ؛یمیک  یمصنف یماهن ر یب،  میر یلدیا -

 ؛یمیک  میحک  نیلگیحاذق و ب ر یب، یاضیر ر وکتود -

 میخاد  ر یسالالالترن بؤخدمت گ  نهیخلق وخسالالالولی،  یاضالالال یر ر وکتود -
 ؛یمیک  میحک

آتالا   یجیسالالالالالتر ؤگ   ولیو   رتمنیؤ ا  کئشیغیقالا  ر یب،  یاضالالالالال یال ر ر وکتود -
 ؛یمیک 

 ؛یمیک  میخاد یاجتماع ر یب،  میر یلدیا -
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یال اوجالالالاق  یمالالالدنال   -یادبال ،  میال ر یال لالالالدیال ا - و    نالر   اونالالریالن قالوروجالوسالالالالالو 
 ؛یمیک  دئر یل ر یب ارادانیکیرلیب ندایآراس

صالالالالالنالعالالالت    نالجالالالهایال و   اتیالالال ادبال   یجالالالاناللال یال آذربالالالا  یاشالالالالاللال یالالال ،  میال ر یال لالالالدیال ا -
اون  نالالدایسالالالالال یغیقالالا  نینالریاوسالالالالالتالالاد زامالالان    ر یهر ب  نالریاوالن و 
 ؛یمیک  مسهیک  ر یب نگئده نجایسیسوروشان و دال ینیحال

 رالمایآغ نینالریو صنعتکار  شاعر ،  یچیاز یجانیآذربا،  میر یلدیا -
 ؛یمیقوروجوسو ک  نینلریمراسم

بال   یمالنالطالقال ،  میال ر یال لالالالدیال ا - هالئالچ  و  تالفالر   ر یال مالبالالالارز  و  افالرا     طالالاله یال زامالالالان 
 یلرینخلق  رانای  و بوتون  تیال شالالالالالخصالالالالال   یجیلیب  ولی  انیال اوغرامالا

 ؛یمیک  انسان ر یب لنیب  یحاقل مادانیقو  کینلیسئچگ یریآ

ینالال بونون ا ر   -اونون  ،  میر یلالالدیا -  تیالال ائالالد،  ازانیالال مقالالدمالاله و شالالالالالر   هلر
و بو مییک   مایسالالال  یادب  شالالالقانیچال ر یب انیالحاضالالالرچاپا ن و ائده
  ان یالشالمایراضال   ندایاتیح نایچاپ  نینلریا ر ،  زونو اونودوبؤ آرادا ا
 ؛یمیک  بیاد ر یب

و مهربان مییصالم ر یب،  (میر یلدی)ایاضال یر حسالن ر وکتود تیو نها -
 .  یمیدوست ک 

یانتیجور به جور وار  نینیشالالالال ییاشالالالالای  نی«حسالالالالن»،  منجه  یوخار ی، ینالر
  ر ی چت ر یب نایسال یمهانالرینآنجاق او  ؛اوالر  رمکیرلندیهلرله دمرهون  مختل 

 رانیشالالدیاپی نهیر یب  ر یب  یلرینهیسالالو   نینیاتیلگه سالالاالن و اونون حؤک مییک 



یلی   /    60 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

  رمینیو من سالئو  یدایو مهربان دوسالتلوغو مییصالم  لهاییمها اونون، هیسالج
 رخیاونونال ق،  اراقیباخما  زهیمییالدن وئرد ی«حسالالالن» ناینانمازجاسالالال ای یک 
 .  اولموشدور  یدوستلوق منه پا  خیس لایاوچ
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 5  !عشق اولسون نهیسخاطره یابد
 پور شهرک حسین طهماسب
 شاعر 

 
، دوسالالالالالتوم  مبالالارز ،  شالالالالالالاعر ،  مترجم،  یچیاز یالال ،  یقالالاتچیقدتالال ،  انسالالالالالالان  وکیؤ ب
عشالالق   نهیسالال خاطره یابد  نی«میر یلدیا» یاضالال یحسالالن ر   ر وکتود  میولداشالال ی

 !اولسون
 

 میدیداغ اوال  یدومانل

 میدیبوالق اوال آخان

 نیسیلتیز یس  نیاراو ی

 میدیقوالق اوال انیدو 
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 میدییاآغال  بیچک آه

 میدالیایداغمینهیس

ال  مایقوجاغ میدیآ

 میدیایباغال یاراو ی

 
 یصفال صدق و   میقالد

 یجفال و   جور   اولدوم

 نیر یئتی مایرداشیس

 یعهده وفال نیقالس

 
 اونال   مور ؤع ر یب، یک  اندیققاح نیولداشالالالال ی ر یب، دوسالالالالتون ر یب  دئمک اوالر  نه

 . یدخاطره  یارزشل تالش و  یسلحظه هر   ؛اولوبسان

 ز یعز  یرانیدوالند،  یسالالال یاونون باشالالالچ و   «دنسالالالئونلر   اتیادب» رمیائل تشالالالکر 
  ده  نالده«یانجمن  صالالالالالابر »  یدن ک قربالانزاده  یآقالا  یجیآپالار   یلقالدرت  دوسالالالالالتوم

 یاضالال یر   ر وکتود  لهیخصالالوصالال   اولموشالالوق؛  شالالاهداوندان    لرهشیوئرل یاخشالال ی
 ده بو قالهینئچاله د  بو   رمیائل  یسالالالالالع.  یرتالدیبرنالاماله کئچ  نجالهیقییال  انالدیققاحال 
 .  اوالم  میسه زلمکدهیعز  نیسخاطره  نیگوار ربز

.  یدیالالال وار   میال اشالالالالالال یالالال 30  میال مالنال   و   20  رونوکالتال ود  زدایال مال یال غال یال شالالالالالاللال یتالالالانال   انالقالالبالالالدا
  مالبالالالارز   ر یال بال   آلالولالو   اودلالو   و   قیال عالالالاشالالالالال ،  انیالالال اانالمالالال یالالال دا،  انیالالال و دورمال ،  انیالالال و ورولالمال یال 

یقیلیر یآ  یالتیتشالک یاسال یسال ؛  روشالدوکؤگ . یدیاجوان   اتیادب  رغما  زایمالر
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  ییی رلیب  ولی،  یییرلیب  شای.  و ردو قوووشالالالالالالالدمییک   قالالارداشجالالان  ر یب  یزیب
 .  یدوام تاپاد  ر قده هلریناونون سون نفس

.  یدممتنعبه قول معروف منه سالهل  ازماقی بیشال یدان اندیققاح رونوکتدو
  ر ی ب.  اولماز  حق مطلب ادا  یگرچ؛  ا بیلرمشالالال یدان ز یسالالال ادداشالالالتی  الر تاسالالالاع
 :ومیزومه سون قو ؤس  هشعرل و  خاطره

ییاز ی ر یب سالالینده ده  مجله« آقاگل« »احواالت  دیر حضالالرات نئجه»،  وار  مالر
 :ادقینقاح «یاضیر ». یدایستون ر یب

 ، لرهضیمر  یدبیطب

 . زلرهیب یمشاورد

 ،  یغیاراشی لر مجلس

 ؛یغیشای  زوموزونؤگ 

 لنیب ولی، رانیندآ  ز ؤس

 ؛لنیب لید یانتقادچ

 ، یسرهیکث والدئا

 . یسرهیس،  ولو ی لگؤزه

 یبدیآرخاالن  اونا

 . یسمجله «یآذر »

 میر یلدیب وخی اجیاحت

 .  «میر یلدیا»  و صلوتخل
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 ، یبئل یدا  نیماسیآغر 

 . یقول، یال اولسون  وار 

 یراض  انداون ولداشی،  دوست

 یالماض یف  الحال و  یف

 .  یاضیر  ر وکتود،  یبل

 حداقل  لدهای. یدایالتیتشالک ر یب زو ؤ ا؛  سالازمانده،  یالتچیتشالک  وکیؤ ب،  او 
مالنال   یکال ایال  کالئالچال گال کالنال   مالالالهیال ر یال تالعالبال   میال دفالعالالاله  «   13»  نیال ر یال بال :  یردیال ردیال ره  بالالالدر

 نینراای. ندهییهات یلالله  نی«دماوند» ندهیآخر  نیاز ی ده یریب،  سالالالالالیلهبهانه
 باشالدا،  یسال عائله  «یاضال یر »  محور . لر یجدن گلردیخار  حتا ندانیباشالاباشال 

 . یدایانسان ر یب ز یسمثل قتایحق. یداییاضیر   ر وکتود

 
 ،  ر یشمیه کالم چاتیهوص  ائتم یسن

 .  تهیعلو  بو  لییدئ یکاف  شعر 

 ر یشمیئتی یال  نیقلم، نینیاز ی

 . قامته  سرو  ر یلمیب چهیب  خلعت

 
 ، سنه لر لیفصقاییداجاق  گون ر یب

 . لر کجهای  باش نوندهؤا لر نسل

 ؛وطنه،  مقدس ائله نیتربت

 . لر جکهیئد حق ر یدلهنینس،  سنسن
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 جاهالردایعال وکیؤ اوشاق ب گون ر یب

 .  الر یاجاقدیجک دو دوشونه یسن

 داالردانشگاه، دانالردایئم گون  او 

 .  الر یاجاقدیقو  یویکلیئه هوندور 

 
 ،  لمز ؤا  لر قیعاش،  نیلشدیابد  سن

 . یروروک سنؤگ   مانالرداور ، داستان

یا   ؛لمز یاسک،  داشار ،  دالغاالنار در

 . یروروک سنؤگ  الرداانیب  نطق

 
 ، ماناز ینادینه سؤد  - نهؤد یسن
یشعار  یردیجانالن اتیح  .  نداالر

 ، مانآ  نیدهوئرم ملرهیظال  لمهوظ

یدامار   و جوشورد  عدالت  . نداالر

 
 ، ستاددانول ایکام  نیشدیآلم یویدرس

 . ن آناهسوت وئر  یشدیسوت وئرم  حالل

 ، نادانیازل ب  وموشدونیبو  انسان

 .  سانا شالر یآلق،  ایاآن شالر یآلق
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 ،  سن  نیدیلکونون سلطانوم  معرفت

 . یردیلنگئده  بوشا -بوشلر گئده

 دنهلمیب  بیلیب، نیدای داغ  یلوقار

 . یردیلنت ه لر ت ه  ندایقارش

 
 ساربان ای لرده سنگئجه  لمتوظ
 .  گونشه دوغرو  نیردیچک اریقاط

 هله کاروان  شیچاتمام مقصده

 . اوغرو میحرا  یوالریولی یکسد

 
 

 ، ارادانییسن و وندی  صداقتدن

 .  یچوخاالجاقد  پارچاالنسا نایآ

 نادان رانیندیس گوزگونو   یدهلمیب

 .  یسه داش قاالجاقدایداش رانیندیس

 
 !ساغ اولسون نیباش، رانای، جانیآذربا
 !تیتسل  الر شامکدا،  الر ولداشی

  !اولسون یواملاد ولو ی !اولون یرلیماهرخ خانم صب،  الر اوشاق
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  یی!گونون چؤره نیچت
 نادر الهی 
 شاعر 

 ، ر یناخ-ر یقورد ناخ، ر ریب - ر ریب  قوزو 

 .  ر یگل  مییگولمه، ر یگل  میآغالماغ

 ، ر یباخ واردانید  بیالنیبو  سهیمیک 

 !ر یگل  مییاؤلمه ینیآچ قاپ،  باال 

 
بالعضالالالالالال   یالیگالونالون چالؤره  نیال چالتال  یال بالونال .  آدامالالر   یاولالور  حسالالالالالالن »  یریال بال   نالر
یصالالالالابا ،  وخیمیز یتکجه بو گونوموزون و تکجه ب. یدای«یاضالالالال یر    ن یز یمالر

یدا باال   . ک هاوالجاق بو حالل چؤر ندهیسسوفره  نیز یمالر
. نایتامس-نایتامس  میو قالد  میدادد،  میدیقاباق تان لای اوچ  ینیشیمن بو ک 

  یاخشالالالالال یال   ینیآج-ینیبلکاله هلاله آغر ،  بلکاله  یدیال سالالالالالتای  ارایال   هلاله بو   ینالدای
بال ،  رمیال لالمال یال بال  قالالالاسالالالالالنالالالاقالالنالمالالالا  ارایالالال   بالو   یکال   رمیال لال یال امالالالا  واخالالالت  ،  اجالالالاق یالالال هالئالچ 

 .  اجاقیتوختاما
 :و تمام  ومیاوخو  نهیسخاطره ز یاونون عز مییشعر  ر یب
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 گؤردوم وخوداییسن  من

 . نید دوزلو قار -یدادل، آغ  دوم

 بولود یلچکل کهیت ر یب

 . نید باهار  یچکلیدون چ ر یب

 
 یستای یآمما قان، نید  قار 

 .  نیر یش  ویو آمما س، نید  قار 

  وخوسونای  نیاغانمازدی

 .  نیشاعر  یبو دل وخسای

 
 نداسایراسها وخومونی

 .  یشدیسس سسه وئرم  الر قوش

 بیدا سنه باخ بوالق ر یب

 . یشدیرمیگ   وخومای بیآخ

 
  وخومداینیر یاو ش میمن

 . نیدق  هله ده اوتانجا  سن

 ومگؤرورد  وخو ی من یآخ

 .  نیدق ایسن اوردا او   آمما
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 میآلد مهیال ینیال

 .  یدیار  میال یاوتاند 

  میردیتاییمن سن ردنیب

 . یدیر یدا ک  الر قوش ردنیب

 
  ادانیاو  یمن،  میاندیاو 

 !یقوردوغوم ساعاتد  بلکه

 وخومای  تییآلاله قا  سن

 !یچوخ ناراحاتد  میلر ال
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 6لدیریم و حیات!ای گوموشو 
 ارشد نظری 

یست   شاعر و ائتیمولوژ
 

من  .  یتدیسالارسال   الریتسال دومیها  یزییپا ز یواقتسال   نی«میر یلدیا»  دوکتور 
و ناله   مالدانیادداشالالالالال یال   ناله  ینیآد  دوسالالالالالتومون  ی_ مالدن  یمورلوک ادبؤده بو ع

 .  میدلمهیب  لهیس مدنیتئلفون دفتر 
یالالاضالالالالالی«ن  حسالالالالالن»  نییمن سالالالالالالالا بتوپلوم  لگؤزه  ر یب  یر روب ؤگ   کالالدهیرلیال 

اولور و بو   مالاقیتالان  یاخشالالالالال یال   داهالا  دانیال بو آچ  اونو منجاله    یک   میشالالالالالدیمیتالان
تالالاپالالا  یاخشالالالالال یالال   «میر یلالالدیا»  دانیالال آچ گر  ر یلیب  معنالالا  آرت  ر یک هو  توپلوم   قیاو 
ده  یکال   نیال قالالنسالالالالال یال آچال  یالالالاضالالالالالی  ر بال   دوکالتالور  تالوپاللالومالون  پالالالان ؤگال   ر یال او  زه چالالالار
 . ر یدیسهیاو 
،  زاده نرباق  نییسالالالا، یاوسالالالتاد بهزاد بهزاد، ر الانسالالالان لگؤزهقوران   پلومو او تو 

 الرین قلم آدامهائد  قیو باشالالقا امکداشالالل  میر یلدایحسالالن،  یائلدار موغانل
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مالالالدنال   یادبال   نیال لالکال ایال ،  ر الانسالالالالالالالان  لگالؤزهبالو  .  اولالمالوشالالالالالالالر  یال تالوپاللالوم  ی_    ن الر
  لهیلرن امالکالریبون.  اولموش  الریرول  لمالاز یدان  نالدهیسالالالالال اداره قیلیجیآپالار 
 نالرینبو  ؛یلدیر یکئچ  یلررنؤت  زلمهیو عز  رالمایآغ  انییمعناالر داشال  نیدر 
  لرهتیال شالالالالالخصالالالالال مییک   «یصالالالالالفر قهرمالان»قهرمالان    ملی  وکیؤ ب  لالهیسالالالالال اراده
  نینرهیگت  بیال دولو قالازانؤا  صالالالالاللح  مملکتاله؛  توتولالدو   لر مراسالالالالالم  خسالالالالالاللیتالار 

ال  آ تالرالن یال هالالالاشالالالالالال »  ؛یلالالالدیال تالالالاخال   یگالول چاللالنالگال   نالونالالالایال بالو   دانالیالنالالال اوچالالالاق    «م 
یآغ سالالالالاققال اتیادب یاشالالالاللیمییک   ؛توتولدو  رالماالر یآغ یئترلی  -یئرلی ناالر

الر  ؛ اوشالالاقدوشالالدو  وال ی یتیسالالا «قیشالال یا»و   یداوام تاپد  یسالال مجله  »آذری«
  کیال نفرل  وز ینئچالههرانالدا  ت  شالالالالالعریمیزه و بالاشالالالالالقالا موضالالالالالوعالرا  مالدرن،  نالاینالام
؛مراسالالالالالم  ینماللال ؤا قورولالالالدو ائتال   نیالنقربالالالانزاده  نییال سالالالالالالالاو    لر   ایالالال مولوگال یال تورکون 

 لردنشایمیو عل  یهمشالاله قاالرغ اسالالیمیای انایه هر عدف  نیلکای ینیسالالسالال 
 .  اولدو 
یاضالالیحسالالن »  دنجملهاو    الریتدوسالال  ز یتبر  و  هرانت  رالمایآغ میمن نین«ر
 -چوخ    نالدایحالاقق  ز یمیاتیال ادب  قالر یشالالالالال یدان  جالدی  الریآپالاردیق  مالدهینرهؤت
 کتالاب  یرلیده  ر یب  ال یواقت یک   ر یقالردیشالالالالال یاوزمالانسالالالالالال دان  و   ینملؤا  خچو

،  م یر یلدای حسالالن،  قیغالمحسالالن صالالد، فرشالالباف  بیحب نییسالالا.  اوالجاق
،  موغالان  و  شیتالان،  نالاصالالالالالر داوران،  سالالالالالالمالت  دیال سالالالالال  یعلریم،  یائلالدارموغالانل

، یانیاوسالالالالتاد ب دنلرینشالالالالاعر   و  ازار یزنگان،  انایم، سالالالالاراب،  ماراغا، لیاردب
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  نینالرییچیاز یو   شالاعر   همدان،   ...( و )دالغایسالود  ز یپرو ،  یمیکر   دوکتور 
 .  یدالردانچابا ینملؤا ندایحاقق نیز یمیاتیادب الریقیشیدان
  ی نملؤا  ر یب  ندهیسالالال مجله  »آذری« الرییاز ی  قیباشالالالل  ن«یمیر یلدایحسالالالن»
 نییسالالالالالا یندای.  اشالالالالالاداجاقی و همشالالالالاله اونو  یهمشالالالالاله قاالرغ ی کیدکتاب
 . رونور ؤبوش گ  یئرینینیاضیر   دوکتور 

  شیمیائله بس نیییدئد  میر یلدیا

 شیمیاوجا سس یستردؤگ   سوکوتو 

  ئردهی جیقار  ر یب  یالندیقو  یدیداغ ر یب

پاق  یک  اودور   .  شیمیامقدسبو تور

 
 تیالال و مالالدن  اتیالال ادب،  التالالدانیتحصالالالالال   یغیآپالالارد،  حیالالاتینالالدان  نیمیر یلالالدیا

یقیامکداشالالل ندایحاقق  -  نهؤد الریمن ده اون  یگئتد  قالر یشالال یدان  ندانالر
بو  میکی ولداشیر یدوسالالالت و ب  ر یب رمیسالالالتایو   رمیمسالالالتهای  اداالماقصالالال نه ؤد

 :امیقو  ایاورتا یلردرس میغیآلد ال یبار اعت میتیتان  یلمدتاوزون 

ک   یسالالالالال ینجیر یب - ز تالالاخمالالا  ؤ ا  چوخالالدا قلمالالداش  یملیبو سالالالالالئو ،  یبو 
. یلالالدییآدام دئ  کالالالیراد  یلیزونالالدن آسالالالالال ؤ( سالالالالال میر یلالالدیا)  نالالدانیآد

آممالا  ،  نرلر ؤسالالالالال   بیال انیال   آدامالر تئز  یتای  ن و هگئالد  نییئی  چوخ  دئمالک
  یداورانارد  یللرله قوروپسالالال و حوصالاللهحسالالن بوتون مسالالئله نییسالالا

 ز ؤ ا  الرییمهالا  ر الانسالالالالالالانو بئلاله    یرردیلنالدمتیق  یرلریدهو اورتالاق  
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ینال رهؤی_  انیال  ائوده    میز یگون ب  ر یب.  لرلر یب  ایال سالالالالالاخال  کیال لهمشالالالالاله  دهلر
 :میدئد انایمن ظارافات  و  یحبت گئتدؤصال   -ز ؤزوندن سال ؤسال   «یآذر »
ا  ده«یر ذآ»  ی:گولالاله دئالالد  گولالاله«  .  از یالال   ده  لردنیدیر،از یالال   لردنلو ؤآز 
دا    و اونالر  قیر یاز یده  لردنیدیریک   ردهیب  ؛زونو قوتداالماؤسالالالالال   یر ذآ»

زو ده  ؤ ا لالهکیال لبئلاله«  .  لر یدیال دیر همشالالالالاله،  لر بییال لمالهؤهئچ واقالت ا
 . قوشولدو  لرهیدیریییدئد

،  هصالالالالاللحال   انسالالالالالالان  بو :  درس  کیال للهزؤ ا  ینجیکای  دانمیر یلالدای  آممالا -
 نییسالالا.  دیایاولدوغو  یباغل خیکونه ده سالال ؤز ک ؤ ا،  ناناراقای عدالته
  کدهیرلیب ال یولداشال یاتیلره قاتالشالان حچوخ امک یاضال یر   دوکتور 
و سالالالالون  لر یلدیائده ب هیاوشالالالالاقالر ترب لگؤزهائوده   ر یب  یللهچوخ عائ
 بت اوالنو مح یسئوگ  دئمک. الر یاشادی یجکلنهیسئو   ر قدهآنالرا 
کمالت  ح  نالاظم  یحت  و ؛  رمالک اولور ؤده گ  یلرشای  وکیؤ چوخ ب ئردهی
دا ماجال الده   رماالرایآراشالد  یئترلی ندایحاقق  نیشالاعر   وکیؤ بمییک 

 . لر یب  ائتمک اوال 

 !اولسون  یداوامل ولو ی
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 نه یسخاطره  ز یعز  نیم« یر یلدای»حسن   میولداشی
 عاشیق حسن اسکندری 
 ائل عاشیقی

 
 حسن گئتدی!

 
 ؛یاغدی  لر غم اوستوندن غم

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن

 ؛یدداغ انیاو میییاوره

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن

 
 – هیاو اؤلکه یدایاقیدا

 ه؛دیی – هیید یزیمیحاقق

 – های– های یلرمیظال

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن
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 ، یدییاغیدا لرینائل  او 

 ؛یدییاوجاغ لرینخیتار 

 -یدییسحرچاغ میتدیائش

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن
 
 ، یدای میدردلره حک  او 

 ؛یدای  حؤکوم نهینمهید

 !؟یدای میک  ای  یدای لقمان

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن

 
الرد  نیدرد نیائل  ، او  یآ

 ،  او  یقووارد یچن دومان

؛  یسووارد یقال  قالما  او

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن

 
 ، گولر اوزلوم،  لومیبو   اوجا

 ،  سؤزلوم نیر یش کجهیدنلهید

 وملگؤز ن هگؤر،  میکر ف قیآچ

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن
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 !نانیشگیدان، نلهید  میساز 

 !نانیشگیآل،  اوخو   یغمل

 نانیسوروشگ ئردنی،  دنیگؤ 

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن
 
 ،  ولداشی یحسن« گئتد  قی»عاش

 رداش؛یله اوالن سنس،  لهمن

 باش دانیمها  داقشمایدان

 !یحسن گئتد، یگئتد  حسن
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 ئری دولمایاجاق یاونون بوش 
 چاپار . ن. ع 

 شاعر 
  
  حسالالالالن . ر یدییقا  لهایینج-1370گؤروشالالالالوم   لکای  ال میر یلدای  حسالالالالن،  یممن
هله اوتوروب اؤزوموزو  .  دا گؤروشالالالالالدوک«نایانتشالالالالالارات م»تهراندا   ال میر یلدای

 .  یباشالالالالند ز یمیحبتلر ؤصالالال ،  طرفدن و هر موضالالالوع حاقدا ر یهر ب، تاپمادان
یال یاز یالالال   ده  ز یال مال یال کال ایال   هالر  سالالالالالونالراالر .  ایالالالدیالقتالالالانالیالش  زلالالالهیال مال یال ر یال بال   -ر یال بال   زال یال مال الر
. یخالشالالدیموضالالوع الر باره ده سالال  یاجتماع - یچوخ ادب ر یب  ز یمیلر عالقه
گؤرور  ناجاقالردایغیی یاجتماع – یلرله ادبمختل  بهانه یزیمیر یب  -  ر یب

  -ی بو ادب.  قیردیلر و گؤروشالالاللر آپار حبتؤباره ده صالالال   موضالالالوعالر و چوخلو 
دوام   ر قالدهسالالالالالونونالا    نینیاتیال ح  نیمیر یلالدای  حسالالالالالن  ز یمیلر عالقاله  یاجتمالاع
 . یچاتد باشاده  تئز ، یک  لر  یئح  ف و وو چوخ تاس یتاپد
 الریچوخ  ر یببو مدتده  باره ده   یلرهیسالالو میو عل یادب  نیمیر یلدای حسالالن
تکجه  ینیماسالالال یاونون بو حاقدا سالالال .  شالالالالر یو قلم چالم بیحبت آچصالالالؤ
کفایت تاپماق    بیر یگزمک و آراشالد دهلرینفهیصالح  یسال مهفصاللنا  «یآذر »
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 یو اسالالالالالتعدادل  یقلیباجار   دهلرینسالالالالالاحه  یادب  -میعل  نیمیر یلدای.  ائتمز 
تالالدق،  ینیمالالاسالالالالال یسالالالالال  ینالال ا ر   یقیو تحق  یقیاونون  لی  رهای  ورولمالالادانیو   دهلر

ینالال شالالالالال ای  یپژوهشالالالالال   آپالالاردیغی بو زمینالالده  .  ک گره  تالالاپمالالاق  بیالال ر یآراشالالالالالالد  دهلر
 حیالاتینالدااو  .  لر یب  رایتالدیتالان  جالایاخشالالالالال یال   هزیاونو ب  دیر کیآختالاریش آپالارمالاقال 

،  ادبیاتیمیزدا   ینیئر ی  بوشنانمیرام  ای،  یک   اولموشالالالالدو  یتشالالالالخصالالالال   ائله بیر 
 .  ال اولسونو ادبی تنقیدیمیزده دولدورماق بو آسانلیق زدایمیمطبوعات
  نینلریا ر  یقیو تدق قیتحق،  ترجمه،  یشالالعر، یسالال یاز ی  نیمیر یلدای حسالالن
زنالگال   نیال رنالگال  بو  .  یدایالالال یلال یال آسالالالالال   یالیالنالالالدنیال رلال سالالالالالئالوه  انسالالالالالالالاناونالون  ،  یالیالیناللال یال و 
داشالار خلق    -ار شال آ،  نانمادانیغیسال   دهلرینوهیچرچ  لهعائ کیرلسالئوهانسالان
نئجه اؤز  او .  ر یشالدیوکساللمی  ر قده  هلرینهیسالو دئالالر  ایو بشالری کیرلسالئوه
یائوالدر  ییج  –جان ،  سالینهعائله   اوندان داها،  سالهیردییمحبت بسالله  ناالر
 . یردیدوشونور و سئو  ینیلقاخ،  دههیسو  نیو آتش نیدر 

 شالالهیهم  زایمیو مطبوعات  ز یمینثر   -ز یمیشالالعر ،  ز یمیاتیادب  دامیر یلدای  حسالالن
.  ورولمادان چالیشیردی ی سینده دهنام سایهایبو .  یردیلینبسله نامای نیدر 
گالتالیالرهیال   ادبالیالالالاتالالالا،  ائالالالدیالردی  قیال تالحالقال ،  ازیالردییالالال  اوز  گالنالجئالنالیالجالالاله   نیال در لالره  ن 
.  اردیمجی اولوردو یال مییو آتالا ک   معلم  ر یب  نالایصالالالالاللاله و داهالا مهربالانجالاسالالالالال وح

اؤ  دئالمال ،  ده  رهیال اؤ   -ده    رهیال اونالالرا  لال   الرداناونال ،  ده  شالالالالالکالنیاؤزو    یلالر کیالالال تالزه 
. یردییبالاش سالالالالالالاخال  یدیرنالدهیعالالم  اتیال ادبمینالاای  ناله بو رهیاؤ   –ناله  رهیاؤ 

 سینه!عزیز خاطره عشق اولسون
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  !ده  جکه ییو اؤلم یاو اؤلمزد
 حیدر آرازلی 
 شاعر 

 
 !ر یخئ ز ینیهر واقت،  دوستالر  ز یعز   سالم

قوران   یریبو تالالدب  حالالاققینالالدا  میر یلالالدایحسالالالالالن  ز یمیز یاول عز   دنیالال شالالالالالئ  هر 
نظره   نیواخت  نینبرنالاماله  زلالهیناجالازه.  رمیر یلالدیبمییرلر کدوسالالالالالتالرا اؤز تشالالالالال 
الراق حسالالالالن بو . رمییسالالالالتهایمکلهیسالالالالؤ میخاطره ر یب  حاققیندا  میر یلدایآ

  ین یسال خاطره  نیز یمیتیشالخصال   یاجتماع  یده بو اونودولماز ادب لهایخاطره
 .  رمییزلهیعز 

ائلالالدار   دهلرایالاللینجیشالالالالال یدفعالاله آلتم  لالالکای  ال یآد  نیمیر یلالالدایحسالالالالالن  من
او زامالالانالر بئلالاله .  اولالالدوم  شیتالالان  ال الریکتالالاب  ازمالالایالال ال  نیمیمعل  یموغالالانل
 ازمایال  یلرشالالالالعربو   یائلدار موغانل.  یردیلمیوئر  یسالالالال چا  اجازه الراکتاب
یاوشاقموغان    ز یدن بجملهو اوخوجوالرا او    یردییالحاضر  ندهیشکل  ناداالر
قان  الردان»اولدوز   نیمیر یلدایحسالالالالن ندایآراسالالالال   ازماالر یاو ال.  یردیر یچاتد
«یدام .  یدیده وار  یسشعر مجموعه  ر یب  یلهیاحوال روح  یانقالب یعنوانل  ر
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اوز    اتالالالایالالال ادبال  بالو    جالوانالالر   ز یال بال   نگالتالیالرهتالزه  سالالالالالالئالوه   -سالالالالالالئالوه  الریکالتالالالابدا 
 غوالرایدولو دو   دیالال ام  نینانسالالالالالالادوغروسالالالالالو بو  .  کیالال ردینهر یاؤ ،  وردوقیاوخو 

  نی کتاببو ،  ینانماسالالالالال ای  هیجهگله گؤروشالالالالالو و  ایاونون دون،  یمالک اولماسالالالالال 
گؤسالالالالالتر   دهلرینال شالالالالالعر و    یاز یال   بوتون  ینیو شالالالالالعر   یاز یال   ر یهر ب.  یردیاؤزونو 

آرزو    شالالالالالهیهم.  دولوردو   مالهیقلب  میمن یسالالالالال یسالالالالالئوگ  نینانسالالالالالااوخودوقالدا بو 
گؤروشالالالالالاله ب  میردیائالد بو   یغیاوزاقل  مسالالالالالالافاله  یول،  میلیکالاش اونونال اوز اوزه 
، وخینالدهیسالالالالال بالاره  اتیال اونونال ادب  یک  یردیبئلاله گت  شای.  یردیوئرم  یامکالان
 .  هم کالم اولدوم ندهیمسئله مورد یشخص ر یباشقا ب

 ندایخاناسالالال خسالالالته یعتیاو زامانالر شالالالر  انسالالالانل بو گوزه میشالالالدیتمیائشالالال 
  لی و اردب  یشالدیلنمخسالته ر یآغ میباج  ندهیسال جهیحاد ه نت ر یب.  ر یشال یچال

  ن ی معلمائلالالدار  .  ال اوزموشالالالالالالالدولر   نالالدانیاونون سالالالالالالالاغالالالمالالاسالالالالال   یدوکتورلر
منه اومود   زدایمیغیشالالال یدان لکای.  میشالالالدیدان یله تلفنحسالالالن  لهیسالالال واسالالالطه
و هئچ ده نگران    ر ینجور اولورسا تهرانا گت»  یدلهیسؤ ،  سؤزلرله برابر  یجیوئر 
 «.  رمائتمه قهینه گلرسه مضا مدنیال.  اولما

تالالان  میییدگورمالاله  نالالدانیاخیالال   دوغروسالالالالالو  آدامالالدان بئلالاله   میغیاولمالالاد  شیو 
 میردییظن ائله  ندنیسالالالبب  اناشالالالماییمیبو صالالالم. میردیمهلگؤزه یتیمیصالالالم
ب وئر .  شالالالالالالالامیتالالان  ر یدلرایالاللنئچالاله  ال انسالالالالالالالانبو    لیالال ائلالاله  و   یجیاونون اومود 
من  . یاتدیاومود او   نایسالالالاغالماسالالال  نیمیمنده باج  یاناشالالالماسالالال یمییصالالالم

 ز یمیحسالالالالن قارداشالالالال   یشالالالال ایاوردا هر .  میردیئتی فق  تهرانامییخسالالالالته باج
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نین  الریدوسالت میو باشالقا حک  نوناؤزو.  یردیاتی خانادااونو خسالته.  گؤردو 
سالالالالاغ  میباج ز یمیییاومودوموزو کسالالالالد  ندانیغیسالالالالاغل تینها  لهاییمیاردی

 مدهیییتشالالالکر ائتد یدن تلفنحسالالالن.  یتدییقا زهیمیائو ،  سالالالاالمات موغانا
.  وخدو ییفرق.  میباج میمن  نیباج  نینس.  لییالزم دئ  ادز  تشکر : »یمنه دئد
 «رمینیسندن چوخ من سئو . یتدییقا اتایح،  بیساغال یودور ک ب  مهم

آرزومالا    شالالالالالمالاقیاوز اوزه اوتوروب دان  هلال ده من حسالالالالالن  ئنالهی.  یکئچالد  لر ایالل
ک  ر یب.  میدلمالهیچالاتالا ب . ائوه دؤنموشالالالالالدوم  بیال تزه قورتالار   نالدنیشالالالالال ای  نیگون ا

  ندانیتلفن آرخاسال  یریب نینالریقارداش  نیمعلمائلدار .  یتلفن سالساللند
  نینیآنالالالاسالالالالال   معلمائلالالالدار    ال میر یلالالالدایگئجالالاله حسالالالالالن  بو »  یک   یدلالالالهیسالالالالالؤ 
گوروش باش .  یدایوخیمیاوچماغا قاناد« . سالالالالالن گل سالالالالالتهای،  الر یدیوناغق

اؤزوم    میمن.  قیشالالالالالالدیاولالالدوق و چوخ اوزون دان  شیتالالان  نالالدانیاخیالال .  توتالالدو 
  ر ی ب  یملیسالئو ،  یمیقات صالم -آدامدان قات  میغیاراتدی  اوچون تصالورومده

 دااو.  یکئچالد  فکر   ر یب  مالدنینیاو آن بئ.  اوتورموشالالالالالدو   مالدایقالارشالالالالال   انسالالالالالان
؟    یملیو سالالالالالئو مییصالالالالالم  بئلالاله  ر یر بالانسالالالالالالان: نجور اولور  یدایالال بو  اولورالر

جالوابالالنالالالد  مالالالدهیالیال اوره  ینال یال جالوابال   نیال مال یال سالالالالالوالال   فالکالر   وکیال بالؤ ،  یباللال .  میال ردیال اؤزوم 
  یاؤز شالالالالالخصالالالالال   ینیمنالالافع  نیآدامالر و خالالالق  شیکئچم  ولو ییانکشالالالالالالالاف
ینالالال منالالالافع توتالالالان    هلر اؤز عقالانسالالالالالالالاناوسالالالالالتون  و  هر   ولونالالالداینینلریدهیالالال ر 
 .  رالر یدیاوالن آدامالر ائله بئله ده اولمال  حاضر ه یهکئچم دنلرینیینه
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کره ده اوندان نئچه . یردیداها دا منه سالالالالالئودمییر یلدایبو گؤروش حسالالالالالن
گؤروشالالالالالالدوک تهرانالالا آنجالالاق ،  الریکنالالد اوشالالالالالالاقمییک   میز یچون ب.  سالالالالالونرا 

گل  یلرخسالالالالالتالاله  قیداهالالادا آرت  لردندفعالاله  یده قالالابالالاغک  ئنالالهی  ،لر یردیاوالنالالدا 
 .  اولوردو   یمچیاردیر قدهمییو الز  یردییالیقارش یزیب  تلهیمیصم

 میاردی  دوسالتالرا.  ومموشالدو ی گؤز  نایمال ایدون  میر یلدایحسالن میغیدیتان  من
، یحرکت  انسالالالالالانی  نینانسالالالالالابو  . یردیکئچ یلرهای  دانیال مهالا  ائتمالک اوچون

ده  ،  یلالرشایال   و یال گالؤردو  هالم  و  اؤزونالو  هالم  سالالالالالئالود  ینال یال فالکالر اونالون  . یردیال مالنالالاله 
هلالاله   ین واقتمنجالاله اونون بهره وئره.  کؤچالالدو   زدانیآرام  ز یواقتسالالالالال    ییحالالا
چوخلو  هیال هرمال یائتالد  انکشالالالالالافو    بیال ائالد  انکشالالالالالافاونون هلاله  .  یدیال آرخالادا
 .  یدای وار  یسیانرژ 

و   یاو اؤلمزد.  بیالال شالالالالال ییده  ینیاتیالال ح  یکیز یتکجالاله ف  معلمحسالالالالالن    بوگون
 وننیو دؤ   شالالالالالالانیاوغرونالدا چالال  یسالالالالالعالادت  نیاو بو خالالق.  ده  جالکهییال اؤلم
اونو »ظفر    ز یب  شالالالالالکنیو اؤزو دئم  اجالاقیال اشالالالالالالایال   کیال لشالالالالالالهیلرده همک اوره
یجوشقون سو  نی»آراز .  قییآختاراجا  ندا«یرغیبا  نیو »ائل  قییتاپاجا  ندا«الر
ده  .  قیالیال اجالالالایالالال دو   رگالالالهیال بال   «ینال یال ظالفالر  مالن  گالونالالاله    م یال ر یال لالالالدایال حسالالالالالن  میال مالعاللالمال او 
 . نهیسخاطره یعشق اولسون اونون شرفل. رامینانایمییک 
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 سئوگیسی  نینسرو آغاجی 
 روشن نوروزی 
 ژورنالیست 

 
یمایسالال  مدنی – یمعاصالالر ادب نیز یمیجانیآذربا  میییچکد  لیشالالک  ندانالر
دوکالالتالالور حسالالالالالالن  ر یالال بالال ،  لالالر ایالالالل اولالالالدوم  مالالالایالال ر یالال لالالالدایالال گالالون ده  اونالالون .  قالالونالالالاق 
 نینمالاسالالالالالالا  میدسالالالالالتالهای،  بیال ه قرار وئر یال چکماله  لیال شالالالالالک  نالدایخالانالاسالالالالال کتالاب

 نیذیکاغ ر یآغ ب  میر یلدایحسالالالالن.  نیازسالالالال ییئشالالالال   ر یاوتوروب ب  ندایآرخاسالالالال 
ب  من،  ارکنیال بالاشالالالالالال  اغال ازمالایال   اوسالالالالالتونالده  لیال شالالالالالک  نالدانیآرخالاسالالالالال  نونوده دور
 .  میباشالد  هیچکمه

بو ،  نالدایغتالاوائلاله بو مطالالعاله ا،  بو ائوده  لر ایالل  اوزون،  چکنالدهمییر ئف  ر یب  هر 
.  رام ییخالالاطرالمییییرتالالدیکئچ  یزیمیراندؤ   قیاوشالالالالالالالاقل  نالالدهیچای  نالالهیگنج
بو ائو و بو  یحت.  تالاقالداوبو ا،  بو ائوده  شالالالالالمیرتمیکئچ  الر یآ،  لر هفتاله،  لر گون

 ر یگل  یلرخالالاطره  نیائو   یاسالالالالالک،  اول  دنشالالالالالال یملمالالهیکیت  یتالالاقوکتالالابخالالانالاله ا
و من هله ده   ر یاز یاوسالتونده نیذیآغ کاغ  میر یلدایحسالن. نایگؤزومون قاباغ

  النیآچ  طهیح.  یاو گونلر رامییخاطرال،  شالالاتر اوسالالتونه باسالالارکنمییبارماغ
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  نین«راحلاله»و   رامییخالاطرال یلرینگؤز مهربالان   نین«نناله»، رامییخالاطرال  یتالاقوا
طوطو  »و    رامییخاطرال  یتاقواآرخادا اوالن باالجا .  یلرینپرور خصالاللتقوناق
ا و «سالالالالالولمالاز »، ا«نیدیال آ»، ا«اشالالالالالار یال »، ا«صالالالالالبحنالاز »، لر منالهگئجاله  نین«یبیب
 «  ...یدقایاو  رتدانیج بیاتیی»هام ...:الریلیناغ یییا دئد«داداش»

. ر یگئد بیلر گلو گؤزومون اؤنونده خاطره  رامیاوستونه باسشاتر مییبارماغ
کالاغ  ر یاز یال   میر یلالدایحسالالالالالن جالل »ائوده    یاوسالالالالالتوناله و من اسالالالالالک  نیذیال آغ 
.  رام یالیال خالالالاطالرال  یگالوناللالر  یغال یال اتالالالدیالالال نالالالدهیال چال ایال   شالالالالالالالکؤد  ورغالالالانیال   ینال «یعالمال 
.  یدایال   وار   «یپالارت  ز یتالاقالدا »قالارپوا  وکیبؤ ،  داش اولالدوغو اوچون  نالدهییهریبؤ 

  ن یشاتر   رامیحکم باسؤممییبارماغ.  ذایآغ کاغ  ر یاز ی  دههله میر یلدای  حسن
. ر یلیده آچ  ئنهی  و  ر یالشال قیقارانل  ئر یهر ،  ر یباغالن  یسال پرده  نیشالاتر .  اوسالتونه

 نالالدایقالالابالالاغ  نیننالالایآ  من،  زامالالان  النیپرده آچ.  رمیچک  لیالال دال بالالا دال شالالالالالک
اشالار و ی،  نیدیآ،  شالگرهیاوالن خانم آرا الریقونشالو   «عمه یماه».  اوتورموشالام

یسالالالاچ میمن   قهینئچه دق ر یب. ر یآنالد ینیوورماسالالال   بدنینئجه ال  دمیالر
.  قیر یقاچ ندهیسالالالال کوچه «یاضالالالال یر  دیشالالالاله» ولداشی اوچ کئچل ز یسالالالالونرا ب

  قالهیکالانالال؟« و نئچاله دق  می: »بر ر یدئ  دیال حم،  شالالالالالکنیمالامیفوتبالالالدان هلاله دو 
، آرخالداآخالان    نالدایکنالار   لرینیَزم،  ز یاوالن ب  الریبونالدان اول فوتبالال قهرمالان

 .  اولوروق یلریاوزوچ کیالم 

پرده  .  رامیبالاسالالالالال   یو من دال بالا دال شالالالالالالاتر  ذایال کالاغ  ر یاز یال   میر یلالدای  حسالالالالالن
قوردوغوموز »بالاال   نالدایآلت  نالریآغالاج،  ده «بالدر 13»،  میر یلالدایحسالالالالالن، ر یلیآچ
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نه  ز یو ب  ندا؛یآراسال   نیداشال  یکای اوتوروب دروازا اوالن بیگل دانیندایگل« م
.  کیر یلمیبدروازادان کئچیره  توپو   ندانیکنار  نینیزید قیر یشالالال یچال  ر قده
  ین یهئچ فوتبالال،  کیال درسالالالالالئوهداهالا    ینیسالالالالال یچیفوتبالال قالاپ  یکای  زامالان  او 
و  ن«یاشال ی»لئو ، ز یمیییتدیائشال   ینیدن آدیحسالن عمالنیز  ی، ز یمیییدهگؤرم

 . ین«یحسن عم»، یجیقاپ  یگوزوموزون اونونده اوالن اسطورو 

 :ورامیاوخو .  منه طرف توتور  یذیکاغ.  رامیباس یشاتر

 ر یمندن عکس سال یندای،  روشن

 یازماغی نئجه ده  من

 رمینرهیاؤ  یژست توتماغ ینسهاو 

 خاجاقینئجه چ  عکس

 .  رمیلمیب

 ر یییتان یمن  روشن

یقول میاو من  دانقیاوشاغل  مداالر

 وبیو یبؤ   مدایقوجاغ

 جکگؤسترهمییصفت ینسها میمن  عکس

 رمیلمیب
 1388  نیفرورد  21

 
کالالاغ،  گونالالدن  او  من  .  ر یکئچ  لایالال 12  الردانالنیاز یالال   اوسالالالالالتونالالده  نیذیالال او آغ 
.  بالوغالولالورام   نالالالدهیال چال ایال   نیال و حسالالالالالرتال   لیالالال سالالالالالگال ینال   ر یال بال   ر یال آغال ،  یآغالر  ر یال بال   وکیال بالؤ 
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، آتام  یمعنو،  مییدا،  میعم میمن،  م«یر یلدای»حسالالن  میغیشالالدیدان دایوخار ی
و   میالال مالال یالال حالالکالال   یخصالالالالالالالوصالالالالالالال ،  میالال امالالکالالالداشالالالالالالال ،  میالال سالالالالالالال یرئالال ،  میالال ازار یالالال بالالالاش
 لر ایالل،  عالوه مالدانیرانؤ د  قیاوشالالالالالاقل.  شالالالالالمیرمیتاییمیولالداشالالالالال یمییصالالالالالم
  یخبر   نیمبعضالالالالالالا عالالائلالاله  میو او من  قیردیشالالالالال یدفترده چالالال  ر یب  دهکالال یرلیب

 .  یدای وار  یدا خبر مدانیاحواالت یشخص  انیاولما

  ...ر یینهیبتر گؤ   میبوغاز ،  یحسن عم -

   ...منه پول وئر  ز آریاولسا ب.  وخدو ی ائوه چاتماغا پولوم،  یحسن عم -

  ...رمییترله وخودای لر گئجه،  یحسن عم -

«ی»ژان بودر ،  یحسن عم - ؟ نیکتابدان ار    ...وار

   ...ر یییآغر میشید،  یحسن عم -

   ...وئر  ندایلیفا وورد ر یتکجه ب ینمجله اهللسن  ،  یحسن عم -

   ...رمیلمیاوتغونا ب،  یحسن عم -

 بیهر گون زن  آچ، مبتال اولدوغوم گونلر   نهیییلخسالته  دیکوو  لای کئچن
وئالر مصالالالالاللالحالالالت ، نالالالدهیال ر یال بال   نالیالنلالریگالونال   نیال َان چالتال   نیال یال یال لال خسالالالالالتالالاله.  یردیال لالر 
بلکه ده تکجه او ،  اودوبمیغ  خانیسالال مییبوغاز ،  سالالوروشالالاندامییاحواالت
داهالا ،  سالالالالالمبو دفعاله اؤلماله،  ی: »حسالالالالالن عممیزو دئالدؤسالالالالال   لنیب  ینیمعنالاسالالالالال 
داها   ر یب  من.  منه یدئد شالما«یداها بئله دان  ر ی»ب.  یعصالبلشالد  ...رم«اؤلمه
داها   ر یدا باولسالالاممییک  یسالال یر یب الن«یآسالال  ندانیز »بوغا.  میشالالمادیبئله دان
دانال  کالالالدر   دنمیال مالن حسالالالالالالن عالمال .  میال شالالالالالالمالالالادیبالئاللالالاله  ،  ی اودمالالالاغال مالییال نالئالجالالاله 
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، نی«هاشالم ترالن»،  یمیر یلدایمن حسالن.  شالمیرنمیاؤ   ییرتمهیکئچمییاسال ی
ره صالالالالالالالاحالالب  لگؤز   لگؤزهو    نین«ییایالال عل»،  نین«یقالالافالنت»،  نین«یبهزاد»

اؤ .  یگؤرموشالالالالالم آخ  نالالدهیمالالاتم  نینننالالهاوالن   وارکن    اتیالال ح  شالالالالالمیرنمیمن 
ائالکال   نالجیال سالالالالالئالو  کالالالدر  چالتال .  دوغالولالوبالالالدو   ز یال و  آغالالالاجال   نیال مالن   یگالوناللالرده سالالالالالرو 
،  دامیر یلدایگؤرموشالالالالم حسالالالالن  یاولماغ  یوخار ییباشالالالال ،  اوسالالالالته اقیآمییک 

 ولوندانی لر دؤنسالالالالالون دؤنن ی»قو  دانمیر یلدایمن حسالالالالالن.  دهیحسالالالالالن عم
- یگلد  ز ی»ب دنیعمو حسالالن لم«ییدؤنن دئ  ولومدانی اؤز   یک   من /نینسالال 
 .  یآخ شمیتمیلرله ائشسؤزونو دفعه ا«یدون  اشایسن، کیگئدر 

 نیلیگ یو حسالالالالالن عم  رامییاشالالالالالایال ینیکالدر   نینیییزلیائک اتیال بوگون ح  من
ک لهاییال نین«یعم بیحب» ندهیط یح   نا یاوجالماسال  نینیسالرو آغاج لنیا

 .  دوشونورم
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کیمیایحسن   7لدیریم بیر قوروجو 
 ائلدار موغانلی 

 ژورنالیست شاعر و  
 
 !الر یتراکچاشیاوالن حؤرمتل حاضر دوستالر و گروهدا  ز یعز 

گروهونون بو   اتیالال اول ادبهر سالالالالالؤزدن  ،  بییالال سالالالالالالمال  یزینیهالالام سالالالالالئونلر 
 .  رمیر یلدیبمییغیاؤز تشکر و منتدارل ندنیشایقییال رهیو تقد یرلیده

  م یولالالداشالالالالال ی  یتیشالالالالالخصالالالالال   یاجتمالالاع  یادب  یملیسالالالالالئو   نیز یمیجالالانیآذربالالا
منجالاله ،  مالالکلالالهیسالالالالالؤ   فکر   نالالدایققاونون حالالا،  مالالکزلالالهیعز مییر یلالالدایحسالالالالالن
  یک  هییال ن.  ر یدئمکالد  مالکلالهیؤ سالالالالال   فکر   حالاققینالداو    مالکلالهیعز   یزیمیاتیال ادب

 ی خیتار  اتیادب  جانیآذربا،  ز یمیتلر یشالالالخصالالال   یادبمییک   میر یلدایحسالالالن
و اونون   نالدایارانمالاسالالالالال یال   نیخیده بو تالار   یو اؤزلر  بیال لیر یشالالالالالدیئتی  نالدهیچای

کاش دهلرینتینائل یییالده ائتد  .  لر یزدندیمیتلر یاوالن شخص یترا
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  یادب   ؤنلو ی  نئچهمییک  میییدئد مدهیحبتؤصالالالالال   یکئچنک  میر یلدایحسالالالالالن
  اونون مختل   مدایغیشالال یمن بوگونکو دان. اولوبدور   تیشالالخصالال  یاجتماع

 ندانیغیو باجار   ندنیتیخصالالوصالال  ر یباشالالقا ب،  وخی ندانیغیلیجیارادی ؤنلو ی
 نیز یمیخیتار   اتیادب،  اونو اختصالالالالالارالدا اولموش اولسالالالالالا و  شالالالالالاجاغامیدان
لره سالالالالالبالب نیمع، رامینالاناییک   هییال ن. شالالالالالاجالاغالامیچالال هیال هترمال گؤسالالالالال   نالدهیچای
هئچ اولماسالا  ، یلرقتیحق ز یمیییدلمهیب هیید ندایغیتاسالفله سالاغل، گؤره
آغ   یق یحق  یقو.  بورجوموزدور   میز یب،  سالالالالالونرا دئمالالالک  نالالالدنیسالالالالال یگتای  ر یبو 
کؤلگاله ده قالالمسالالالالالبالب  نیمع  نیز یمیخیتالار   اتیال ادب،  معنالادا  شیلر اوچون 
اساس و کؤک  ینکها  و اونون  نیلسیر یچاتد نسله  یبوگونکو ادب  یلرحصه

 .  نینالشسیدیآ  ر قده  نیهئچ اولماسا مع  یسچلمهدیراوستونده

و   یتی»قوروجولوق« قالابل  نیمیر یلالدایبوگون من حسالالالالالن،  ال شیبالاخ  ر یب  بئلاله
. رمییسالالالالالتالالهای  شالالالالالمالالاقیدان  نالالدنیز ای  نینمالالهیلیسالالالالال   زدنیمیخیتالالار   اتیالال ادب
 ندنیسالالال زاماندا بو موضالالالوعنون عهده  قهیدق  10   النیر یآ منه یک   ر یدیعیطب

چالتال  ده مالن.  اوالجالالالاق  شایال   ر یال بال   نیال گاللالمالالالک  اوچالون   حسالالالالالن  ز یال الالنال یالالال   بالونالون 
  ت یفعال  طدهیشالالرا  ر یب ر یآغ  لر ایلده تهراندا نئچه لهیصالالوصالال خ  نیمیر یلدای
دن  درنالک  ر یب نالدایآد  «یاوالن »آرزو کالاروان یرلریتالا   یادب  لمالاز یو دان  بیال ائالد

ک  یلرینشای  باشالقا قوروجولوق  نیمیر یلدای  سالؤز آچاجاغام و حسالن  یسالونرا
 .  راجاغامیزامانالرا تاپش
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بمییر یلالالدای  حسالالالالالن  یسالالالالال غلبالاله  نیانقالب آذربالالا  ر یدا   اتیالال ادب  جالالانیچوخ 
 انالیالنالالال دایالالال مال   تیالالال فالعالالالالال   ر یال بال   یادبال   -یاجالتالمالالالاعال   نیال گالرگال مالییال کال   الریهالوسالالالالالکالالالار 

درگال ..ر یال آتال  یالالالایالیالالن  دیاللالیالنالالالده  ادبال ،  لالر یآذربالالالایالجالالالان  یالیالغالیالنالجالالالاقالالر    یقالوروالن 
آزادلیقدان اولدوقجا  ییچکدی  یگنج حسالالالالالن ده حسالالالالالرتین.  نیر گئنیشالالالالالله

  یادب ،  ر یائالد  قیال امکالداشالالالالاللتمطبوعالا یللیال آنالا د. الیشالالالالالیر فالایالداالنمالاغالا چال 
ک   ر یو ب  ر یتراک ائالداشالالالالال فعالال  نجالاقالردایغیی   یچوخ ادب   ر یهلاله بمییگنج 

  .. .لر تیفعالمییو بو ک  ر ییای،  ر یاز یشالعر ، ر یشال یه ده قاتلرمباحثه اجتماعی
  ال ی باشالالنماسال  نینیسال عراق محاربه  رانای.  ر یچوخ اوزانم   یآنجاق بو شالرا

  ی و اونونال باغل اتدایال ائلاله جه ده ادب.  ر یلیشالالالالال ییهد  لر یئچوخ شالالالالال   تدهیجمع
  نالدنیسالالالالال صالالالالالحناله  تیال جمع  لر تیال فعالال  یادب  واشی  -واشی.  دا  مطبوعالاتالدا
  یدوننک .  ر یلیسالالالالالونرادا ائولره چک،  خالانالاالرایاؤنجاله چالا  لالکای،  آرخالا مکالانالرا

  الریینتیر یآ  فکر   نالرییتراکچاشالالالالال ، ر یپالارچالاالن نجالاقالر یغیییادب شیگئن
  م یر یلدای  دورومدا حسالالالن ر یبئله ب.  ر یر یدتلندداهادا شالالال   یدا بو پارچاالنماغ

ینالال گؤروش  شالالالالالالالهیهم   ز یمیائالالل شالالالالالالالاعرلر   یییو چوخ سالالالالالئود  یییگئتالالد  هلر
ائالالد  ا«یالال و »تورک اوغلو   «ی»قالالافالنت گرکالالد  ولیر ی»ب.  ر یمراجعالالت  «یتالالاپمالالاق   ر
 نییدرناله  ر یب  ال بالاشالالالالالچیلیغی  نینائالل شالالالالالالاعری »قالافالنتی«  تیال و نهالا  ر ییدئ

ی  انالال یقورولمالالاسالالالالال  کالالاروار  یلقرار وئر دفعالاله    لالالکای  نییدرنالاله  نالالدایآد  «ینو »آرزو 
 نیدیآ،  ائل اوغلو ، نصالالالالرت ار یبخت،  میر یلدایحسالالالالن،  تورک اوغلو ،  یقافالنت
شالالالالالالاعر   جالالانیآذربالالا  گر ید  واشی  -واشی  و   یبالالانیشالالالالال   دیالال و جمشالالالالال   یزلیتبر 
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کال اشالالالالالال   نالیالنالرییچال یال از یالالال و  کالرج .  ولالور یال قالو   یتالماللال   ال یال تالرا و  تالهالران  درنالالالک  بالو 
چوخ   ندهیسالالالال رلشالالالالمهیب نالریناجاقیغیی یادب  شیپارچاالنم دهلرینشالالالالهر 

ائولرده تشالالالالالکیالل اولونالان بو   الریجالسدن بیر اهفتالههر .  ر یینالایمهم رول او 
یالالاشالالالالالالالایالالان آذربالالایجالالان   گؤروش اوجالالاغینالالا نلریشالالالالالالالاعر درنالالک تهرانالالدا  ین 

یلیر  یاونون اجالسالالالالال . ر ینشالالالالاللالهیبو درنالک گئن هیال هفتاله دن هفتاله.  چئور  نالداالر
ادب  یجیآپالالار   میر یلالالدای  حسالالالالالن بمبالالاحثالاله  یو  گنج   ر یب  یکلیلیلرده چوخ 
ائالالالداشالالالالال مالییال کال  قالوروجالو درنالالاله.  ر یال تالراک  ده  زدهیال تالبالر   الرییالیالن  کالرج   بیالالال از یالالال   و 
عالقه سالالاخالماغا   لهییدرنه «ی»آرزو کاروان یلرینشالالاعر   جانیآذربا ارادانی

ائالالالد »فالرخال کالرج.  لالر ریال دعالوت   نائالالالدهتالراک  اشالالالالالال   دهیالنالالال انالجالومالنال   «یزدیال یدن 
،  «سالالالالالالاپالق  بیگیحق  هللاریخ»،  «ییایالال عل»دن:  جوملالالهاو    الر یجالالانلیآذربالالا
الو   ایاحمد شا»  ز یمیشاعرلر مییک   «یاناظر شرفخانه»و    »آذر مازندرانی«،  «آ

کالالالاروانال  اولالورالر دفالعالالاله  نالیالنیالیدرنالالاله  یآرزو  قالونالالالاغالی    نالالالده یال شالالالالالهالر   ز یال تالبالر .  لالرلالالاله 
  ر ی آراب.  ر یلیائالالد  بیالال گؤروشالالالالاللر ترت  یمشالالالالالترک ادب  لالالهیشالالالالالالاعرلر  جالالانیآذربالالا
اولالور   زدنیال تالبالر  دعالوت  تالهالرانالالالا  دا    ن یال لال ایال ینالجال -64  ر یال مالالالدادیال ادیالالال .  قالونالالالاقالالر 

 ز یمیشالالالالالاعرلر   یملیسالالالالالئو  زدنیتبر شالالالالالاعر »سالالالالالاپالغ«ین دعوتیلاله    پالاییزینالدا
 نینییدرناله  «یبرابر »آرزو کالاروان  لالهای«یزلیهر   ی الالال « و »حالاج  مالانی»سالالالالالل
کالاروان.  اولالدوق  یقونالاغ ن ان هائالد  تیال تهرانالدا فعالال  ییدرناله  یاو زامالان آرزو 

ییچیاز ی شاعر و   نائدهتراک  اش  اوندا. یدای  درنک  یگوجلو ادب :  زدان یمالر
 نیدیآ،  ائل اوغلو ، نصالالالالرت ار یبخت،  میر یلدایحسالالالالن،  تورک اوغلو ،  یقافالنت
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 نیآخشالالالالال ، یبالانیشالالالالال   دیال جمشالالالالال ،  میسالالالالالحر خالان،  یارلیال آغ نیحسالالالالال ،  یزلیتبر 
الو ،  چالکیچ،  یانالاظر شالالالالالرفخالاناله،  سالالالالالالاپالق،  ییایال عل،  یآغکمرل عمران ،  آ
عالالاشالالالالال ،  یلیقالالادر قوروچالالا،  لمالالاز یر یآ  ائلشالالالالالن،  یصالالالالالالح آران   قیائلبالالان و 

یشاعر و صنعتکار مییک   . ر یمدادیادی  ز یمالر

ییآ  سالالالالالون  نیلاییجن-1364  ییدرنالاله  یکالالاروان  آرزو   لالالدنای  ر اوچقالالده  نالالاالر
فعالالالالال   قیال آرتال  بوتون جلسالالالالالالاله  ر یال ائالالالد  تیالالال منالتالظالم  آرتال   یلرو  داهالالالا  و    قیائولرده 

ینال ائو   نیمیر یلالدایسالالالالالالاپالق و حسالالالالالن،  ییایال عل،  تورک اوغلو ،  یقالافالنت   دهلر
، «سالالالالالاهر  بیال حب»  الریآغ سالالالالالاققالال  نیز یمیاتیال ادب ر یآرا ب.  ر یلیائالد  لیال تشالالالالالک
یاوسالالالالالتالالالادمییک   «سالالالالالؤنمز »و    «یصالالالالالبالالالاح  یلگنجع» درنالالاله  زدایمالر  نییبو 

یاجالس  . رلر یتراک ائداشیمیقوناق ک  ر یب نداالر

کالاروان  یتیقوروجولوق فعالال  نیمیر یلالدای  حسالالالالالن   لاله یتعط   نینییدرناله  یآرزو 
 ینلر ایالل  ینجیشالالالالال یآلتم.  ر یآختالار   الر ولی  یئنی  او .  ر یانمیال دا  ال یاوغرامالاسالالالالال 

  یبرابر بو گون »سالالالاهر ادب   ال الریدوسالالالت رایسالالال   ر یب ندانیسالالال یار ی  ینجیکای
یقوروجو   لالالکای  آدالنالالان قورومون  «ییدرنالاله  یمالالدن  نوناولور و عؤمرو  نالالدانالر

  ه شالالالالالرایطال و هر زامالان    ر یشالالالالال یچالال  نالدهیاتیال اداره ه  نییر بو درنالهسالالالالالونونالا قالده
 .  گؤرور  لر شای یو  مرل ر یتاپ الریولی  تیفعال یادب غونیاو 

 نالدهیلیتشالالالالالک  نالریقوروم  یو مالدن  یادب  گر یبو و د  نیمیر یلالدای  حسالالالالالن  من
باشالالالالقا  الریو اون  رامیشالالالالمیدان  لردنر یتا   دوغو یو قو   دنفهیوظ یغیدیداشالالالال 
  ز ی النی  مدایغیشالالالال یبو دان. رامیر یتاپشالالالال   رماغایمکتوبالشالالالالد یزامان اطرافل ر یب
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 لهیخصالالوصالال   زدایمیاتیآنجاق ادب  ،نیلمهیچک  ئردهی هئچ یآد میشالالدیچال
ادبال  تالهالران  اؤز  نالالالدهیال تال یال جالمالعال   یده  ادبال   یئالریال لهچالوخ  و    نیال ز یال مال یال اتال یالالال اوالن 
او   لمالالاز یدان  نالالدایانکشالالالالالالالاف کالالاروان  انیالال نالالایرول  چوخ   نالالدنییدرنالاله  «ی»آرزو 

 . شامیاختصارال دان

 : حسالالالالالنیک   رمییسالالالالالتالهای  داهالا بونودا وورغوالمالاق  ر یسالالالالالؤزومون سالالالالالونونالدا ب 
  له ایاولدوغو  اتشالالالالناسیو ادب یچترجمه،  سالالالالتیژورنال،  شالالالالاعر  ر یب  میر یلدای

اجالتالمالالالاعال  چالکال   لالردنتیالالال فالعالالالالال   یبالرابالر  زامالالالان  هالئالچ  گالون .  بیالیالالال نالمالالالهیال ده  بالو 
 کلالهیلنیام،  مکتوبالشالالالالالسالالالالالا یخیتالار   اتیال ادب جالانیانقالبالدان سالالالالالونرا آذربالا

اؤز ،  یئریز اؤ   نیمیر یلالالدایحسالالالالالن  نالالدهیخیتالالار   اتیالال بو ادب  یک   ر دئمالالک اوال
 . ر یاوالجاقد لر شایو یگؤردو   قییال رهیو تقد  یموقع

  نه یسال عائله یرمتلؤداهادا ح ر یب. نهیسال خاطره یو شالرفل ز یاولسالون عز   عشالق
یائوالد لیدوشونجه  لگؤزه  یولداشی  مور گونؤده اونون ع لهیو خصوص  ناالر
 !ساغ اولسون ز یمیباش. رمییدئ  تیتسل ا«میخان رخماه» ز یعز 
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 8ر و منتدارلیقتشک
یاضی   حسین ر

 مدیری مسئول و  صاحیبی  نینسی»آذری« مجله
 

 !باخ مایاشیقان  دهمزوؤگ  میآچ آتام من  گوزونو 

 !باخ مایشآ شیزهرلنم،  میشسنله گئت میداد ز یآغ

 !باخ  مایباش کول النمیش، میقلب ر یانی  اداودون درد

 آغالر  میداغ  یدومانل

 آغالر  میباغ ز وسبولبول

 قوروسا  اشی  زومدهؤگ 

 آغالر  میداغ مدههنیس

 لدیریم(ای)حسن 
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!المیخانو   آقاالر  یرمتلؤح  سالم   ر

، اگروپونال   «سالالالالالئونلر   اتیال ادبو »رومکتشالالالالال   ز ؤ ا  نالدنیطرف  میز عالائلاله،  ندنجالهؤا
یجناب «قربانزاده» ده  لهیخصوص  . نا بیلدیریرمالر

.  دوسالالالالالتالرا  سالالالالالتیردیمایوئرمالالکمعلومالالات    ر یب  شیگئن  آتالالامالالداناولجالاله    من
ز ؤ امن بیر داهادا  .  لر یداره ائلهاش  موضوعالراخوشبختانه دوستالر چوخلو 

طالرفال   مالالالدنیال طالرفال  عالالالائاللالالاله  یال دوسالالالالالالالت  آتالالالامالیالن  نالالالدنیال و  و   یچال یال از یالالال ،  نالالالدانالر
، هلرینانجومن  صالالالابر   و  ر سالالالاه.  رمیدتشالالالکر ائ ندانیسالالال یمها  شالالالاعرلریمیزین

  یآذر ،  سالالالالالینالهشالالالالالیق مجلالهای  و   یتیسالالالالالا  قیشالالالالال ای، سالالالالالئونلر گروپونالا اتیال ادب
یامکداش  نینیسال مجله  لر یدائله  کیلدردهم  بیزیملهت ده بو مد  یک   انالر
 .  رمیر یلدیبمییغیمنتدارل

حسالالالالالالالن  میالالال مالالالنالالال  آبالالالاد»  لالالالدهایالالال ینالالالجالالال -1337  میالالال ر یالالال لالالالدایالالال   آتالالالام   «جالالالمالالالال 
 ایایدونده عائله ر یب ی فکری اوالنجتماعا،  یاسالالال یسالالال و   وخسالالالولیندهیکند
، اولموش جوانالر تشکیالتیندا نینفرقه  «التفات» یاونون آتاس. آچیبز ؤگ 

  توتموش   ینیز ای  نالریآمالال  و او   گؤرموش  ولالدای  او   ولونی  ز ؤ ا  دا  آتالام  رهؤاونالا گ 
 .  گؤرموشدور لر شای  چوخلو  دا ولدای و او 
 ر یب ده  ندهیشالالهر   «سیهر »و    ر یر یتیدا بجمال آباد تحصالالیلینی ییابتدا آتام
اؤزو   آتام.  ر یر یتیب  یرسالتانیدب  ندهیشالهر  «مهربان»اوننان سالونرا .  ور یاوخو  لای

معلم اونالا چوخ   ر یب  نالدایآد  «آرش»  دبیرسالالالالالتالان دؤرو ،  مناله دانیشالالالالالالاردی کی
  یاخشالالال ی اوخوماق اوچوناونا    ؛ر ییائله تیهدا وال ی اونو دوز ؛ ر یبوراخ  رلر یتا 
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.  اولور  «آرش آقای»بو  میمعل  ندهیسال سالاحه اتیادب آتامینوئریر و  الر کتاب
ک   ر یدن بالاشالالالالالقالا بآرش   «آذر   پشالالالالالمیناله  مهنالدس»  وبیقو   ر یتالا   آتالامالا  یمعلم 
 سالالالالال الاه دانش.  یدایال   ز یمیر یدب  یاضالالالالال یال ر   میز یاو ب»  دئیردی کی  آتالام.  اولوب
. سالانچوخ اسالتعدادلیسالن  یک  دئدیاو منه .  یشالدیگلم  تبریزدن،  یدای

تهراندا درس  ای هدزیسالن تبر گئده ک حتماهسالن گر،  اسالانییقالمگرک بوردا 
  اوردا. ازدیردیی«سالالیندهیفردوسالال   رسالالتانیدبتبریزین » یاو من.  اسالالانیاوخو 

یه وارد یفردوسالالالالال   رسالالالالالتانیتوتدوالر و من دب آزمون،  آلدیالر  مندن مصالالالالالاحبه
 «. اوخودوم سیندهمدرسه یفردوس تبریزده یرستانیدب لاییکای.  اولدوم
لینی تهراندا اوخویور و بو شالهرده ده »طبیعی«  ای اوچونجو  نیندبیرسالتا آتام
ان ناون  یک میمعل نیاول آتامین، نودا دئییمبو  البته.  سالینده دیللم آلیر رشالته
 آتام.  اولوبدور   یشال یالتفات ک   یز آتاسال ؤ ا،  بیرگشال ؤ ا  ازیب اوخوماغیی  تورکو 
گوزومو آچالالانالالدا»،  دئیردی کتالالابالر وار ن  من   معجز ».  دیایالال   ائویمیزده تورکو 

 یاصالالالالالاللالال »،  «کالالوراوغالاللالالو »،  الریکالالتالالالاب  نیالال «صالالالالالالالابالالر »،  نالالیالالنشالالالالالالبسالالالالالالتالالری«
اوالردی  الریداسالالالالالتالالالان«کرم اوخو   الرداناون  آتالالالام.  ائویمیزده  و   یاردیالالال منالالاله 
یغیشالالالالالان ی ده بیزیم ائویمیزهلرینال و من ده سالالالالالونراالر قیش گئجاله  یدردرهیؤ ا
یدوست،  زهیمیلر لیفام   «.  اوخویاردیم زایمالر
 سالالیندنپزشالالکی رشالالتهارتشالالین و  ر ییکنکورا شالالرکت ائله لاینجی-56 آتام

اولور  ب،  قبول  انقالبین   ر یانصالالالالالراف وئر اونالالدان  دن سالالالالالونرا  مالالدت  ر یاممالالا  و 
 یدا قارداشالالال  59.  لره باشالالالالییر ال اجتماعی سالالالیاسالالالی فعالیتباشالالالالنماغی



  97/  الر ق یش یدان

 

، باهم کنده  ال آنام آتام.  اولور  دیشالالالالهسالالالالینده محاربه ران عراقای  »حسالالالالین«
کنالد .  لیالک ائالدیر ل حالدودونالدا معلمایال کیای  آتالاماوردا  .  آبالادا کؤچورلر جمالال
آباد جمالاو زاماناجان .  تیکدیریر مدرسالالالاله  کی ای  لهییکؤمه  نینسالالالالیاهالی
آموزش و پرورش ده تعهالد    آتالام.  میشایوخیده قیزالر اوچون مالدرسالالالالالهینال کنالد
یم نکنالده بیر خالاو  سالالالالالی آچیر آبالاددا قیز مالدرسالالالالالهجمالال  لالک دفعالهایوئریر و 

گتیریر  مالالالدرسالالالالالالالهای.  معلم  قیز  او  اوخویالالالاننالالالدی  درس  عالالالالی   الر سالالالالالینالالالده 
 سالالالئوینردی و رنده ؤگ   الریناو شالالالهیهم آتام.  لردیلی شالالالخصالالالیتتحصالالالیل

خر شالالالالاللریماله فای  او   من.  دیالریمحصالالالالالول  شالالالالالیمینای  میمن»بوالر   یردیئد
 «.  گؤرنده الریلی اوشاقبو عالی تحصیل رمیائل

تهرانالالا دن  ئنیی  ده  1361  دا  او .  لیکالالدن چیخالالاریرالر معلممیآتالالا  تالالاسالالالالالفلالاله
؛ ،  قبول اولور  ندهیرشالالالالته سالالالال   «تیر یمد»و   ر ییکنکوردا شالالالالرکت ائله  قاییدیر
تهراندان    یدانشالالالگاه علوم پزشالالالک  و نهایت  ر یاوننان دا انصالالالراف وئر  آنجاق
دا پزشکی گاهدانشبو   لای7-6  و  قبول اولور   هدنیسرشته یده پزشک  1361
پزشالالالالالکیلمعین دلیالاللآنجالالاق  ،  اوخویور  گؤره نظالالام  ال بیلمیر   ره   دا  بونون.  آ

یال دلالیاللالیالن دوسالالالالالتال  بالیالر چالوخالو الر بالیاللالیالرلالر یالالال   ن  آتالالالام.  اخشالالالالالی  رغالمالالالا  اؤز   بالونالالالا 
  ده  «یعتیشالالالالالر   مالارسالالالالالتالانیبل »یال ا18سالالالالالینالده فعالالیتاله بالاشالالالالالالییر و  رشالالالالالتاله
. ی کئچیرمیشالدیلرینعملی درساوردا   یدا ک مارسالتانیهمان ب.  ییر شاللهای

 همیشالالالاله دئییردی »من مریض اولسالالالالام.  دانینمارسالالالالتایب  نیندانشالالالالگاه تهرا
اونون  ده  بیز . یدرسالالالالئوهچوخ    یاوران« .  یهآپارارسالالالالیز بیمارسالالالالتان شالالالالریعتی
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ک تاسالفله   دا  مارسالتاندایو او ب کیدائله یبسالتر  دامارسالتانیببو اونو   لهیدیتا
 .  ومدو ی ز ؤگ  ایایدون
سالالالالینده جدی فعالیت  انقالب پیروز اوالندان سالالالالونرا ادبیات سالالالالاحه،  آتام
مالجاللالالاله.  ائالالالدیالر  گالنالج    نالیالنسالالالالالی»یالولالالالداش«  تالالالا الیالرلالی  و  چالوخ چالالالالالیشالالالالالقالالالان 

یال امالکالالالداش کالالالاروانالی«  الر »آرزو  ؛  اولالور   قالورولالمالالالاسالالالالالیالنالالالدا یالن  نال یانالجالومالنال نالالالدان 
«الریبیر تعداد دوسالتسالونراالردا  ،  ر تراک ائدیاشال  ی  ین انجومن  ال برابر »سالاهر
« قورور   همکارلیق  ده  لرینو فعالیت  قورولماسالیندا ده  یننیانجومنو »صالابر
دئیاله بیلرم کی  .  سالالالالالینالده اولور هئیالت مالدیره  ینانجومنل بو  ایال   کیایائالدیر و 

 دهلرینفعالیت ینانجومنسالالینی بو اوچ ادبی آتامین ادبی عؤمرونون نتیجه
 .  اخشی گؤرمک اوالر ی

ینالال ادبی فعالالالیالالت،  آتالالام  بم.  بالالاشالالالالالقالالا اجتمالالاعی فعالالالیتلرده ده اوالردی  دنلر
آذربایجان  . الر فعالیت ائدیردییآ سالالالالالیندهآذربایجان زلزله،  ندهیسالالالالال زلزله
کالیال   نالیالنلالریانالجالومالنادبالی   بالیالر عضالالالالالالوی  لالرده بالی طالرف شایال بالو مالیفالعالالالال 

یگروهمختل  امداد  . قالمیردی ؛ توپالییردیکمک   نا مشالالالالاوره وئریردی؛الر
اهر  گونالالدوز   -گئجالاله  آتالالام  نالالدهیسالالالالال زلزلالاله  ورزقالالان،  هریس،  خصالالالالالوصالالالالالیلالاله 

گوره ده بو   اونو   هم ده تهرانالدا،  منطقاله دههم  .  قالاچیردی تالانیییردیالر و اونالا 
یدی  اونونزلزله ده   لری آتام تهراندان آذربایجانا اوالن کمک.  چوخ نقشی وار

ائالالدیردیمسالالالالالئولیالالت آلالالدی:   الردانبیر چوخ نهالالاد.  لالاله همالالاهنالال     کمالالک 
یو چوخ لردنشالالالالرکت،  دانکانون نویسالالالالندگان، الردانسالالالالینماچی . ندانالر
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؛ ملرینئر یلر زلزلهدفعه تراک اش  یغینجاقالردایلرده و ختل  جلسهده اولدو
یرفتالار   نینسالالالالالی بیر عالدهنتیجاله  لرینشای  بؤیوکهر چنالد بو  .  ائتالدی نالا الر

  زینیای نینفعالیتی آتامینده  آنجاق بوگون،  گؤره چوخ محسالوس اولمادی
 . ئرلرده گؤرمک اوالر ی ی او نینو نشا

 یچوخ تعدادل آتامین یک لر  ریلیدوسالتالر ب. سالتیرمایبیر موضالوعنودا دئمک
و    3.  یوارد  یسالالالالالال عالالالائاللالالاله یال بالو .  قالیالز   4اوغالالن   یعالالالالال   نالیالنیسالالالالالال یمال هالالالا  نالر
اوننان شالالالوخلوق    بعضالالالی واقتالر   الریدوسالالالت  آتامین.  واردی  یالتیتحصالالال 
؟« ی یب دئیردیلر کی »دوکتورون دهیلهائ جواب   دا  آتامئددی اوشالاغی اوالر

هئچ اولماسالالا بو .  اوشالالاغیم اولسالالونکی  ایاون  یدیآرزوم وار  میمنوئرردی: »
 « .  عالی تحصیللی انسان تحویل وئرردیم 12مملکته  
  آنامین بو .  دیایال او اوشالالالالالاقالرا عاشالالالالالق. دیرسالالالالالئوهچوخ    الریاوشالالالالالاق  آتام
 دیییمائلههمیشالالاله دئیردی کی »منیم دونیادا فخر  آتام.  یدای  ییسالالالتهایدا

عالالالائاللالالاله  اوچ شالالالالالئالی یالمالالالدی:  یال اوشالالالالالالالاق-  موار یال دوسالالالالالالالت،  مالر و  الر بالیالرده  م 
یکتاب له  من بو اوچ شالالئی.  وخدو ی  ییمسالالونرا دونیادا هئچ نه الردانبو . مالر
  «یرمفخر ائل
ادبی فعالالالیالالت  آتالالامین لر  ئیوبلی  دهسالالالالالیبیر سالالالالالالالاحالاله  نینلریاجتمالالاعی 
و صالالالالالالالابالر    لالر ایالالالل  اوزون  آتالالالام.  اولالوبالالالدور  و انالجالومالنسالالالالالالالاهالر  اخالیالن  یالالال   لالری 
وبلئی ی هلرینمختل  شالخصالیت  نینآذربایجا لهایکمکی  نینالریدوسالت
، ینیمفتون ام،  سالالالاهر حبیب   دن:جوملهاو .  لری تشالالالکیل ائدیبدیر مراسالالالم
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  حییی، شالم ترالنها، ،  فرشالبافحبیب ، یدارابابراهیم  ،  یصالباحگنجعلی 
،  سالالالالاپالغخیراهلل  ،  علیاییآقازاده ،  آلوو احمد شالالالالایا ، یمظفر درفشالالالال ،  شالالالالیدا

آذراوغلو  فرزانالالاله،  بالالالاالش  بهزادی،  محمالالالدعلی  ،  قالالالافالنتی،  سالالالالالهنالالالد،  بهزاد 
مدینه ،  علیرضالا اوختای،  جوان نیحسال  قیعاشال ،  یحسالن اسالکندر   قیعاشال 

، لرلاله برابر شای  بو .  رملالهی آد چکاله بیلرینوبلئیی  نینالریگولگون و بالاشالالالالالقالا
آذربالالالایجالالالان شالالالالالخصالالالالالیتلری  آتالالالام تعالالالداد  ده مختل  موضالالالالالوعالر بیر  لالالاله 
حسالالالن ،  دیمو   نیام دیمج  مثال:. لر آپاریبدیر مصالالالاحبهمفصالالالل سالالالینده  باره

پرویز ، اسالالالکندری  عاشالالالیق حسالالالن، امینی مفتون، دارابیابراهیم ، روزپیکر 
زر مالحالمالود  ،  اسالالالالالالالتیالالال کال کالیالومالر   ،  ایالالال نال سیال رئال رحالیالم  ،  پالور حالبالیالالالب و   نیال قالبالالاله 
لردی کی  ال ارتباطدا بؤیوک گنجینهلر آذربایجانمصالالالالاحبهبو .  الریباشالالالالقا
 . ییکجهائدهمکتوب شکلده چا  میسین  هانالریجکده اونبیز گله
 او .  ئری واردیی  مهم  نینسالالالالالیادبی حیالالاتینالالدا »آذری« فصالالالالاللنالالامالاله  آتالالامین
(ون  ایال   نجی-1380 الو اسالالالالالتالاد بهزاد  ،  لالهیقیطر ل اوسالالالالالتالاد احمالد شالالالالالالایالا)آ
اوننان سونرا  لای  یکای یاولور ک    باع قیلشیبو تان.  اولور  شیله تان  یبهزاد
 آتالامینو    ال یقیلمسالالالالالئول  ر یمالد  نینیسالالالالالتالاد بهزادوسالالالالالون و القورو  «یآذر »

منتشالالالر  مییه کیشالالالماره 19مجله  .  باشالالالالسالالالینمجله نشالالالره   لهلیییریسالالالردب
و  ر یدئگ   ایکایامر  لنیر و درمان اوچونخسالالتهتاسالالفله اوسالالتاد بهزادی  .  اولور 
بیر نئچاله نومره خالانم سالالالالالونرا  اوسالالالالالتالادین وفالاتینالدان  .  ر یوفالات ائالد  دا  اوردا

امتیازی خانواده    نینمجلهله نشالالالر ائدیلیر و سالالالونرا مسالالالئولیتی نینحافظی
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و  منالالاله  (  حالالالافظیطرفینالالالدن)خالالالانم   اولور  ده مجلالالالهی  آتالالالاممنتقالالالل   نینئنالالاله 
ینی دوام وئریر  سالالالالتاد فرهاد  واسالالالالی »آخر شالالالالماره  نینندی مجلهای.  انتشالالالالار

سالالالالالی چالا  اولوب و اوننالان سالالالالالونراکی شالالالالالمالاره  ویژه نالاماله  نین«ینیفخرالالد
 ز شالالالالالی اولالدو و اونو اؤ ای  آخر   آتالامیندی کی  ایال سالالالالالینالاماله»سالالالالالهنالد«ین ویژه

ینا    یییلکرونا خسالته تاسالفله.  دیسالاغلیغیندا نشالره آماده ائله اونون انتشالار
 ندایخاناسالالال خسالالالته یعتیده شالالالر  28 نینییآ مرداد دا آتامدی و  اجازه وئرمه

 .  یدوداع ائله ال ابدیاتیح

 اوندان الریاخین دوستی آتامینهم ده  منهم   ندهیچای نیلای  بئش سون
سالالالونرا ، یردیوئرم  تیاول رضالالالا او .  سالالالینچا  ائله لرینسالالالتیردیلر کی ا ر ای

چا   الریازیی لهایویراسالالالالتارلیغیاؤز مسالالالالتقیم نظارتی و  دی و  ائلهقبول 
سالالالالتو »ائلدار اخین دوی ی دهلرینشای چا   نینلریا ر .  اوچون آماده اولدو 

 نالدهیو کتالاب شالالالالالکلاو ا رلر ترتیالب ائالدیلیر نالدی  ای. موغالانلی«یالا تالاپشالالالالالیردی
جلد دونیا  2،  سالالیجلد شالالعر مجموعه  6  لیکبو ا رلر هله.  اولور آماده چاپا 

جلد فارس و  2،  حکمت  ناظمجلد شالالالالالناختنامه    3، لر ادبیاتیندان ترجمه
دیاللالیالنالالالده مالقالالالالالالاله دیاللالیالنالالالده  جاللالالالد    2،  لالر آذربالالالایالجالالالان  آذربالالالایالجالالالان  و  فالالالارس 

جلالد   3،  ارادیجیلیغییال و   جلالد حبیالب سالالالالالالاهرین حیالات  3،  لر احبالهمصالالالالالال 
بالاشالالالالالقالا آتالامین  لاله نشالالالالالره حالاضالالالالالرالدیغی آنالا دیلی کتالابی و  اوسالالالالالتالاد بهزادی

 . دیر ا رلری
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لاله  ایائلالدار موغالانلی،  و دوسالالالالالت  ز یعز   بیمالارسالالالالالتالانالدا اوالنالدا  لر سالالالالالون گون  مآتالا
ینا    نینلریبوتون ا ر  آتامیناو    یک  یشالالالدیمفصالالالل دان حاضالالالرالنما و انتشالالالار
ائلالاله مالاله  سالالالالالین و عالالائلالاله طرفینالالدن ده بو مسالالالالالئولیالالت منیم عهالالدهنظالالارت 

 کییال و آمالاده  موشالالالالالوقیقو   و ز ووتون گوجومطرفینالدن ب  من عالائلاله.  دو وبال قویول
انتشالالار   نینلریا ر   آتامین. ک ائدهچا   ینیسالال یمها  نینلریا ر  آتامین یک 

 یغینالدا تعیین ائتالدیییمسالالالالالئولیتی منیم )عالائلاله طرفینالدن( و اؤز سالالالالالالاغل
بیز چالیشالالالالالاجاغیق . دیر هسالالالالالینعهده  نیناخین دوسالالالالالتو ائلدار موغانلیی

 .  شیق اوزو گؤرسونای تمام ا رلری اونون

یاضالالالی)ایلدیریم( ، ر هسالالالئو  انسالالالان، عدالت خواه  منیم آتام دوکتور حسالالالن ر
 جدی  ندهیشالال ای  ؛یدای قدا صالالاغدوسالالتلو ؛یدای انسالالان ر یر بهصالاللح سالالئو

بیر میو  وار اونون  .  یدایالالال   حققورولمالالالایالالالان   یاجتمالالالاع  یک   یدایالالال   آرزوسالالالالالو 
یو بو آرزو   نیسال ائله  قیحکمرانل ادایصاللح دونو   تانسالانی،  عدالت   ،  ناداالر
ینادا عؤمرونون  ال بو آرمان  . یقالد قصاددک هلرینقهیدق ر یآخ ر

یاضالالی عائله عزیز و حؤرمتلی  ز یسالال  سالالی طرفیندنمن سالالؤزومون آخرینده ر
 دهلرینمراسالالالم آتامین یممنونوق ک   زدنیسالالال .  رمیر یلدیب  ومو تشالالالکردوسالالالتالرا 
؛  زنال   ؛  ز یسالالالالال بییکالت ائلالهشالالالالالر   یحضالالالالالور ،  نالدهیشالالالالالکل  یمجالاز ووروبسالالالالالوز
  یاضیر  زدهیشالاد گونلر   دوارامیاوم. بیزه باش سالاغلیغی وئریبسالیز  ندهیشالکل
 .  نیسجبران ائلهسیزین بو حؤرمتلریزی  یک  نیلسیب هییائل  یسعائله

 !نیسالمت قال !اولون  ساغ
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 … لهنینس
 

 بیبوشال سندن
 چؤکه  -چؤکه  اؤزومه
 . رامینالشیآزغ
 سؤزلر  ر یرتالشیپ  مدایآغز 
 الر یبو ر یتای  مدنیگؤزلر 
 .  االر یبو 
 ر یدومانالش مدهینیبئ
 غوالر یدو 
 … الر ومیدو 
 !قیشورانل ر ییچولقامییچیا
 

 بیبوشال  اؤزومدن
 کؤچه  -کؤچه سنه
 ،  میلر دوشونجه دورولور 



   105/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

یومیدو  ر ینلشیدر   ، مالر
 ، مالریشیباخ ر ینالشیدیآ
   ...نقا ر یتومورجوقالن  مدایجان
 ر ییگولومسه  اوزومه
 لر چکیچ انیرتالیچ یازباشی
 رامیازالشی دوال  –  دوال  لهنینس

 دورولوب
 بیگؤزللش
 !رامیشالنانسا
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 دهئنهی
 
 اسر  کولک گلر  گون
 قاراالر  لر کؤلگه
  لر رن  ر ییار  نینار   -نینار 

 سؤزلر   کالالشار 
 ؛لر لکید  اوزولر ، بیلنجهیا

 قالریقا  باشا-باش
 . من نائده قوور  یحسرت ندهیچایردهیب  سن ر یب
 
 رمگئده کؤچوب گلر  گون
 نهیعالم کیزلیسنس، کیزلیسسس
 خمایدار  نایقالماغ ز یمنس
 بوشلوغوندا ز یبسید  نیغیقارانل آغ
 !دنیئنی  تاپاجاغام  بیآختار ،  بییآرا یسن
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 شعر  ز یآدس
 
 آچماز  -آچار  ینیاپق
 ، ندهیئر ی یقالد  وبیقورو 
 یباخد اونا ر یب
 انایاو  ده ر یب
 :سوروشدو   توتماز  توتار  یلید
 ؟… وخسای  سنسن بو  -

 .  من،  او  یدئد  منم -

 شیگلم  نه اوزونه،  هلرینگؤز  بس -
یدوداق  اولموش؟  نه گولوشونه، ناالر
 اونا یدئد لسنییدئ  سن،  سن -

 .  من نیدئ  سن،  میدیا  من،  من -
 آمما
 ، یک  میکئچد لردنئر ی ر یب

 یمالریشیباخ  ولدو یگودوکچولر 
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 یمیسس یقاپد لر هورن
 یمیرنگ  اوددو  الر نایاوال

 یمیجان  یچالد الر چاالغان
 الر یآلدمییییملیک 
 الر یبوشالتد مندن، یمن
 .  الر یآتد قاپونا
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 باخان  گونه
 
 یلرینگؤز  یقاپاد لرههپنجر ر یدم 
 یلدیآچ لر یگؤ دانینجا
 نیگولومسه  نایقورشاغ یگؤ  – ینجیسئو  نالریشیاغی
 ، یمیک  الر بوستان،  تارالالر ،  الر باغ
یاشی نجیسئو   . یچای گولدو  لرهگولوش  النیساچ ندانالر
 
 یماو  لر یگؤ
 لیاشی  الر آغاج
 ساری لر یزم
 و 

 .  قارا گؤزلر 
 
 دلر یاوم،  آرزوالر ، لر ستکاییآتد یبو ندهیچیا
 بوکولموش هییلیماو   اوچوملوق ر یب
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 یشدیآل  آلووندا حسرت لرینگؤز   قارا
 مینس کیلمیاس ر یب النیسار   غایوموشاقلی لیاشی
 !یاسد کؤنلونده انانی گؤزلونون  قارا
 ندهیچیا
 الر تاغ، لر لسونبو،  الر دانیف یسونبوللند،  یگوللند، یردیگؤ 
 اولدوزالر   یساچد،  یآ دوغدو  ندهیچیا
 

 یونگوللشدی،  دورولدو 
 انینجا  یلدییای  شووقو  نالریبوالق
 یشفقلند، یآغارد  لر اوفوق دهلرینگؤز 
 یعطر  لرینشیئمی، یلرسس  قوش، الر شیباخ یسارد ینینجا
 
 سحر  النیآچ گؤزلرده  قارا
 گونش یسار  لردهیگؤ   یماو 
 و 

 شیرمیگ  ونایاو  یاوزاد -اوزون لهگونش
 !باخان گونه لو یبو   اوجا
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 قیزلیالقی
 

 قیباخد
 قیباخد
 : ندنیسپنجره قیقارانل یار ی نیغیزلیالقی
 توتقون لر یگؤ
 زوققوم هاوا

التورانل  گؤرونوش  .قیآ
 

 یلرپنجره  قیقارانل  یار ی اوزوموزه  قیباغالد
 زهیمیچای  تؤکولدوک اوچوب
 .یمیک   دامالر  خارابا
 قیقارانل توزلو  زایمیجان یآغناد
 ندانیآلت  نالریاوچغون
 ؛دولوخسوندوالر  بیقالخ لر خاطره توزلو 
 الر بولوت ر یسیق چاخناشان  بییغیش
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   .اولدو   اغماز ی
 قیباخد
 : زهیمیچای  قیباخد
 شیمیاپر  لر ک اوره
 شیمیقارت لر ستکیا

 گؤرونوش
 !بوشلوق  قیقارانل نیبنزه  اؤلومه
 قیردیباغ
 ، داالنالردا  قیقارانل قیردیباغ
 قیدیشیآل  غایقارانل
 ودوقیسو 

 سوسدوق
 ندایغیقارانل ز یالقی لرینگون
 قیقالد توموب
 !مییک  الر داش  قارا

1375 
  



   113/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 

 آرخامجا سورون
 

 میآداش
 : لهاؤلوم  یالشدیقارش
 رتدنیحئ  یقالد ال یآچ
 ،  یزیآغ، یگؤزلر
 !اوزو   یاندیبو  نهیرنگ قورخوسونون  اؤلوم
 اؤلومو   مودوشوند

 !گوندوزو  گئجه  دوشدوندوم
  عؤمورداش یهئ
ک ز یب  دوغولدوق ز یا
ک  ؛اؤلومو  ال یاتیح  نالریقیوارل دوغوالر  ز یا
 یمبئله یک یندیا
 وخلوغونی،  بوشلوغون  قارا
 ،  سن یسکؤلگه
 نیغینلیدیآ،  نیغیوارل  چاغالر 
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 .  من  یسبلکه
 مکؤلگه  گؤرونمز  گؤزه یا

 !سورون،   آرخامجا  سورون
 
 میگؤزلر   اشارکنی

 ،  دؤشوندن نیغیوارل  جکامه یسئوگ
 مییاوره
 جکلهیس  لچک – لچک
 ،  سوالرا یگؤ
 میزلر یا
 ، شیناخ – شیناخ
 میر لکستیا
 .  الراولی جکنهدؤشه شیباخ – شیباخ
 وارکن  هله
 دوشونمورم هیدئ اولوم ای  اؤلوم
 آرخامجا  سورون
 !اؤلوم  سورون
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 لر گون  انیویاو لردهچک یچ
 ر یینلهید یماهن ن«یدیآ»
 ور یاوخو  یغنم
 ؛ر ییدئ  «بوراخما االردایرو  یمن»
…یرؤ  …یرؤ   االر  االر یرؤ   االر
یایرؤ  یمن  او   ، یشدیگئتم  بیبوراخ ال مالر
 برهوت«چؤلونده»
 میردیقاچ راساهانیالیاقیآ
 الر بولوت ر یق  قارا اوستونده  نیمیباش
پاق  قوورولموش ندایآلت  نیمیاغیآ  تور
 اندانیر یب یآلت
 یردیاس لر کولک نار یقا،  زمار یق
 . یردیچک  راساها سئودا قارا یمن
 یلدیآچ یقاپ ردنیب
 «سئودا»
 «ایدون»
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 ، دانیقاپ یردیگ  لهچکیچ قولتوق ر یب یسهره
یباال   ، یلرشگولو  نیمالر
ال   ینجیسئو  نینلریگؤز  آ
 ، هلرینچکیچ چؤل  یشدیقار 
 . الردانایرؤ   یآلد  بیقوپار  یمن

 رلر یعط   اونودولموش  یجاالند  روحوما
 یواسها لرینلچؤ  یلدیسار  مایجان
 .  یصداس نیامیدون شیتمای  یسسلند مدهینیبئ
 یلرگولوش آنا«»  بوکولموش هلرینچکیچ چؤل
 یلرسس توش« -یتا»
 یلرال انیتومارالمییباش ن«یآتام»
 یگؤزلر قومرال نین«یحس» ردهیب

 ،  مدهیگؤزلر  یجانالد
 یباشالد  اشانماغایئنهی

 یلرلیفص سوالن  عؤمرومون
 ؛یلرایلقاالن آرخادا
 یدگولومسه  اوزومه
 . لر نگو انیو یاو  لردهچکیچ
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 ی آغاج توت
 
 وار   الر آغاج چوخ ندایراغیق ولی

 لر قلمه لو یبو   اوجا
 ودلر یسؤ  یبوداقل  -قول
 ؛نارالر یچ،  آغاج  قارا،  ودیسؤ  لیز یق،  ودیسؤ  آغ

 رمانیخ -رمانیخ یلرکؤلگه
 .  نیسر   -نیسر 
 
 وار  دا الریآغاج ر یپ
یبوداق -بور   باغالنان پارچاالر   رن  به رن  ناالر
 !الر آغاج دامان الریاشیگؤز  نایاغیآ
 
 !یآغاج توت
 شمیمگؤرمه  آغاج
 !توخ کؤنلو ،  گؤزو مییک  نینس
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 شمیمگؤرمه  آغاج
 یسکؤلگه نیر یش،  لیاشی
 ، یاتاغی  نالریورغونی

 یسوهیئم گوموشو 
 . یداد نینیداماغ  نالریاوشاق
 
 !یآغاج توت
 یمکؤلگه  شمیگلم
 سرم؛ نهکؤلگه  نیسر 
کنینجا  بیینلهید ال میجان  یلرنغمه وموشیاو  یدا
 . لمنجهید ندایقوجاغ،  لیاشی،  نیر یش
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 دیرچلیش 
 
 ، رامیزالشییپا اواشی–  اواشی
 مدهیچیا

 نالریآرزو   قوروموش،  لرینستکاییاسک
پاقی  ،  ر یباشالن  تؤکومو  ار

یدامار   مداالر
 ، قان ر یسوزالمییک  سوالر   شیمیز ییپا

 مدهیگؤزلر 
 ،  زامان ر یبوزار ، ر ییآواز 
 ، ر ییکوشولدا یلرکولک ز ییپا  شیلمیسار   مدایجان
؛یچاخناش الر بولوت  مدایباش  ر
 … یهئ بودور 
 !ر ینالشیاخیمیشیق
 
 ونوبیسو  ینیغیلیسار ، بوزلوغونو  زالر ییپا



یلی   /    120 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 یمیک  جومان وخوسونایشیق
 ده  من
 یلرینحسرت  شیمیقارت نیمیجان
 ونوبیسو  یلریننکیگؤ   شیکوتلم نیمییاوره

 جوماجاغام؛ وخوسونای یرلیس  عؤمرومون
یوخو ی  :مداالر

 ، آخاجاق  الریسو  سحر  یلشفق سئودا
یایرؤ   ماالر
 ، الجاقیساچ  قوخوسو  شیاغی،  قوخوسو  سود
 م؛یجهلهچهدیر،بیلنجهید
 مدهییاوره
 ، جکگله یلرسس اقاینیباهار  یزلیگ 
 جکلنهپؤهره  میدلر یاوم
 ،  جکچکلنهیچ میلر ستکیا

 م؛یجهبورونه نایغیشای باهار 
 لر فقاوفو،  لر قاوفو
 الجاق؛یآچ لر اوفوق تومارالنان لهیئلیدان
 اناجاغامیاو 

 کؤنلومده



   121/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 ،  آرزوسو   اراتماقی،  بییاشای
 مدهیگؤزلر 

 جکهنسسل  الر قارانقوش
یدوداق  مداالر
 جک؛رهیهگؤ  زلر ینرگ، لر بنؤشه
 میلر ال
 ،  ساچاجاق یعطر ک ؤرهچ تزه
یاقیآ  مداالر
 ناجاق؛یرپیچ الر ولی

 عؤمروم شیباهارالنم
 . جاالناجاق هلرایل،  عؤمورلره
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یلی   /    122 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 قی ریقاچ ز یب، ر یقاچ ک چؤره
 
 دان …  ن ید
 دان …  ن ید
 !انیاو 
 !انیاو 
 ؛الردانوخو ی قیر یانیاو 

 . انیبو ، انیاو   ر یقدیقارانل
 
 قیچ…   قیچ
 قیچ…   قیچ
 قیمچیار ی گئجه،  قیمچیار یوخو ی
 !خیچ وال ی
 !خیچ وال ی
 !قیمچیار ی کهیت،  قیمچیار ی  نیقار 
 !قاچ آت



   123/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 !قاچ آت
 !قاچ ده سن  یقاچد ک چؤره
 !قاچ ده سن  یقاچد ک چؤره
 قیر یقاچ
 قیر یقاچ
 ادایپ ز یب،  یآتل ک چؤره
 . ادایپ ز یب،  یآتل ک چؤره
 
 ر یدم،  شیچک – تاق،  تاق
 ر یدم،  شیچک – تاق،  تاق
 یزم،  اوراق – ژ یق، ژ یق
 آغاج،  موشار   – ژ یو ، ژ یو 
 . کاغاذ،  قلم – قیت،  قیت

 شیبرک،  شیچک
 شیوئر ، شیآل
 . داالش،  داوا
 
 قاچ،  قاچ
 قاچ،  قاچ



یلی   /    124 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 ر یقاچ ک چؤره
 ،  قیر یقاچ ز یب

 ر یقاچ ک چؤره
 ،  قیر یقاچ ز یب

 قیر یتاپ،  قیر یقاچ
 قیر یخیت،  توتوروق

 .  دوروروق،  قیر یاتی
 !تا ،  قاچ
 !خیت، توت
 !اتی، خیت
 !دور ، اتی
 !قاچ، دور 
 !قاچ،  قاچ
 

 ادایپ ز یب،  یآتل ک چؤره
 ادا یپ ز یب،  یآتل ک چؤره
 قیر یقاچ
 .  قیر یقاچ
 ،  یدار   روزو  -سبد  نیقار 



   125/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 !دوشوم  ساخال 
 !دوشوم  ساخال 
 !یقاتار  بو  نیکسس آلاله
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یلی   /    126 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 !گل
 
 رمدؤزه
 نایسیآغر   باش، نایسیآغر  ک اوره
 !یوارک نه  هیدؤزمه الرایآغر بو 
 

 کوسسون  مدنیاللر  مسوفره
 ، رمدؤزه
 کوسسون  مدنیطالع  میلر ایل
 ، رمدؤزه
 لرهگولوش  وقیسو 
 الراشیباخ ینجلیقاخ
   .رملمهیب دؤزه
 
 ر یییآغر  مدوشونجه،   غومیدو 
 ر یییآغر مینیبئ



   127/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

…فکر …فکر لر  لر فکر لر
 ، یمینیبئ ر یدئش،  بیدید
 قدانیتوختاقل  بوش – بوم

 دوستلوقدان ساختا
 قدانینالشآ  قورو 
 .  شمیبئزم
 
 ! گل
 !لیس مدانیجان یلردوشونجه  یلیآغر 
 !گل
 !خارتیچ  کؤنلومدن الریغو یدو  یکانلیت
 !گل
 !یسار  مهییاوره – ینییاوره
 !گل
 !جاال  مهینیبئ،  ینینیبئ

 !الراولی  گؤرونمز   سونو  دوشک
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یلی   /    128 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 انماقی  وار  انماقی
 
 رتیچ رتیچ
 الریکول ز یرپیپ انار ی
 یمیک  وخوسو ی سئرچه  سؤنر  بیانی
 . یمیک  غوسو یدو   دوشوک نینمسهیک 
 اوالر  ننگووه نایغیشاینه
 . نانیز یق نهیسیستاینه
 اوجاق النیچات لردنکرمه ییچ

 رر کؤزه کورون کورون
 انای-انای ییچ ییچ
 . دؤنر  کوله
 اوموسوغو   نالریاراماز ی
 . یمیک   دوستلوغو  ییآ

 در نهیگؤ  یگؤزلر یکوالس
  .در یتنگ یلرنهیس



   129/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 انار ی دا تیپال،  انار ی
 ساالر  کؤز 
 گول لیز یق یزیرمیق –  پیق
 ساچار   آلوو 
پاق،  یرلیعط   سما، یلرن  گونش  ،  یلتسخاو تور
 نر یس جانالرا یسیستیا

 لر یچئور  هییسئوگ
 ؛یمیک  یزاینیگونش
 مییک   اؤزو  لرینک اوره انانی جاندان

 ز یسسس  -ز یسسس انار ی
 نیچای– نیچای انار ی
 ندایغیشیا

 نالنار یدیآ ولالر ی  یدومانل
 ندنیسیستیا
 !نار یز یق لر لیفص،  لر لینس

1374 
 

  



یلی   /    130 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 او 
 
 او  
 ندانیآرخاس  ینلر ایل
 بیآلمییسوراغ

 ،  یگلد گؤروشومهمیآخشا ز ییپا ر یب 
 خایس  – خایسمییلر ال
 باخا – باخا  مهیگؤزلر 
 .  یقالد توموب
 یمیک  شیرمیتای منده، یمن

 یباخد  اوزومه
 ، یمادیتان
 ینالریشیباخ
 یدللهیز  نهیچای  نیمیگؤزلر 
 ؛نجایقارال یگؤزلر یباخد…   یباخد
ییباخش  الر یلدیسار  نهیر یب ر یب ز یمالر



   131/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 ندهییینلیدر  نینلریگؤز  اونون  من
 : گؤردوم  اؤزومو 
یدوداق  یلرچکیچ گولوش  مداالر
 یلرشفق  آرزو   اوزومده
 الریقارانقوش  آرزو   مدهیگؤزلر 
 مینجیسئو   مدهیلر نغمه
 سوزوردوم  اؤزومو  –  اؤزوم
 هییار  -هییار  دهلرایل  من
 هیو یبؤ  -هیو یبؤ  دهلرایل،  او 

 یردیشیقار   قووشوب
 !یلرگون عؤمرون
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یلی   /    132 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 اوچوش 
 
 یسار   هیگؤ  یماو  بولوتسوز  

 نیرچیآغ گؤ   یاوجالد 

 نییآرخا  -نییآرخا

   ...اوچدو   ...اوچدو   ...اوچدو   

 . ندایبوجاغ نیییلیماو   گؤروندو مییک  یسدنه یروار یم ر یب

 یندیرپیچ  ...یندیرپیچ مییاوره

 بینیلکیس یلرحسرت

 ونوبیسو  یلرلیسگین

 یدستهای نجلمکید، بیلشینجیا

 . ندایقوجاغ  نالریآرزو  

   ...اوچدو   ...اوچدو  نیرچیگؤ  

:  وخومایاوچوب  قوندو

 یخوروز ساواشد جهیکی»ا

 یقانا بوالشد یریب



   133/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 دوشدو  ایچا  یآخد قان

 «  ...اوچدو  نیرچیگؤ  دانیچا

   ...اوچدو   ...اوچدو  نیرچیگؤ 

؛  وخومایاوچوب  قوندو

 :میاندیاو   الردانوخو یبوکولموش گولهلیز یق

 یداد  لیز یق  نالریآلما  مدایآغز 

 یتوزا دؤنموش قاناد لرینک نک  مدهیلر ال

 یواسها  نالریایرؤ   مدایباش

 یداسین نالریسئودا  کؤنلومده

 دهگئجه میاغیآ ر یب 

 گوندوزده یریب 

 ،  رمییستهای  اوچماق

 رم؛ییستهای  قوجماق  یلراوفوق یشفقل

 ،  سوزوب کدهیلیماو   سونسوز 

 اوزوب ندانیکهکشان بوداغ  یآلمان لیز یق

 رم؛ییستهای  الشماقیپا  رال الانسان

 ، رمییستهای  آچماق  یلماز یآچ

 . رمییستهای  اوچماق  اوچولمازا
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یلی   /    134 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 قوشو  رامیبا
 
 ! یدیاوال ساغ آنام ر یب
 ندنیدؤنمز   – دؤنر  نیلیا
 :ر یر یچاغ  می«سولماز »
 ! ننه  یآ، ننه
 !باخ  قوشا
 یمیک   اوشاق ر یقاچ آنام
 : ر ییدئ گوله -گوله یگؤزلر
 !باخ قارانقوشا  روحلو   باالم
 
 نهیز ای باهار  دوشوب  قوشو  رامیبا

 نایسوراغ باهار 
 قونموشدو …  اوچوب… اوچوب

  .نایراغیق نینپنجره میز یب
په  قوشا کؤر



   135/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 یردیباخ  بوز  -بوز 
 . شیق شیمیقارت ندانیآرخاس پنجره
په  وورنوخوردو مییک  ک اوره جهکؤر
 قارانقوش؛  قونموش نهیدؤنمز   -دؤنر  نیلیا

 قونموشدو  اوچوب  قوش
 نهییاوره نیآنام

 یآنام یشدیآپارم  قارانقوش
 ینلر ایلشیقالم آرخادا
 ، نایقوجاغ نینلریگون یدادل نجیسئو 
پاغی گول لیز یق  بوکموشدو  ینیییرکلکؤو    .نایار
 قونموشدو  اوچوب  قوش
 ، نایالیخ  یلنغمه از ی  نیمی«سولماز »
 ینییاوره  یشدیمبله
  .نایقونداغ یرلیعط  آغ نینلریچکیچ بادام
 اوچموشدو   قوش
 کوسوب الردانباهار  وبانانیده  بلکه
 الردانآغاج نیالی
 الردانسازاق یآج

 ،  یشدیکئچم اؤتوب



یلی   /    136 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 اوتاغا
 .  چؤکموشدو   سوکوت یالیبو  نجیسئو  
 آنام
 ندنیچایغملر  اتیبو 
 ، یردیداد ینیداد  ینلر ایل  گلمز  -ر هگئد
 میز یق
 نالریباهار  شیمچکلهیچ،  لرینسحر   شیلمامیآچ
 ینییاوره  شیلمیآس  نایقورشاغ  آرزو 
 ، یردینادیاو 
 من
 ندایجیر یآ لر لیفص  میشدیقالم
 نینجیسئو  یکدرل
 ندهیچای الریینتیرپیچ  یلیز یق،   گوموشو 
 ! ندایاماجی لرینحسرت
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   137/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 

 لیفص باشقا
 

 ر یبوزار  گونش
پاق  ر یبوزار  تور
 بوزلوق  کجهیدشلهای گؤز 

 !پوزغونلوق
 یعطر  لرینگول لیز یق  النیسار  مایجان

 !سن؟ گؤره  شیلمیساچ الردانراها، هاردان
 
 ر لکولک بوز   قوپموش الردانداغ بوز 
 الرداباغ  ل اقیچ ر یاوالش
 باهار   یاقلیآ لیاشی کئچن مدنییاوره

 !سن؟ گؤره شیآچم ولی  مایجان الردانهارا،  هاردان
 
 بیشیقار  نهیر یب -ر یب

 ،  الر  یلتیقار ، لر للک، لر کولک



یلی   /    138 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 دولوب نایقوالغ نالریباغ
 ، یسس کولک،  یسس  قارغا، یسس خزان
 یلرسس قاناد بو ،  لر سس بو   یلنغمه از ی

 !سن؟گوره ر یگل الردانراها، هاردان
 

 یبر سحردن
 :میندهیچای  لیفص باشقا

 اوخوشور  الر یتوراغا  کؤنلومده
 اوچوشور   قوشالر   مدایجان
 ر یلچهدیرباهار  مدهییاوره
 ؛گولورسن  سن مدایالیخ
 یباخار  آخار  یک  مدهیچیا

 قیالوانل  بوروموش
 .  قینلیدیآ
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   139/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 

 لرداولی یسوراقل یرلیس
 
 دوغانا یآ دوغاندان گون و یبو   نیمیگونلر  

 لر ستکای یملیچای بوالق  کؤنلومده
 ؛لر لکید  اوچوملو  سئرچه  مدهیگؤزلر 
 لهگونش  یسوراقل یآ
 باخا – باخا هییگونئ آغ دنیگونئ  قارا
 . میگوندوزلرد یلرگون
 

 دوغانا گون دوغاندن یآ  و یبو  نیمیلر گئجه
 بیلنگوموش  ندایشافاغ یآ

 النانلیز یق  ندایشافاغ گونش
 ال  یآ  یسوراقل گونش
 ؛میلردگئجه یلرگئجه
 میاناردیاو 

یسو  سحر   آخارکن  اولدوزالر  نداالر



یلی   /    140 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 . مدنیلر گئجه یملیچیب لیناغ،  یدادل  آلما
 
 مدنیگوندوزلر   اوچوملو  قوش، قوخولو  وایهئ
 یکئچرد الر ولی
 ،  الر ولی یسوراقل – یرلیس
 بیباشالن  مدنیگؤزلر 
 .  الر ولی یبوداقل چاالنانها الردااوزاق
 هاراسا
 یمن یردییسسله
 سئوداالر   اووسونلو 

 !صداالر  یرلیس
 
 میخدیچ  الراولی یسوراقل – یرلیس
 یلرگون یقادال  – یقانل
 یلرگئجه یلیلتیز یس
 میندییگئ
 وندومیسو 
یآرزو   دانینیق  سؤز  میلر ستکای،   مالر
 ندایقونداغ کؤز  مییاوره



   141/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 دورموشام،  شامیخلمیی
 شامیخلمیی،  دورموشام

 .  ورغونی  ورغونامی
 

گؤزلو  ال  لرینسحر   آ
یسو  یلشفق    ونوبیو ی نداالر
   قورونوب دهلرینئلی سحر 
 ، رمییستهای  لمکیسر  نهیئر ی دان یواخت  شفق
 بورونوب شفقه
 !رمییستهای  اؤلمک
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یلی   /    142 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

 

 ندا یغیشای ن یمییاوره
 

 سوزوله –  سوزوله
  ،ندنیچای  ینلر ایل، لرینلیفص رمیکئچ
 هییار  – هییار 
 !زامان ر یکئچ مدنیچیا
 عؤمور  ر یاشانیمییک  یساعات قوم ر یب

یساچ  یرنگ  نیمالر
 یآهنگ  نیمیسؤزلر 
 . شهییده -شهییده
 
 ایدون  ور یو یبؤ  گوندن – گونو 
 دؤنور  ررهیس لر قتیحق  مدهیگؤزلر 
 ر یچوخال  لر جهلمهیب
 ر یلنجهای الر نانجیا
 ر ییوزولمای  الر ایرؤ 



   143/  لر نمونه  ندنیلر شعر 

 

 ر ییاولما  نیچ  آرزوالر 
 ک اوره  آمما
 ونور یدؤ  دوال  –  دوال  هییسئوگ
 ر یساچ  قیشای، ر یبوللورالن دوروال   -دوروال 
 ندایغیشای نیمییاوره
 !منه  گؤرونور  نیدیآ یشئ هر 
 رامیباخ لهمییاوره
 ،  الراآدام،   الراولی
 رامیباخ
 اؤزومه،  سنه
 رامیباخ
 اؤلومه،   اولوما
 و 
 … ردهیب
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 یانغی
 
 نشوگ  انار ی
 واها زمار یق

پاق  پؤرتموش  تور
پاق له گؤنش  ، جان یلیانغی  ندایآراس تور
 میلغای ندایآراس ستکای گؤزله
 . باغ لیاشی  یسانک یآرخاس  میلغیا

 ستکای نانیرپیچ ندایآراس  سو ، ال جان
 ندایآراس جان لهستکیا

 گونش ناشانیاو  گؤزلرله
 .  عطش قووران یجان
   ...ر یقاچ.  … ر یقاچ جان یلیانغی
 ؛میلغیا،  سو ،  میلغیا،  سو 
 ر یناشیاو  شوران لهگونش
 . ر یشیار ی گؤزلر    ال میلغیا
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 ر یقاچ جان
 ر یقاچ سو 
 ،  گولور   میلغیا
 آ ،  آه،   آه
 !الر  ولی  اجانیسو   مدانیلغای  اوزوندور  نه
 رسانیچاپ
 رسانیچاپ
 ،  ایسو   مدانیلغیا
 او  ر یخیچ سودان ل اقیچ لیر یچ
 جام دولو  لردنکینلیسر  دهلرینال

یدوداق  .  کام  سوزولن ندهیلیینیر یش یسئوگ نداالر
 ر یقاچ جان
 ، ر یقاچ  او 
 ر یقاچ نایسیانغی جان
 ، سولوغونا  او 

پاق  ر ینهپؤشل تور
 ر ییله ا اود گونش
 .  ر ییلهله هاوا
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 لر ش یباخ، اولدوزلر 
 

 ر یبات، ر یخیچ اولدوزالر  ندنیچای بولود، گئجه
کیالیخ  ر یاتی، ر یباخ، ر یانیاو  گؤزلر  یمدا
 سوزور   دهیگؤ  الر قیشیا
 .  مدایالیخ الر شیباخ
 

 بولودالر  ر یالشالیخ  مدهیگؤزلر  یتورانل
  .میالیخ ر یبولودالش
 ، دؤنور  گؤزه  اولدوزالر 
  .ر یداراش  مهییاوره  اولدزالر  شالرال یباخ
 
 چکیچ -چکیچ  اوزو  یگؤ
 ر یدامقان لردنچکیچ
کیالیخ ؛یالنیبو  لرهچکیچ گؤزلر  یمدا  ر

 گؤزلر  یشلیناخ حسرت
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 ، گؤزلر  یلشیق، یزلییپا
 اولدوزالرا ر یلیسار 
 ، گؤزلر  یشلیچاخ  مشکیش

 گؤزلر  یشلیباخ  قارتال
 .  اولدوزالرا  ر یلیسر 
 

 میالیخ بولودلو 
 بولودالر  یلالیخ

 ، یمیک  ز یدن ر یچالخاالن
 شیباخ -شیباخ الریدالغا
 اولدوز  -اولدوز   الریاقیما
 ز یدن یآراس یگؤ -ئر ی
 ،  یگم لیز یق مییاوره
 .  میئلکنی  غوالرسایدو 
 ر یقاالن  غم  مهیگم
 ر یقاالنییرمیگ  لیز یق
 ر یدالغاالن یهئ ز یدن
 . ر یدالغاالن یهئ ز یدن
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 10لر نمونه  دن لرینمقاله     کیستی سیو پوبل ی دیتنق- ی ادب
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 ا ی-«یآرز» -»آرزو«دان
 (یلیتحل نینیشعر نی ساهر  بیحب اوستاد)

 
یال قالالالات  نیال در   لالریالنک اوره  :آرزوالر   نالالالار یال قالالالا،  یسالالالالالالتال ای  لالریالنکالؤنالول،  نالالالدانالر
یاحتراس یقالانالاد نالانیرپیچ نالریالیال خ، نالدانالر ،  الر ایالدئالال  و   دوغالار   نالدانالر

  و مییصالالالالالم  و   لگؤزه  ان  نالریانسالالالالالالان  سالالالالالونرا  و   وغروالر ی  فکرلرلاله  سالالالالالتالکای
  اوماجاق   لریندیاوم  تینها ان و   انار یبو  نایاسالال یبو  نینلریسیح  یملیسالالئو 
  ؛ دوغور  اؤزوندن نیاتالالالالال یح  آرزوالر   دوغروسو  داها. لر یچئور  نهیئر ی قوناجاق  و 

  بالالاله یال غالر .  گالوزگالوسالالالالالودورلالر   لالو گالؤز   دورو   نالیالنیعالالالالالمال   یمالعالنالو  نالیالنانسالالالالالالالا  اونالالر 
 اودور .  ر تؤر ،  آرتار  آزالمادان کجهیکئچد اتایح  الریآرزو   انسالان، ر یدیبوراسال 
یآرزو  نیر یشالالالالال   و   یعلو  لگؤزه و یبو   عؤمور   انسالالالالالان، یک   اوچون  چالاتمالاق  نالاالر
 عؤمور  نینانسالالالا  الر آخشالالالام -سالالالحر ، سالالالاالریاولدوز   یآرز .  آتار  جان ماییدا
یولی ،  قورماق،  اشالالاماقی  انسالالاندا و  الدار نیدیآ الریولی  او ، لر یچ  شالالفق ناالر
 . رار یآرتال گوندن -گونو  ینیسهوه  اراتماقی
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  یلر سالالتکای  و  آمال  نالریاون، ا رلر  یعیبد  یغیاراتدی  نینالریآدام  صالالنعت
  یمالالعالالنالالو   نالالیالالنلالالریک اوره  نالالنلالالالهلالالوهیالال جالال   لالالالهایالال الریدوغالالو   کیالالال لالاللالال گالالؤزه  و 
 . رلر یدیکلیهئ
  اؤزونالالاله   الریایالالالدئالالالالو   یآرز ،  یفالالکالالرلالالر،  یلالالرسیالال حالال ،  لالالو یالالّ تالالخالال   یجالال یالال ارادیالالال 

،  سالالالالوزوب   ندنیجسالالالالوزگه تیکائسالالالالته و  کیللگؤزه لهگوج ر یب  مخصالالالالوص
  لر یزگیج  و   لر یمئلود،  رلر یتصالالالالالو   اوالن  یفورمالالاسالالالالال   تظالالاهر   یعیبالالد  الریاون

ینال ا ر   صالالالالالنعالت  نالدهیصالالالالالورت  ولی  نالدنییاوره  یجیارادیال   ا رلر   بو .  ر یر یچئو   هلر
 . ر یآخ یسار  نهییاوره لرینر سئوه  صنعت و   بیآل
  اتیالال ح  اولونالالان  عکس  اونالردا  و   یمحتواسالالالالال   و   مضالالالالالمون  لرینا ر   یعیبالالد
 لردندوشالالونجه و  غو یدو   و   لردنسیح  شیلشالالمیعموم  ر قده نه لر قتیحق
  اونالرین  اولورسا  گوجلو  ر قده  نه  یغیلنیدیآو  یغیلپارالق  یعیبد و   رسهینتؤره
  یتالالاپمالالاسالالالالال   ولی  نالالدهییاوره  نالریبالالاشالالالالالقالالا  و   ر یلنشیگئن  یسالالالالال رهیدا  ر یتالالا 
 ولی  نهیعالم یمعنو نیخالق،  و یعؤمورلو  اوزون  نیا ر  یعیبد. ر یالشالالالال آسالالالالان
  ه لینسالال   -دنلینسالال ، ا ر  لنیچئور  نایمال نیخالق.  ر یداردعالقه  لهاییتاپماسالال 
 .  ر یلیاشادی و  ر یلیر یتاپشمییک  آمانات  یمعنو
کیال وخالار ی،  دهلرینال شالالالالالعر     ، اوالن  چوخو   ر یب  لرینعالمالت  ز یمیغیدیال سالالالالالالا  یدا

 بیالال حب»  اوسالالالالالتالالاد  یشالالالالالالاعر  یگؤرکمل  نینجالالایآذربالالا  ده  یریب  لرینشالالالالالالاعر 
یآرزو   و   سالالالالالتالالکای  نینیقلب  دا  او .  ر ید«سالالالالالالالاهر   ک اوره  و   اضالالالالالطراب،  ینالر
یینتیرپیچ یآن یناجاقلیآج  نیاتالال یح  یغیاشادی،  ینالر  درد لرینائل،  ینالر
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یعالالذاب،  نالالهیغم  و  یآرزو   و   سالالالالالتالالکای،  نالالاالر ینالال ا ر   و   تؤکوب  نالالاالر  ترّنوم  دهلر
 جوره هر   دنرمالهیگ  دونالا  ر یب گونالده،  دنرمالهیتایینیییمنل اؤز   او .  ر یشالالالالالدیائتم

ک یمعنو نینیخالق و  شیگرم نهیسالالالالال   یقارشالالالالال  هییزلیسالالالالال عدالت  ینیغیلپا
 لرهتیالال محروم،  لرهسالالالالالورگون  اوغرونالالدا  الریایالالدئالالالو   آمالالال  اونون،  قوروموش
، یغیآزادل  نیخالق،  اوغروندا  یمنافع  نیخالق  یلرینا ر   اؤز   آنجاق، دؤزموش
  ی شالعرلر چوخ  ر یب ده گؤره  اونا.  ر یشالدیاراتمی،  بیاز ی نهینام یییلخوشالبخت
 و   یییسالالالالالئود  نیز یمیخالالالق،  بیالال سالالالالالالال  وردیلردهنالالهیسالالالالال   لیالال نسالالالالال   -لیالال نسالالالالال 
 .  اولموشالر  ا رلر   یغیاشاتدی

 زامان  -زامان لهاییآخار  اتیحمییک  انسالالالالان ر یب  هر  یییمنل ده  نیسالالالالاهر 
 یتیشالالخصالال   نیشالالاعر .  ر یشالالدیلشالالم ابت  و   شیوکسالاللمی،  شیائتم  انکشالالاف

 و   شیدولغونالشالالالالالم  شالالالالالعره  -شالالالالالعردن  کجالهیبوتؤولشالالالالالالد،  بیال لشالالالالال نیئتگی
  یلر دوشالالالالالونجاله  قجالایآرتالد  یسالالالالال تجرباله  اتیال ح  اونون.  ر یشالالالالالالدیلشالالالالالمنیزنگ
  سه ایمضمونالر   یییائتد  فادهای،  الر   موضوع  یییائتد مراجعت  و   ر یلشنیدر 
  هییالال لنیدر   و   هییالال لیعموم  و   ر یاوزاقالشالالالالال   کالالدنیلیسالالالالالطح،  دنکیالال لیفرد
  ر ی ب  تکجاله  آرزوالر  و   سالالالالالتالکاییییائتالد ترّنوم  اونون. ر یائالد  انکشالالالالالاف  یسالالالالالار 
  ا ره  یعیبالالد  نائالالده  فالالادهای  نیعالالالم  یداخل  نالریانسالالالالالالان  بلکالاله،  وخینیقلب
 .  ر یشدیلمیچئور (  شعره)

«»  نیشالالالاعر   یگؤرکمل بوردا  و   رماقیالشالالالدیقارشالالال  یلرینشالالالعر  «یآرز »  و  آرزو
کیال وخالار ی لالهایولو ی  لمالکنجالهایو   رمالاقیآراشالالالالالد  الریاون  اولسالالالالالا  ده  یاؤتر  یدا
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 بو ، یک   میردییسالالتهای  :سالالؤزله باشالالقا.  کیسالالتردای رماقیئکونالشالالدی یفکرلر
 نظره ر یب  ولونو ی قیلیجیارادی  یییردیکئچ  ینشالالالاعر   ندایماسالالال یسالالال   نیشالالالعر 

  ال سالالالالالماق  قیشالالالال ای ولونای قیلیجیارادی  مرّکب  یییردیکئچ اونون  سالالالالاالراق
یاوخوجو  ت  نیسالالالالالالاهر   زایمالر  کالالایر یل  ر یب  اجتمالالاعی  نینیکالالاسالالالالال یر یل  محبالالّ
 . اقیقالیآچ ینیغیچاتد  نهیسسویه
» ت  لالالالکایال ،  ونالالالهدؤر   کیالالال لال گالنالج  نیال سالالالالالالالاهالر   یشالالالالالعالر  »آرزو یال آن  مالحالبالالالّ   نالالالاالر
 نیگرگ، نینالریچاغ  کیلمدرک اونون  سالالالهاییشالالالعر «یآرز »،  رسالالالهیدعاید
  صالالالالالنالعالالالت   نیال تالگال یال بال   نالیالنیسالالالالال یسالالالالالئالوگال   شیال لشالالالالالمال یعالمالومال   ونالوندؤر   مالبالالالارزه
  رمکیکئچ نظردن،  اولسالالالا  ده  یاؤتر یشالالالعر یکای هر  یندای. ر یدیسالالال نمونه
 :کیر ییستهای

 آرزو 
 لهاییال  سحر  توزونو   نیظلمت
 .  بیلسم ائده رفع ندانیناسیآ ک اوره
 قانادالناراق تک نیرچیگؤ  یوحش
 .  بیلسم گئده  ...آه  لرهاوفوق اوزاق

، لرینگئجه هجران  یییردیکئچ،  آنارکن ینیسالالالالحر   سالالالالئودا نیلکای  شالالالالاعر 
 -دوم  ینییاوره اونون الریینتیسارس و  اضطراب،  الریعذاب، الرییآغر
«  ظلمت»  قونموش نایناسالال یآ دورو  کام و  ر یر یآدالند توزو   ین یر کد نیمحّبت  نا
  اوچمالاق مییک   لر نیرچیگؤ   یوحشالالالالال ،  بیال لشالالالالال ونگولی  بیال لیسالالالالال   کالدناوره
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 لردهاوفوق اوزاق ندهیعالم الیخ  تکجه  یک   قیاز ینه آنجاق.  ر یآرزوسالالونداد
 .  اولور   مومکون  اوچماق
کیآراسال   نیعالم رئال،  لهیعالم الیخ  شالاعر  ، لرینحسالرت،  اوچورومو  یندا
یال انالتالظالالالار  کالالالام،  نالر یال آرزو   نالالالا مالو   یعالالالاد،  نالر   لالالاله ایال سالالالالالؤزو   آه«»  اوالن  تالجسالالالالالّ

 . ر ییستهای  دولدورماق
 دهلرینحلقه نالریدالغا اهیس

 ، اولسام ینتیرپیچ  کؤپوک ر یب قاباران
 تک  اولدوز  سولغون ندهیسپرده غروب
 .  سولسام  بیسارال  واخت آچان  -ومار ی گؤز 

  اولمالاق   ینتیرپیچ،  کؤپوک  رجالهیب،  قیآرتالالالالالالالالالالال   آرزوسالالالالالونو   نیرچیگؤ   یوحشالالالالال 
.  ر یر یندآ «یزیدن  قارا»  مز سالالتهای-سالالتر ای دالغاالر  اهیسالال .  ر یائد  عوض  آرزوسالالو 
 نیشالالالالالالاعر   «یزیق  لو گؤز  اهیالال سالالالالال   یریا»  بالالاخالالان  نیدالغ  -نیدالغ  اونالالا  ده  هم
  لالریالن گالؤز   اهیالالال سالالالالالال   ال الریدالالغالالالا  نیال ز یال دنال   قالالالارا.  ر یال ر یال جالالالانالالنالالالد  نالالالدایال الال یالالال خال 
،  قالابالارمالاق مییک   کؤپوک  ر یب،  لردهحلقاله یغیشالالالالالدیچالاتالالالالالالالالالالال   نینالریشیبالاخ

 اخودیال ،  لمالکیچئور   نالهیسالالالالالسالالالالال   ینتیرپیچ  قوپالان  نالدانیشالالالالال یلیر یآ  اونالرین
 نالالدایمیرپیق  گؤز   ر یب  لردهاوفوق  قالالاراالن  یییلالالدیکیت  لرینگؤز   قالالارا  دولغون
  ر ی کئچ  آرزوسالالالالالو   گؤرونمالالکمییک   گؤرونوشالالالالالو   نالریاولالالدوز   سالالالالالؤنن  بیالال انیالال 
  آه«»  ر یب  یزلیگ   دوغالالان  الردانغو یدو   کیالال رومالالانت  بو ،  آرزودان  بو .  نالالدنییاوره
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، یمیک   سیح  یک نالدهیچای  قیلوموشالالالالالاقی،  کیال لنیحز .  بنالدده بو   ر یلیز یسالالالالال 
 :آه«» بو   یر یلمهیب چاتا دوداغا آنجاق، ر یلیآچ،  بیلیور یق کدهاوره

 گؤرونسم رجهیب تک کؤلگه شنترهیت
 ، ندایجام بوللور  نینپنجره  یماو 
 ،  گؤزونده  نیار ی اولسام یلتیپار  ر یب

 .  ندایشام  اونون اولسام نور  ر یب  سؤنوک
 

 -نیغیبا الریاولدوز ، یلریگؤ ندانیآرخاسالالالالال  نینپنجره دهگئجه  ر یب یکیا
  ر ی ب -ر یب  یلرخاطره  بورونموش نایغیشالال ای یآ  گوموشالالو   بیائد  ر یسالالئ  نیغیبا

 بوللور  دوغولوب نالدایخیالال  نینیسالالالالال یلیسالالالالالئوگ رانیجالانالنالد اؤنونالده یگؤزلر
  رجهیب یار ی کؤنوللو  محزون  او   گؤرونمکمییک  کؤلگه  ر یب شالالالنترهیت  جامدا
  اولماسالالالا  هئچ اخودی گولدورمک یلرینگؤز ،  رمکیندیسالالالئو   اولسالالالا اداقیآنل

 شالنترهیت  نیشالام«»  رانیقالندیشال ایینیغیقارانل  یغمل لرینگئجه یلهجران
یعال  شالالالالال  ، ینیغم  لرینگئجاله  او ،  لالهسالالالالالؤنمالک،  اولوب  نور   سالالالالالؤنوک  ر یب  نالداالر
 بو ،  آرزوالردا  بو .  ر ییآرزوال  رمالاقیالشالالالالالالدنیدیال آ،  بیال ر یلشالالالالالالدونگولی  ینیکالدر 
 دا  اوخالوجالونالون،  ولالتالوالر یال او ،  لالر یلالتال یال نال ایال ،  الر قیال ر یال چالقال یال هال   بالوغالوالن  دهلالحالن
. ر یلیچئور  قهره  النیخیتالالالالالال   نایبوغاز   اونوندا،  ر یکئچ  بیسالال ولی ندنییاوره
 . ر یدهنیگؤ  ینییاوره
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یدوداق  اولسام تبّسوم ر یب  ناالر
 ،  ائتسم گول لیز یق نالریاناقی  سولغون

 گؤزومدن  بیآخمییک  اشی دامال  ر یب
 . تسمای بیییار  ندهییاته  اطلس

 لردناوفوق  اوزاق_  اوزاق ینیرچیگؤ   آرزو   یقالانالادل  الیال خ،  یسالالالالالوراقل سالالالالالئودا
یال لیالالال نالالالاغال   و   بیالالال کالئالچال ،  اؤتالوب  لالالالدلالرهیال جال   مالخالتاللال مالییال کال   اولالالالدوغالو   زدایال مال الر
  ی سعاش  سون  نیشام،  اولوب اولدوز   سؤنن  بیانی،  اولوب  کؤپوک، دوشوب
 ان،  اوچوب،  اوچوب  دوشالالالالاله  -دوشالالالالاله  لالدلرهیج  بو ،  اولوب  کؤلگاله  اولوب…
 الریغو یدو  نیر یشال  ندهییاوره نیار ی.  پوزوب  مورگوسالونو  لرینخاطره  تینها
وم انانیال او  ندایدوداغ نیار یال ،  لر کیال لنیر یشالالالالال   نجیسالالالالالئو  او   و  بیال ادیال او   تبسالالالالالّ
یاناقی،  بیییار   نجهای-نجهایمییک   بو  سالونرا، بیزار یق  نینار  -نینار  نداالر
،  لرینحسالالالالالرت نسالالالالالهنده،  داراقییقا نهیقلب  نیشالالالالالاعر ،  نایوواسالالالالال ی اؤز ،  آرزو 
مو   نالریانتظار   دنلرینگؤز  نینیسالالالال یلیسالالالالئوگ،  اولوب اشی  دامال   ر یب  تجسالالالالّ
  نج یسالالالالالئو   بو   ده  بلکالالاله.  شیمسالالالالالتالالالهای  ومالالالاقیاو   نالالالهییاتالالاله  اطلس،  بیالالال آخ
 کیرومانت ده سالالالالنده،  دورولدور ، ر یلدکؤور  ده یسالالالالن حالدا هر . ر یدیاشالالالال ی
 روحن  یسالالالالالن.  ر ییشالالالالالالیبالالاغ  کیالال لیسالالالالالتای  نالالهییاوره.  ر ییاوخشالالالالالالا  غوالر یدو 
 . ر ییزلهیتم
؛ یچ شالالالالالاعر  دنمسالالالالالهیک   ر یب هئچ  نیلمهیب سالالالالالئوه، یک  ر یگل  ائله منه   خماز
 یسالالالئوگ بو .  قورولور   ندهیر اوزه  یسالالالئوگ  یسالالال نؤورهیب،  یتمل  نیشالالالعر  یچونک
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  ناتیکا، انسان، وطن،  ائل،  یسیسئوگ  اتیح  تا توتموش  دنیسئوگ  یعاد
،  نالریصالالالنعتکار   وکیبؤ . ر یلیب  لهوکسالالال ی ر قده لرهیسالالالئوگ وکیبؤ مییک …   و 

 گوجه، هیهقو ر یب  ائله، ده  یا رلر  صالالنعت دوغان ندنسالالئوگیسالالی  یشالالخصالال 
ومو  و  ترّنوم  نینیسالال یسالالئوگ دا نینالریباشالالقا اونالردا،  یک   ر یدکیمال  تجسالالّ

 سالالالو   بورادان  محض  یسالالال هقو  لشالالالمکعمومی ده نیصالالالنعت. ر یلیب نهسالالالسالالالل
«».  ر یچای  زامالان  -زامالان  یسالالالالالئوگ  اوالن  وصالالالالال ،  اوالن  ترّنوم  نالدهیشالالالالالعر   آرزو
  انسالان، سالئوگیسالی  ائل،  سالئوگیسالی  وطن  و   ر یلنشیگئن، ر یلشال نیدر ،  ور یو یبؤ 
  فادهای یلردوشالونجه  و  غو یدو  محتشالممییک  کیرلسالئوه  عدالت، کیپرورل
مونو   عینی بونون.  ر یائالد  کسالالالالالب یقالابلیت ائتمالک  نالدهیشالالالالالعر  «یآرز »  تجسالالالالالّ
 .  اوالر  گؤرمک

 گئجه یطوفانل  و   یغمل رمستهیا
 .  ولچوالرای
 تک  اولدوزو   قطب دا ایتک فانوس ر یب

 .  اوالم رهبر 
.  ر یدقیقارانل یقات. ر یدیمیک   ر یق  بلکه، لییدئمییک  توز   قیآرتالال ،  قیقارانل بو 
،  الردان ینتیسالارسال ، الردانقورخو ، لردنسالکسالکه، الرداناضالطراب، لردنغم
  ق یقالارانل  بو .  ر یدیغیقالارانل  ظلم  و   اسالالالالالتبالداد  وغرولموشی  لردنشالالالالالکنجالهای

، دانیالال سالالالالالالارسالالالالال ،  بوغالالان  الریانسالالالالالالان.  ر یدقیقالالارانل  ر یب  مالالدهش  اولالالدوقجالالا
 بحرانالرال ،  طوفانالرال ،  قیقارانل  بو .  ر یدقیقارانل، نائده ولوندانی  الریولچو ی
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  نه گئالد  نجالایدال نینیغیشالالالالال ای  سالالالالالعالادتمییک  وال یه ر یب  و   بیال قوشالالالالالاالشالالالالال 
 داقیقارانل  ر یب  لمز دًوزو ، یطوفانل، قیقارانل  بئله. بیکس  ولونو ی  نالریولچو ی

یجان نهینام یسالالالالعادت نیخالق الن  اووجونا  ینالر ، الرییجارچ سالالالالعادت آ
  ر ی لنگوللالالالالالالالالاله، ر یلیآسالالالال . ر یشالالالال یر یگ   هیمبارزه، دوشالالالالور   وال ی  الریولچو یقیآزادل
 غزل  و   شالالالالالعر ،  بیقال قیدال   شالالالالالاعر  الردامقام بو (  شالالالالالعر   بیلیاز ی  لای1350)

.  قوشالالالالالولور   اینال نروااکال   ولونی  بو   او ،  یک   اودور ،  ر یلمیب  نالهتلیفالایک   ال قوشالالالالالمالاق
.  ر ییآرزوال  رماقیالندقیشالال ای ولونو ی  نینالریولچو ی،  بیر یچئو   مشالالعله اؤزونو 
  اولالالدوزو   قطالالب  ایالال   فالالانوس  ر یب،  انالالاراقیالال مییک   اقیالال مالالا،  یغیشالالالالال ای  دیالال اوم  او 
  ک گره  اولچوالری  لردهگئجه یطوفانل  و   قیقارانل.  ر یآرزوسونداد  اولماقمییک 

 . ر ییستهای لمکیچئور   غایشای دا او ؛  ر یدقیشای اوالن
 ، اولوب سو  ر یب آخار  لردهچؤل گونو   یای رمستهیا
 ،  ولدای تک یاشیگؤز  دورو   -دوم 

 .  دوالم چرهای چوخور 
  سالوسالوز ،  واختدا ر یب  یییالند  اود دنیگؤ ، دهلرینگون زمار یق  و  یسالتای نییای
یخیالالال،  ینیسالالالالال یانغیالال ،  نالریولچو ی   سالالالالالوووتمالالادان   الر میلغای  ارانالالانیالال   نالالداالر

  ا یال سالالالالالو   بیال دیال ار   وجودونو   اؤز   شالالالالالالاعر ،  واختالدا  ر یب  رانیالشالالالالالالدیانغیال   داهالادا
  ر ی ب  دوالن  اچوخور  جالهیعالاد،  وخی  بوالق  نالار یقالا  او .  ر یآرزوسالالالالالونالداد  دؤنالدرمالک
  ! اولماق  سالالالو ،  سالالالهایائله!  سالالالو  ؟ر یدمیالز  نه ولچوالرای  .ر ییسالالالتهایاولماق  سالالالو 
. ر یکالدگره  لمالکیچئور   هیال شالالالالالئ ر یب  اوالن ک گره  تکجاله،  اولسالالالالالون  اولور   راداهالا
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  غالالالا یال وارلال   ر یال بال   واجالالالب  ان  دهمالبالالالارزه  ولالونالالالدایال   قیال آزادلال ،  عالالالدالالالالت،  سالالالالالعالالالادت
 . ر یدشای ر یب  وکیبؤ  اؤزو مییک  اولدوغو  ده مبارزه یقیحق  لمکیچئور 

 ،  اوخونا  میشعر ،  قاال   میگار ین و  نقش  ممستهیا
 تک حسرت یزیس ر یب رمستهیا
 . قاالم لردهک اوره

  لرهرترهپ،  لرهکلیهئ نه  او .  وخدور ییشالئ  ر یب  یاوماجاغ اوچون اؤزو   نیشالاعر 
 نینیشالالالالالعر،  یک   ده  نالاله  ،ر ییسالالالالالتالالهای  رمالالاقیقالالامالالاشالالالالالالد  یگؤزلر،  بیالال لیچئور 
 شالان کیلگونده او ،  وخی. ر ییسالتهایونمکیاؤ ،  وبیو یاو   ندایآلتالالالالالالال  یتشالؤهر 
 یعاد ان لرینک اوره. ر یقاچ تدنشالالالالؤهر  یلیلتیپار ، گورولتولو ،  تدنشالالالالؤهر 
، یییلوکیبؤ   نیشالالالالاعر . ر ییسالالالالتهایقالماق،  بیبوالن  نهیسالالالالّ یح  حسالالالالرت ر یب

یال انسالالالالالالالان.  ر یال دیلال یال آسالالالالالال   لالردنا الر   یغال یال ازدیالالال   اونالون،  و یال عالؤمالورلالو   اوزون  نالر
،  لره حسالالالرت ده سالالالاهر . ر یلشالالال یابد دئمک رسالالالهیلیب  سالالالاال  ولی هلرینک اوره
یغو یدو   انتظار   نالریانسالالالالالان بیشالالالالال یقار  هلرینسیح نجیسالالالالالئو  و  یآج، ناالر
،  سالالالالهایسالالالالعادت وکیبؤ .  آرزوسالالالالودور   آرزونون بو .  ر ییآرزوال  قالماق  ندهییاوره

،  نینالریآرزو   بینج اؤز   ده  شالالالالاعر .  ر یدلمکیچئور   آرزوسالالالالونا نالریانسالالالالان
 . ر ییستهای دؤنمک  آرزوسونا

 یمیآد خیتار   سهچکمه،  ائل یمن اونودورسا
 گئجه اوسته وردی یتک  یآ رمستهای

 .  ساالم  شؤوق



   159/  لر نمونه   ندنیلر مقاله  کیست ی سی و پوبل ید ی تنق-یادب

 

یائوالد  یلاقتیالال ل  ؟خالالالقیاونودارم  ینیشالالالالالالالاعر   دوغمالالا  ائالالل  دوغروسالالالالالو    نالالاالر
؟میقیدال  ؟ینتؤره دنهن یییلقیدال   اوبا -ائل بو  یقارشال   هشالاعر بس  قاالر  بو   ر

  یق یحق،  یلرسالالتیشالالوون  یپهلو: بیزلنیگ  قتیحق ر یب  یآج  مصالالراعالردا
،  الرییلالالداقچیر یف،  الرینیسالالالالالالاتق،  بیالال ائالالد   یتحر   یلرحالالاد الاله  یخیتالالار 
  یلرین تیال ن  ارامالاز یال ،  یلرینعمالل  نیرکیچ  اؤز ،  رکوئره  قلماله  خالالق  الریلوغالا
، کرهائالالد  ر یبالالاسالالالالالالالد  -اؤرت  یقتیحق.  لر شیمسالالالالالتالالهای  رمالالکیکئچ  اتالالایالال ح

  اونالرا   ،اراقیالال البؤهتالالان،  بییالال لالالهلکالاله  ینیائوالد  یاقتلیالال ل  و   یقیحق  نیخالالالق
،  لهوئرمک  یآد  «مزدور »  و  «نیسالالالالالاتق»، «ر متجاسالالالالال »،  «یلردوشالالالالالمن خالق»
یال دانیمئ مبارزه،  بیر یشالالالدیخیسالالال    موّفق  اولسالالالادا یاؤتر  خارماغایچ ندانر

 ز یسالالالال باشالالالال ،  وموشالالالالالرایاو   وخوسالالالالوندای  غفلت،  شالالالالاعر  آنجاق.  اولموشالالالالدور 
 نیخالق او . ر یلیب  سالالئچه یاخشالال یالریبون گؤزو   قیآچ اونون.  ر ییآج  آدامالرا

 بو ،  یک   اودور .  گؤرور   نجالالالایدیالالال آ  گونونو   اوالجالالالاق  واق   قتالالالهیحق،  بیالالال لییآ
  نینیخالالق،  وردونونی  دوغمالا.  ر یکئچم  انالایال مالاز یسالالالالالالا  داننینال ایال   نالریوخو ی

 یآ، یمیک   اولدوز .  ر یآرزوسالالالالونداد لمکیچئور  جوهرینه  محّبت  -یسالالالالئوگ
یالنال گالئالجالالاله  وطالن  بیالالال دیالالال ار   ینال یالیال اوره  اؤز مالییال کال  یال ایالالال رؤ   لالریالنائالالالل،  یلالر ، ینال الر
یوخو ی اسالالالالال   بئلالاله.  ر ییسالالالالالتالالهای  بورونالالدورمالالک  نورونالالا  نالریآرزو ،  ینالر  ز یتمنالالّ

،  محّبت،  غوالر یدو  ز یتم،  آرزوالر  پاک  ز یالنی  و   ز یالنیک اوره دوالن لهیسالالالالئوگ
، نالانیرپیچ،  دوالن لالهاییلردوشالالالالالونجاله  و   غو یدو  کیال رلپرو انسالالالالالان،  یسالالالالالئوگ
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 اوال   ییاوره  نین(یاغیال او   لر گئجاله)  سالالالالالالاهر   ؛ر یلیب  اوال   ک اوره  ر یب  یسالالالالالئودال
 . ر یلیب
«».  ر یوارد  یرلریهد یعیبد مخصالالالوص  اؤزونه  نیشالالالعر  یکای هر   یشالالالعر  آرزو

ینالال عنصالالالالالر   عالالتیطب  نینیشالالالالال یانیالال او   نالریآرزو ،  نالرییآن،  لرینخالالاطره   دهلر
  ی جانالنماسالالالال   لردهسیح یغیاتدیاو   ندهییاوره  انسالالالالان و   یسالالالال رلنمهیتصالالالالو 

،  ک یالالال لال یمال یال صالالالالالمال   یغال یال الدیال شالالالالال آ  نیال شالالالالالعالر .  ر یال دشالالالالالالال یلالمال یال وئالر   نالالالدایال فالورمالالالاسالالالالال 
 یقیموسالالالال  بو .  اولونور   مشالالالالایعت لهیقیموسالالالال    یظر   و  نجهای،  کیلک کؤوره
 نینلریلمهای  سالالس توخونوشالالوندان نالریمصالالراع،  دوزولوشالالوندن،  لرینسالالؤز 
  یغ یاتالدیال او   نینالریچالاالر  رنال   و  ر ینتؤره نالدانیرمالاسالالالالال یآوازالنالد ینیر یب -ر یب
«».  ر یالنتامام  لهاییسالالالالال لشالالالالالمالهسالالالالالسالالالالال  نالریغو یدو   وموشالالالالالاقی و   نیحز   آرزو
  ی وحشالالالال ،  غایقارانل یقات  یک ندهیشالالالالعر  «یآرز »،  توزو   ظلمت،  یک ندهیشالالالالعر 
 اوچدوران، نوئره قاناد  آرزوالرا آنجاق  نیگؤرونمه زهیمیگؤزلر  سالالهاینیرچیگؤ 
 .  ر یشدیلمیچئور   قوشونا زومرود«»
،  بیال ارانیال   نالدایفورمالاسالالالالال   لرینقیتصالالالالالد  و   انکالار ،  نالریتضالالالالالاد  یشالالالالالعر  یآرز 

  لالالاله جسالالالالالالالارت،  نیالیالیال لال نیال سالالالالالالر   لالالالهکیالالال لال یسالالالالالالتال ای،  نیال غال یال شالالالالالال ای  ال قیال قالالالاراناللال 
، نالدهیعالالم  نالریتضالالالالالاد  یغیاراتالدیال ن  یغیوارل  ال قاونوتمالا،  نیییزلیدسالالالالال یال اوم
 نیدر ، ر سالالالئوه انسالالالان،  پرور وطن، وورغونو  اوبا -ائل، دورولوغون،  نیغیشالالال ای

 . اولونوب ر یتصو   و   بیجانالن یصورت نیوطنداش ر یب یلدوشونجه
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یال وورغالو ،  هالؤرگالوسالالالالالو   سیال حال ،  دوزومالو   سالالالالالؤز   نالیالنیشالالالالالعالر  یآرز    نالالاله یال ئالر یال   نالر
 شالالالعره  یلماسالالال یر یق  ندهیئر ی-یئرلی نالریمصالالالراع بئلهها، گؤره  ونهیدوشالالالدو 

، سالالالالؤزلرله ننشالالالاللهاییباشالالالال  مصالالالالراع، بییشالالالالالیباغ آهن  ر یب  خصالالالالوصالالالالی
کیآراسالالالالال   لر هیال قالاف  شالالالالالعره  یقالابلیت  تالامالامالمالا  ینیر یب  -ر یب  و   قیارلیال او ،  ینالدا
  ن یشالالالالالعر .  ر یشالالالالالدیرمیبوتؤولشالالالالالد  و   شیرمیلشالالالالالدلیال کالام  اونو   ،ر یوئر   قیلتالام

کالالارل،  دوغالالان  مضالالالالالمونونالالدان اسالالالالال   و   رتیغ،  کیالال دلیالال گای،  قیفالالدا ، قیزلیتمنالالّ
 . ولور یدو  نایکارجاسشآا دننینلح  نیشعر   رکدؤنه هییقیموس، آهنگه
، نالریفضالالالالالا شیگئن بلکه،  شیقورولمام  لهیمقصالالالالالد  اراتماقیلؤوحه  شالالالالالعر 
، رلر یتصالالالالالو   یتوتالالالارل  و   یکسالالالالالرل،  غجالالالامیی  ینیسالالالالال منظره،  نالریآرزو   وکیبؤ 
 لیینا دا بونا و  شیمسالالالالالتهای ائتمک  ر یتصالالالالالو  و   رماقیجانالند  مبولالرال یسالالالالال 

 .  اولموشدور 
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 لریرومان  ن ی«حکمت  ناظم»
 
 ز یسالالال مثل  و  پارالق  ندایآراسالالال   الریصالالالنعتکار   وکیبؤ  ان  نیعصالالالر  ینج-20
 شالالالاعر   وکیؤ ب ان ندهیسالالال هیسالالالو  ایدون  و  لنیسالالالئچ ال یاسالالال یدون قیلیجیارادی
 اوسالالالالالتالاد،  درامالاتورق  یگؤرکمل  حالالالدا  عینی،  حکمالت  نالاظم  اننینال تالامییک 
 .  یداییمطبوعاتچ  یقلمل نیکسگ  و  ینماچیس یاستعدادل، نا ر 
 نینیسالالالالال کوتلالاله  اوخوجو   شیگئن،  نالالدایمقیالالاسالالالالال   ایالال دون  نیصالالالالالنعتکالالار   اولو 
  اشالاماق ی»،  ندایراسال یسال  یا رلر درام یلرمنظومه،  یشالعرلر قازانان ینیماراغ
 .  اوالر  ائتمک قید دا ینینروما یآدل م«یقارداش ر یدیشئ گوزل
 نیال شالالالالالالالاعالر ،  مالالالاراق  غالالالایال لال یال رومالالالانالچال   نالالالدایال غال یال لال یال جال یال ارادیالالال   حالکالمالالالت  نالالالاظالم
 ر قده سالونونا  عؤمرونون  اراقیباشالال وندندؤر  چکلنمهیچ نینیغیلیجیارادی

 دههیالال سالالالالالو   شیگئن  یاتیالال ح،  دهنالالاظم  مالالاراق  بو .  ر یشالالالالالالدیآرتم  گونالالدن  -گونو 
 بو ،  او .  دوغموشالدور   ندنییسالتهای  قاوراما معنادا نیدر ،  لهایینلرؤیمختل 

 دیچئشالالال  -دیچئشالالال   نالریانسالالالان  مختل   دهلرینا ر  ز ؤ ا  یشالالال ییقاورا یعیبد
یالالال اوخالالالوجالالالو   اراتالالالمالالالاقالالالال یالالال   ینالالال یالالال صالالالالالالالالورتالالال   یعالالال یالالال بالالالد  لالالالریالالالنحالالالاد الالاله   نالالالاالر
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  ز ی النی،  اوچون  رمکیکئچ اتایح  ییسالالالالتهایبو .  ر یشالالالالدیمسالالالالتهایرماقیچاتد
 . یلردیب ارادای  یشرا ر یب یشلیالوئر   الریامکان یعیبد نینیصنعت  رومان
  نهیصالالالالنعت  رومان ندهیئر ی  یئرلی،  اراقیباشالالالالال  دنلرینمنظومه لکای،  شالالالالاعر 
  شیال گالئالنال ،  الر الالوقیالالال د  یجالالالاناللال ،  اراتالمالالالایالالال   پیالالال تال ،  الرداندایالالال قالالالا  اوالن  خالالالاص
 یعیبدمییک   بو   و  لر شمهیبرک  -شیچک  یداخل  نیگرگ،  یریتصو  نالریفضا
یفورمالا فالادهای ،  یسالالالالال هیال روح  -احوال  رومالان  هلرینال منظوماله،  ارارالنالاراقیال   نالدانالر

 نیزم  نالایاولمالاسالالالالال  یجیائالد ر یتالا   اونالرین  و  شیشالالالالالالمیبالاغ  یوسالالالالالعت  رومالان
 .  ر یشدیاراتمی
، دنجومله  او .  ر یشالالالالدیازمی  ندایفورماسالالالال   رومان  -شالالالالعر   یلرینا ر   بعضالالالالن  او 
«ؤا  اوچون  نالاله  زونو ؤ ا  یرجیبن»  شالالالالالعر ،  لالالهایالریپالالارچالالا  نثر   نالالدهیا ر   لالالدوردو

  منظومالاله ،  نالالدایفورمالالاسالالالالال   رومالالان  یقووشالالالالالمالالاسالالالالال   نالالهیر یب  -ر یب  نینالریپالالارچالالا
 النییسالالا یا ر شالالاه ندهیسالال هیسالالو   یاتیادب ایدون اونون اخودی.  ر یشالالدیاراتمی

یالنالالال ینالجال ایال   نالیالنیاتال یالالال ادبال   عصالالالالالالر   ینالجال -20  ده  جالالالهائاللالالاله  النیال سالالالالالالالانال   دنلالر
 درام،  و یال سالالالالالنالالالار ،  رومالالالان،  شالالالالالعالر   یا الر  «یلالرمالنالظالره  انسالالالالالالالان  مالالالدهیال مالماللالکالتال »
  یادب  ر یب نادر   ؛ر یشالالدیارانمی ندنیز سالالنت نینینوعلر  صالالنعت یعیبدمییک 
 . ر یا رد ر یب یللسانبا  و   عنو

 اوچ  شیلمیاز یال   نثرلاله  نالدایفورمالاسالالالالال   رومالان  نیحکمت  نالاظم  یانالاشالالالالال یال   بونالرال 
  ی رومان شیقالم قیمچیار ییآدل  «یحاقق  اشالالالالاماقی» ده  ر یب  و   یرومان کامل
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 یعیبالالالد  -یادب  و   یطالالالالع  ارانمالالالایالالال   ز ؤ ا  نینیریب  هر   نالریرومالالالان  بو .  ر یوارد
 . ر یوارد یریده

  شایال   اونالالالا  ئالردهیال هالئالچ  آمالمالالالا،  ر یال خال یال چال   زنالالالدانالالالدان  ده  1934  حالکالمالالالت  نالالالاظالم
ییقالالاپ  ده  یعالالالبالالاب.  رلر یوئرم  و   نیحکومت  بو .  ر ییبالالاغال  اوزونالاله  اونون  ینالر
  اونالر ، یمیک  قورخان داناهللبسالالم نیج.  ر یدیامر نینالریدوشالالمان  خالق
 بئلاله  الریآغالا  مطبوعالات  آنجالاق.  قورخورالر   نالدانیآد  نیحکمالت«  نالاظم»  دا
. رلر یلیب  یاخشالالالالال یال   اولالدوغونو   یمنبع  قالازانج  اونالرا  نیاسالالالالالتعالداد  ر یب  وکیؤ ب

  لردهقزئتاله  میز یب  سالالالالالن: »سالالالالالورورلر  یلرهای یتکل  ر یب  بئلاله  نالاظماله،  یک   اودور 
 ونیبو   لهایشالالالر   ر یب فهیتکل بو   ناظم.  ن«یاولماسالالال  نیآد ز ؤ ا  آمما،  از یمطلب
  ک ه گالالر  بالالئالاللالالاله  یسالالالالالالال جالالومالاللالالاله  ر یالال بالال   لالالریالالنمالالطالاللالالالب  یغالال یالال ازدیالالال اونالالون:  ور یالال قالالو 
 نیحکمت  ناظم لهاییامضالالالالالاسالالالالال  م«یسالالالالالل  خانرو ا! »نیسالالالالال لمهیر یشالالالالالدییهد

 لیال جیآرد،  الر یاز یال ،  لر فالهیلط ،  لر مقالالاله  چوخلو   دهلرینال فالهیصالالالالالح  مطبوعالات
« لیاشال ی» ندایراسال یسال  ا ر  بو .  اولونور  چا   الریرومان  آخشالام  یرومان  آلماالر
«یدان قان»، ندهیسالالال قزئته  چا   ندهیسالالال قزئته پوسالالالتا« سالالالون» یرومان شالالالماز
 ال یاولونماسال  حبس  نیناظم  1938 سالهاییرومان «یحاقق اشالاماقی».  اولونور 
 . ر یقال  قیمچیار یاوالراق  دار عالقه
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 آلماالر   لیاشی
 بالالاش  آدادا  ر یب  یآدل  یوانیج  و   نالالهیگ یئنی،  اسالالالالالتالالانبول  یلرحالالاد الاله  نینرومالالا
 اوزره  قالالالورولالالالوشالالالالالالالو   الریرومالالالان  مالالالاجالالالرا  و   تیالالال جالالالنالالالا  وندؤر   او   ا الالالر .  ر یالالال وئالالالر 

 :ر یدبئله  یخط  سوژئت  نینروما.  قورولموشدور 
 آوار »  تورک«»  عالالده  ر یب  دانینالال زامالالا  تیالال مشالالالالالروط  ینجیکای،  و دؤر   یعثمالالانل
  اورادا.  ر یلیگؤنالالدر   نالالایآداسالالالالال   «یوانیج»  اوالراق  محکوم  نالالایجزاسالالالالال   چکمالاله«
  ر ی ب  نالریمحکوم،  یک   ائلالاله.  اولورالر   اوز اوزبالاله  لرلالالهتیالال اذ  و   عالالذاب  چوخلو 
یال مالا  یسالالالالال عالده  جالان نالدهیچای  رمالایزدیق -مالهترهیت  و  توتولور   نالهیییلخسالالالالالتاله  االر
 و   بیالال قالالاچ  اورادان  تهر   ر یب  مختالالار   و   نیحسالالالالال ،  سالالالالالاللیگؤ  آنجالالاق.  رلر یوئر 
 و   ر یال تالالالاپال   یمالعالالالدنال   لیالالال ز یال قال   ر یال بال   نیال زنالگال   اوزره  فتصالالالالالالالاد.  رلالر یال گاللال   نالالالهیال گال یئالنال یال 

  یمختالار   الریولالداشی  الر اون.  ر یچالات  یزامالان  تمالاقییقالا  هیال هیال تورک.  رالر یپولالن
، سالالالالالاللیگؤ.  رالر یدییال قالا  اسالالالالالتالانبوال   و   ر یبوراخ  نالایبالاشالالالالال   ز ؤ ا  حالالالدا  خسالالالالالتاله
 اونونال ،  ر یسالالالالالال  تورا ینیز یق  یآدل  شالالالالالهیعالا  انیال اشالالالالالایال   اسالالالالالتالانبولالدا  نیمختالار 
 آلچالاق  آنجالاق  -ر یزدیخبرسالالالالال   نالدنیعطالال  نینیآتالاسالالالالال   شالالالالالالهیعالا-.  ر ینائولاله
  جاتین تینها: ر یوئر   یلرینشکنجهایو  عذاب  نینایدون هیشهیعا  سلیگؤ
  کدهیرلیب  و  ر یائد آزاد  ندنیال  نیسالاللیگؤ ینشالالهیعا،  گنج  ر یب  یآدل  لیجم
 و   آراما بو . دوشالالورلر   وال ی ال یآماج  تاپماق بییآرا یمختار   یسالالار   نهیگ یئنی

 نیئی آدام.  اولورالر   اوز اوزباله گؤرونتولرلاله،  مالاجراالر   چوخ  اونالر  یزامالان  آختالارمالا
، لر مئشه  شیمرمهؤگ  بالتا، الر حیوان یوحش،  الر امی-امی،  جادوگرلر ، لر لهیقب
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یالال یاسالالالالالالتالالثالالمالالالارچالال   لیالالال ز یالال قالال ،  یلالالرسالالالالالالتالالم  و   ظالالولالالوم  لالالرهلالالالهیالال قالالبالال   یئالالرلالال یالال   نالر
 او .  رالر یالال تالالالاپالال   یمالالخالالتالالالار   تیالالال نالالهالالالا  ..و   الریاحالالواالت  نالالیالالنیلالالردوشالالالالالالالگالالون
…یشدیوکسلمی نهیسفهیوظ یباشچ لهیقب لهکیجادوگرل  ر

 اوالن  دهدب دههیتورک ده جهائله  و  ادایدون  دهدؤر او   یرومان  آلماالر  لیاشالالالالال ی
 الریرومالان  تیال جنالا  و   قیلیمالاجراچ  شیلمیاز یال   ال یهواسالالالالال   و   آب  کیال رومالانت

  نینالرییجییآرا  لیالال ز یق  رومالالانالر مییک   بو .  ر یشالالالالالالالدیلمیاز یالال   اوسالالالالاللوبونالالدا
یال احالواالت یال مالالالاجالرا  ولالچالولالوغالونالونیال   شالالالالالرق  اوزاق،  نالالالدانالر   قالالالا یال آفالر ،  نالالالدانالر

  الر عضالالومو  نهریائتد  عکس  یلرینحهلو  دیچئشالال  -دیچئشالال   نینیلرینتیگز 
 و   دولغون  الرال موضالالوع  عینی دا  رومان بو . لر یردیائد احاطه  الریمضالالمون  و 
 دههیتورک  برابر   لهاییریتصالو  و  یسال فادهاینالریبون یچیاز یآنجاق. ر یدنیزنگ

 و   یاخالق  نینطبقاله  بو ،  ونو دؤر   تشالالالالالکالل  لالکای  نینیسالالالالال طبقاله  دار هیال سالالالالالرمالا
  نالری ینچیچالالاپق،  لرینیموسالالالالالتملکچ  بئلالالههالالا،  یلرینهیالال سالالالالالج  یاجتمالالاع

 قیالالد  آنجالالاق.  ر یآچ  ز ؤسالالالالال   ظولمونالالدن  ز یتسالالالالال ینهالالا  یقالالارشالالالالال   هیالال یاهالالال  یئرلی
 یعیبد  رومان،  لییدئ  یا ر  ر یب گوجلو  نیحکمت ناظم  ا ر  بو ،  یک  مییلائتمه

 اوالن  خالالالاص  نالالالهیقلم  حکمالالالت  نالالالاظم.  ر یددهسالالالالالویالالاله  یاغشالالالالالالال آ  جهتالالالدن
    یال ضالالالالالالعال   رومالالالان  حالالالالالالالدا  هالر .  گالؤرونالمالور   ز ایال   ر قالالالده  او   ر یال بال   نالوواتالورلالوقالالالدان

 .  ر یشدیخمیچ
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 شماز یدان  قان
  ندهیسالالالالال جهینت یسالالالالالاواشالالالالال   قورتولوش بئلهها،  یسالالالالال محاربه ایدون  ینجیر یب
 یطرز   اتیال ح  ر یب  دؤزولمز .  ر یشالالالالالدینلشالالالالالمیچت  یاتیال ح  نینیخالالق  هیال تورک
. اولموشالالالالالالدور   اوز اوزبالاله  لالالهایفالالاجعالاله  ر یب  نیم  لر کوتلالاله  زحمتکش  نهریکئچ
  آناتولو ،  شیاوغرام  پوزغونالشالماغا لر لهیعا  االواجی-آج،  نیدرگید، وخسالولی

یاوچوروم  اتیالال ح  ر یب  بئلالاله  ینیخالالالق   عالالده   ر یب  محالالاربالاله  نیسالالالالالوروکلالاله  نالالاالر
  ده  لالر یزلال ،  لالر یبال   نیال زنالگال   ئالتالمالالالهیال یئالنال یال   الر قالولالو   نیال قالالالار ،  نیال آزغال   و   قالولالالالدور 

 قال یلیلداقچیر یف  ر یب  نیم  ندایآلت یسالال لگهؤک  محاربه  اونالر .  ر یدشیرمیئتی
،  نیائتمه  تراکاش  دهمحاربه.  رلر یلردیب شینلشمیزنگ و   موشیسو   یخالق
ینالال گون  ر یآغ  نینیوطن ، ارامالالازالر یالال   بو   اوالن  یداّلل  لرینتالالاجر   یخالالارج  دهلر
  قلمه   یلریناؤز مییک  پرور انسالالالالان،  ر سالالالالئوهخالق،  یملتچ،  پرور وطن یندای
یز یق  آنالالاتولو   و   رلر یوئر  ینالال ائو   لالالهاییسالالالالال بهالالانالاله  گؤتورمالاله  غالالایائوالدل  ینالر   دهلر

، رلالر یال ائالالالد  اسالالالالالتالفالالالاده  الرداننال اومالییال کال   الریونالجالالالاقیال او   هالوس  و   قالولاللالوقالچالو 
یناموس  . رلر ییلهلکه  الریاون،  توخونورالر  ناالر
 :ر یدبئله یخط   سوژئت نینیرومان  شماز یدان قان
ینالالال ائو   یب  یفیسالالالالال   نیز یق  یآدل  عالالالذار گول  نیشالالالالاللالالالهایمییک   قوللوقچو   دهلر

 اونو  یبیفیسالالالالال مییک  اوالن  یاوشالالالالالاغ.  ر یقالال  لالهیحالام  او .  توخونور   نالاموسالالالالالونالا
 نورو   الرداخیاوان عذار گول ز یآرخاسال ، ز یسال ائل. ر یسالال  راییبا  و  قووور  ندنیائو 
 اونون. ر یآپار  نهیائو   یعذار گول نورو .  ر یگل  راسالالالت دولگره  ر یب  یشالالالرفل  یآدل
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 شیمنینتا  عمر  قیآرت.  اوخوتدورور ، ودور یبؤ   اونو ، گؤتورور   اوغوللوغا  اوغلونو 
 ال ینیماشالالال ، یبیفیسالالال ، ندایحال  سالالالرخوش گون  ر یب.  اولور   یلیوک هیعدل ر یب
  ه یال محکماله  قالاتالل  لالهایتشالالالالالّبو و   نیعمر .  اؤلالدورور ،  بیال بالاسالالالالال   ینیشالالالالال یک   نورو 
 اؤنونه  گؤزو   یلرینگون جکلهیر یکئچ زنداندا  یبیفیسال  حالدا  بئله.  ر یلیوئر 
. ر یائد   یتکل  پول اونا. ر یاخار ی  بیالوار ی عمره.  دوشالالالور   دهشالالالته رکرهیگت
  یر یب  هئچ  نالریبون.  ر ییقالیآچ  ینییرمالالهیکئچ  نالالایآد  اونون  ینیدؤلت  -وار 
 :ر یتیب لرلهجومله بو   رومان. ر یآت ال هیحربه  سون تینها.  ر یکسم کار   عمره
 :ر ییدئ یبیفیس
 نینقالا  نینسالالالالال   حالالالدا  هر .  شیکئچم  لر کئچن،  اولموش  اوالنالر ،  اوغلوم  –
گر .  ر یدمدانیقان میمن  آمان» نینقا نینسال ،  چوروسالم  زندانالردا  من صالابا  ا
  ر یدقوپالاراجالاق  ادیال فر   هیال دئ  چوروتالدوم«  بیال سالالالالالالال  زنالدانالامیبالابالا  ز ؤ ا  من  آلاله
 ؟یملییدئ
  رد»  راراقیمخیچ  هییفیسالال ،  بیقالخ  ندنیئر ی  عمر  قالنانیآج سالالوآلدان بو 
 :ر یر یباغ هیدئ ق«اآلچ بورادان  اول
،  ل ییدئ  قانالر ،  یقارشالالالالال  رذالته،  الراقاآلچ ندهیاصالالالالالل.  قوپارماز  ادیفر ،  وخی–

«یدان قان».  قوپارار  ادیفر  لر دوشونجه،  شعورالر   شماز
،  ی نیاتیال ح  ینالاجالاقلیآج  نیخالالق.  دور دولغون  مضالالالالالمونال   یاجتمالاع  رومالان

 قیالال لالال یلالالالداقالالچالال یالال ر یالال فالال ،  قیالال لالال یرقالالچالال ایالال ،  ظالالولالالمالالونالالو   لالالریالالنهقالالو  یاسالالالالالالتالالثالالمالالالارچالال 
  یلر یملتچ  یاالنچیال .  ر ییلالهلعنالت یلرعمالل  انسالالالالالانی  ر یغ  و  نیرکیچمییک 
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 الریانسالالان. ر یدتؤره  فرتین یقارشالال  هیمحاربه،  روحوندا انسالالان. ر یائد  افشالالا
  نینیخالق  هیتورک  یلرحاد ه  نینروما.  ر ییسالسالله غایآزادل  لهعدالت،  صاللح
 معنادا تام  نیحکمت  ناظم  دا  رومان بو   آنجاق. ر یدیباغل خیسالالالال  لهاییاتیح
 تام  نییتیقابل  صالالالالالنعت  نیصالالالالالنعتکار   اوسالالالالالتاد، و گوجون نوواتورلوق  وکیؤ ب

 !ر ییلمهیب رهیائتد  شینما معنادا
 
 میقارداش ر یدیشئ لهزؤگ   اشاماقی
،  صلح  کدهیرلیب لهایالریولداشی، دهلرینلای  کیلگنج نیناظم،  رومان  بو 

 کیال وگرافیاوتوب،  رنیائتالد  عکس  ینیسالالالالال مبالارزه  اوغرونالدا  قیآزادل  و   عالدالالت
ینالال اّول  لرینلایالال   ینج-20  رومالالانالالدا.  ر یدرومالالان  ر یب  انییالال داشالالالالال   هیالال سالالالالالج   ده لر
ک  ندانیبوجاغ ر یب  دؤرد نینایدون  نایدانشالگاه  یلرملت  شالرق  یموسالکووادا
 دولو  یسالئوگ،  قیقارداشالل،  دوسالتلوق،  لرینطلبه گنج  گلن  آلماغا لیتحصال 
یال اتیالالال حال  کال ،  ینال الر ،  ک یالالال دلال یالالال گال ایال ،  ینال یال شالالالالالقال ع  قالورمالالالا  اتیالالال حال   یئالنال یال یاونالالردا

کالالارل  هیالال هیالال تورک.  ر یچک  نونالالهؤا  گؤز   لالالدهیشالالالالالک  قیقالالابالالار   یلرینهیالال سالالالالالج  قیفالالدا
کالارجالاسالالالالال   دارکنییال قالا   یلرین گون  -عؤمور   نالهینالام  یسالالالالالعالادت  نیخالالق  نالایفالدا

 لالریالنگالنالج  لالمالز یال ئالنال یال   و   دؤنالمالز ،  رنیال کالئالچال   نالالالدهیال چال ایال   دلالر یالالال اومال ،  الر اضالالالالالطالراب
ومالونالو   یعال یال بالالالد  نالیالنیسالالالالالال مالبالالالارزه  ایالالال دونال   حالالالالالالالدا  عالیالنالی،  اراداراقیالالال   تالجسالالالالالالّ
،  دولغون،  غجالامیی  نینمبالارزهقالارشالالالالالی    هیال یزلیعالدالتسالالالالال   یک نالدهیسالالالالال هیال سالالالالالو 

یایال بو   و   یلرینحهلو  رنگالارن   داها یقهرمان  باش  نینروما.  ر یر یجانالند  نیالر
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  ر ی ب  اوجقالار   نینیشالالالالالهر  ر یازم  نیاحمالد  یریب  نینالریقهرمالان،  دوغروسالالالالالو 
 شالالالالهای ال یآماج  قورماق  مطبعه  یزلیگ ، داخمادا ر یب  قیقارانل،  ندهیسالالالال نقطه
  قودوزالشالالالما   اوندا،  یقاپماسالالال   اونو   نیتای ر یب  یغیسالالالاند قودوز ،  ارکنیباشالالالال

 چالوخالور .  ر یال قالالالاز   چالوخالور ،  نالالالدهیال چال ایال  قالورخالونالون  بالو   او .  ر یال ادیالالال او   قالورخالوسالالالالالونالو 
  رومان  و  ر یانیاو   یسالالال سالالاللسالالالله یتداع لرینخاطره، ر یلییسالالالا گونلر ،  ر یلیقاز 
  یآدل  ایضال  ینیغیلیق، ینیئر ی نینمطبعه  یزلیگ   قوردوغو   احمد. ر یتاپ  فورما
 دوغرو  اسالالالتانبوال   لهاییسالالال واسالالالطه قاتار   اوچون رماقیتدیتان  نایولداشالالال یر یب
 بو .  ر یسالالالالالئز   ینیسالالالالال لمالهینزلالهای  نالدنیطرف  لر هیال خف  زونونؤ ا  قالاتالاردا.  ر یالنولی

 گلن نایباشالالالال   لرینمبارز   باشالالالالقا و   هیتورک  ندهیچای الریاضالالالالطراب  توتولماق
. ر ییبالاشالالالالالال  جالانالنمالاغالا  نالدایالیال خ  نونوا،  الر عالذاب،  لر شالالالالالکنجالهای،  بالالر 
  ک یالالال لال لایالالال 30  نالیالنقالهالرمالالالا  و دؤر   ر یال بال   کیالالال لال لایالالال 30  نالیالنهیالالال تالورکال   لالالالهکیالالال لال بالئاللالالاله
یبالالاش  کالالدهیرلیب  لالالهایالریولالالداشی ، الریمالالاجرا  یلرکیالال ردیکئچ  نالالدانالر

 آنجاق،  سالادایداشال   سالجیه کیوگرافیاوتوب  رومان بو . ر یائد  احاطه  یلرحاد ه
  بعضالالن   ده  اؤزو  نینقهرما حّتا.  ر یوئرم اوز   ندهیسالال چئوره  نینقهرما  ر یب حاد ه
  یتالداع   اونالر .  ر یلالدییدئ   الابالت  الر نمکالا.  ر یائالد  عوض  یقهرمالان  ر یب  بالاشالالالالالقالا
.  ر یلیشالالالالال ییهد  الر مکان، کجهیشالالالالالدییهد  زامانالر   ندایاسالالالالالاسالالالالال   لر سالالالالاللسالالالالالله
کال   لالرهحالالالاد الالاله یال میال آنال   خالالالاطالره،  مالنالطالق  یعال یال بالالالد  اوالن  میال حالالالا  یتالالالداعال ،  ر یال دنالر
 اؤز   نالاظم.  ر یبالاشالالالالالقالادبالاممیآنال  مکالان،  زامالان  ا رده،  یک   اودور .  ر یدیمنطق
 نایباشالالال ،  یئرلری یغیدیتان -و یگؤردو ،  ینیاتیح  نینالریولداشی،  ینیاتیح
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 او ،  یک   ر یر یلشالالالالالالالدیعموم  ائلالاله  لالالهایگوجو   نینیصالالالالالنعت  یلرحالالاد الاله  گلن
 ایالالال دونالال   دهبالاللالالکالالاله،  خالالالالالالق  ر یالال بالال ،  لیالالیالالال دئالال   نیالال فالالرد  ر یالال بالال   مالالالاجالالراالر ،  لالالر حالالالاد الالاله
 . ر ینیآلمییک  یریتصو  نینیاتیح نینالریخالق
،  دولغون، نیر یشالال ، یجیآخ یلید، نالیاورژ   و   یئنی چوخ  قورولوشالالو   نینروما

 اونالالریالن  و   قالوووشالالالالالوب،  بیالالال شالالالالال یقالالالار   نالالالهیال ر یال بال   -ر یال بال   نالیالنیلال یال د  نالثالر   شالالالالالعالرلالالاله
،  دولغون،  یلرمییدئ  یطرز   فالادهای  اونون.  ر یدلیال د  ر یب  دوغالان  نالدنیسالالالالالنتئز 
  لالالاله شیال کالئالچالمال ،  نیال زنالگال   مالونالولالوقالالرال ،  الر الالوقیالالال د  لگالؤزه  ا الر .  ر یال دیتالوتالالالارلال 
  لالالالرهلالالالوحالالاله  لگالالالؤزه،  هالالالؤرولالالالوب،  تالالالوخالالالونالالالوب  نالالالهیالالال ر یالالال بالالال   -ر یالالال بالالال   نالالالیالالالنینالالالدایالالال 

 . ر یدیجانالماس
، سالمسالتهای  کرمیرلندیهد  لهایفادهایر یب  یعیبد ینینناظم حکمتین بو روما

 میآن  دوغالان نالدنییاوره  بوللور   نینالاظم.  رملالهیب  دهبنزه  نالایقورشالالالالالاغ یگؤ  اونو 
  ا یالالال بالو   الالوان،  رکهکالئالچالالال   مالنشالالالالالالورونالالالدان  قیال لال یال جال یال ارادیالالال اونالون،  الریشالالالالالالعالالالاع
 زه یب،  ر یسالالالاچ  قیشالالال ای هاؤنوند ز یمیگؤزلر مییک   یقورشالالالاغ یگؤ،  ال الریچاالر 
 و   لگالؤزه،  نالیالنواهالالالا  ز یال تالمال ،  نالیالنسالالالالالمالالالا  النیال آچال   سالالالالالونالرا  نالالالدانیال شالالالالال یاغال یالالال   از یالالال 
 . ر ییشالیباغ ینیر یتا  نینمنظره ر یب آچانک اوره
  سالالهایزجایفرانسالال ،  اولونوب نشالالر  لهاییآد کا«یرومانت» ندهیلید  روس  رومان بو 
گونونییلو  ( یولالداشالالالالال یاتیال ح  نیحکمت  نالاظم)  اچانالد  منور   لالهاییفیتکل  آرا
«کیالال رومالالانت»  اونو    نالالدهیلید  فالالارس  ا ر   بو .  ر یشالالالالالالالدیائتم  ترجمالاله  لالالهاییآد  لر

  جالانیآذربالا  و   نینوبخالت  رجایبالاسالالالالالالت«یز   یزنالدگ  برادر »  سالالالالالونرا  انقالبالدان
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.  اولونموشالالالالالالدور   نشالالالالالر   لالالهاییسالالالالال ترجمالاله  وناو کیالال مل  قیتوف  سالالالالالالهاینالالدهیلید
  نالالدایاسالالالالالالاسالالالالال   نیا ر   بو   اوالن  ترجمالاله  نالالهیلید  چوخ  ر یب  نینایالال دون  دهجالالهائلالاله
 . ر یبدیلیچک ده لمیف  یینمایس
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 «حکمت ناظم» ی شاعر ایدون
 
 ، انسان ر یب »من
 حکمت  ناظم  یشاعر تورک  من
 ، انسان ناغادیردنت ه  من
 ،  حسرت، مبارزه ناغادیردنت ه
 . «عبارت ددنیاوم  و 
  ؛ یکار نغمه  یسالئوگ و   عدالت،  صاللح،  قیآزادل،  یشالاعر  وکیبؤ  نیز یامیدون
 ایدون  نینیخالق  تورک،  حکمت ناظم  لشالناسالطوره لهیصالنعت  و   یسال مبارزه
 .  ر یصنعتکارد اؤلمز  یییائتد بخش نهیمدنیت
 آنجاق، دا انسالالالایبو    االرایبو   ملی،  بیاالنالالالالالالالال یما  لردنر یهد ملی  یشالالالعر اْونون
ینالال ر یهد  یمالالدن  -یعیبالالد،  نیغیانسالالالالالالالانل   ن یشالالالالالالالاعر   اولو .  اسالالالالالالالاسالالالالالالنیر   هلر

  الرییاشالالالالالانتی، یلرتجربه  یشالالالالالخصالالالالال   کئچن  ندنیسالالالالالوزگج قیلیجیارادی
  گالؤرومالو   ایالالال دونال ،  ومالو یال دو   ایالالال دونال   ر یال بال   شیال لشالالالالالمال یبشالالالالالر  و   شیال لشالالالالالمال عالمالومالی
.  ر یلشالالالال شالالالالعر  رماالردافو  و   الر مضالالالالمون  یئنی-یئنیو   ر یوکسالالالاللی  نهیسالالالال هیسالالالالو 
 سالالالالالوزولالن  نالالالدنیال قاللالمال   نالوناو.  ر یال لال یال چالئالور   لالرهمالنالظالومالالاله،  الرانمالالالارو،  لالرهئالسیال پال 
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 لالهید  -لالدنید،  رکنیکئچ  لالهیا-لالدناییا رلر  صالالالالالنعالت  یملیچیب  مختل 
 و  ر یلیچک  لمهیف الریداسالتان و   مانرو،  ر یلشال صالحنه  یلرئسیپ. ر یلیچئور 
 حالدا بئله.  ور یبورو  نایغیشال ایصالنعت  یزیامیدون،  الشالاراقیماهن یلرشالعر
 نیغیانسالالالالالالالانل  بوتون،  نینایالال دون  بوتون  بلکالاله،  لییالال دئ  نیخالالالق  ر یب  تکجالاله  اْو 
 .  ر یدیصنعتکار   لمز ؤا،  غلو او  شاعر   غمادو
 یابد  بلکه،  بیالالالالالالالالال یلمااو کول  او   آمما، دا  انسالالالای«یمیک  کرم»  حکمت ناظم
  نالالالا یقالالالارالمالالالاسالالالالال   گونالالالدن  -گونو   نیز یامیالالال دون،  دؤنوب  نالالالهیمنبع  قیشالالالالال ایر یب

.  ر یسالالاچماقداد  یقلیشالال ای داها،  گور  داها قدایقارانل یقات بو  او ،  اراقیباخما
یقیقارانل  روحوموزون،  ر یشالالالالال یآل  زدهیمییاوره یسالالالالال یانغی  صالالالالالنعت نوناو  ناالر
 سالالالئومک،  اشالالالاماقی  زدهیب، ر ییبزه  لهشالالالفق،  نورال   اوزوموزو   چای، توتور   قیشالالال ای
ینال ا ر   نینالاظم.  ر یر یآرتالالالالالالالالالالال   دا  داهالا  ینیسالالالالال ههو  ر یتالا ،  یجینالدیدیال آ  یک دهلر
  ندانیاتالالالالالالالالالال یح یغیاشالالالالادی نوناو،  قوه  یرلیسالالالالئح بو  یجیوئر جان، یجیائد
 باش نینیا رلر اؤزو   او . ر یناقالنالالالال یقا ندانیشیالالالال یاشای نوناو. ر ینتؤره غوبدو

 :ر یاز ی مکتوبوندا ر یب یییگؤندرد دانزندان  ناظم. ر یدیقهرمان
،  لماماق او بئله ندهیفرق  نینیغیاشالالالالادی-ینجیر یب،  وار   اشالالالالاماقی جور  »اوچ
 درک  لالهیعظمت  بوتون  مفهومو   لنییدئ  اشالالالالالالامالاقیالال ،  ینالالالالالالالالالالال یغیاشالالالالالالادیالال یعنی

یالالال انسالالالالالالالالان  یعالالالنالالال یالالال ،  اشالالالالالالالالامالالالاقیالالال   دنائالالالتالالالمالالاله کالالالثالالالر   وکیالالال بالالالؤ   نالر   یتالالال یالالال ا
 لورسالالالاناو وار  دهشالالالرای   ینسالالال ها،  لورسالالالاناو  راداها-یسالالال ینجیکای…مییک 
،  خومالاق او،  دوشالالالالالونمالک.  اوچون  نینسالالالالال   ر یدسالالالالالعالادتال   ر یب  اشالالالالالالامالاقیال ،  لاو
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 شالالالالالکنجهای،  شالالالالالماقیچال،  تمکیائشالالالالال ،  گؤرمک،  وشالالالالالمکیدؤ ،  سالالالالالئومک
  لر یشالالالالالئ  یمعنو  و   یمالالاد  بو   بوتون  سالالالالالؤزلالاله  ر یب،  ائتمالالک  فرتین،  گؤرمالالک
 نه یشالالالئ لنییدئ  اشالالالاماقی  آزاد  و   مسالالالتقل یعنی. اوچون  نینسالالال   ر یدسالالالعادت
  اشالالالالاماق ی-اوچونجو .  سالالالالنائده  درک  دهشالالالالرای  هر   و   هرآن بونو . ر یدلگؤزه
 فالهیوظ  ر یب نئجاله  اؤلمالک  بعضالالالالالن  ؛اوچون سالالالالالنین  ر یدفالهیوظ ر یب جالهسالالالالالاده
  نهیالالالالالالالالالالالئر ی  سالالالالالؤزو   ر یب  شیلمیوئر . ر یدفهیوظ ر یب  ائله دا  اشالالالالالاماقی،  لورسالالالالالااو
 ای،  لوماو  دهحبس سالالتر ای مفهومو   اشالالاماقی اوچون میمن. یمیک   رمکیالالالالالالالالئتی
،  میائد  ر یسالالئ  ینالالالالالالال یغیشالال ای یآ دهمیال یال نیمیلیسالالئوگ سالالتر ای.  میالالالالالالال یلمااو
 حّتا. ر یدسالالعادت ر یب اشالالاماقی، یالالالالالالال نینتاوا  نیمیتاغاو خاناداحبسالال   سالالتر ای
«یدیشالالالئ لگؤزه نه  اشالالالاماقی»  ندایاتالالالالالالالال یادب  تورک، یک  ر یگل  ائله منه   نی دئ  ر
«یزدینبنده  شاعر  لکای  . ر

،  وشالالالالالهیدؤ   -وشالالالالالهیدؤ ،  سالالالالالئوه -سالالالالالئوه،  یمیک   دئالدییی  دا غروداندو  نالاظم
  ی سالالالالال للشالالالالالمهگؤزه  و  قورتولوش نینایدون، نینیوطن.  یاشالالالالالادی ارادای-ارادای
. یاشالالالادیمییک   انسالالالان ر یب، دؤزدو   الرازندان، گونلره ر یآغ،  وشالالالدو یدؤ  نهینام
یال یآجال   یآغالر  نیال غال یال انسالالالالالالالاناللال ،  نالیالنیخالالالالالقال  یالنال دیالالال اومال   و   حسالالالالالرت،  ینال الر  یلالر

 اؤزونالو   دهوهیال چالرچال   ماللالی  نالالالاظالم.  یاشالالالالالالالادیالالال   الرینال او،  یردیال اؤزونالونالکالولشالالالالالالالد
 باشالقا،  ینیادبیات ایدون،  توتدو  هبشالریت بوتون زونو و ا  او .  یرمادیمحدودالشالد

 یبارالند  الردانناو.  یدمسالهیمن، یرندیاؤ  ندنیدر ،  رونو فولکلو  نالریخالق
 نالالالاظالم.  یائالتالالالد  اسالالالالالتالفالالالاده  اونالالردان  قالال یال بالالالاجالالالار   نالالالدایال غال یال لال یال جال یال ارادیالالال اؤز   و 
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.  ر ی دیییلیانسالان، یییلیبشالر نوناو، یخصالوصالیت قیقابار  ان نینیصالنعت
  ماللالی   ر یال بال   هالئالچ  یا الرلالر  نالوناو.  ر یال دالالماللالالاللنیال بال ،  ده  ر هقالالالد  لالالالدوغالو او  ماللالی  او 

  یادبیات ، یلید  نینیخالق  تورک  ینیشالالعر  ناظم آنجاق.  ر یمیتان  تیمحدود
 و   ز یسالالالالال نالاظم  ینیلید  تورک،  یک   بیال شالالالالال یقالار ، بیال الالالالالالالالالالال ینالایقالا  ائلاله لالهاییاتیال ح
 . لییدئ مومکون  بئله ائتمک تصور  ز یسیلید تورک دهمیناظ
 :ر یاز یناظم
پالالالاغتو  وردومونی  کؤکو   نیمیشالالالالالعر » یبوداق  آممالالالا.  ر ینالالالدادیر   بوتون  ینالالالالالالالالالالال الر
پالاقتو پالاقتو  او ،  الرار   زایامیال دون  بوتون،  لرهمالدنیالت  قورولموش  اوسالالالالالتونالده  الر ر

  اولورسالا   دهلید ینسال ها و   زامان نه، راداها  غلو او انسالان. میدسالتهای  اوزاتماق
 نوناو،  سالالالالالالهشیملالالهیسالالالالالؤ   شالالالالالعر   ر یب  غونیاو   مالالهینیبئ،  مالالهییاوره،  لسالالالالالوناو
 هیرنمهیاؤ  لر یشالالئ  ر یب نداناو  هیلمهنجهای، یغیاوسالالتال یک ندهیشالال ییلهیسالالؤ 
  بوتون  نینیادبیات ربغ،  شالالرق، لییدئ نیز یمیادبیات اؤز  تکجه.  میشالالدیچال

یاوستاد  .  م«یساند  اوستاد اؤزومه ینالالر
،  یخونماسال تو نهیر یب -ر یب نیندوشالونجه  -لهای غو یدو ،  یشالعر  حکمت ناظم
 -ر یب،  ووشالالالالالالالدوغو قو  ئرهیر یب  نینلریقالالتیحق  اتیالال ح  رلرلالالهیتصالالالالالو   یعیبالالد
 گوجو   تخیالالالل  نینلریشالالالالالعر .  ر یدقیوارل  ر یب  یعیبالالالد  یغیالدتالالالامالالالام  ینیر یب
 لر شعر  بو .  ر یدیاتیح و   عینی  ده  ر هقد او   ر یب  رسایدیتوتارل و   گوجلو  ر هقدنه

  تزه  خونوشالالدااو هر   نالر او.  وسالالونلودورالر او  و  نیدر   داحال الریلدوقاو سالالاده
 ال انسالالان  ا رلرده بو .  ر یدیا رلر  صالالنعت  ندایمعناسالال   یقیحق  سالالؤزون،  گؤرونن
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 -ر یب  قالتیحق  لالهای  اوسالالالالالطوره،   ابالاصالالالالال   لالهدونن،  جالامعاله  لالهخیتالار ،  عالتیطب
  خوجونوناومییک   یسالالالال نمونه  صالالالالنعت  یرلیسالالالالئح،  رکائده  عوض  ینیر یب

،  یسس  نینایدون  بونالر . ر یالالالالال یباشال  جانالنماغا  دنیالالالالالئنی ندهیعالم یداخل
 نراسالالالالالو،  غورموشدو صالالالالالدا  عکس نالدهیقلب انسالالالالالان،  شینمتؤره  نالدنینفسالالالالال 

 و  کیلیب،  لریندوشالالالالالونجه  غو یدو   شیلشالالالالالمشالالالالالعر ده  لردهمییدئ، سالالالالالؤزلرده
 . محصولودور   نیزحمت
،  رگدراماتو،  ینماچیسالالال  او .  یدای  صالالالنعتکار   ر یب  ؤنلو ی خچو  حکمت ناظم
،  ی نیقیموسالالالالال   بئلهها.  یدای  سالالالالالامر  ده  هم و   شالالالالالاعر ،  یمطبوعاتچ، یچیاز ی

.  یدای شالالالاعر   نهسالالالئو و  انیآنال، انیدو   یاخشالالال ییلرینوعن  صالالالنعت  باشالالالقا
ینالال سالالالالالالاحالاله  صالالالالالنعالالت  مختل ،  صالالالالالنعتکالالار   یقلیبالالاجالالار    ا رلر   یرلیهد  دهلر
  اؤزونالالاله   و   مضالالالالالالمالون،  رمالالالافالو  نالونوعال نال   صالالالالالالنالعالالالت  ر یال بال   هالر   او .  ر یال بالالالدیال ارادیالالال 

  شالرایطده  یشاللیالوئر   حالدا  عینی،  اراقیسالاخال وبیرو قو  مخصالوصاللوغونو 
 م ییدئ، یطرز  فادهای الناو منسالالالالوب هلرینوعن  صالالالالنعت  مختل   ندهیشالالالالعر 
 رنگارن ،  مضالالمونلو   مختل ، رکهلنبهره  دنلرینخصالالوصالالیت رمافو،  ؤنو ی
 .  ر یشدیاراتمی  لر شعر  اؤلمز  یمالرفو
 نیناظم.  ر یدسالعادت ر یب  ده  اؤزو   دوشالمک باشالا، رنمکیاؤ ،  خوماقاومیناظ
 قادر   اتماغایاو  انسان  یالالالالالئنی انساندا  و   اراتماغای  شعر   یئنی دهشاعر،  یشعر
 !ر یدیسنمونه  صنعت ر یب  اشار ییابد  و   لماز سو الناو
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 دعوت
 

 ادانیآس اوزاق  بیگل ناال  دؤرد
 اوزانانمییک  یباش دانیما ر یب زهیدنآغ
 .  میز یب  مماللکت بالو 
 
 ل اقیچ الر اقای، یدلیلیک  لر شید، یقانل لر لکیب
پاقتو بو  نیبنزه اییخال لکای  و   ، ر
 .  میز یب نتج بو ،  نمجه بو 
 

 داها ر یب  نیلماسیآچ، یسیقاپ نیادی  نیباغالنس
 ؛قوللوغو ، ییینؤکرل  انسانا، نینانسا لسوناو  خوی
 . المیالالز یب دعالوت بالو 
 
 آزاد  و  تکمییک  آغاج ر یب!  اشاماقی
 نا؛یجاسقارداشمییک  مئشه ر یب  و 
 !میز یب حسرت بو 
 

 سن  و  آخشام، شهر 



   179/  لر نمونه   ندنیلر مقاله  کیست ی سی و پوبل ید ی تنق-یادب

 

 
 ز ینینومداسیقو   ل اقیچ -لیر یچ
 سن  و  آخشام،  شهر 
 ز یمیغیلنیدیآ ر یلیساچ  اوزومه
یساچ ده ر یب  و   . خوسو قو نیز ینالالر
 نانیرپیچ ر یدییاوره نیمیک 

 لر سس نانیرپیچ تا   -تا  اوستونده  نیز یمیلر نفس
 ،  یمنیآخشام،  یمنیشهر ،  یمسنین
 ؟یممیمن خساوی

 شهر  ر یباشالنال رادانها، تر یب راداها  آخشام
 رسانیباشالنال رادانهاسن، تر یب راداهاشهر 
 رام؟یباشالنال رادانها،  بیتیب راداهامن
 
ال  اوستونده نیز یدن  بولوت آ

 یگم گوموش  اوزونده
 قیبال یسار  ندهیچیا
 سونوی یماو  ندهیبید

 آدام ل اقیچ ر یب  لدهیساح
 :دوشونور  دوروب
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 ،  لوماو مو بولوت
 وخسای،  یمیگم
 ،  لوماومیقیبال
 …  خسا؟وی مو سونوی
 
 ،  او   نه،  او  نه،  او  نه
 ،  اوغلوم، یلمالاو ز یدن
 .  ال یسونو وی، ال یغیبال،  لهیسیگم، ال یبولود
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 ی« اتیالب عبدالوهاب»  ی شاعر ایدون
 
 وکیبؤ   اؤزومدن میسئوگ»

 . اولودور  ادانیدون  میسئوگ
 من یچونک
 نینیاسیرؤ   لرینقیعاش وخسولی

 .  امییشاه
 من یچونک
 ،  اؤنجولو -  لرینسورگون،  نلریبیغر 
 «. امییپناه

 دنلرینندهینما  یگؤرکمل  نینیشالالالعر عرب  معاصالالالر   «یاتیالب  »عبدالوهاب
 قیال لال یال جال یال ارادیالالال   و   یغال یال بالالالاجالالالار   اؤز   ینال یال شالالالالالعالر   عالرب  مالعالالالاصالالالالالر ،  او .  ر یال دیریال بال 
، ال اتیح  معاصالالر  اونو   و  شیرمیقالد نهیسالال هیسالالو   یشالالعر ایدون لهاییتیقابل

 رهیسالالالالالسالالالالاللنالد  آهنگالدار   لالهاییلرکسالالالالالتال ایو   یاتیال معنو   نینانسالالالالالالا  معالاصالالالالالر 
  ر ی ب  گوجلو ، ینفسالالالالالل عرب، یبوغازل عرب  نینیشالالالالالعر ایدون.  ر یشالالالالالدیلمیب

 . ر یدیاتیالب ده یریب نینالریقوروجو  و  نینالرییجیآپار  قولونون
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 سالالالالالالورگالون  و   نیال قالالالاچالقال   ر یال بال   یشالالالالالالهالرلالر،  یلالراؤلالکالالاله  اوزونالو   لالر ایالالالل  یاتال یالالال الالبال 
،  ن یال غال یال لال انسالالالالالالالان  بالوتالون  بالئاللالالالههالالالا،  نالیالنیخالالالالالقال   عالرب،  شیال دوالشالالالالالمال مالییال کال 

ییآج  -یآغر  نالریمظلوم،  نالریمحروم ؛یشالالالالالالالدیرمیگزد  نالالدهییاوره  ینالر  ر
  یلالالریالالنالال تالالجالالربالالاله  اتیالالال حالال ،  دؤزمالالوش  عالالالذابالالالرا،  الرایالال نالالتالال یالال خالال یالال سالالالالالال   بالالو   آمالالمالالالا
یامکالان  قیلیجیارادیال   و   شیرمیلشالالالالالدنیزنگ .  ر یشالالالالالدیرمیلنالدشیگئن  ینالر
 و   اوغور   یمالدن  نینایال دون،  ووراراق  جالاالق  نالهیتیمالدن  ایال دون  ینیتیمالدن  عرب
 بوالقدان  ر یب  نیم  ینیصالالالنعت اؤز ،  رکیمسالالالهیمن  یلرینتجربه،  یلرینتینائل
. ر یدشیالمیشآ  نهیتیمدن  عرب الریاون  و  بیسووار (  ندانیبوالغ الر خالق)

 ا رلر ،  ندهیسهیسو   نینیصنعت  ایدون، شیمبزه االرال یبو  ملی، مدهیچیب ملی
 ایالالال دون،  لییالالال دئ  نینیخالالالالق  عرب  تکجالالاله  لالالالهکیالالال لبئلالالاله  و   ر یشالالالالالالالدیاراتمیالالال 

 ایال دون نینیاتیال الب  قیآرتالالالالالالالالالالال ،  ینالدای.  اولموشالالالالالدور   یشالالالالالاعر  نینالریخالالق
 . ر یوارد یریهد اؤز ، یئریاؤز   ندهیشعر 

  ر ی ب  نینایالال دون  یبالالاغل  ال یغیلیجیارادیالال و   یاتیالال ح  نین«یاتیالال الب  »عبالالدالوهالالاب
، کتالالاب  اونالرجالالا  –  نالالدهیلید  جالالانیآذربالالا  دنجوملالاله  او   –  نالالدهیلید  چوخ
 یشالالالالالعر  چوخ  ر یب  اونون،  بئلالههالا.  ر یلمالاقالدادیاز یال   و   بیال لیاز یال   مقالالاله  وزلرجالهی

ییمالاهن  ملی نینیخالالق  عرب  و   بیال لننغماله   عینی.  ر یشالالالالالدیلمیچئور  نالاالر
  ده  یلربسالالالالالتاله  یقیموسالالالالال   یلهیال سالالالالالو   ایال دون نالدهیر اوزه  یشالالالالالعرلر  اونون  حالالالدا
 یاوسالالالال نسالالالالک  یکار بسالالالالته  یشالالالالورو   مشالالالالهور ،  اوچون مثال.  ر یدشالالالال یارانمی

 «یاسالالالالال یالال رؤ   وطن»  نینینوانع  دوقتورلوق  یلدرجالاله  وکسالالالالالالکی  دهیقیموسالالالالال 
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 یشالالالالالعرلر  سالالالالاللسالالالالاللاله نینیاتیال الب ا ر   بو .  ر یشالالالالالدیقالازانم  اوچون یا ر  آدالنالان
 . ر یدشیلنمبسته ندهیر اوزه
 دهدمشالالالالالق  دا  -1999  دوغالولالمالوش  نالالالدهیال شالالالالالهالر   غالالالدادبال   دا  -1926  یاتال یالالال الالبال 
  دوغما  یینلر ایل  کیلئتمهییئنی،  قیاوشالالاقل. ر یشالالدیشالالمییهد  ینیاسالال یدون
  ندایادبیات عرب  ندانیدانشالالالالگاه غدادب  ده-1950 و   شیاشالالالالامی ندهیشالالالالهر 
  دهلرایلاو   ائله.  اولموشالالدور   مشالالغول  لهکیلمعلم  سالالونرا قدانیآلد سالالانسیل

یرایسالالالالال   نینمبالارزه  نهگئالد  نالدهیسالالالالال اؤلکاله  ال یالر ولالداشی،  قوشالالالالالولموش نالاالر
 عراق دیالسالالالالع ینور . ر یشالالالالدیبوراخم یدرگ یآدل ت«یمدن یئنی»  کدهیرلیب

ک   نالدهیسالالالالال جالهینت  وروشالالالالالو ی  و  یقییتضالالالالال   نینالریمالثمور   امنیالت  نینیمیحالا
 سالونرا دنمدت  ر یب.  کؤچموشالدور   روت«الالالالالالایب» و   شیائتم ترک  وردونو ی1954
  نالدانیانقالب  1958.  توتموشالالالالالالدور   ینیآرد  نینیتیفعالال  یمطبوعالات  مصالالالالالرده
  دانینال عنوا  یسالالالالال یلچیتمث  تیال مالدن  نینیسالالالالال اؤلکاله  و   دؤنموش  وطناله  سالالالالالونرا

  ین یسالالالالال فالالهیوظ  سالالالالالونرا  مالالدتالالدن  ر یب  ئنالالهیو   ر یشالالالالالالدیلمیگؤنالالدر   ایالال موسالالالالالکووا
 سیتالالالدر   ینیادبیالالالات  و   یلید  عرب  نالالالدایدانشالالالالالگالالالاه  موسالالالالالکووا،  بیالالال بوراخ
 لهیشالالاعرلر  و   یچیاز ی چوخ ر یب نینایدون دهینلر ایل  موسالالکووا.  ر یشالالدیائتم

 .  اولموشدور   دوست  و  شیتان  لهحکمت  ناظم دنجومله  او ،  گؤروشموش
 و   یشالالالالالهالرلالر  چالوخ  ر یال بال   نالیالنایالالال دونال مالییال کال   کالؤچالگالون  و   نیال قالالالاچالقال   ر یال بال   شالالالالالالالاعالر 
  ی شالالالورو ، بنانل،  هیسالالالور ،  ایاسالالال ان،  مصالالالر ،  ایآلمان:  دنجومله او ،  یلراؤلکه
 .  ر یشدیاشامیو…ده
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  شالالالالالاعر ،  شالالالالالرف  ز یعبالدالعز  یسالالالالال یچیاز یال   مشالالالالالهور   نینیسالالالالال روزنالاماله  االهرام
 نالالدهیئر ی  ر یب  نینیسالالالالال یاز یالال   او .  ر یشالالالالالالالدیازمیالال   کتالالاب  ر یب  لگؤزه  نالالدایحالالاقق
 جان رماغایجانالند بئله ینیماسیس، ینیصورت  نین«یاتیالب  عبدالوهاب»
 :  ر یشدیآتم
 یاسک،  لهیعظمت  نیخیتار . وار  یزای مغ اوزونده  اونونمییک   ناالر یب میقد»
 کدر  ر یب نسالاله  ندهییاوره انسالالان  قوووشالالاندا نهیر یب  -ر یب یییلمیقد نالرینایب
 اونون.  میردیکئچ ّس یح ر یب  من  الشالاندایقارشال  اونونال مییک   ادانیاو  یسالّ یح

 توزو   وبالار غ  ر یب  ننتؤره  نالدانیوغرولمالاسالالالالال ی  نیکالدر   و   یآغر،  لالهزحمالت  اوزونو 
 ز یال عالز   لالریالنسالالالالالورگالون،  نالریال نیال قالالالاچالقال   اوچالون  میال ز یال بال   او   یآخال .  بالورومالوشالالالالالالالدور 

 آغ. ر یشالالدیمبزه لر کتو چال نجهای  و  وموشالالاقی ینیباشالال  اونون. ر یدیادگار ی
، یک   دوزولموشالالالالالالدور   ال نظالالام  ائلالاله  دانینالال ایالال   نینیریببیر    لر تئالالل  قالالارا  لرلالالهلتئالال 

 اونون،  یسالال رمیللشالالدگؤزه  ینیر یب -ر یب  و   یالماسالال تامام  ینیر یب -ر یب  اونالرین
یسالالالالاچ  لگؤزه او .  ر یشالالالالدیشالالالالالمیباغ گؤزللیک و   قیاراشالالالال ی ر یب  یالهای  ناالر
.  گؤرونوردو   یلقدرت و   مغرور   اوسالتونده یسال گؤوده  محکم آنجاق،  قیآر ،  باش

یال فالرعالون  یسالالالالالالالانالکال  . یردیال ر یال انالالالد  ینال یال گالؤرکالمال   نالیالنالریبالورج  مالحالتشالالالالالم  نالر
  ر ی ب  یک دهلرینال گؤز   اونون  اجالانالدآ  ر یب  سالالالالالورونورکن  اوزونالده  اونون  مالریشیبالاخ
  ر ی الالالال یپارال  ندهیچای آن ر یب  مهگولومسه او ، ر یسئچ ینیسمهگولومسه  جاقیآنل
…«یدتمثال ر یب  مقدس آنجاق او ، یک  ر یگل  ائله منه  و  سؤنور   و   ر
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. گوجلودور   و   گؤروملو  چوخ یریتالث   یک نالدهیر اوزه  یشالالالالالعر عرب  نینیاتیال الب
  یاسالالالال یسالالالال   -یاجتماع  نینیخالق عرب، یاتیح  یشالالالالخصالالالال  اونون یچونک
 عالرب  راداهالالالا،  یکال   اودور .  ر یال دیبالالالاغاللال   خیال سالالالالال   ال یاتال یالالال حال   یمالعالنالو  بالئاللالالالههالالالاو 
 سالالالؤز  ندنیصالالالنعت و   یادبیات عرب،  ندانیاتالالالالالالالالال یمعنو  عرب، ندانیاسالالال یدون
 ر یدسس  ر یب  یئنی  اؤزو   یاتیالب،  یک   ده  ر یب.  ر یحاضرد  اورادا  یاتیالب،  ر یگئد
 عرب.  اولموشالالالالالالالدور   داخالالل  نالالایاسالالالالال یالال دون  یمعنو  نیعرب  سالالالالالس  یئنی  او   و 

،  عدالت:  نینایدون  یئنی  ننلهیسالالالالؤ   لهاییلید عرب،  ننسالالالالسالالالالله ندایبوغاز 
 عکس  نینیسالال مبارزه  اوغروندا  سالالعادت و   صالاللح،  قیقارداشالالل،  دوسالالتلوق
 .  ر یدیصداس
، یلید  نینیشالالالالالعر،  لییال دئ  نالدانیمیبالاخ  محتوا  و   مضالالالالالمون  تکجاله یاتیال الب
… قورولوشو ،  توخونوشو ،  یسفادهای . ر یشدیرمیگت  کیلیئنی  نهیشعر   عرب  و

 و   یاتیالب» عباس« احسالالالالان» دوقتور  ادبیاتشالالالالناس،  یمیعال عرب  مشالالالالهور 
 :ر یاز ی ندایکتاب «یشعر عرب یئنی
 و   یالالخال یالالال ،  قالورو   نالالالدهیال لال یال د  عالرب(  کاللالمالالاله)  سالالالالالؤز   دو یالالال دو ،  یکال   زامالالالان  او »…
 بونو  و   نیشالالالالسالالال یباغ اتیح  دنیئنی  سالالالؤزه، یک  یشالالالدیچال، ر یزدیسالالال جان

اش  ر یب  سالالالالالؤزه.  یلالالدیب  بالالاجالالارا   معنالالا   مختل   نالالدهیمیچیب  یسالالالالال پرده  نقالالّ
، یک   یدوکلالهی  الر میآن  یلیتالداع،  الر وزومی،  الر ومیدو   یسالالالالالؤزآلت،  الریچالاالر 
 و   بیتالالالالالال ییر(ینیسال پرده حرف  و   سالس) یلفظ   شالاندایغیی ئرهیر یب  معناالر   او 
 . …«یلدیب رهیلندلوهیج  لدهیشک یجانل اؤزونو   نیر یتصو 
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 و   ؤنلو ی  ر یب،  یاؤتر  شیبالاخ  او .  ر یدیئنی  شالالالالالعرده  دا  یشالالالالال یبالاخ  ایال دون  اونون
،  نینفلسفه.  ر یدشیباخ  یعیبد و  یفلسف، مرکب چوخ.  ر یدشیباخ  یعاد
 یغیاراتدی  تیعموق  ر یب  یئنیو   قوووشدوغو   ئرهیر یب  نالریآرزو   و   نیییلیعیبد
یاوسالالالالاللوب  یکالاسالالالالال یتئکن  صالالالالالنعالت  معالاصالالالالالر   او .  ر یدشیبالاخ  ر یب ، نالدانالر
 عرب  و   بیالال ارارالنیالال   قوروجولوغونالالدان  شالالالالالعر   یلهیالال سالالالالالو   یعیبالالد  وکسالالالالالالالکی

  اوسالالالالاللوب  بو .  یلدیب ارادای  اوسالالالالاللوبو   شالالالالالعر  ر یب  یئنی معنادا  تام  ندهیشالالالالالعر 
  ده  نالدهیشالالالالالعر   ایال دون  معالاصالالالالالر   حالالالدا عینی،  لییال دئ  نالدهیشالالالالالعر   عرب  تکجاله
،  ی ادبیاتشالالالناسالالال  عرب، «یصالالالبح نیالدیمح». لر یب آدالنا  اوسالالاللوبو   یاتیالب
 :ر یاز ی
، بیکئچ  ینیندای.  ر یشالالالاعرد باخان ایایدون دندونن، لییدئ  دنیندای او »

 دنلرینسالالالالجیه  عمده  اوسالالالاللوبونون  یاتیالب، رمکیلشالالالالدیئنی یشالالالال یکئچم
، یک  اوالر   دئمک.  ر یدیخصالوصالیت جایباشالل نینیغیلیجیارادیبلکه، یریب
 یلالرگالؤردوک  و   بالالالاخالالالان  بیالالال النال یال بالو   صالالالالالالالابالالالاحالالرا،  گالوناللالره  بالو   لالردندونالن  او 

یایرؤ  کیشاعرل «یشاعرد وزانی ینالر  . ر
، ینیجوهر   اسالاس  نینیشالعر یاتیالب عبدالوهاب یکدکن  یعیشالف اوسالتاد
 :ر یاز ی میعال  یگؤرکمل. ر یر یمعناالند لهکیلیکؤچر ینیاسیما
 یسالفرلر بو  اونون.  یسالفر مکان،  یسالفر زامان. ر یدسالفرده مایدا  یاتیالب»… 
 بئله. ر یالالالالالالال یقاپسالا  الریاون و   ر یر یلشالدجمع  اؤزونده  یانیدون  و   یخیتار  بوتون
 سالالهاینه ده ئنهیشالالاعر  وطنده بو . ر یلیچئور  هنینوط اونون ایدون  و  خیتار ، یک 
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 موضالالالالالوعوسالالالالالو   اسالالالالالالالاس  نینیا ر  چوخ  ر یب  اونون.  ر یانتظالالارداد.  ر ییلالالهگؤز 
  یات یالب  دئمک، شیآختار ، ر یمعناالن  بونونال   یاتیح  نیشاعر .  ر یدشیآختار 
…« نینیاتیح  . اؤزودور
 نیگئتمه  آرخا  ر یب  و یسالالالالالو   لهاییاتیالب،  یشالالالالالاعر  عرب  ر یب  باشالالالالالقا یفکر بو 

«» اولونان نشالالالالر  داروتیب «الحاج یانسالالالال »،  شالالالالاعر   بئله ندهیسالالالال یدرگ  شالالالالعر
 :ر ییلهقیتصد
،  یمارسالالالال   توتموش  دننیفلسالالالالط ، عراقدان  شالالالالهره چوخ ر یب  من  هفته بو »… 
گو یشالالالالال  . میائتالد  سالالالالالفر   رهیالجزا،  مراکش،  تونس،  هیال سالالالالالور ،  تهران،  نیچ،  کالا
«دا»، یک   یردییسالالالالالتهای مییاوره  میسالالالالالفرلر  بو  میمن. میقال چوخ داها ورشالالالالالو
  نینیاتیالال الب.  ر یشالالالالالالدیلمیب  توتالالا  بالالاش  ال یقالالانالالاد  نینلریشالالالالالعر   نینیاتیالال الب
 اونون. گوجلودور   چوخ یسالالال هقو کیلیعموم، کیلیویدون یک دهلرینشالالالعر 
 بیچک نالالالالالالالالهیچ، ایقایآفر   یشالالالمال یسالالالن، یسالالال حهیرا،  یعطر نینلریشالالالعر 
. رسالانیآل نفس لهاییواسال ها-آب  لریناؤلکه بو  ده  سالن  -اولسالا آزاد –. یر آپار 
 ایدون، یشالالالال یالالالالالالالالالال یقاورا یاجتماع و  یاسالالالال یسالالالال   نین«یاتیالب  عبدالوهاب» بو 

 کیمال تهیمدن نیزنگ  او . محصالولودور   دوشالونوشالون،  ومو یدو  ایدون،  گؤروشالو 
 یک دهلرینشالعر ،  یسال رهیدا  ر یتث ، گوجو  لیتخ اونون حالدا عینی.  ر یشالاعرد
 دا  بالو .  ر یال ددهدرجالالاله  وکسالالالالالالالکیال و   وکیال بالؤ   چالوخ  یغال یال تالوتالالالارلال   لالریالنر یال تصالالالالالالو 
«یدیلیآس ندنیتییماه  نینیشعر، ندنیسهقو قیلیجیارادیاونون  . ر
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 نشالالالالالر ،  روسالالالالالجا،  موسالالالالالکووادا ده  -1963  نینیاتیالب،  حکمت ناظم  وکیبؤ 
  کیچیک   یغیازدیال نالدایحالاقق یلرشیلمیسالالالالالئچ یآدل «یآ  لیال اشالالالالال یال » اولونالان
 نیحکمت  نالاظم  یاز یال بو ،  یک   میائالد  قیالد  -)  نالدایسالالالالال یاز یال دولغون  چوخ  آممالا

(  - ر یدیسالالالالال یاز یسالالالالالون  اونون و   ر یدشیلمیاز یقاباق گون  جهیکای  اؤلوموندن
 :ر ییدئ
 لهایالریونیاو  سؤز   ینیسدوشونجه و   غو یدو . ر یشاعرد  یقیحق  یاتیالب»…  
  رانیچالالاتالالد  اوخوجوسالالالالالونالالا  لالالهاییلید  صالالالالالنعالالت  ر یب  نیدیالال آ،  قیآچ،  لییالال دئ

 جالان  اولمالاغالا دهدب،  گؤتورن  یپالا ر یب  نالدانیمیآخ  شالالالالالعر  هر   او .  ر یشالالالالالاعرد
  ئرلردهی  باشالقا و   مصالر ،  موسالکووا، روتیب. ر یلدییدئ ندایراسال یسال  شالاعرلر  آتان
ت  و   یسالالالالالئوگ  یقالارشالالالالال   اونالا  و   انالرایال اوخو ،  لرهلنیب  یلرینشالالالالالعر   اونون  محبالّ
 چوخ دهلرینشالالالالالعر   اونون میمن.  شالالالالالامیالشالالالالالمتراسالالالالال  چوخ الراآدام  نیبسالالالالالله

  یاسالالالالال یال سالالالالال   اونون،  یک   بودور   یریب  لردنجهالت  مییینالدیب  و   میغیخوشالالالالالالد
یالنالالال شالالالالالعالر   ر یال بال   انیالالال اوخشالالالالالالالا  اونالو ،  تالالالاپالالالان  ولیال نالالالهیالیال اوره  انسالالالالالالالان  بالئاللالالاله  دهلالر
 ک اوره اونون دا بو .  وار  یپا نامایو  یسالالالئوگ ر یب،  قیدوغمال  و  کیلیمیصالالالم
…« سئوگیسیندن اتیح  و  یسیانغی  دوغور

  عالوه   بونو   تکجه.  رمییسالالالتهایرمکیتیب لهاییسالالالؤزلر  نیشالالالاعر   اولو   سالالالؤزومو 
 ئالنالالالهیال   آنالجالالالاق،  ده  کالؤچسالالالالالالاله  ادانیالالال دونال   بالو   سالالالالالمالنیجال   او ،  یکال   میال یلال ائالتالمالالاله
  اونالون.  ر یال ددهچالکالمالالالک  ینال یال عالالالذابال   نالیالنایالالال دونال ،  نالیالنیخالالالالالقال   لالالالهایال یشالالالالالعالرلالر
 یمرکب هله،  بیلیاز ی  تزه شالعرلر  بو ، یک  ر یگل  ائله منه  ارکنیاوخو  یلرینشالعر 
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 بو .  ر یدیاولمال بئله  شالالعر   یقیحق،  یا ر  صالالنعت لیاصالال   منجه.  بییقوروما
 :کیلر یب سئوهمییک  ز یمیشاعر  دوغما اؤز  ینیاتیالب ز یب ده اوزدن
گر   »…  معجزه  ر یب  -یمیک  یییگلد  دهمیکر  ی-قرآن  – که  ی-اصحاب  ا
، شالدایآختار   مایدا لهاییانتظار   معجزه  ر یب ده  من،  وموشالالر یاو   لهاییانتظار 
 ر یدبئله.  شالالامیمامیقو   هیسالالؤنمه الریاود میغیردیاندی.  اولموشالالام  وروشالالدهی
.  دولموشالالالالدور   انتظارال  شالالالالهیهم میلر رهیحوجئ یروح  و میسالالالال یج میمن، یک 

پالالاغ  توخوم  نئجالاله پالالاغ  سالالالالالالالاچالالانهالالا،  یک   ر یانتظالالارداد  نونالالدایقو   نیتور  یتور
 اؤز   ده  من،  اجاقیقوجاقال ینیغیشال ای  ایدون  و  بیآت  یبو،  بیجوجر ،  بیار ی

 .  ام…«یندایانتظار  نیمیگونش
 !میوطن
 اوچوندور  لرینگؤز  میییلآواره
 اوچوندور  لرینگؤز  میغیزلیالقی
 رمییلهگؤز  دهدؤنرگه  قارا بو 
 ، اتای الر توفان  قارا
 ،  سوسا  رغاالر یقاس
 . ال یآچ لرینیگؤ  یماو 

 گورو   نینالریدوشمان
 یئری وردی نینالریالدئوا

 !میمن میوطن
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 باهار   و   الر اوشاق
 یمیک  یگوزلر لو ؤا
 ولونای  بغداد شیقالم یلیکیت

 . یگوزلر  آغالر   یسوراقل باهار   نالریاوشاق
 شیگلم باهار   وردوموزای
 ، باهار  ز یسک نک، ز یسچکیچ
 . دوزلره، لرهلؤچ بو  ده ئنهی شیتمیالیقا
 بوردا یندیا
 الریشراب  نیشهر  بو 
 ، ندانیاشی ز ؤگ   لرینلنؤا

 . ر ینیسال داننینقا  آل  نالریاوشاق
 دانیندایمئ  نیشهر  بو  شیقالم  یباغل یوالغی-ولی

 .  گونش سحر  هر  ر یلیچک خایچارم
 ندهیشهر  بغداد یندیا

 یلرگون بوز   ز یسنجیسئو ، ز یسکیلشن
 .  الر اوشاق ر ییالیقارش
 بیگل باهار ، یک   سانما
 ،  دوزونه، هلرینلؤچ  وردونیدوغما
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 بوردا یندیا
 اوچون لولر ؤا
 ، وار  یاشیز ؤگ  نه، ک نک  نه، چکیچ نه
پاغا  وقیسو   اوزو  فق   .  اونالر  گومولور  تور
 یقان شیقاچم  اوزونون  نالریاوشاق
 زدهیمیلر یؤ گ  ر یزار یق  بینلهیچ

 یمیک   لرینز ؤگ  دولو  عذاب،  دولو  کوز  سنین
 قوورولوب شاختاالردا،  بینبله کوللره
 ندایتاپداغ نالریقورد،  نالریدونوز 
 !توخوم  لنیاز 

 .  … جوجر ، جوجر 
 نیسرهؤت  سندن یقو
 . لر مئشه، لر کک ن، لر چکیچ
 

▪ ...   
 دوالر یاو مییگؤزلر 
 ؛الر یخارتدیچ
 ومو یاوزو  میغیقازد ینیآد نایداش  قاش
 ؛اوزدولر   مدانیبارماغ
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 ، الر یاردی ده  کؤکسومو 
 ، الر یآراد یسن  تکجه مدهییاوره
 . لر یگزد

 م:یدئد هیسهمگولو  -هیگولومسه
 ر یاورداد،  او 
 !اولدوزوندا دان
 یماهن اوچون میخالق
 زجایالقی،  بوردا،  من
 خایچارم  شمیلمیچک
 الر یجیتییر،  قونچوالر یسو 
 . یمیات رلر یینهیچئ
 یآتش  نیمیسئوگ یا
 .  میملت  یملیسئو  یا
 زجایالقی، بوردا  من
 خایچارم  شمیلمیچک

 یمیبوستان رالر ییتاال  اوشاقالر 
 یمیجان رالر ییداشال الر لیآه
 آمما

 شیآچم قوجاق  اولدوزالرا
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 باخ  مهکؤلگه
 توزونو   غم ر یلیس نئجه،  یگؤرورسنم
 اوزوندن؟
 مینلهیچئور  نایدوستاغ  وردو یدوغما
 :مینگوله  بیالنیبو  یسار   گونشه نیؤ د الرییقاپ
 . میمن  میملت
 ده  من مدایغیزلیالقی
 لهمیینمهیؤ ک  یقانل بو 
 رملهیس الریوخو یدنلرینز ؤگ  ورغونی  او 
 یآتش  نیمیسئوگ یا
 .  میملت  یملیسئو  یا
 

 اؤلن  سورگونده
 ،  اؤلن  سورگونده
؛  دیشه، اؤلر   دیشه  اوالر
 ، ینیسمیج

پاق الر  لهیسئوگ تور  . نونایقو   آ
 ،  روحو 
 قوشون اوچان  یسار  گونشه
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 . ر ریگ  نهیلدیج
 یگوندوزلر
 تک  اولدوزو  دان
؛یییار  قدایقلیشاییزلیگ  -یزلیگ   ر
 ندانیار ید  لریناؤلن
؛ بیآخ نایار ید لرینیرید  گلر
یاشی گؤز   نداالر
 لر نجهید
 تک  یسنغمه نالریقوش  و 
 ار یو یاو 
 . لرینیگؤ ندهیییلیماو 
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 ش یباخ هلرینشعر  یغیازدی  وندهدؤر   شاه نی «فرشباف بیحب»
 
  -ی ادب  لر حالالاد الاله  نوئره  بالالاش  زدایمیاتیالال ح  یاجتمالالاع  دهلرایالالل  ینجیرخیق

  بو .  اولالالالدو   سالالالالالبالالالب  لالرهکیالالال لال کیالالال شالالالالال یالیده  وکیال بالؤ   زدایال مال یال اتال یالالال حال   یاجالتالمالالالاعال 
  گروپونون  ر یب نیز یمیگنجلر   یالیض،  یسیرلیده  و   یسیرلیتا   ان  لردنحاد ه

ینالال کنالالد  جالالانیآذربالالا  نالالدهیسالالالالال فالالهیوظ  معلم  و   بیالال قورتالالار   یدانشالالالالالسالالالالالران   دهلر
 اوجقار  ان  وردوموزونی لر گنج  پرور انسالالالالان  و   یالیضالالالال   بو .  یدیایلماسالالالال ییای

ینالال کنالالد یبالاال   یکنالالدچ،  وبیقو   اوز   هلر  و   قوروب  مکتالالب  اصالالالالالولالدا  یئنی  نالاالر
 بو .  الر یبالاشالالالالالالد  هیال رتمالهیاؤ  یاشالالالالالامالاغیال نئجاله،  برابر   ال اوخومالاق  بیال از یال   اونالرا
کالالار    بلکالاله ،  بییالال قنالالاعتلنمالاله  لالالهیسالالالالال فالالهیوظ  کیالال لمعلم  تکجالاله  لر گنج  فالالدا
  کیال لگونالده  اونالرین،  اوالراق  اورتالاق  هلرینال نجیسالالالالالئو   هلرینال درد  لرینیکنالدل
 نالریانسالالالالالالان  یقلبل  پالاک  و   سالالالالالالاده  او   و   بیال ائالد  تراکاشالالالالال   ده  دهلرینال شای

 .  لر یلدیب قازانا ینیاعتبار 
  اونالر .  اولوردوالر   مشغول دا اتال یادب باشقا  کدنیلمعلم چوخو   لرینمعلم بو 
 غیتبل  کنالالدلرده  یاتیالال ادب  یللیت  یئنی،  مضالالالالالمونلو   یئنیمییک   یجیارادیالال ر یب

  ین یطرز   فالادهای،  یغیلیآخالارل،  یییزلیتم  یک نالدهیلید  لرینیکنالدل،  رکائالده
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 لر لوحه  یرلیتا  ندانیاتیح کند و   لر یلدیب ایسالالالالاخال وبیقورو  دهلرینا ر  اؤز 
 نینیارانماسالالالال ی  نینسالالالالل یادب  ر یب  یئنی زدایمیاتیادب  تینها و   لر یلدیب ارادای

 .  دوالر یقو  ینیداش  تمل
 بیحب»  ده یریب  نینلریندهینما  یگؤرکمل نینسالالل میییائتد  دیق دایوخار ی

  اوالراق   کؤنونللو مییک   قورتالاران ینیلیتحصالالالالال   اؤز   بیال حب.  یدایال «فرشالالالالالبالاف
 ز یتم،  محبت پاک  الرایقاراداغل  او . یباشالالد  هییلمعلم دهلرینکند قاراداغ
 و  یلرکیزللؤگ  یعیطب نیار ید او . یآپارد الیخ قانادالنان  شالعرله و  ک اوره

  نینیالیالالال خ  نیشالالالالالالالاعر ،  یعالالالالم  یمعنو  و   یگالالالذران  نینالریآدام  زحمالالالت
 ینیسهیغا اساس  نینیغیلیجیارادی اؤز   معلم شاعر .  یلدیچئور   نایالغیاو 

 :یائتد حصر  مونهونترن نینیاتیح  لرینکوتله
 هونر  یلیآس الردانغو یدو  یشخص»
 «ک؟گره نهیینه وخسولونی  آج یقارن

کیوخار ی،  ندانیغیاشالالالالالادییمیک  یدردلر اؤز   یلریندرد نیخالق شالالالالالاعر   یدا
 و   بیالالال اوزاقالالشالالالالال   لالردنسیال حال   میال نالتال ایال   و   یفالرد  و   ر یال آلال   قاللالمالالاله  الریمصالالالالالراع
 . ر یائد حصر   اوغرونا یسعادت و  یغیآزادل نیخالق ینیصنعت
  نیال تالالالا الراتال   شیال نالمال یال آلال   نالالالدانیال اتال یالالال حال   کالنالالالد  یلالرتالجالربالالاله  قاللالم  لالالالکایال   نیال بیالالال حالبال 

،  اراقیباخما  اولدوغونا  نیشالالالاعر   ر یب گنج لر تجربه بو  آنجاق. محصالالالولودور 
  ر ی ب  مدرک  شیآغارتم سالالالالالاققال  -سالالالالالاچ شیرمیندیسالالالالال   سالالالالالوموک یسالالالالالانک
، شیارانمیال   دنلرینال دوشالالالالالونجاله  نیمتفکر   یاجتمالاع  ر یب  نیبکیال ن،  نینقوجالا
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 او .  ر یدالوان،  ر یدمختل   الریموضالالالالالوع  نیشالالالالالالالاعر .  رلر یدیلردهیالالال آب  فکر 
ینالال وسالالالالالالائ   نیشالالالالال ییاشالالالالالالایالال مییک   هیالال چؤره  توتموش  بزکالالدن  یلیغیقالالا،  دنلر

کالار   توتموش  چوبالانالدان گرد  مالدرسالالالالاله  فالدا   نی اتیال ح  یاجتمالاعمییک   نالهیشالالالالالا
یالنالالال سالالالالالالالاحالالاله  بالوتالون   لالر جالالالهیال نالتال   کیالالال پالوئالتال   اونالالردان  و   شیال سالالالالالالالالالمال   نالظالر   هلالر
 و   بیر یلشالالالدیعموم نئجه  سالالالونبولو   بوغدا یسالالالار  گؤرون. ر یشالالالدیخارمیچ
 :ر یشدیآلم  قلمهمییک  مبولو یس و  یمنبع نینیاتیح کند اونو 
 ر یدات، ر یدک چؤره، بو  لییدئ سونبول!  وخی

 بودور  دا ساواد، ده  روشوت، ده جرمه
 ر یدیزومار  لای، ر یپالتارد، ر یدیچا  -قند
 . آرزودور  بوتون ر یدیمنبع اتیح
 نیاخی نهیعالم  یمعنو،  نایشالال ییاشالالای نیخالق  نیشالالاعر  پارچادا  چکیک  بو 

 :اوالراق مثال. ر یانیدا اؤنونده  گؤزوموزون صورتده  قیآچ،  نیدیآ  اولدوغو 
 لالنارکنیق گونلرده خوش
 .  دوزولورلر  اخاالرای
 سؤکولورکن گونلرده دار 
 الر پول یللیق  ار یلدایزار 

، الری  عذاب، یسالالالال یآغر  لرینگون دار ، یفرح، ینجیسالالالالئو   لرینگون خوش
  لشالالالالالالهکیال پوئت،  ر یلیب  جالانالنالا  نئجاله  گؤر   نالدهییبزه  یعالاد  نیننییقالاد  کنالد
 لالر یزگال یال جال    یال ظالر   و   نالجالالالهایال   نالالالدایال مالالالاسالالالالال یال سالالالالال   پالولالون  قالالالارا  یلاللال یال قال   ر یال بال .  ر یال لال یال بال 
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 نالالایغیلیجیارادیالال   بیالال حب.  ر یارانیالال   تالالابلوسالالالالالو   اتیالال رحیب  شیگئن،  شیارانمیالال 
  یز یالالال مالالال یالالال اتالالال یالالال ادبالالال ،  لالالالر صالالالالالالالالورت  نالالالالیالالال اورژ   رایالالال سالالالالالالالال   ر یالالال بالالال   اوالن  خالالالاص
،  تالامالام«»، چوبالان«»، م«ییبئنالبی»ز یغیاراتالدیال   اونون.  ر یشالالالالالدیرمینلشالالالالالدیرنگ
«  نیالال ز یالال مالال یالال عصالالالالالالر ،  «ینالال یالال گالاللالال   نیالال ر یالال بالالالاغالال »،  رزه«یالال مالال » »غالالفالالور  و   کالالوراوغالاللالالوسالالالالالالو
کار ، جسور  یلفکر یئنیمییمان«ک یسل»  .  ر یصورتلرد یعیبد،  فدا

گرد  نیمعلم  شالالالاعر  ،  یسالالالخاوتل،  بینج  نینیا ر  اونون، مان«یسالالالل» یشالالالا
 و   دوشالالالونورسالالالن و  ورسالالالانیدو ،  لندهیچئور   انینقهرما  یلیغیقا یکلاوره ز یتم

کار   :رسنیائد فخر  ائوالدالرال  یییائتد  هیترب  نیز یمیلر معلم  فدا
 دهنگئد چؤله سونرا دندرس گون هر 
 ور یقو  ک چؤره اوچ نایدستمال آنام
 گون هر  نیسیکای  لرینک چؤره منسه
 . دور  بو ،  رامیآت نهیائو   نیدیجمش
 
 لالالهاییلرکوتلالاله  کنالالد  تکجالاله  الریآدام  زحمالالت  یییائتالالد  ترننوم  نیبیالال حب

،  الری یالیال ضالالالالال ،  الریآدام  زحمالت  نیناؤلکاله  بوتون  بلکاله،  ر یمحالدودالشالالالالالم
، کیالال لنیزنگ  یمعنو،  ر یجالالانالن  نالالدهیصالالالالالنعت  شالالالالالالاعر   الریانسالالالالالالان  مبالالارز 

  لالر فالالالاده ایال یعال یال بالالالد  نالیالنیاسالالالالالال یالالال مالالالا  کیالالال پالوئالتال   نیال زمال یال هالومالالالانال ،  کیالالال وطالنال الرورلال 
 پرور انسالالالان.  سالالالوزولور   ندنیقلم  نیشالالالاعر  ندایفورماسالالال   شالالالعر   لهیسالالال واسالالالطه
  نالدنیدر   یشالالالالال ییاشالالالالالالایال   دؤزولمز   و   نیچت،  یگالذران  ر یآغ  نیخلق،  یشالالالالالالاعر
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 شیقاوزانم نهیهیعل  قورولوشالون بو ، ده  رسالهیدینجایینیقلب  و   بیدیسالارسال 
 احوال نیبکین  اوندامیعز  مبارزه  و   یییدلیگای  نینالریقهرمان  نینمبارزه

 شالالالالالالالاه  نالالالدهیالالال شالالالالالالالعالالالر   «یمالالالکالالالانالالال   نالالالیالالالندوشالالالالالالالونالالالجالالاله».  ر یالالال ارادیالالال هیالالال روحالالال   –
  خماز یسالالالال   عقله  لرینمبارز   و  یفضالالالالاسالالالال  یدهشالالالالتل نینالریگاهنجهکشالالالال ای
 یندوشالونجه.  ر یر یلشالدکلیهئ دؤزومونو ،  دوروشالو   ندایسال یقارشال  لر شالکنجهای

  نالالالدایسالالالالال یقالالالارشالالالالال   نیاعتقالالالاد،  نینالالالامای  بو   جالدالر   آختالالالاران  لالالالدهید،  قولالالالدا
یقالان  نالریقهرمالان  لمز یئنی،  دوشالالالالالونجاله یآخ.  ر یعالاجزلشالالالالال  یجالان، نالاالر   نالاالر
یقیوارل  اونالرین  و   هوپموش  نیخالق  یلرکیلیدیر.ر یشالالالالالدیلمیچئور  ناالر
یولی  مبارزه  هلرینشالالالالالفق  نییجهگله سالالالالالهاییلراؤلوم، ر یر یقالندیشالالالالال ای  ینالر
 :ر یلیچئور  نایراغیبا نینکاروا نگئده  دوغرو 
په  ساجا یشدیپاپ یاتمییک   قوزو  کؤر
 تاجا لیز یق یردیآرت یسلکه قان ر یب ئنهی
 یاندی اودونا  عشق ر یب، یقیعاش حق ر یب ئنهی
 یاندیدا تکمیینس

 یلدییای  ماحالالرا  قوخوسو  نیندوشونجه
 .  یلدییآ بوتون لر ائل
 
  لر کیللگؤز یعیطب اوردا، یک  ر یشالالدیائتم  کیلمعلم دهمنطقه  ائله بیحب

 وردو یال یچالکاللال یال چال   نیال ز یال مال یال صالالالالالالنالعالتال   قیال عالالالاشالالالالالال ،  نیال ز یال مال یال اتال یالالال ادبال   شالالالالالالفالالالاهالی
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،  ورلو یجو   -رانیجئ الریاماجی.  اولموشالالالالدور  ار ید  ر یب شیشالالالالؤهرتلنممییک 
 -ائالالالل،  یعالظالمالتاللال   الریداغ،  یلال نالغالمالالاله  یسالالالالالئالوگال   الریبالوالق،  کالؤزلالو   یدوزلالر
،  یقوشالالمال ییاوره  نینالریجوان، نینالریقوجا،  سالالؤزلو  -یسالالازل الریاوبا
 یلحکمت یلرنهیسالالالال   نینلرییرچکلیب آغ، نینالریسالالالالاققال  آق، یلیاتیبا

 اونون.  اولموشالالالالدور  نجهییاوره  نیشالالالالاعر ، ار ید بو  اوالن یسالالالال نهیخز  سالالالالؤزلر 
  ر ی ب  هر   لردهنغمالاله  یغیاراتالالدیالال و   ر ینالالازالن  نالالدهیییبئشالالالالال   لر کیالال للگؤز  بو   ییاوره
 :ر ییاوخشا یلرک اوره  و  ر یلننغمه لهاییتروات اؤز  کیللگؤزه
 نیدر  لر دره، لنده بولود الر داغ
 نیسر  –  سپ  جوشور  الر قبوال  یلنغمه
 لرینچؤل لیاشی حوسنونه اول رانیحئ
 .  قاراداغدا آل الهام لردنمئشه
 

 نیار زگو دوشسه نهیکند ن«یبی»اوشت
 نینار   لووشایگ ،  نیر یانج قارا یئی
 نیار ی اؤز  یسئود «ینبات» ئردهی بو 
 .  قاراداغدا شال اؤرتنده  الر اماجی
 

 یباخد وطنه دؤنوب ن«یحس »جوان
 یقالخد لرهیگؤ الریداغ  قارداش اوچ
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 یاخدی  بیر یاندی، یچاغالد «ی»غربت
 .  قاراداغدا  الل اولدوالر  لر بولبول
 

یالنالالال چشالالالالالمالالاله  لاللالور یال بال   نیال ز یال مال یال اتال یالالال ادبال   شالالالالالفالالالاهالی  بیالالال حالبال   چالنایال   سالالالالالو   دنلالر
  لالالاله کیالالال لالال یعالال یالال طالالبالال   و   کیالالال لالال یمالال یالال صالالالالالالمالال ،  کیالالال لالال یخالاللالالقالال ،  یغالال یالال لالال یالال جالال یالال ارادیالالال 
ینال فالادهای  خالالق  دؤناله  -دؤناله  شالالالالالاعر .  ر یشالالالالالدیالنمیشالالالالال آ ینال بنزتماله،  دنلر  دنلر

؛یائد اسالالالالالتفاده   یلر فادهای اؤز  اونون  کجهیگئتد، یک  ر یچات  هموقع ر یب  ائله  ر
 :ر یلیب اوال  داخل نایراسیس  سؤزلر  یکمتلح  و   ر یلشمدرک، ر یلشیخلق ده

یخطا اؤز   من  ماالر
 ، هیدئ  -اولدو  تجربه
 . رامیباخ  لهتین خوش
 قورخورام بوندان تکجه
 عؤمرومو  کیلدفعه ر یب

 . رامیبات دهتجربه
 
 ندنیقلم  نیشالاعر .  ر یبدیاتییسال تجربه اتیح  ر قده نه پارچادا  کیچیک  بو 

یبابا اولو ، سالالؤزلر   مدرک بو  گلن  سالالوزوب   یلرین سالالؤز  ز یآمحتینصالال   نیز یمالر
 اوالن  لالالالدنیال قالبال   بالو   نالالالدانیال غال یال لال یال جال یال ارادیالالال   نیال بیالالال حالبال   ؟یرمال یال رالتالمال یال خالالالاطال 
 :اوچون مثال: اوالر  رمکیگت  مثال چوخ یبندلر، الریمصراع
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 ؟ینمسهیک  اوزلو  یکای رسانیییتان نئجه دئ
 . یسن اوزلولر  یکایر یر یسئود دؤنه یکیا-
 زامان تاپان دؤنه ر یب
 . رندهیتاییک  ردهیب
 
 انسالالالالالان  متفکر   الریاون،  ر یبالاخم  خور   هلرینال عنعناله  و   عالادت  خالالق  بیال حب
  یع یطب  نیاتیالال ح  یلرعالالادت  بو   شالالالالالالاعر .  ر یبالالاجالالار   ییرمالالهیمتلنالالدیقمییک 

 ذووقون  ملی  لر عنعنالاله  و   عالالادت  بو   یک   ر ینالالانایو   رور ؤگ   ده  عالقالاله  ال یآخالالار 
،  یسالال دوشالالونجه نیدر   نیبیحب. ر یگؤسالالتر  ینیغیلیباغل  صالالورتده  یعضالالو
  یسال رهیدا  موضالالوع نیبیحب. ر یلیب سالالئچه یاخشالال یالریبون یشالال یباخ  یتای
  ر ی ب  کیالال چیک   یلیتحل  نینیغیلیجیارادیالال   اونون،  یک   ر یدشیگئن  ر قالالده  او 

  یغ یلیجیارادی  لکای اونون تکجه،  رملهیب هیدئ  من،  لییدئ  غانیسالالالال  هیمقاله
 الر زامان سالالالون  و   میلدیب آچا سالالالؤز  لردنتیخصالالالوصالالال  یبعضالالال   دیعا ونهدؤر 
 . میدلمهیب توخونا هلرینا ر   یغیاراتدی
  حصالر   نایاتیادب  اوشالاق یسال سالاحه  ر یب  وکیبؤ   نینیغیلیجیارادی  نیبیحب

. ر یاز یالالال   شالالالالالعرلر   غونیاو   نالالالایاسالالالالال یالالال دون  اؤز   نالریاوشالالالالالالالاق  بیالالال حب.  اولونوب
. ر یائالالد  کؤمالالک  نالالهیسالالالالال لنمالالههیالال ئی  لرههیالال سالالالالالج  یاخالق  لگؤزه  نالریاوشالالالالالالاق
 .  ر یآل  قلمه طرزده و یدوشدو   باشا نالریاوشاق یانیدون یتضادل
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  جالالان،  عؤمور   اوزون  دوسالالالالالتوموزا  ز یعز ،  زهیمیشالالالالالالالاعر   یملیسالالالالالئو   قیآرت  من
 . رامییآرزوال اتیح یجیارادی  و   یغیساغل
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 11ش یباخ «نایناسیآ   عؤمور »  نین«یقافالنت»
 
 -انسالالالان،  نیشالالالاعر ، یکتاب  یغیردیآدالند «یناسالالال یآ عؤمور » نینیقافالنت.  م

  یییرتدیکئچ  نیشالالالاعر ،  باخارکن اینایآبو   ز یب. ر یدیناسالالال یآ عؤمرونون  شالالالاعر 
 حس  یلرینکالدر ،  یلریننجیسالالالالالئو   وروق؛یدو   الرینجالایه،  الریاضالالالالالطراب

  دوشالالالالالوروک؛   بالالاشالالالالالالا  یلرینفرتین  و   محبالالت،  یلریندیالال ام  و   آرزو   ک؛یالال ر یائالالد
  ن یشالالالالالاعر   لرینحالاد اله  یاجتمالاع یردالیخ  -یلیر ای  نوئره  بالاش  زدهیمیوطن
، یانالاشالالالالال یال   بونونال   گؤروروک؛  نیدیال آ-قیآچ  یلرینز ای  انیال پوزولمالا  نالدایاتیال معنو 
  ر ی ب  اونون  ک؛یال ر ییزلالهای  ولونو ی  انکشالالالالالالاف  یییرتالدیکئچ  نینیغیلیجیارادیال 

ینقصالان، یلرینتینائلمییک   شالاعر   دئمک.  گؤروروک  صالورتده  یانیع ینالر
  دای نینعنوا یا رلر شیلمیسالالالئچ  نیشالالالاعر   یسالالال مجموعه  شالالالعر  بو   یک   اوالر 
  مختل    دهلرایالالالل  مختل   اونون  دهمجموعالالاله  بو   یچونک.  لر یب  اییالالال داشالالالالال 

 و   بیالالال تالالوپالالالنالال   یلالالرنالالمالالونالالاله  لالالریالالنا الالر   یغالال یالال ازدیالالال   فالالورمالالالاالردا،  مالالوضالالالالالالوعالالالردا

 
 
 سی(هران )کتابین مقدمه، ت1369عؤمور آیناسی، مرادعلی قریشی)قافالنتی(، نشر مینا،  11
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  ره یجمعلشالالالالد  اؤزونده  یلرینتیخصالالالالوصالالالال  یو هیسالالالالج نینیغیلیجیارادی
 .  بیلیب

 اونون،  یسالالالالال مجموعاله  شالالالالالعر   بو  یغیردیآدالنالد «ینالاسالالالالال یآ  عؤمور »  نیشالالالالالاعر 
  لرینحالالاد الاله  یاجتمالالاع  اولونالالان  عکس  نالالدایاتیالال معنو   و   یاتیالال ح  یشالالالالالخصالالالالال 
 -ک  اوره کتاب بو .  قیلمار یانی،  دئسالک  گوزگوسالودور  نینیاسال یدون  کیپوئت
 . ر یدیناسیآ  سؤز 
 قیشالالالاهل  ب؛یچک لر تیاذ و   عذاب چوخ  ندایاتیح یشالالالخصالالال   «یقافالنت»
  ب؛ یالالیالالال اشالالالالالالالایالالال   نالالالدهیالال طالال یالال شالالالالالالالرا  انسالالالالالالالانالالی  ر یالال غالال   و   دؤزولالالمالالز   نالالیالالنیمالال یالال رئالالژ 

  نین محمالدرضالالالالالا  غالدار ،  بیال ائالد  حس  ال یجالان،  ال یقالان  یلرکیال زلیعالدالتسالالالالال 
 ینیوواسالالالالال ی-وردیدوغمالا  مجبورا  زامالان  کسالالالالالن  یقالابالاغ  -یدال نینینجیلیق

 تالهالرانالالالدا،  بیالالال قالالالاچال   نالجالالالایال دالال   ک چالؤره  نالالالهیال عالوضالالالالال   لیالالال تالحصالالالالال ،  بیالالال بالوراخال 
،  ب ییالال گؤرمالاله  کیالال لآسالالالالالوده  بئلالاله  گونالالده  ر یب  نالالدایقوجالالاغ  لرینتیالال محروم
 مز سالالتهای-سالالتر ای یسالال یمهانالریبون. ر یدبیبوالن هرلهزه یییچدای، یییئدی

 شالالالالالالاه  او .  بیال ؤنلالدی  یقالارشالالالالال   هییال زلیعالدالتسالالالالال ،  ظولماله  ین«یقالافالنت»  گنج
 کالالالدناوره  ینیلمالالالاسالالالالال یخیی  اونون  و   بییالالال بسالالالالاللالالاله  فرتین  نیدر   نالالالهیمیرئژ 
 اونون،  بیبوراخ ز ای نیدر   دهلرینا ر   نیشالاعر   یاتیح رو و د بو .  بییشالالیآلق

پالان  گؤزه  لالدهیشالالالالالک  بالارز   نالدهیصالالالالالنعت،  نالدهیتیشالالالالالخصالالالالال  ، جسالالالالالورلوق  چالار
 مالحالض  ینالالالاغال یال قالالالا  نالیالنلالریسیال حال   غالرور مالییال کال   کیالالال دؤنالمالزلال ،  کیالالال مالبالالالارزلال 
 .  اولوبدور  یشییاشای
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  ن یشالالالالالالاعر ،  یغیلیر یآ  نینوط  دوغمالالا  لر ایالالل  اوزون،  یهواسالالالالال   و   آب  غربالالت
یمصالراع  آلوولو ، نیزغیق  اونون، یلرسیح حسالرت و   کدر ، کیلنیحز  نداالر
یمصالالالالالراع  ینالاجالاقلیآج.  ر یولمالاقالدادیدو  یانالاشالالالالال یال   ال جوشالالالالالغونلوق ینالداکالر

.  اولور   سالالالالالبالالب  نالایرمالاسالالالالال یقالالالد  بالاش  نالریالیالال خ  کیالال رومالانت  اونالدا  یاتیالال ح
  اولماغا   خالص،  قورتارماغا  اخای  تدنیوضالالالالع  یناجاقلیآج  شالالالالاعر   یسالالالالانک
 . ور یدو  اجیاحت نیدر   قانادالرا کیرومانت
  صالنعت   نیشالاعر   یقوووشالماسال   رهیب -ر یب  لرینعامل  ز یمیغیدیسالا دایوخار ی
یدئالالالایالال   قالالدم  ولونالالای  صالالالالالنعالالت  یقیحق  اونون.  ر یوئر   اسالالالالالتقالالامالالت  دوز   نالالاالر
  گئرچالالک  ز یالنیالال   یصالالالالالنعت  نین«یقالالافالنت».  اولورالر   یکؤمکچ  نالالایمالالاسالالالالال یقو 
 سالالالالالالاختالالا  و   دورمالالایالال او ،  ر یلیچئور   لرهصالالالالالورت  یعیبالالد  شیارانمیالال   اتالالدانیالال ح

 :ر یقاچ الردانمضمون
 نوئره  شان،  شرف،  صداقت شاعره
 نوئره قان یستای نایدامار   شعر 
 نوئره نشان دوز  ولونو ی کیشاعرل
پان لهیعشق  قیلانسان  ر یکداوره چار

 
پان لهیعشالق  قیلانسالان   ن ی ز یمیشالعر  کیکالسال   اونو ، ییاوره  صالنعتکار  چار
، یفضالالالول،  یمینسالالال ،  ینظام  اولو  و  ر ییباغال  هلرینعنعنه  ننسالالالسالالالله  معاصالالالر 
  صالالالالالنعت   اولونموش  حصالالالالالر   نهیقییال انسالالالالالان یک   ندهیار  سالالالالالاهر  …،  واق 
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  نینانسالالالالا النییسالالالالا  مخلوقات رفاشالالالال   و   ر یؤنلدی دوغرو  هیلنمههیئی ولونو ی
 :ر یائد فخر  اونونال ،  تاپاراق  جسارت اولماغا یسیمچنوترن

 ، ینیعشق نالرینناآ یقتیحق میشالدیآلق
 ، ینیعشق نالریقانان ینیدرد ائل اوزونده ئر ی
 ، ینیعشق نالریانسان قیآچ یآلن،  قابار  یال

 ،  میدئد لید،  میدئد وطن،  و یبو  لر ایل  قوشدوم  نغمه
 .  میدئد لیز ، مید  دئمه  بممییزلر ؤس میگرد نهیس

 
 نینیصالالنعت،  یگرافیائ   نینلریشالالعر   نین«یقافالنت»  شالالاعر  بند ر یب بو  باخ

،  نالریقیوارل  بو   یغیشالالالالالالدیآلق،  شالالالالالالاعر   و   ر یدیخط   آنالالا  نینالریموضالالالالالوع
، بیالالال از یالالال   ا الرلالر   یفالورمالالالالال ،  مضالالالالالمالوناللالو   مالخالتاللال   هنالیالنالالال شالالالالالالالا  نالریال شیالیال آنالال
 .ر یبدیارادی
  یلرین ا ر  یغیاراتدی  بیاز ی.  اولور   مشالغول  شالعرله دیر لرایل اوزون  «یقافالنت»

، چوخو   نینالریموضالالالالالوع  اونون.  ر یر یائتالد  نشالالالالالر   لردهمجموعاله،  مطبوعالاتالدا
 داهالالا  و   اولونالالان  مراجعالالت،  ننشالالالالاللالالهایدؤنالاله  -دؤنالاله  زدایمیادبیالالات  یکینالالدای

 نیز یمیخالالالق  بونالر .  ر یدالریموضالالالالالوع  یجیآپالالار   نیز یمیادبیالالات  دوغروسالالالالالو 
 و   لالالردنطالاللالالالب  و یالال سالالالالالالوردو   یلالال رهایالال   نیالال ز یالال مالال یالال تالال یالال جالالمالالعالال ،  دوغالالالان  روحالالونالالالدان
 یاجتمالاع  نیشالالالالالاعر .  ر یموضالالالالالوعالرد  ننتؤره دنلرینال سالالالالالتالکای  نیز یمزمالاناله
 باش  زدایمیاتیح کیلگونده محض داالریموضالالالالالوع  باش نینیکاسالالالالال یر یل
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، ترننومو   لرینتیخصالالالالالوصالالالالال   انسالالالالالانی اوالن زدهیمیعتیجم، لر حاد ه نوئره
  ر ی ب،  اعتراض  یقالالارشالالالالال   کلرهیجرلبالالهیعئ  اوالن  ادیالال   نالالایاتیالال معنو   نیز یمیخالالالق
  ق یآمالانل  -نیام،  دوسالالالالالتولوق،  یغیآبالادل  وطن، یسالالالالالعالادت  انسالالالالالان  –  سالالالالالؤزلاله
 .  ر یموضوعالردمییک 
، یسالال اداره  اصالالول  قیشالالاهل  یلداقا  -یقانل نهسالالور  حؤکوم قیآرت  لدنای یالل
یال ادیالالال   یزیال مال یال وطالنال    ن الریال یاسالالالالالتالعالمالالالارچال   یزیال مال یال غال یال وارلال   یماللال ،  نالالالایال الغال یال او   نالر
 پوزغون زدهیمیعتیجم یسالال دؤره اونون  و  شالالاه،  یشالالدیرمیچئو  نایونجاغیاو 

،  موشالالالالدو یقو  رانایو   یناؤلکه، آباد الریزندان،  یشالالالالدیاراتمی  هیروح -احوال
  نایراغیبا انیعصالالال   یزیمیشالالالعر  مز سالالالتهای-سالالالتر ای کتاتورلوقید و  اسالالالتبداد
 الریادیفر  انیعصالال  بو  دهلرینشالالعر  دا نینیقافالنت زامان  او . ر یشالالدیرمیچئو 
 :یدای گوجلو 

 ،  اسای الر بیبات ر یچوخداند  گؤرورم
 کاسا دولوبدور  ظولموندن  نالریشاه
 وخدور ی ده اکن اولفت لردهک اوره
 بیباغالن الر  قول،  بیقاداخالن لر لید

 . وخدور ی دهچکن دا یرتینقیج ر یب هئچ
 
 اونون،  رسالالالالایدیسالالالالارسالالالال  کدناوره یشالالالالاعر،  یشالالالالرا  دؤزولمز ،  یلفاجعه بو 
  ین یسالالالالالسالالالالال ،  ر یر یگوجلنالالد  ینیعزم،  ینینالالامای  هیالال مبالالارزه  کالالدهیرلیب  لالالهایائالالل
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  غلباله   تیال نهالا  نیز یمیانقالب  یشالالالالالانل  یسالالالالالانک،  قالاتالاراق  نالهیسالالالالالسالالالالال   لرینائالل
 :یردیر یائتد عکس  شاها غدار   و  ظالم ینیچاالجاغ

 تاجدار  نهاوز گؤلونده قان ای  سن
 وار  سحر  نیدیآ ندایدال گئجه، لیب
 -نییسارا سنین یک   اوگون جکگله
 اوالجاق رانیو  لهییال لرینائل
 . نییای،  نیباهار  جکلهیچئور  شایق

 
کال یال آلالتال   کالول  تیالالال نالهالالالا.  یلالالالدیال چالئالور   قالتالالالهیال حالقال   داالر یالالال نال ،  آرزوالر   بالو    کالؤزلر   ینالالالدا

 ائده فخر  لهایالریمصالراع بو   شالاعر .  پوزولدو  یبوسالاط نیشالاه،  یلندشالعله
 ر یائالد   بوت  رداهالایب  شالالالالالعر   بو   النیاز یال   شیقالالم  لایال یکای  انقالبالا  هلاله.  ر یلیب
 رایجانالند صورتده نیدیآ ییجهگله،  صنعت  یباغل لهائل، ال   اتیح، یک 
 . ر یلیب  دوشه باشا یاخشی یخیتار ، ر یلیب
  وطن   یاسالال یما، ییاوزه  اونالرین، یمنبع الهام  نینلریشالالعر  نینیقافالنت.  م

پالالاغ پالالاغ  بو .  ر یدیتور  -ائالالل،  الریانسالالالالالالان  یصالالالالالالداقتل،  یبرکت،  یبالالار   نیتور
 نالیالنالریبالوالق،  یسالالالالالال نالغالمالالاله  نالیالنالرییچالالالا،  الریداغ  یوقالالالارلال ،  الریاوبالالالا

  خالالالالالق ،  یالیالیلال کیالالال لاللال گالؤز   یاالهال ،  یغال یال خاللال یال سالالالالال   نالیالنلالریمالئشالالالالالالاله،  دورولالوغالو 
  ندهییاوره  نیشالالالاعر   بوگونو  و  یصالالالاباح، یدونن، یسالالال یقیموسالالال ،  الریقهرمان
 بیال نج  شالالالالالاعرده،  ر یوئر   قالانالاد  -قول  اونالرا،  ر یلیچئور   مصالالالالالراعالرا،  لرهنغماله
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  وقالار ،  متالانالت،  کیال دؤنمزل،  جسالالالالالورلوق،  هیال روح  –  احوال نیبکیال ن،  لر سیح
  نا یکار نغمه  لرینتیخاصالالالالال  بو  و   ر یاشالالالالالادی یلرینتیخاصالالالالال  انسالالالالالانمییک 
  وطالن   نیال سالالالالالؤنالمالالاله  یغال یال شالالالالال ای،  کالؤزو   -اودو ،  نائالالالده  شالالالالالالالاعالر   اونالو .  ر یال ر یال چالئالو 
پالاغ  مالدهییاوره  میدسالالالالالؤنالدورماله»:  نیدئسالالالالال   یرکیدیحالاقل  شالالالالالالاعر .  ر یدیتور
،  ی نیییشالالالالاعرل،  سالالالالؤنرسالالالاله  ندهییاوره اونون راغیچ بو .  «نیراغیچ  نیمیوطن
 :رر یتای ینیشئ هر ، ینیغیلانسان

 پروانا ده  من،  ر یدشمع میوطن
 انای-انای  من نایباش دوالننام
 جانایآذربا ر یدیباغل مییاوره
 قالالم  -شامیقالم نهیقید زامان هر 

 
 نینالریقهرمان وطن. دوشونور   دهینیندونه،  برابر  لهای بوگونو   وطنین، شاعر 
.  ر یر یجانالند اؤنونده یگؤزلر ینیسال مبارزه،  ینیاتیح  اونالرین،  ینیماسال یسال 
،  نیغیلیبالالاغل  وطنالاله،  نیغیوطنالالداشالالالالالل  شالالالالالالالاعره،  یالیالال خ  نالریقهرمالالان  او 

 االر یالال رؤ   الر الیالال خ  کیالال رومالالانت.  رلر یدرهیاؤ   ینیمعنالالاسالالالالال   نیدر   نیغیلانسالالالالالالان
 غوالرال یدو  شیانمیبو   حسرتلرله دوغما،  ز یائک  لهیحس  غرور   دونن  ندهیعالم
، الریچاغ  قیاوشالالاقل، ر یدترپه  ندهیییبئشالال   لر خاطره  ینیقلب،  ر یر یقالد  باش
 داها  ر یب نوندایقو  یلرجهجهه بولبول  و  سالالالاز   ننلهنغمه  قوشالالالا ال یالسالالال یال آنا
 :دوغولور ( ادایرو )  دنیئنی
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 من یلرگون او   میندآ امییقافالنت
 وطن یچکلیچ  گؤزومده  یجانالند
 چمن  او ، گول  او  مدنییاوره یکئچد
 دوشدو  مایادی الریباغ لو لبولبو

 صالالاباحا الیخ  کیرومانت اوالن  اوچوشالالدا مایدائ ندایآراسالال   صالالابا ،  لهدونن
 شیالنمیشالالالالال آ  آرزوالر ،  دلر یالال ام،  لر دوشالالالالالونجالاله،  غوالر یدو   بیالال نج،  النالالانالالدایبو 
 خالوشالالالالالبالخالالالت  و   شالالالالالالالاد  لالریالنائالالالل،  یغال یال آبالالالادلال   وطالنالیالن.  ر یال لال یال چالئالور   لالرهمالژده
 لؤوحه  اؤنونده ز یمیگؤزلر  لهآهن مییصالالالالم،  االرال یبو  یعیبد،  یشالالالال ییاشالالالالای
 :ر یارادی

 ،  لر شالله  نیچاغالس
 ، لر الله نیآچس ر یچت

 ، لر ناله،  غم  نیقورتارس
 .  نینسیسئو ،  ائل نینسیسئو 

 
  صلح  اوزونده  ایدون.  ر یمحدودالشم وطنله تکجه  لر ستکایو  آرزو  لگؤزه  بو 
یالال انسالالالالالالالان،  قیالال آمالالالانالاللالال   –  نیالال امالال   و  ،  اراق یالالال اولالالمالالالا  یلالال یالال آسالالالالالال   دنیالالال تالالنالال مالاللالالیالال   نالر

 ال ییذکاس  انسان،  لهییال  انسان و   ر یلیائد  ر یتصو   یاشاماغی  نایقارداشجاس
 :گؤرور  بئله،  ر ییآرزوال بئله اال یخ، یانیدون شینمبزه
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 لهییال انسان  نیللشسگؤز  ایدون
 انسان نیآلس کام کدنیللگؤزه بوتون
 لهییعمل اؤز   نیاشاسی،  نیاشاسی

 انسان  نیقوجالس نوندایقو  قیآزادل
 
  زدنیمی روت  سالالالالالؤز  توکنمز  لالهیاعتبالار   فورمالا،  مضالالالالالمون  یا رلر نینیقالافالنت.  م
 انکشالالالالالاف  یک   سالالالالالونرا  انقالبالدان  یک   اوالر   دئمالک  جرعتلاله  بونودا.  ر یداالنیال ق

 شالالالالالاعره، ینیآخ  نیز یمیشالالالالالعر   لهییخصالالالالالوصالالالالال ، ز یمیادبیات اوالن  ائتکمده
یالنالالال شالالالالالعالر   نیال شالالالالالالالاعالر ،   یال مالحال   یادبال   بالو .  بیالیالالال قالالالالالمالالالا  ز یال رسالالالالال یال تالالالا ال    یکال   دهلالر

،  ر قالده لرهمسالالالالالئلاله  یاوسالالالالاللوب بالاشالالالالالقالا  توتموش  الردانفورمالا،  الردانمضالالالالالمون
  لییال دئ  دئمالالک  او   بو   آنجالالاق.  بیالال بوراخ  ر یتالالا   گوجلو   نالالدایلغیجیارادیالال اونون
  اخودی،  بیای  ینیباشالالالال  انایهر ،  لهئلیهر مییک  یآغاج  ودیسالالالالؤ   شالالالالاعر ، یک 
یموضالالالالوع او ،  وخی.  بیزالشالالالال یماسالالالال یسالالالال   اؤز   اونالرا، ر یباخ لهای  گؤزو  اؤز  ناالر
ینال فالادهای  خالالق،  نالدنیلید  قیشالالالالال یدان  یجالانل.  ر یانالاشالالالالال یال   لالهیاییاوره ، دنلر
یامکان،  نینیاسالال یپوئز   قیعاشالال    نه یشالالعر ،  رکائده اسالالتفاده تئز  -تئز   ندانالر
 اونو   لر تیخصالالالالوصالالالال   اوالن لدنیقب بو ،  باخ.  ر ییشالالالالالیباغ  راوتت  ر یب باشالالالالقا
یباشالالالقا   ین یغیلیجیارادی  نیشالالالاعر   دهسالالالاحه بو   ز یالنی  و   ر یر یفرقلند  ندانالر
 .  اوالر   رمکیمتلندیق
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، اوالن  خالاص  نالهیشالالالالالعر  جالانیآذربالا  رایسالالالالال   ر یب  دهلرینال شالالالالالعر   نینیقالافالنت.  م
 یشالالالالفاه چوخو   ر یب نالریاوبراز  بو .  قیر یراسالالالالتالشالالالال  اوبرازالرال   دوغماالشالالالالان

 بالاشالالالالالقالا  اورادا  و   کؤچوب  زایمیادبیالات  یلیاز یال   لالهیایسالالالالال واسالالالالالطاله  ز یمیادبیالات
 نالریاوبراز   بو   یقالالالافالنت  آنجالالالاق.  ر یاشالالالالالالالامالالالاقالالالدادیالالال   یبرابرحقوقل  اوبرازالرال 

کتر ک   ز ؤ ا،  ر یر یمعاصالالرلشالالد  الریاون  اراقیسالالاخال  یلرینتیخصالالوصالال  کیارا
، ر یر یاؤزلشالالالالالد  و   ر یر یغونالشالالالالالدیاو   لالهاییط یشالالالالالرا  و دؤر   و  یاسالالالالال یال دون  یمعنو
 :ر یائد میتقد یللیت یئنی  الریناو

 یباخد منه آن ر یب  مارال
 یاخدی،  بیر یاندیمییقلب
 یآخد دنیگؤ   اولدوزو   بخت
 ندایچاغ سون نیآخشام ر یب

 ندایقوجاغ نینیقافالنت
 
 آز   ر یب  ال مالالارال  وموز یگؤردو   لردهچؤل،  ز یمیییدنلالالهید  الردایمالالاهن  مالالارال  بو 
 لالدنیقب  بو  نین«یقالافالنت».  ر یدمالارال  شیلشالالالالالمانسالالالالالانی  مالارال بو .  ر ینفرقلاله
کتر  ر یب بئله یسالالالال یمها نینالریاوبراز  اوالن   ن یشالالالالاعر   اونالر . ر یییداشالالالال  کارا
 و   یلفالاجعاله  لرینکیال زلیتم،  لرینکیال للگؤز  اوالن  غونیاو   لالهاییط یمح  و دؤر 
 . رلر یدیصورتلر کیتراژ 
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،  ی غال یال لال یال جال یال ارادیالالال مالیعالمالو،  یکالتالالالابال   «ینالالالاسالالالالالال یال آ  عالؤمالور »  نالیالنیقالالالافالالنالتال .  م
.  اوالر  دئمک  سالالالالؤز  چوخ حاققیندا  اوسالالالاللوبو   و   الریموضالالالالوع، یتیشالالالالخصالالالال 
  خمالالاق یچ  دنفالالهیوظ  ولموشیقو   نالالهیسالالالالال عهالالده  نینمقالالدمالاله  ر یب  بو   آنجالالاق
 باشالالقا  رایسالال  ر یب سالالونرا اندانیاوخو  یکتاب  یک  نیقی  الر اوخوجو .  اوالر  دئمک
  حاققیندا کتاب، حاققیندا  شالالالالاعر  و   رالر یاوالجاقد  مشالالالالغول دهلرلهمسالالالالئله
 حسالاب یحاقل،  رکدوشاله  باشالا الریاون  من. لر جکورودهیفکر   جور  باشالقا
.  شمیرمیمتلندیق  بئله  یکتاب  بو   و   دوشونموشم  بئله  اؤزوم  من  آنجاق  ؛رمیائد
، یک  دوشالالونورم  بئله من.  رالر یدیحاقل هلریندوشالالونمک جور  باشالالقا دا  اونالر 
 .  اجاقیاولما آز   ییسا دا نالریاوخوجو  خانیچ کیشر   مهیلر فکر دهمیمن

 ز ؤ ا، یمیک   اولدوغو  داغ ر یب  ندایراسالال یسالال   الر داغ، یداغ(  هقافالنکو)یقافالنت
  دا«یقالافالنت» شالالالالالاعر ،  یمیک   اولالدوغو  یهواسالالالالال  آب،  یگؤرکم،  یمالاسالالالالال یسالالالالال 

  ینفسالال   کیپوئت،  یخط   دسالالت اؤزونون. ر یشالالاعرد  ر یب  ندایراسالال یسالال  شالالاعرلر 
 نالریاوخوجو ،  اوچون  اولالدوغو   سالالالالالالاده  و مییصالالالالالم،  نفس  کیال پوئت  بو .  وار 
 .جکلهیب قازانا ینیرغبت
  مضالالالالالمونلو   نیدر ،  نیئتگی،  دولغون  یئنی-یئنی  نیشالالالالالالالاعر   قوجالالامالالان  من
 .  امیآرزوسوندا  اوخوماق و  مکنلهید  لرینا ر  یعیبد

 1369-شیق
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   ؛« یمحمدگول  ستار »
 ی شاعر لر مصراع  یالیبو وردی،  یوالهاداغ

 
 اؤزونو ،  دنگؤرمه اوزونو   نینیمحمدگول  سالالالتار   ز یمیشالالالاعر   یملیسالالالئو ،  من
یقوشالالالالما، لردهتئکاسالالالال   ینیسالالالالسالالالال ؛  گؤرموشالالالالم دهلرینشالالالالعر    ی گؤرکمل ینالر
. شالالمیمنلهید  ندهیسالالسالال  ر هبنز هیشالالالله  ون«محبوب قیاشالال ع»،  ز یمیغیعاشالال 
 .  شمینمیبَ  هینلهید – هینلهید،  ایاوخو   -ایاوخو  اونو 
یدئالالالایالال ،  یلریندوشالالالالالونجالاله  و   غو یدو ،  یجیارادیالال   ر یب  هر   منجالاله   ایالال دون،  ینالر

یالنالالال ا الر   یغال یال اراتالالالدیالالال ،  ینال یالیالیال مالناللال   اؤز   سالالالالالالؤزلالالاله  ر یال بال   گالؤروشالالالالالالونالو   عالکالس  دهلالر
  صالنعت ،  آنجاق. ر یلیب ارادای  اوساللوبونو  یفرد ندهیصالنعت اؤز ، لهرمکیائتد
 قورونوب  ندهیسال وهیچرچ یلرسیح  یشالخصال   نینیسال یجیارادی تکجه یا ر

.  لمز یب  چالاتالا  لرهنسالالالالالالل  جالکگلاله،  بیال کئچ  نالدنیسالالالالالوزگج  زامالان،  قالالسالالالالالالا
یال انسالالالالالالالان(  شالالالالالالالاعالر )صالالالالالنالعالتالکالالالار  یالنالالال ک اوره  نالر  و   سیال حال   یزلال یال گال   یکال دهلالر

 و   بیالیالالال الیال شالالالالالال آ  الر ومیال دو   کیالالال تال ئال سالالالالالالتال ای  اونالالرا،  اداراقیالالال او   الرینجالالالایال هال 
،  انیال قالاورا نالدنیدر  یاتیال ح،  سالالالالالعالادتاله  بو .  ر یدیاوخشالالالالالامالال یلریندوشالالالالالونجاله
 نینیمها،  نیمسالالهیمن  الریناو، ننهریاؤ  دنلرینتجربه اتیح نالریانسالالان
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 اوال   لیال ینالا  لر شالالالالالاعر  لنیب گؤسالالالالالتره  و   گؤروب  ؤنالدنی  بالاشالالالالالقالا،  یلرینگؤردوک
  معنا  چوخ، یطرز  مییدئ  یآخارل، یاسال یمئلود لگؤزه  نیز یمیلید آنا. رلر یلیب

 طرز   ر یب نر یسال  جانا،  یمیصالم،  لهایتوخونوشالو ،  دوزومو  نینلریسالؤز  یچاالرل
ینجایه  و  سیح،  لهای ،  آخاراق  لرهک اوره  باشالالقا بیچئور   الرامصالالراع  ینالر

 نالالایغیوارل  یمعنو  نینیجیینلالالهید،  اوخوجونون  و   بییالال اوخشالالالالالالا  یلرکؤنول
 . رلر یلیب لهیچئور 
  یتال ایال   گالونالومالوزو .  رلالر یال نال رهیال اؤ   نالالالدنیال در   یشالالالالال یکالئالچالمال ،  لالر شالالالالالالالاعالر  یجال یال ارادیالالال 
  ی لالرکیالالال لال لال گالؤزه  وردومالوزونیال   دوغالمالالالا.  رلالر یال ائالالالد  ر یال سالالالالالئال   لالالالهایال الریشیال بالالالاخال 
یمصالالالالالراع ندانیبوالغ   یلرین سالالالالالتکایو   آرزو  نالریانسالالالالالان. رلر یر یزدیام  ینالر

، نالریبالالاال .  ورالر یقو   قالالدم  ولالراییغیآچالالد  نالریبالالابالالا  و   بیالال ر یاؤزونونکولشالالالالالالد
یآرزو   و   سالالالالالتالالکای  لریننوه . رلر یؤنلی  رالرایغیج  یئنی-یئنی،  توتوب  اوز   نالالاالر
 نالریانسان  و   اولوب  یبلدچ  سحرلره  النیآچ  هیگلجه  لهاییا رلر  اؤز ، اونالر 
یولی  نگئده  دوغرو  صالاباحا  صالنعتکار   لرینشالاعر  بئله.  توتورالر  قیشال ای ناالر
یالالال شیالالال آخالالالتالالالار   گالالالونالالالدوزلالالالو -یلالالال گالالالئالالالجالالاله،  نالالالدنیالالالیالالال امالالاله ، دوغالالالوالن  نالالالدانالر
 نائده  ترننوم یلرسالالالالتکایو   آرزو  یانسالالالالان،  بیالنیشالالالال آ لرلهسیحمییصالالالالم
 . اولور  ک هگر اوچونمیها، ا رلر 
 بیالال نج،  تالالاپالالان  ولینالالهییاوره  اوخوجو ،  دا«سالالالالالتالالار »  ز یمیشالالالالالالاعر   ز یعز   میز یب

 :ر یندادیراسیس لر شاعر،  یلک اوره صاف،  آرزولو 
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 یتئل کؤنلومون  ستارام
 یائل  بییاوخشا زامان ر ه

 یئلی سحر   َاسن دوستا
 من میکوله،  چووغون ادای

 
  خالالق   لالهاییاعتبالار   مضالالالالالمون  سالالالالالتر ای،  فورمالا  سالالالالالتر ای،  یشالالالالالعرلر  نیسالالالالالتالار 
، غزل  نیشالاعر .  ر ینکهیسالؤ   نهیشالعر  قیعاشال  لهاییخصالوصال ، نایغیلیجیارادی

پالارا یفورمالا  شالالالالالعر   بالاشالالالالالقالا  و   چالار  اونون،  اراقیال بالاخمالا  نالایازمالاغیال شالالالالالعر   نالداالر
 بو .  قورولموشالالالالدور   اوسالالالالتونده  یلیگرا  و   قوشالالالالما، یک   میردیدئ  من،  یشالالالالعرلر
  میی دئ،  یلرواسالالالالطه ر یتصالالالالو  یعیبد،  الریاصالالالالول  فادهای  یعیبد  لرینشالالالالعر 
…  یطرز    ده  لالهاییخصالالالالالوصالالالالال ،  یغیلیجیارادیال   خالالق  یلرعنصالالالالالر  بالاشالالالالالقالا  و
  ده لرینشالعر ،  سالتار .  ر یشال سالسالله لهاییلرعنعنه لگؤزه  نیز یمیشالعر   قیعاشال 

  ردنیتصالالالو ،  دنوصالالال   لهتیعموم،  اوالراقیباغل  لهایندرجهم و   مضالالالمون
یاصالالالالالول  فالادهاییعیبالدمییک   تیال روا  و   ترننوم،  چوخ  داهالا .  ر یلنبهره  نالدانالر
  یک  دهلرینشالالالعر . ر یدیاسالالال یدون نینالریدئالای اونون «یاسالالال یدون  حکمت»

 و   یطرز   مالهللعنالت، یلرکیال بجرلیع،  شیر یچالاغ  هحکمتال ، یداسالالالالال یال ن  حالاق
،  دوغرولوغا الریانسالان، یسال وهیشال   مهیاؤ   الریقیلرخواهیئخ، یلرکیللگؤز
 و  فالادهای، الریولی  مالهسالالالالالسالالالالاللاله لرهتیال فیک  یاخالق اوسالالالالالتون،  هییال پرورلوطن
 بو . ر یخاطرالد  یلرینواسالالالالطه  فادهاییعیبد  نیز یمیلر اوسالالالالتادنامه  یلرمییدئ
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ینال ا ر   میچیب  اتیال ح،  یلرینشالالالالالعر ،  اراقیال قو   اوز   ولونالای  نالریبالابالا  مالدرک  دهلر
 و   غو یدو   نیشالالالالاعر  ناراحات.  اولور  شیرمیچئو  انینترجما  نینیسالالالال فلسالالالالفه

ینالال دوشالالالالالونجالاله ینالال سالالالالالتالالکایو   آرزو   یییائتالالد  ترننوم،  هلر  کیالال شالالالالالر   زدهیب،  هلر
 .  قیر یخیچ

 ز یاسالالالرارانگ، یخیتار   میقد، یریب نینلریگوشالالاله لبر ید  نینجایآذربا،  سالالالتار 
 نیقالال،  الر داغ  اوجالا،  بیال آچ  گؤز  ایال ایال دون  نالدایمالاحالال  قالاراداغ  اوالن  یییللگؤزه
.  ر یشالالالالدیچاتم  باشالالالالا -ایبو   نوندایقو   لر دره نیدر ،  الر القیای لگؤزه،  لر مئشالالالاله
، قاراداغ یعتلیطب تیمونب،  یلانسالالالان یقانل  یسالالالتای، یشالالاللیکئچم یشالالالانل
،  نینالریصدا ساز ،  او .  ر یدیییبئش  الر قیعاش النییسا  یتاج  وردوموزونی

  الریانسالالالالالان  وردونیدوغمالا،  وبیو یبؤ   نالدهیییبئشالالالالال   نینالریواهالا  قیعالاشالالالالال 
،  ینجلیسالالالالئو   لهاییخالق،  بیوار  هلرینر یسالالالال  نیاتیح، نینایدون،  ندایآراسالالالال 
 لهید-لدنید،  قوشالالالوب سالالالؤز ،  اولوب شالالالاعر   رهیکئچ  -رهیکئچ گونلر   یغمل

 لر لنیسالالالالالئچ،  بیال لییسالالالالالالامییک   یشالالالالالالاعر  ائالل  سالالالالالالهیاینالدای.  دوشالالالالالوبالدور 
،  لردن میک  لهاییسالال یح قیمنتدارل  وکیبؤ  شالالاعر .  اولوبدور  داخل  انیراسالال یسالال 
یاوخوجو  ینیغیداالندیق الردانراها  :ر ییلهیسؤ  بئله ناالر

یولی  عؤمور   تک  میاشامادییمالر
 کؤمک دن« واق»، میآلد گوج دان«وورغون»
 َاتک ر یب بیغیی دننینخرم «ر صاب»

 .  میگلد  اؤزونه، نهیییملیک  نیخالق
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 نیر یب،  ندنیر یبمیاوالر رماقییآ
 نیر یپ  صنعت هر ،  نیاوجاغ  صنعت هر 
 نی«ر یشمش» مدده،  نی«سگر ععل» بابام
 .  میگلد  کؤزونه، نایاوجاغ  نمز سؤ
 
 نیار ی  عؤمورلوک  وطن ای ام«ستار »
 نیوار  یمعنو مدهینییچ رمیچک
 نی«کاماندار » خان، ون«محبوب»، نی«مراها»
 .  میگلد  سؤزونه، نهیصؤحبت  نیر یش
 
  نینالریبهالالادور   سالالالالالالالاز ،  الریاوسالالالالالتالالا  سالالالالالؤز   نهنالال   بو ،  یک   ر یگل  ائلالاله  منالاله
  صالالالالالنالعالالالت   اونالالریالن،  صالالالالالنالعالتالکالالالار   چالنایال   سالالالالالو   نالالالدانیال بالوالغال   قیال لال یال جال یال ارادیالالال 

  وک یبؤ ،  صالالنعتکارالر  اولو ،  شالالاعر  ر یب  ینسالال هاهر  نهدر گول ندانیباغچاسالال 
 سالالالهزلهای  یلرینز ای  اونالرین،  السالالالادامیآدد  رالرال یغیج  یغیآچد،  لرینشالالالاعر 
 جهسالالاده،  صالالنعتده،  وخسالالای. ر یدیاولمال  یسالالوراغ-  سالالؤزو  اؤز  آنجاق، ده
  - زامالالان.  ر یجکالالدهیالال لمالالهیب  آچالالا  ینیر یغیج  اؤز   و   بیالال قالالالمییک   یدچیالال تقل
 اؤز  هیدئمه  نیسالتار   مامآ،  ر یاونودوالجاقد  دوشالوب  زدانیآغ –  لدنید زامان
،  ی لریناون،  یلرینسالالس نالریاولو  بو  ده هله،  یک   اراقیباخما بونا.  وار   سالالؤزو 
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یالالنالال ر یالال عالالطالال   نالالیالالنالریکالالالمالال  یالال داد  یلالالر   نالالیالالن الریقالالوشالالالالالالمالالالا  نیالال سالالالالالالتالالالار ،  ینالال الر
یمصراع  . قیر یداد ینیداد  اونالرین،  ور یدو ، ییر نلهید نداالر
  قی لیجیارادیالالال   اونون،  نائالالالده  لیالالال تمث  ینیاسالالالالال یالالال دون  شالالالالالعر   نیسالالالالالتالالالار   بورادا
 نئچه  ر یب رنیائتد عکس یلرینتیخصالالالالوصالالالال   یو هیسالالالالج نینیسالالالال منظره
 :یدوشرد نهیئر ی،  توخونماق  نهیشعر 
 انیال ازمالایال   حالاقالدا  الر داغ،  منجاله.  اولونور   مراجعالت  چوخ  زدهیشالالالالالعرم،  االرداغ

  شی گئن  سالالالالالؤزو  داغ  چونکو .  وخالدور یهئچ  دهبلکاله.  ر یآزد  چوخ  ز یمیشالالالالالاعر 
  حالالالاقالالالدا   وطالن  نالالالدهیال شالالالالالعالر   جالالالانیال آذربالالالا.  سالالالالالمالبالولالودور   وطالن  نالالالدایال مالعالنالالالاسالالالالال 
یداغ.  دور وخیشالاعر   -قیعاشال  انیقوشالما  قوشالما، شالاعر   انیازمایشالعر    ز ی مالر
  سالالالالالؤزو  آتاالر ،  یواسالالالالال ها  قیعاشالالالالال ، یاتیبا، یماهن،  ر هقد لنینسالالالالالتهای  حاقدا
،  شماقیدان  ال غدا. شالر یشمیدان  ال الرداغ  زامان -زامان  لر شاعر میز یب.  ر یوارد

، داغ.  ر یدشالالالالالمالاقال یدان  ال نازامال ،  لالهخیتالار   ؛ر یدشالالالالالمالاقال یدان  لالهوطن،  ال انسالالالالالالان
، کیلوکسالالکی،  قیاوجال، داغ. ر یدیناجاغیغیسالال ، یئری  نانجای  لریندیگای
، سالالالالالو   زدایمیاتیال ادب  قیآرت  داغ.  ر یدیرمز  کیال لیرلیسالالالالال   و   دؤزوم،  غرور ،  وقالار 
 . ر یاوبرازد یعیبد ر یب لنینشلهای تئز  – تئز مییک  ز یدن،  گوندوز 
 او .  ر یدشالالالالال یلمیچئور   نالهیر یب  نینلریو یموت  نینلریشالالالالالعر   نیسالالالالالتالار ،  الر داغ
 یلیسالالالالالئوگ  ر یب  آنالردا،  الردامقالام  مختل .  ر یائالد  مراجعالت  تئز -تئز   االرداغ
  االر داغمییک   وطن،  یمیک  وردی، یمیک  آرخا ر یب، یمیک   دوسالالالالت ر یب، یمیک 
  لیال اشالالالالال یال ،  ینیز ایلریندیال گای  االردایال قالا،  آچالانالدا  سالالالالالؤز   الردانداغ  او .  توتور   اوز 
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یال بالوالق  نوئالره  جالالالان  لالرهیزمال  یالنالالال شالالالالالعالر   اونالون.  گالؤرور   گالؤزونالو   نالر  الر داغ  دهلالر
  شالالالالالاعر   و   ر یلشالالالالال یانسالالالالالان الریداغ  اونون.  اولونور   وصالالالالال ،  گؤروملو ،  یجالانل
  وک یبؤ  او .  ر یشالالال یدان ال انسالالالان  ر یب  یملیسالالالئو  چوخ  و   مدرک  و  ز یعز  یسالالالانک
 و   یسالالالالالئوگ  االرداغ  اوخوجودا،  آچالالاراق  سالالالالالؤز   الردانداغ  لالالهمحبالالت  و   هوس
  مالده یز یب  یواسالالالالال هالاداغ،  یک   دهلرینال شالالالالالعر   اونون.  ر یادیال او   یسالالالالال یح  محبالت
 . دولور  زهیمیرلر ییج
 نفس ر یب چکسه  نوندایقو  لیاشیمیک 
 !الر داغ  آ   چاغالر  یسنهیس عؤمور  ر یب
 

  ی نال یالیال لال نیال لالکال ایال   نالیالنلالریکیالالال لال لال گالؤزه  وردونالونیال ،  او .  اوغاللالودور   الر داغ،  سالالالالالتالالالار 
 چالالالکیال چال   ر یال بال   نیال مال ،  یواسالالالالالال هالالالاداغ.  ر یال بالالالدیال تالالالاپال   اوراالردا،  گالؤروب  داالرداغ

، ندانیآخار   نینالرییچا  داغ، دورولوغوندان بوالق  ر یب نیم، قوخوسوندان
 لرینمئشالالالالاله،  نالدنیلید  نالریایال قالا،  نالدنیسالالالالالسالالالالال ،  نالدنیهنر   نیندره  ر یب  نیم
 یعاد. ر یوادها ننتؤره  لردنکیللگؤز  چوخ  ر یب…   و  ندانیسالال یماهن لیاشالال ی

  لهکیلبئله.  یواسالالالال ها داغ  ر یدینفسالالالال   دوغما نیداغ  یجانل،  لییدئ کولک
،  لهیا  روحو  انسالالالالالان.  ر یدیجوهر  عتیطب. ر یدیاسالالالالال یما لر کیللگؤزه واهابو 
 مانقل واداها  او . یواسالال هاداغ ر یدقیوارل ر یب  قووشالالدوغو  ینننیجا  عتیطب
پالالاغالالا.  ر یوارد  ینفسالالالالال   نالریداغ  نوئره  قیاراشالالالالال یالال   لرهکیالال لدوزن،  برکالالت  تور
یالقیای اونون گونونو  –  عؤمور ، چاتان  باشالالا-ایبو  ندهییَاته  دهلرینکند، نداالر
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. ر یدیاناشالالالالمالی  جور  باشالالالالقا االرداغ یک   ر یدیعیطب،  اوغلو  الر داغ  رنیکئچ
.  ر یدیسالالالالال یسالالالالالئوگ  اشالالالالالالامالاقیال ،  ر یدیسالالالالالئوگ،  دور رو ،  الر داغ  اوچون  اونون
 کور ،  لرینبالالالابالالالک  الر داغ.  ر یدیرمز  ارکالالالان،  رتیغ،  کیالالال زلیتم،  قیلصالالالالالالالاف
. ر یدمکالالان  ر یب  یییئرلشالالالالالالدی  نینالریقالالاال   نمالالاز یآل  …لرینینب،  نالریاوغلو 
  آرزوالر   دههالالم،  زامالالالان  هالالم،  وطالالن  هالالم،  خیالال تالالالار   هالالم  اوچالالون  شالالالالالالالاعالالر   الر داغ
 :ر یدقیوارل ر یب  مقدس الر داغ اوچون اونون: سؤزله ر یب. ر یدیییبئش

 نیستلسمه چوخ لر ئلیَاسن نییدئ
 یالردادغدا بو   یوار   نیمیغیوارل
 نیباغچام اتیح چنای سو   مدانیقان
 یالردادغدا بو  یبار ، یهرهب هر 
 
 نیدر  باخسان سن نایر یغیج ر یب هر 
 لرینز ای  اقیآ نیشیکئچم ارسانیدو 
 نیار ،  دیگای هر  شیلمیچئور  خهیتار 
 .یالردادغدا بو  یمزار   اولموش داش
 
 
 ر یشآ ولیر یب نیم ندانیر یغیج ر یب هر 
 ر یداش  وکونو ی نیعصر  ر یب ر یغیج هر 
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 ر یاشی ازلدن، الر داغ بو  ده ز یزسیب
 . یدادالرغدا بو  یباخار  نینایدون

 
؛ای سالالالالالو  دنلرینسالالالالالتکای، دنلرینگؤتوردوک –  گؤروب نینانسالالالالالا،  آرزوالر   چر
؛یال   لالالالهایال یرلالریال سالالالالال   نالیالنیاسالالالالال یالالال دونال   چایال   اونالون   نالالالدانیال غال یال وارلال   یمالعالنالو  وغالروالر
 و   النالار قول،  النالار بوداق  گونالدن-گونو   نالدایغیشالالالالال ای  نینلریدیال اوم  ؛النالار نالاقیقالا

یولی  عؤمور ،  بینالدیدیآ  ینییمنل اونون  نه  آرزوالر  بو .  سالالالالالاچار  قیشالالالالال ای ناالر
 اوچون ایدون،  اوچون  تیبشالر  دهرقده  او   ر یب،  اولورسالا یانسالان  و   یویدون  ر قده
. للشالالالالرلر گؤز داهادا  شالالالالندهسالالالالسالالالالل  ال الریآرزو   نینالریباشالالالالقا.  اوالر  یگرکل
.  آرزوسالالالالو   قیلانسالالالالان  وکیبؤ   :ارانار ی  آرزو  ر یب  وکیبؤ   قووشالالالالاندا  آروزالرا،  آرزوالر 
  لر گون  آغ  اوزونالاله  قیلانسالالالالالالان،  زامالالان  اوالن  نیچ  بیالال لیچئور   قتالالهیحق  آرزوالر 

. ر یدعالالالم  ر یب  کیالال رومالالانتمیعالالال  آرزوالر   دهنیشالالالالالالالاعر   میز یب.  ر یگولومسالالالالالالاله
 قوش  اوچان  سالالالماالردا  یماو ،  ندهیعالم  الر زوآر   او  ..ر یدلگؤزه،  ر یدنیر یشالالال 
  اوشالالالالالالاق   انیالال اشالالالالالالایالال نجالالهییاوره،  اوالن  آزاد  الردانیغیقالالا  بوتون،  ینیغیآزادل
 روحونا، نهییاوره انسان، ینیغینلیدیآ سو   نوئره جان  عتهیطب،  ینیغیصافل
یآرزو  او . ر ییسالالالتهای اشالالالاماقی ینیغیشالالالادل نجیسالالالئو   نیلهیچ قیشالالال ای   ندا الر

 گوج  لردنکیللگؤز اوچون  اولماق یسالال یجارچ کیلخوشالالبخت،  سالالعادت
الراق  بیکئچ  الردانتوفان، الردانرغایقاسالالال ،  بیگر  نهیسالالال   لرهکیلنیچت،  آ
یال اولالالالدوز   بالخالالالت  لالریالنسالالالالالئالون   ی لالرغالم.  یالیالر سالالالالالتالالالهای  قالوووشالالالالالالالدورمالالالاق  ینال الر
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.  ر ییاشالالالای لهاییعشالالالق  اوخوماق  یسالالال نغمه یسالالالئوگ،  لمکیسالالال   لردنک اوره
. ر یآت  جالان هیال رنمالهیاؤ   ینیسالالالالال فلسالالالالالفاله  اونون،  بیال وار   هلرینال کیال نلیدر  نیاتیال ح
 اتیالال ح  اونون  آچمالالاق  ولی  نالالایاسالالالالال یالال دون  حکمالالت،  دوشالالالالالونمالالک،  مالالاقیدو 
 لهاییعشالق الر قیلیاخشال ی، یشالانلین نجیسالئو ،  یسالوراغل  محبت. دیر یآمال
 .  اولور  یانسان  و  بینج دا  آرزوسو  حاقدا  و ز اؤ   نیشاعر  ارادانیبیاز ی

 اوچون  آتماق جان ومهیاؤزلو   اؤزوم
 .  یدیقاال  میز ای ولالردای تک ولچو ی

 اوچون  اشاتماقی تک  اؤزوم،  اؤزومو 
 .  یدیقاال  سؤزوم  دوداقدا، لدهید هر 

 
،  اشالالالالالالالامالالاقیالال   لردهک اوره،  آرزو   مقالالدس  و   وکیبؤ   ان  اوچون  شالالالالالالالاعر   منجالاله
  ن یشالاعر .  آرزوسالودور   لمکیچئور   هینغمه دوداقالردا،  سالساللنمک  لردهلکؤنو
 بو   یک   قیاز ینه.  اولور   قوووشالالالالموش نهیییاؤلمزل او   اولورسالالالالا نیچ  آرزوسالالالالو  بو 

 .  اولمور   قسمت چوخونا  سعادت
 بو .  م؟«ییدئ  مالالهیک مییدرد: »وار مییدئ  ر یب  بئلالاله  دا«تورات»  کتالالاب  مقالالدس
  کیالالال لالالال یالالال بالالال ،  لالالالریالالالنمالالالتالالالفالالالکالالالر   وکیالالال بالالالؤ   لالالالهایالالال الریچالالالاالر   مالالالخالالالتالالاللالالال   فالالالادهایالالال 

یمکال  نینالریاوسالالتا  سالالؤز ،  نینلریصالالاحب   شالالعر .  ر یدشیلشالالمیابد  نداالر
کیاسالالالالال یال دون   لردندوشالالالالالونجاله  و   و غیدو  بو   ائلاله،  سالالالالالهای  لر نالامالهشالالالالالکالایالت ینالدا
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 –  احالوال  بالو ،  چالوخالو   نالیالنلالریا الر   نیال ز یال مال «یفضالالالالالولال »  اولالو .  ر یال دشالالالالالالال یارانالمال یالالال 
 :یسانک ر یدیانعکاس یعیبد  نینهیروح

 سکون یب دوران،  رحمیب فلک،  پروایب  دوست
 زبون  طالع، یقو  دوشمن،  وخی همدرد،  چوخ درد
 گرم  قوش آفتاب،  لیزا دیاوم  یهیسا
 دون… ر یتدب  یهیپا، یعال ادبار  یرتبه

 
، ییپا اتیح  لریندوشالالونن  ندنیدر ،  لرینر سالالئوه انسالالان،  لرینکئشیغیقا
یاوسالتاد  سالؤز  وکیبؤ   باشالقا.  دور اولموشال  الر یآغر یانسالان  وکیبؤ   دا  نیز یمالر
ییاز ی   وک یبؤ .  قیر یراسالالتالشالال   تئز -تئز   مضالالمونالرال  بئله  دهلرینشالالعر  و  نداالر

  ب یالالال انیالالال   هیالالال ئد  -هیالالال ئد  رامیبالالالاخ  نالالالدنیسالالالالال پنجره  غم  ایالالال ایالالال دون  ز یمیصالالالالالالالابر 
 نالمالاق  آ ،  درد  وکیبؤ   َان  ادایال دون:  ز یمیلیال جل  رزهیم  اؤلمز .  ر یشالالالالالالدیلمیاخیال 
  الر مضالمون بو   ندایاتیادب ایدون. …  ر یشالدیمنهیگؤ   شالهیهم هیئد –  دیر یدرد

 .  ر یدبیلینشلهای بول-بول فورماالردا، لردهمیچیب  مختل   اولدوقجا
  نامه شالالکایت دهیشالالعر  یآدل  «ادایدون نیدرد آدام نیدئسالال  مهیک »  نیسالالتار 
کتر ک نینیبند هر   نی« یلبئش» بو .  ر یشالالالالالعرد  یلکارا  تارمایقا  یسالالالالالونوندا
، ادایدون  دار . نایباش نالریقیارامازلی  ر یلیرپیچ  ؛ر یدرمانجیق یسانک  مصراع
 آلچاق ؛اودوب  دوغرونو  االنی؛بیباس  یآغ  قارا: اولوب  اقیآ-باش  یشئ  هر 
 و   قیلپاک، کیلبینج،  کیلیشال یک ، غیرت،  دوسالتلوق  ؛بیینیم یاوجان
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 یسالالالالالانک؛  توتولوب  نالایآزار   قیلیسالالالالالار   ایال دون  ؛ر یبالدیخیچ  پوچالا  قیلصالالالالالاف
 یکال ایال ،  ورانؤ د  ؛ر یال بالالالدیالیالیال سالالالالالالالار مالیعالالالالال   بالوتالون  یسالالالالال ههالو  نیال لال یال ز یال قال -پالولالون
 ناله.  ر یدیورانؤ د نالریدوز -دلاله،  نالرییلالداقچیر یف،  نالریالتالاقیال ،  لریناوزلو 
 ندهیسالال نهیسالال   نیشالالاعر ، یک   ر یداوزدن بو   !زمانه بو  ر یدنیرکیچ نه، جر هبیع

 :اونسوزدا، ر یدیداغ، ر یدید  اونو  لر فکر، ر یائد  قوور  سؤزلر 
 دؤنوبدور  اشای اوزده  بیآخ نجیسئو 
 دؤنوبدور  داشا بیییبرک لر ک اوره
 دؤنوبدور  باشا  اقیآ، اغایآ  باش
 خطا سؤز ، ز یرسیهد عار ،  اوجوز  وجدان
 ادا؟یدون نیدرد آدام نیدئس  مهیک 

 
 نیاخی َان، یولداشالالالال ی، یرداشالالالال یباغ  سالالالالؤزونو  ک اوره،  ینیدرد یآخ انسالالالالان

  دیر دؤوران نئجه بو ،  ر یدزمانه نئجه بو  بس.  بؤلوشر  لهاییرداشیس یییلدیب
 یوا،  هاللالالاله.  وخالالالدور یال ینالالالامال ایال   بالئاللالالاله  گالؤزه  سالالالالالول،  گالؤزون  سالالالالالالالاغ  یحالتال ،  یکال 

 :بئله  باخ. ایاشای ندهیچای اؤز  ینفاجعه بو  انسان،  یرکیاونداد
 

 ر ینید یک  ر یآچ  صؤحبت عدالتدن
 ر ینیکسید دنعدالت  اؤزو   آمما
 ر ینیم میک  نیآت قدرت  اراقی الده
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 جالدا «ستار » دؤنور  راقای اوزدن
 !ادایدون نیدرد آدام نیدئس  مهیک 

 
 اولالالالدوغالالالو   الردالیالالال نالالالاغالالال ،  لالالالر نیالالال لالالالمالالالهیالالال بالالال   هیالالال دئالالال   مالالالهیالالال کالالال   هالالالئالالالچ  ینالالال یالالال درد
یرداشیصالالبمییک  ،  راالراهاالرا…ولی، سالالوالرا،  داشالالالرا، االرداغ،  والرایقو ،  ناالر
  یلرین درد،  توتورالر  اوز   نایاسالال یدون  سالالؤز  سالالهیلراشالالاعر.  لر شیمدئمه  یک  لرهنه

، اندآ  یغیاندی بیشالالالالال یآل  ندهیچیا، ده شالالالالالاعر   میز یب. کؤچورورلر  الرامصالالالالالراع
  ق یعاشالالالال ، نایاسالالالال یدون ائل،  واختدا  یییلندشالالالالعله ندهیسالالالال نهیسالالالال   یسالالالالؤزلر
؛  اوز   نالالالهیال صالالالالالنالعالتال    سالالالالالالالاز ،  بوکوب  ینال ییال اوره  نالالالایال سالالالالال یانغال یالالال لرین«یکرمال »  توتور
  ی شالعر  «نیگلسال دئ». ر ییسالتهای  سالؤندورمک  اودونو   ندهییبئشال  نینالریواها
 یداخل،  یتمیر ،  یسالالالالالؤزلر  نیشالالالالالعر   بو .  دوغموشالالالالالدور   دنهیال روح  احوال  بو 
 و   غو یدو  شالالالالاعر  دهشالالالالعر بو .  دیر یماراقل چوخ  مضالالالالمونو ،  یاسالالالال ینتوناسالالالال ای

. ر یدشیلمیب   رایجانالند ال قیباجار   مضالالمونو   یییدسالالتهاییلریندوشالالونجه
، یسالیسالتم هیقاف،  یتمیر   نیشالعر  بو  اوالن ونغدول  و  یتوتارل جهتدن یعیبد

  ین یر یب-ر یب،  یغیلیبالالاغل  نینلریبنالالد،  یبؤلگولر  و   اؤلچو   نینالریمصالالالالالراع
 قیعالالاشالالالالال   مختل   یسالالالالالالانک  شالالالالالعر .  لر ریدشالالالالالال یلمیب  ایالال تالالامالالامال  یاخشالالالالال یالال 
یال نالوت  نالیالنالریواهالالالا یال خالالالال،  نالالالدانالر   یقال یال مالوسالالالالال   ر یال بال   هالؤورولالمالوش  نالالالدانالر

، ینالال یالالیالالیالال لالال یالال تالال ایالال   نیالال تالالمالال یالال ر ،  یالالیالالیلالال نالال یالال گالالرکالال   یداخالاللالال   بالالورادا.  ر یالال دیپالالالارچالالالاسالالالالالال 
  بالرابالر   لالالالهایال یبالؤلالگالولالر  مصالالالالالراع(  3+4+4)  نائالالالده  فالالالادهایال   ینال یالیالیال لال نال یال کسالالالالالگال 
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 یشالعر «نیگلسال دئ». ر یشالدیشاللنمای ندهیئر ی–  یئرلی، یسالتمیسال   لنمههیقاف
 قورولوشالالالالالونالا  بنالد لرین«یوانید»، لر «مخمس» نالدانیمیبالاخ  دوزومو   مصالالالالالراع

پالالاز   نالریقوشالالالالالمالالا،  اسالالالالالالالاسالالالالالالنالالاراق   نینلریبنالالد  ینجیر یب  یلهیالال قالالاف  چالالار
،  لالالالهائالتالمالالالک  فالالالادهایال   مضالالالالالمالونالو   ر یال بال   دیالالال واحال ،  بالنالالالد  اوچ،  ال یالنالمالالالاسالالالالال تالکالرار 
  لنمالاله هیالال قالالاف  ر یب  یئنی،  بیالال ارارالنیالال   قورولوشالالالالالونالالدان  یعیبالالد  نالریقوشالالالالالمالالا
  ی شالاعر.  ر یشالدیلمیب ارادای  یفورماسال   شالعر  ر یب  یماراقل،  ال قورماقمیسالیسالت
،  الر ینتیرپیچ، الر قیر یچقیه یداخل،  یسالال لمهیدئشالال  لریندرد  دانیسالالارسالال 
، انانی،  دوشالالونن،  شیگلم جانا  اوزوندن سیپ  نینایدون،  الریعذاب  عؤمور 
 ینیعکسالال  یعیبد ز ؤ ا شالالعرده بو   یلرسالالکسالالکه یداخل نینانسالالا ر یب سالالئون
 :ر یشدیلمیب تاپا   لدهیشک  یماراقل و   ونغدول چوخ

 نیسدوشمه تئلدن نیال،  کؤکدن  نیساز 
کیباش  یدقال نه گؤر   !قیعاش  قال یمدا
 یمدیچاغ اودلو  امانی  شامیشمیآل
 !قیعاش آلمیییاوره ندانیاخیر یب
 مایادی دوشوب کرم ئردهیامانی

 !قیعاش حال مندن بیآل یدرد  یاصل
 رمیلمیب ده  اؤزوم هئچ میگونده نه

 !قیعاش چال  یواسهاغم  بوگونومه
 مدههنیس  وار  یاراسی نیمحبت
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 !نیگلس دئ انانالرای  اودونا  عشق
 مدایباش  وار  سئودا ر یب باخماز   سؤزه
 !نیگلس دئ قانانالرامییاحوال

 
  نالیالن الریواهالالالا  «یکالرمال »،  سالالالالالالؤزلالر   بالو ،  الر مصالالالالالالراع  بالو ،  یکال   ر یال گاللال   ائاللالالاله  مالنالالاله
 خالق، نینیاسالالالال یدون  قیعاشالالالال  او .  قوپور   ندنیقلب  نیشالالالالاعر   لهاییعتیمشالالالالا
  رو  ،  یجیوئر   جالان،  گلن  سالالالالالوزولوب  نالدانیبوالغ  بوللور   نینیغیلیجیارادیال 
 یسالالالالالالالانک  قجالالایانالالدیالال ،  کجالالهیدلالال رؤو ک ،  دورولالالدوقجالالا،  لالالهایلر نغمالاله  یجیوئر 
 یسالالئوگ.  قووشالالور   نایاسالال یدون لرینسالالئون،  یاسالال یدون.  ر یلشالال نغمه، ر یزلشالال یتم
یال فالرهالالالاد  الریقالهالرمالالالان  اؤلالمالز   نالیالنیاسالالالالال یالالال دونال  یال مالجالنالون،  نالر ،  لالریالن کالرم،  نالر
،  نالالدایسالالالالال یانغیالال   لرینکرم  ینیملهم  او .  ر ییسالالالالالتالالهای  انمالالاقیالال اودال   یغیانالالدیالال 

یال مالجالنالون یال فالرهالالالاد،  نالالالدایال ادیالالال فالر   نالر   عالؤمالور   اونالالریالن.  ر یال تالالالاپال   نالالالدایال عالنالالالاد  نالر
یداسالالالالالتالالان ،  شیلشالالالالالمیابالالد  نالالدایسالالالالالالالاز   نالریقیعالالاشالالالالال   نائالالده  ومنترن  ینالر

 بو ،  یلرسیح  بو   شالالالالالالاعر .  ر ییسالالالالالتالالهایبوراخمالالاق  ینییاوره  واالراهالالایقلیانیالال 
 لالالدهیشالالالالالک  ر یب  یجیر ینالالانالالدای  و   نالالاینجالالاسالالالالال یدیالال آ  یلردوشالالالالالونجالاله  و   ومیدو 

یاوخوجو   .  ر یدشیلمیب رایچاتد ناالر
 معالاصالالالالالر   اونالرین،  قورولوشالالالالالو   یعیبالد،  مضالالالالالمونو   نینلریشالالالالالعر   نیسالالالالالتالار 
 چا   نینلریشعر  اونون، یفکر تام حاقدا یموقع  یک   ندهیشعر   جانیآذربا
 یاؤتر  من.  اوالر   مالکلالهیسالالالالالؤ   دوزگون داهالا،  سالالالالالونرا  نالدانیلمالاسالالالالال ییایال   اولوب
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  ر ی ب  حاقدا  اونالر ،  بیسالالالالالال نظر  نهیسالالالالال نئچه  ر یب  نینلریشالالالالالعر  اونون حالدا
 .  بئله ر یب کیلهله.  میدئد سؤز  نئچه
  ینال یال الال ،  ر یالیال الوز آر   اتیالالال حال   شیال بالزنالمال   ال قیال لال یال جال یال ارادیالالال و   عالؤمالور   اوزون  سالالالالالتالالالارا
 .رامیخیس
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لوو نینیسنغمه : ی صالح عمران کولهی آ  کار نغمه   دؤنن  ال،
 
 آنام
 یس د  اوستونه نیمیلید

 سؤزلر   کلمه –  کلمه
 یردیگؤ   شعر 
 یندیا

 یلرگول یرلیعط  غم  نیآغاج نیگوله –  آغالر 
 ر یاراشی نایاغیآ

 ی صالح عمران
 

 و   یکیر یسالالالالات  و  شالالالالاعر   یهرتلؤشالالالال  ایدون نینرایا ز یماؤلکه  یصالالالالالح عمران
  یر یب  دنلرینال نالدهینمالا یرلیهد  و   یگؤرکمل  نینیشالالالالالعر  جالانیآذربالا  معالاصالالالالالر 

 ومالرال یدو  یئنی او   ،یباخد ال شیباخ  یئنی اتایح انسالالانا،  ا،یایدون او .  یدیا
،یالال دو   نیدر   گؤزلالاله،  قیآچ  یلرحالالاد الاله  گلن  نالالایبالالاشالالالالال   وردونونی  دؤرونون،  دو

ییاشالالالالالانتیال   ،یقالاوراد  لالهیا  دوشالالالالالونجاله یدوقیال دو   ،ینالر   ا رلرده  یعیبالد  ینالر
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  یئن ی  ،یسالالالالالسالالالالالل  یئنی  اتالا،یالال ادب  یللید  فالارس  و   جالانیآذربالا.  یردیجالانالنالد
.  یلدیچئور  گوزگوسالونه  یعیبد نینعمرا  ز یشالعرم. یشالالدیباغ ا رلر  یلنفسال 
 ر یسالالال  ال شیباخ  ر یب  یئنی ینایدون. وروقیدو   و  گورور   اؤزوموزو  گوزگوده او  ز یب
 .قیر یر یمعناالند دنیئنی یاتیح  ک،یر یائد

یالنالالال طالنالز   ،یصالالالالالالحال   عالمالران ،  اوزونالالاله  نالیالنیسالالالالال زمالالالانالالاله   دهلالر   ک یالالال ر یال لال   گالولالالالدو
، دؤرونون  ده،لرینشالالالالعر  ،.  یائتد  ترننوم  ینینجا  روحونو   نی اتیح گولوشالالالالو   او
، و  یرندیاؤ   اؤزوندن  یخارتدیچ ناقدانیسال   اوساللوبوندا لرینیچقیتوف  اونو

 اؤزونون  لالالهکیالال لبئلالاله.  یردیلشالالالالالالدنیئتگی  نالالدهیمکتالالب  نیمالنصالالالالالرالالالد  و 
یمایسالالالال   اونودولماز   نینسالالالالاحه بو  و   یاراتدی  اوسالالالاللوبونو   کیر یسالالالالات   ندان الر
      سالالالالاحه  بو   دا  ال الریرمایآراشالالالالد  و   الرییاز ی یکحاققیندا  رایسالالالالات او .  اولدو 
  ت یفعال یؤنلی چوخ بو . یسالالالالالالالالاچد  قیشیا ولونای نالریشانیچال ندهیزر اوه

  رانیا  اونو   و   یردیقالالالازانالالالد  اوغور   نالالالدایاسالالالالال یالالال مق  اؤلکالالاله  هیالالال یصالالالالالالح  عمران
 ایالال ایالال دون  ،یائتالالد  داخالالل  نالالایراسالالالالال یسالالالالال   الریمالالایسالالالالال   یگؤرکمل  نینیاتیالال ادب
 .یردیتدیتان

 هلرینشالالالالعر  کیر یل او .  یدیا  صالالالالنعتکار  مالک  تهیشالالالالخصالالالال  ر یب نادر  عمران
،کؤنول  آلچالالاق.  یردییبنزه ،  نجالالهیا  لو   ر ی ب   یشالالالالالر   ،یلقلالالب  وکیبؤ   روحلو

  ر ی ب  و  یدیایسالالالال آبده یجانل نیغیانسالالالالانل او   دوغروسالالالالو  داها. یدیا انسالالالالان
،  نینیچیا.  یدیالال ا  صالالالالالفالالا  پالالارچالالا ینالال گؤز   یلشالالالالال گون  دورولوغو  اراق،یالال پالالارال  دهلر
یالنالالال شالالالالالالعالر   او .  یردیال جالالالاالنال   کاللالرهاوره  بیالالال آخال   یغال یال شالالالالالال یا  نالیالنیمالحالبالتال   دهلالر
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،یال چالکاللالنال یال چال  یالنالالال گالولالوش  ر             پالالالارالق  لالریالنگالؤزلاللالیالالالک  یغال یال وارلال .  یلالنالالالدگالول  دهلالر
 .یدیایسلوهیج
  ب، یال لیسالالالالال   یکالدر   –  غم لردنک اوره  ،  لالهیا  یلرگولوش  لاله،یا  یصالالالالالفالاسالالالالال   او 

  جالنلالره کیالالال گالؤرونالمالزلال   بالئاللالالاله،  اؤلالومالو   ب،یالالال ر یال النالالالدقال یال شالالالالالال یا  الریقیال قالالالاراناللال 
  یکالالالالالالالالالال   ،یآچالالالالالالالالالالاردمییک   الالالالالالالالالالالالالالالر یچت  نیقورشاغ یگؤ کؤنلونون.  یاردیقوواال

،  اونون کئچاله،  – کئچاله نالدانیآلت نینیطالاغ  انسالالالالالانالر    نینیصالالالالالنعت  شالالالالالعر
یاولماق انسان  و  دورولوب  بلنه، – بلنه نایغیشیا  :لر نیلسیب گوونه  ناالر

، پاقی  بولوتالر پاقی – ار  ار
 ر ییلدایپار   اولدوزالر 

پاقی  اوستونده نالریار
پاقی لر ک اوره پاقی – ار  ار
 ر ییلدایپار  لر کستیا
پاقی  اوستونده نالریار

، ،  اولدوزالر   لر ک اوره ، لر ستکیا  بولوتالر
  بالالالاخالالالانالالالدا،   اوزاقالالالدان.  یدیالالال ا  پالالالارالقمالییال کال   لاللالور یال بال   یتال یال شالالالالالخصالالالالال   نالیالنعالمالرا

 ن،یردیقال  بیشالالالاشالالال  باخا – باخا  لهیاغبطه  نایسالالال یلتیپار   نینیتیشالالالخصالالال 
  نینیبوجالالاغ  راقیق  للورونونیب  زامالالانالالدا،  نییدسالالالالالتالالهیا  بالالاخمالالاق  داننالال یاخیالال 

،.  نیردیلمیب  سالالالالالئزه  ینیییلمیک   اونون  چوخلوغونالالدان،  سالالالالالنین  دهئنالالهی  او
،  ال  اوچالون ،  سالالالالالنگالؤره.  یردیال قالالالالال   لالمالالالاز یال آچال   چالالالاتالمالالالاز   نالالالهیالیالیال لال لال گالؤز  بالو   اؤزو
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 اونون.  یخالالالارتمالالالازدیچ  اوزه  بئلالالاله  یدیالالال اولسالالالالالالالا.  رمیلمیب  ؟یمیدیالالال اواق 
ییاز ی ،یسالالالال دوشالالالالونجه –  ومیدو   ،یشالالالال یداوران   اولدوغو  دهلرینشالالالالعر   ندا،الر
 ال یالالال االریچالالالوخ  عالالالمالالالران.  یادبالالاللالالال   و   اوتالالالانالالالقالالالاج  مالالالهالالالربالالالان،:  یدیالالال امالالالییالالال کالالال 

  ده  لهیالر مسالالهیک   ش،یشالالمیقار   بیینایقا لهیا یلریبعضالال   ش،یدوسالالتالشالالم
، هرحالدا آنجاق.  اولموشالالالدو  رداشیباغ   ن، یغیلاوتانقاج اوزو .  یدیا  اؤزو  او
 خود  ایالال   زامالالانالالدا  بورونن  لالالهیایسالالالالال یلتیپالالار   نینییلالالهیا  وموشالالالالالالالاقی  نجالاله،یا
،تواضع همان زامانالردا،  النیآت  یسپرده  ز یپره  ندنییاوره     یشر  پاک، کار
  آمما  ؛یدیامییک   باهار  یغیوارل اونون.  یدیا انسالان انیشالالیباغ نجیسالئو   و 
گر    ن یگؤررد  ن،یدیاشاسای  اونونال  کؤنوله  کؤنول  ن،یدیاولسا  قییآ آز   ر یب سن  ا
 نینآتماجا ر یب  سالالؤزون، ر یب یلگولمه ن،یاحواالت یلمزه  ر یب  سالالایهانسالال  ،یک 
،گولر   نالدان،یغیلاوتالانجالاق نجالا،یآرد یدوداق  گولوش  گولمز   ب، یال قالاچ نالدانالر
  ندهیچیا اوچون  قورتارماق  اخای عتدنیوضالالالال  بو   او . یناشالالالالاردیاو  دهلرینگؤز 

  ک یالالال سالالالالال تاللالالاله  و   یتال یال ا  نالیالنلالریال  اونالون  گالولالوش  دؤنالالاله  بالو   ،یچالالالالالخالالالاالنالالالارد
 یگلرد ائله سالالالنه آندا ر یب…  یسالالالوسالالالارد  نایرپیچ  –  نایرپیچ  دهلرینحرکت
ینالالاقیجالالا  ینینجالالا  اونون  سالالالالالالالهیا  نالاله  یک   یکالالدر   کؤنلونون.  ر یخیسالالالالال   نالالداالر
  نی ننیجالالا.  یدوروالرد  اواشیالال   اواشیالال   دا  او   اتالالایالال   –  اتالالایالال   نالالهیبید  نینینجالالا
  سالالالن   رهیب –  ردنیب.  یالناردقیشالالال یا  یماسالالال یسالالال   سالالالوزولرکن  اوزوندن یغیشالالال یا
 :بیزلنیگ  کدر  دایبو  نه ندهییلنیدر  نینجیسئو  بو  یک  نیاردیدو 
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 ر یدوالن یلرکوچه
 ور یدؤ  الرییقاپ
 ر یخیچ لردنلهیپ
 غم
 ده  مجمعه ئکهی ر یب
 .ر یر یگت یپا منه  ،یآ
 
  یات یح نالریانسالان شالقانیچال  و  سالاده. ر یدیمیک   اتیح  یشالعر  نینعمرا
 و   ر یتصالالالو  دهلرینشالالالعر   و   یییسالالالئود  اونون.  ر یدیناغیقا  نینلریشالالالعر  اونون
،انسالالالالالالالان  یییائتالالد  ترننوم یقیلیآج  ه،لرینالال کیالال لنیچت  نینزمالالانالاله  الر   نالالاالر
، یال یآجال   دؤزورلالر یالنالالال غالم  نالالالا،الر یال زارافالالالات  ه،لالر   نیالیال لال نال یال ر یال شالالالالال   لالریالنفالالالهیال لالطال   ن،الر
 ندانیجیباشالنغ  نیخیتار .  رلر یر یلشدگؤزل  یانیدون  ا،یاشای  –  ایاشای  بیقات

، .  انسالانالر  ارادانی  یلرین روت  یمعنو و   یماد  نینایدون  ر هقد گونوموزه   شالعر
  ب ییال سالالالالالهمیمن  یا رلر  بو   اونالر .  ر یمعنالاالن  لالهیایغیوارل  اونالرین  صالالالالالنعالت،

گر   اولسالالون،  اولورسالالا یا ر  صالالنعت یهانسالال .  رالر یاشالالادی  نالریانسالالان ا ر  بو  ا
یایرؤ  ،یلرینسالتکیا  و   آرزو   دئمک  رسالایاشالاتمی  اؤزونده  یلرینحسالرت ،ینالر
 :اوالجاق هئچ. جکگئده بیتیا ندایتوزاناغ نیخیتار 
 لر یگم
 رالر یآچ  لرینئلکنی
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 ندایآه لرینر یفق
 :خود ای

 آروادالر  قوجا
 یمیک  راقالر یچ شیقورتارم ینفت

 ندایراغیق پنجره  اوتوروبالر 
 :ده  جهائله
 ر یگل بولود
 تؤکور  زهر مییک  تولوق
 قورخودان باغدا بو  چکیچ

 تؤکور  تر   دوراندا، سحر 
 :پارچادا بو 
 آغاجالر  لیاشی
 رالر یتان ده  شیمگورمه نیر یب ر یب

 ر یردیب یلید  نالریآغاج
 ر یدلیاشی-امی
 
. ر یددنلرینهیسالج  جایباشالل  نینلریشالعر  نینیصالالح  عمران  کیلیخلق
 یغیشیا  قیلانسان  ب،یاالنیما  روحوندان خالق ندان،یاتیح خالق  شعرلر  بو 

 ،یلریندوشالالالالالونجالاله  و   غو یدو   ان،یالال جالالاال  انینالال جالالا  خالالالق  ینینجالالا  الن،یسالالالالالالار 
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  ق یال لال یال جال یال ارادیالالال   نیال شالالالالالالالاعالر   ر یال بال   وغالورانیال   لالالالهیال ایسالالالالالتالکاللالریا  و   آرزو   نیال خالالالالالقال 
 ایالال وزمالالای  ،  لالالهیتحل  یادب  ر یب  هئچ  شالالالالالعرلر   بو .  سالالالالالوزولوبالالدور   نالالدنیسالالالالالوزگج
 ان  نینعمرا  یک  ر یدقوه  بو . رلر یلیب  تالاپالا  ولی  کؤنلوناله  خالالق  اولمالادان اجیال احت
یال جالالالانیال هال   و   حس  یخصالالالالالوصالالالالال   و   محالرم ینال ا ر   نهائالالالد  فالالالادهیال ا  ینال الر   ده  یلر
 .ر ییجاال  هلریندوشونجه و  غو یدو  نینالریاوخوجو   ب،یر یلشدیعموم
،لیتخ  اوشالالالالاق «،یمن  کیر یل» نینلریشالالالالعر   نینعمرا ،یدو   اوشالالالالاق  لو  غولو
 چیا  ،یقلب  مهربالالان  ،  ز یتم  ،  پالالارالق  ،  نیدیالال آ  اونون.  ر یدقیوارل  ر یب  یجیارادیالال 
  ب یال دیال ار   لالهگولوش  یلرکیال لسیپ  ،  یلرکیال بجرلیع  اوالن  ادیال   نالایاسالالالالال یال دون
  ، ی نالتال یال رپال یال چال   یلال یال داخال   ،ینال یال فالرتال یال نال   ،ینال یال غال یال آجال   او .  ر یال آتال   جالالالان  هیالالال ائالتالمالالاله  وخیال 

یچاخناشالالالالالما   میی دئ  لردنفادهیا سالالالالالرت ن،یگکسالالالالال  ده،  ائدنده  فادهیا  ینالر
،ینیقاچ دنلرینطرز   .ر یخیچ اوزه ناقیق سؤزونده ده،نینلح اونون آن بو  ر
یالنال غالم  ر یال آغال   دؤزولالمالز   ان  ،یآجال   ان  او  یال ینالتال یال سالالالالالالالارسالالالالال   یداخاللال   ،یلالر   ،ی نال الر

ییسانج   زارافاتا،   گولوشالالالالالالالالالاله،  و   ر یر یباشقاالشالالالالالالالالالالد  ب،یر یشدییهد  ائله  ینالر
  وک یبؤ   ان  نینعمرا  ن،یردیقالالالال  مالالالات  سالالالالالن  یک   یردیر یچئو   هییالالال نلیر یشالالالالال 
 :یردیلیب دهرهؤت گولوش  شدانییآغال او .یدیا بو  باخ گوجوده  ،یغیباجار 
 ر یبدیقال  معطل  غنچه،
 :ر ییدئ  اونا یئلی باهار 
 تلس آز  ر یب  ،  اوالر  گئج 

 یک  ر یردیآغ  ائله هاوا
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 ر یمستهیا  اوچماق  الر قوش
 !قفس دا  قالسا قیآچ
 
،  جوشالالالالالوب  بوالق، نار یقا یکیا  دؤشالالالالالوندن، نیداغ یکیا   نهیر یب ر یب  چاغالر

، ،  آرخ  قالوووشالالالالالالالار ،  دوغالرو   زلالرهیال دنال   الرا،یچالالالا  اوالر   ن یال بالوالغال   یکال یال ا  بالو   آخالالالار
 .یشعر  نینعمرا ر یالنناقیقا  ندانیقوووشاغ

یال بالوالق  بالو    لالالاله یال ا  یغال یال لال یال جال یال اردیالالال   خالالالالالق  ،نالیالنیخالالالالالقال   جالالالانیال آذربالالالا  یریال بال   نالر
،یدیسالالالال نهیسالالالال   یلنغمه  ،یقوشالالالالمال  ،یلیاتیبا  ان،یچاغال  سالالالاله،یا یگرید ر
،ترانه  نالریخالق یللید  فارس ،مثل لر ،یتیدوب لر  شینمبزه  لرله یتصالالن  لر
 بو  آنجاق  اولسالالالادا،  ینیع  یاسالالال یما ،یجوهر نالریبوالق بو . ر یدیسالالال نهیسالالال 
 ،الریچالاالر   معنالا  ،الریایال بو   اونالرین  ائالدنالده،  تظالاهر   دهمیچیب  یعیبالد جوهر 
.  اولونور   فادهیا  لهیا  یلرهیسالالج  مخصالالوص اؤزونه  نیلید  هر  ،یآهنگ ،یلحن
ینالال شالالالالالعر   جالالافالالارسالالالالال   نینعمرا.  ر یلنلوهیج  لالالهیا  یییللگؤز  اؤز   نیلید  هر   ه،لر
  نینیآنالاسالالالالال   ،یغیالوانل  فالادهیا  ،الریچالاالر   یقیموسالالالالال   نینیلید  جالانیآذربالا
 اونون.  دوشالالالالالور   یغیشالالالالال یا  نینیلید  آنالا  لشالالالالالنسالالالالالس لالهیایونتولریدؤ   ک اوره

 دهلرینشالالالعر   جانجایآذربا.  ر یر یلشالالالدنیر یشالالال   ینیلید نینلریشالالالعر   فارسالالالجا
 ،یلرؤنی  قورولوش یعیبد  نینیشالالالعر  فارس ،یلرکیلگؤزل نینیلید  فارس
 یعیبالد  قورولوشالالالالالونالدا،  کیال تسالالالالالتالهیا  –  یعیبالد  نینلریشالالالالالعر   ،یطرز   فالادهیا

 اؤز  نده،ییلرنگارن    نینلریفادهیا  توخونوشالالالوندا،  نینلریواسالالالطه  ر یتصالالالو 
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  فارس   باشالالالقا یلرینشالالالعر  یللید  فارس  عمران لهکیلبئله. ر یتاپ ینیعکسالالال 
 یشالالالعرلر  جانجایآذربا ده جهائله.  ر یر یفرقلند دنلرینا ر   لرینشالالالاعر  یللید
 یعیبد ر یب مخصالالالالالوص  اؤزونه لدهید یکیا هر  بونالر .  ر یددهتیوضالالالالالع  ینیع

 یکیا  ن،یتیال مالدن  یکیا  ،  نالدایغیلیجیاردیال   نینعمرا.  رلر یدمالالالک  اوسالالالالاللوبالا
 تالالاپالالا  ینیعکسالالالالال   دولغون  ل،گؤزه  یریتالالا   یقلیلیقالالارشالالالالال   نالالهیر یب  ر یب  نیلید
 :ر یشدیلمیب
 گول دسته ر یب
 الردااوزاق ر یانی راقیچ

 الردااوزاق ر یانی  اولدوز 
 وار  یسئوگ ر یب اولدوزدا هر 
 گول دسته ر یب دهیسئوگ هر 
 ر یعط  ر یب دهگول هر 
 کک ن ر یب ردهیعط  هر 
 شاعر  ر یب دهکک ن هر 
 
 گل دسته کی
 یدور  چراغ هر  در 

 سوزدیم یاستاره
 یعشق یاستاره هر  در 
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 یگل یعشق هر  در 
 یعطر یگل هر  در 
 یاپروانه  عطر  هر  در 
 یشاعر پروانه هر  در 
 
،  او .  اولموشالدور   یننه«سال  ال یل» اونون  ،یمعلم لکیا شالعرده  نینعمرا   سالؤزلو
 او   ب،یآپار   عالمه یرلیسالئح یرلیسال  اونو   ب،یآچ نهیسال نوه  نیسال نهیسال  کؤزلو 
 چاالن،  رنگه ر یب نیم  ینییاوره بیر یگزد ندایفضالالالالالاسالالالالال   الوان   -آل  نیعالم
  نالالده، یسالالالالال چشالالالالالمالاله  سالالالالالؤز   نالالار یقالالا  روحونو   بوکوب،  نالالایقونالالداغ  نغمالاله  ر یب  نیم
 ل،ید ر یب نیدیآ  و مییصالالالالم  صالالالالاف،  سالالالالاده، اونا  دورولدوب،  وندوروب،یو ی
  ال یر یآ  ندانیفضالالالاسالالال  نیعالم بو   و یبو   یغیلیجیارادی  عمران  ب،ییشالالالالیباغ
 .بییلمهیب
،خاطره یک ندهنهیس  یباغد وکیبؤ  لر
 یکئچد بولود دنلرینگؤز 
 یاغدی شیاغی
 منه اوخو  یاتیبا گل ننه« ال ی»ل
 منه توخو  نکیکؤ  ر یب الرال  یاتیبا
 لردنشیکئچم دئنه لیناغ
… 
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 ننه« ال ی»ل
 سنه قوربان
 انامی  مایقو 
، آچ  !عمرانام  من  گؤزونو
 

،  ساده،  بو  عمران   ل،ییدئ  ندنیسننه  ندان،یآناس تکجه  یلید  یجیآخ دورو
  نده یسالالالال هیحاشالالالال   نینتهرا  دوشالالالالموش، نیرگدید  قووولوب  ندانیواسالالالال ی وردی

یداشوطن  سالالالالالاالن،  مسالالالالالکن  لید بو   ال،ولی بو  او .  ر یشالالالالالدیرنمیاؤ  دا ندانالر
 الریاون  اولموش، شیتان لهیایغیلیجیارادی خالق  نیزنگ  لهیایسالالالال واسالالالالطه
 نالالالهیال سالالالالال حصالالالالالالاله  ر یال بال   لمالالالاز یال ر یال آ  نیالنیشالالالالالعالر  و   شیال مال مسالالالالالالالهیال منال   ش،یال رنمال یال اؤ 
 .یشدیرمیچئو 
  دنلرینال حالاد اله یاسالالالالال یال سالالالالال   یاجتمالاع دؤرون یغیاشالالالالالادیال   ،یشالالالالالعر  نینعمرا
 و   آب نینیعالالم  قیلاوشالالالالالاق  دؤرونون،  قیلاوشالالالالالاق برابر   لالهیا یسالالالالال رلنمالهیتالث 

یچالالاغ  نیلکیا  نینیییشالالالالالالالاعرل  عمران.  دولودور   ده  لالالهیایهواسالالالالال   نالالدان،الر
،یدشیداالنمیالال فالالا  دورلو   –  دورلو   فولکولوردان ینالال ا ر   لالالکیا  ر   یشالالالالالفالالاه   دهلر

  داها  ،نیاخی داها  نایاسالال یدون  اوشالالاق  و  ناقیاو  سالالاده، ان  نینیاتیادب  خالق
ینالالال نمونالالاله  اوالن  غونیاو    اسالالالالالتفالالالاده  چوخلو   لردندوزگو   دنجوملالالاله  او   دن،لر
 :ر یشدیائتم
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 اشارامی  من،  اشارامی
 اشارامی ،مییک  گونش
 سحرلر مییک  گونش
 آشارام  باغدان داغدان،

،  شالالالالالعرلرلاله  لگؤزه  و   یمالاراقل  بو  ییاتیال بالا  برابر  یعیبالد  نالرییاتیال بالا زدان،یمالر
  ه یال روح  –  احوال  یییتؤرتالد  نوعونون  قیلیجیارادیال   بو   روحونالدان،  نالدن،یعالالم
 :قوشموشدور  ینیشعر  چوخ ر یب ندهیر هاوز
 ایآ ر یدبیخیچ دانیم
 دانایم ر یدبیائن یآ

 ندایغیشیا یآ توزلو 
 .«یگئشد یناتدیاو  نی»آت
 
  ده  نینلرینغماله  کالار بسالالالالالتاله  ،  نینالرییمالاهن  خالالق  دهلرینال شالالالالالعر   نینعمرا
 یجیارادیال  ر یب  الردانیمالاهن  عمران.  ر یچالارپ  گؤزه  قیسالالالالالاچ  –  قیآچ  یریتالا 
 :ر یدشیلنمبهرهمییک 
 ر یلیآچ لر پنجره گلنده  سن
 ندهیتئل لرینپرده ر یینایاو  ئلی

 یلرلیم نین»پنجره
 .«یلرگول لیز یق ر یآچ
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  ر ی ب  بالاشالالالالالقالا  اوچون  عمران  یاسالالالالال یال دون  قیعالاشالالالالال   رغمالًا،  نالایسالالالالال یهالام  نالریبون
ینالال شالالالالالعر   نینعمرا  یرکیگل  ائلالاله  منالاله.  ر یادیالال دون  لننسالالالالالسالالالالال   لگؤزه  ان  دهلر
  ده لرینشالعر  نینعمرا. ر یدیسال یقیموسال   ،یشالعر  قیعاشال  ده  یریب  لردنو یموت
، رولو  مهم  چوخ لرینسس ،سس  دهلرینشعر  اونون وار  یک دهرسم  یسانک لر
پالالد  سالالالالالس  اونو .  ر یینالالایاو   رولونو   لرینرنالال   لرهعالالالم  لگؤزه  اونو   سالالالالالس.  ر یتر
،یر یچاغ  لرینسالس بو .  ر یچک نهیعالم  قیلنیدیآ ک،یلنیر یشال   ،گؤزللیک ر
 یچونک.  ر یدحالالالال  ر یب  یعیطب  بو   البتالالاله.  ر یدیبالالالاغل  الرال قیعالالالاشالالالالال   چوخو 
 یمالعالنالو  نیال رنالگال   و   نیال زنالگال   نالیالنیخالالالالالقال   جالالالانیال آذربالالالا  یاسالالالالال یالالال دونال   قیال عالالالاشالالالالال 
 انسالالالالالالان  نالدایغیلیجیاردایال   قیعالاشالالالالال .  ر یددئمالک  گوزگوسالالالالالو   نینیاسالالالالال یال دون
 ر ییالتامام  ینیر یب  ر یب.  قوووشور   نهیر یب  ر یب  یییللگوز   عتیطب لهیا  یییللز گؤ
یقالالات  نیدر   ان  لرینک هاور  ادایالال دون  سالالالالالؤزلو   –  یسالالالالالالالازل  بو    زلننیگ   نالالداالر
،سیح ،یدو   لر ،یچکلنیچ  غوالر ،یوئر   دایال ق  روحالا  ر ، یبورو   نالهیعطر   اؤز   اونو   ر   ور
 :ر ییبله نهیرنگ اؤز 

 محبت
 یردینیچال  ندایساز  نالری  قیعاش
 :ر یچک نایاسیدون  شعر  ،  یشاعر  یسنغمه  محبت
 ر یانی چؤلده  یسس  نیقیعاش
،یاوجال یسس  ر یانیاو   میشعر   ر



یلی   /    244 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

ی صدا نیسس بو  ینییاوره  او   :ر یآچ ناالر
 رمهچیا  من ینیسس  نالریقیعاش
 رمسرهمیییاوره  من ندهیسس  نالریقیعاش
 .رمدره  گول لیز یق ندنینفس  نالریقیعاش
  قالالاوزانالالان  نالالدنیمیعالالال  گؤزللیالالک  سالالالالالس  بو .  ر یزدیدن  یسالالالالالالالانک  سالالالالالس  بو 
 :ر یدیقیموس
 ندهیلیساح  نیسس بو 
، باغ لگؤزه  الردا باغ  الر
 لر وهیم  نیر یش  –  نیر یش
 ندهیلیساح  نیسس بو 
 ر ییگؤزله یمن یریب
 ر یلیآچ  دومانالردا  میلر ئلکنی
 
 ،نینیقلب  روحونون، اونون یآواز   نیغیعاشالالال   ،یسالالالسالالال   نیسالالالاز   کجهیگئتد  و 
 نینیسالالالالال هیال روح  احوال  جوشالالالالالغون  و   چالاغالر   نینلریدوشالالالالالونجاله  و   غو یدو 

 :ر یلیچئور  انینترجما
 ر یدالغاالنمییس  نیساز 

 ر ییهد داشا  دالغاالر 
 ر یجاالن
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 مییاوره میمن یندیا
 یمیک میگ  ر یب ز یسئلکنی

 .ندهیچیا نالریدالغا
  ندا یفورماالشماس  نینیصنعت و   یتیشخص یاجتماع نینیصالح عمران
 –  یادب  ،یغیاشالالالالالالادیالال   اونون  ده،  یریب  لردنعالالامالالل  انیالال نالالایاو   رول  یاؤنمل  ان
 –  80 شیبالاشالالالالالالم  دنلرایالل ینج  40  یمح بو .  اولموشالالالالالدور   یمح یمالدن
  دهلرایالل  بو .  ر یائالد  احالاطاله  رو ؤ د  ر یب  یاجتمالاع  –  یخیتالار   ر قالده  هلرایالل  ینج
 وکیبؤ   ده،لرینال سالالالالالاحاله  یاقتصالالالالالاد  ،یاسالالالالال یال سالالالالال   ،یمالدن  ،یاجتمالاع  نینرایا
 بالالو   ده  صالالالالالالنالالعالالالت  نالالجالالالهیالال ا  و   اتیالالال ادبالال .  ر یالال دشیالال وئالالرمالال   اوز   لالالر کیالالال شالالالالالال یالالیهد
 گوجلو   یزلریا نیدر  ان  بلکه  ش،یقالمام اوزاقدا ندنیر یتا   لرینکیشییهد
 عکس  اؤزونو   قیآرت  داهالا  لردهسالالالالالالاحاله  بو   لر حالاد اله  یاجتمالاع  لالهیایرلریتالا 
 .ر یدشیرمیائتد

  نیالال  یالال مالالحالال   یاجالالتالالمالالالاعالال   –  یادبالال   نالالالار یالال قالالالا  ،چالالالاغالالالر   ر یالال بالال   بالالئالاللالالاله  عالالمالالران
  ردهؤ د  بو   یتیشالالالالالخصالالالالال   یاجتمالاع  ،یغیلیجیارادیال   اونون.  ر یدیسالالالالال رمالهیئتی
 اونون حالدا ینیع.  ر یدشیرلنمیتث   یشالالعرلر فضالالادان بو   ش،یلشالالمنیئتگی

  دؤرده  بو .  اولموشالالالالالدور   رولو   یاؤنمل  نالدایارانمالاسالالالالال یال   نینفضالالالالالا بو   ده  اؤزونون
  ی مالالالدنال   ،یادبال   یجال یال آپالالالار   و   شیال مال نالیالنال تالالالا  چالوخ  ر یال بال   نیال ز یال مال اؤلالکالالاله  عالمالران
 بو .  اولموشالالالالالدور   دهعالقاله  خیسالالالالال   لالهیا  الریصالالالالالنعتکالار   ،یلرتیال شالالالالالخصالالالالال 
، ایدون  مختل  لر تیشالالالخصالالال  .  الر یدیا آدامالر  باشالالالقا – باشالالالقا  گؤروشالالاللو
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 و   مختل   ،یطرزلر  دوشالالالالالونجالالاله  و   فکر   ،یلرعالالالالم  قیلیجیارادیالالال   اونالرین
 نالادر   اؤز   اراق،یال سالالالالالالاخال  عالقاله  بونالرال   عمران.  یدیال ا  یتضالالالالالالادل  ده  بعضالالالالالالاَ 
  ین ی سالالالالال رهیدا نیننیدایال م   اشالالالالالامالایال  نالدایاتیال ح  یاجتمالاع  لالهیا یتیشالالالالالخصالالالالال 

 گؤروشالالده و  شیداوران ده،تیشالالخصالال  ر یب  یهانسالال  هر .  ر یشالالدیرمیلندشیگئن
 یمعنو  اؤزونون  قالالالابالالالارداراق،  الریاون  ب،یالالال سالالالالالئچ  یلرهیالالال سالالالالالج  یانسالالالالالالالان
 اؤز .  یشالدیلمیب  رایغونالشالدیاو  لهیایلچولرؤا ،یرلریهد یانسالان  له،یایعالم
،دوشونجه  مختل  ، رنگارن  ر یب بئله  ینیییلنم   ندنیچیا  الر شیداوران  لر
یالنالالال ر یال بال   –  ر یال بال   الریاونال   بیالالال ر یال کالئالچال مالییال کال   خال   ر یال بال   گالؤرونالمالز   و   یزلال یال گال   هلالر

  گؤروب،   جنهیالالال نالالالدیا  یصالالالالالالح  عمران  جالالاله،میفکر   میمن.  یشالالالالالالالدیجالالالاالم
،  آلچالالاق  دموکرات،  ان  نالالدهیچیا  لر تیالال شالالالالالخصالالالالال   میغیدیالال تالالان   وک یبؤ   کؤنللو
  ده  گؤره  بونالالا.  یدیالال ا  تیالال شالالالالالخصالالالالال   ر یب  یقالالدرتل  ،یللآمالالا  وکیبؤ   ،یکلاوره
 اؤزونالاله   ،یمح  ر یب  گالالانالالهی  بو .  یردیائالالد  فخر   اونونال .  یردیسالالالالالئو   اونو میهالالا

 بینصالال   آدامالرا چوخ  تیموقع خاص ر یب بئله.  یدیا فضالالا ر یب  مخصالالوص
 .اولمور 
،یالالال دونال   یریال آ  –  یریال آ  ،  بالالالاشالالالالالقالالالا  فضالالالالالالالادان  بو   عمالران ،قیال لال یال جال یال ارادیالالال   االر   الر
،  شیتان  لهیایسالالالال واسالالالالطه  یا رلر  لرله،تیشالالالالخصالالالال    ان، یاوخو  چوخ  او   اولور
یال اوخالودوقال   عالمالران.  یدیالالال ا  شالالالالالخال   ر یال بال   اوالن  یمالعاللالومالالالاتال   یاطالرافاللال    نالالالدان الر
  ،ی ردینهریاؤ   اونالردان.  یردیداالنیال فالامییک  یچیاز یال   و   شالالالالالاعر  ر یب یجیارادیال 
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  فالادهیا  الریاون  نالدا،یسالالالالال یاز یال   نالده،یشالالالالالعر   و   ر ییسالالالالالالهمیمن  یلرینکیال رنالدیاؤ 
 .یردیائد
  ی شالالالالالاعر  نهنال   وکیبؤ   یکیا  بوراخالان،  ر یتالا   گوجلو   ان  نالهیشالالالالالعر   نینعمرا

 یکیا بو   .رضالالالالالا  رسالالالالالول و   حکمت ناظم  م،ییل ائتمه دیق  لهیا یخصالالالالالوصالالالالال 
، اسالالالالالتاد   مثبت  چوخ ندایغیلیجیارادی  نینعمرا  صالالالالالنعتکار   وکیبؤ   شالالالالالاعر
 اونالردان  بلکالالاله  ب،ییالالال ائتمالالاله  دیالالال تقل  الریاون  عمران.  الر شیبوراخم  ر یتالالالا 
 رهیلشالدسالسال   لهیا ایدون  معاصالر   یلرینا ر   و  بیرنیاؤ   یلرینر یسال  قیلیجیارادی
 و   غو یدو   ب،یال لنهییال  یلرتجرباله  چوخلو   ب،یال لشالالالالال پختاله  یشالالالالالعر.  ر یدبیال لیب

 ال ولی بو .  بیر یلشالالالالدنیدر  حاقدا  قیوارل و  انسالالالالان ات،یح یلریندوشالالالالونجه
 ر یتصالالالو  یعیبد نینیشالالالعر  ب،یلشالالال نیزنگ دهیعالم  کیتسالالالتهیا  – یعیبد

،واسالالالالالطاله   معالاصالالالالالر  و   بیال الشالالالالال نیدیال آ ب،یال الوانالشالالالالال   الریچالا  معنالا  فالاده،یا  لر
 حالاق  هیال لشالالالالالمالهسالالالالالسالالالالال   اقالشالالالالالمالاغالا،یال آ  لالهیا  یشالالالالالعر  لیال قالابالاقج  نینایال دون
 .ر یدبیقازان
  نالالالههریالال اؤ   –نالالالههریالال اؤ   اتالالالدانیالالال حالال   خالالالالالالقالالالدان،  ،لالالردنشالالالالالالالاعالالر   وکیالال بالالؤ   عالالمالالران

  حالدا   ینیع. بیال نالشالالالالال یدیال آ  ، بیال لشالالالالال سالالالالالاده ده یشالالالالالعر  ،  بیال للورالشالالالالال یب
  عالمه   ر یب  یغیآختارد بییآرا  و یبو   لر ایل.  ر یدبیلشیاتیح   و   بیلشنیدر 
 او .  وبیو یبؤ   یاسالالالالال یالالال دون  قیلیجیارادیالالال   ؛بیالالال لنشیگئن  یلرافق.  پیالالال چالالالات
 اونون  تؤکولوب،  ییبزه  -بر   ز یئرسالالالالال ی  نینیشالالالالالعر  کئچاله،  –  کئچاله  لردنافق

 نالالالدن،یال وحالالالدتال   گؤزللالیالیالی  نیالنیعالالالالمال   یعال یال بالالالد  لالالالهیال ایغال یال لال ل الالالاقیال چال   روحونون
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  ،نین لریا ر   صالنعت نجهیا بوتون  ؛بیارانی عالم ر یب  یئنی  ندانیقوووشالماسال 
، –  دوم.  عالم ر یب  یییچدیا  سالالالو   ن،یاتیادب  ن،یشالالالعر  ،یب  دورو   یل قیشالالال یا  للور
 ،نینلریسیحمییصالالالالم ان لرینک اوره لشالالالالمک«،  نغمه! »یعالم  لر نغمه
 بو   یشالالالالالعر  نینعمرا.  ر یدعالالالم  ر یب  یغیجالالانالنالالد  ن،الریغو یدو   دورو   –  دوم

یالال آرزو .  یردیالال چالال یالال ا  سالالالالالالو   گالالؤزونالالالدن  نالالیالالنیبالالوالغالال   صالالالالالالنالالعالالالت  بالالوالنالالمالالالاز    ن، الر
 :یبوالغ  صنعت یرلیسئح ،یییرلشدیب  ن،یتیشعر   ،لرینگؤزللیک

 میاوزالتدمیلریال
 میسرد ئرهی ینیغیشیا یآ

 میدرد  آلما سبد  -سبد
 لنر س ه شسام،یدان
 چکیچ گول نا،یبوالغ  دورو  نییآ

 ر یدیلچمهیا  نه هاوا
 نجیسئو  ر یبمییک   یعطر  نالریآلما
 .ب…یزلنیگ  مدهیینیکؤ 
 
 نیشالالالالالرق  ز یدورنالا«م»  یسالالالالالسالالالالالل  لگؤزه  میز یب  اؤتاله،  –  اؤتاله  یلرنغماله  بئلاله  بالاخ
 بو .  اوچدو   نهیسالال  ذیروه اوجا ان  نینیسالال نغمه یسالالئوگ  اوچاراق دهلرینیگؤ
،  آداالرا  لیالال اشالالالالال یالال   االرا،یالال در   لیالال اشالالالالال یالال   سالالالالالونالالا«  بالالاش  لیالال اشالالالالال یالال »  نیشالالالالالرق  اوزدو

 ایدون.  اوخوسالالالالون  ینیسالالالال نغمه لگؤزه ان مرونونؤع یک  ناجانیجیباشالالالالالنغ
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 انسالان  ،نینیسالسال  انسالان.  اوخودو   یسال نغمه قیانسالانل  رگه،یب  لهیا یشالاعرلر
یالالنالال نالالغالالمالالاله  لگالالؤزه  ان  نالالیالالنینالالفسالالالالالال  ،ک یالالال بالالجالالرلالال یالال عالال   ،الر قیالال لالال آلالالچالالالاقالال   یلالالر   لالالر
،قیلیاخشالالالالال یال   یشالالالالالعر  ده،زمالاناله  ر یب  و یسالالالالالوردو   حؤکوم  نالریقیارامالازلیال   الر

،گالالؤزلالاللالالیالالالک ،دوسالالالالالالالتالاللالالوق  لالالر یالال قیالال قالالالارداشالالالالالالاللالال   الر  یانسالالالالالالالانالال   لگالالؤزه  ن،الر
 و   شالالالالالعر   توتالاراق،  نالایقالابالاغ ایال دون  ررک،یچئو   گوزگوسالالالالالوناله  نینلریتیال خالاصالالالالال 
 نینایدون اؤزوده؛ الر یردیقالدمییک  یراغیبا دوسالتلوغون  صاللحون،  یاتیادب
،  نالغالمالالاله  ردهیال پالالالامال   آدالنالالالانمالیدا  نیال شالالالالالرقال   نالالالده،یال ئالر یال   اوجالالالا  ان   پالکالن   اوخالودو

.  اوخالودو   شالالالالالعالرلالر   نالالالدهیال لال یال د  آنالالالا  دا،یاورمالجال   کالالالاشالالالالالغالرده،  نالالالدا،یال دانشالالالالالگالالالاهال 
  شالالالالعر  او .  یپارالد  ندهیچیا شالالالالاعرلر .  یلدیسالالالالئو  ،یسالالالالئود  ،یالندیقارشالالالال 
  وردوموزون ی  ردهیب.  یادیال بو  نالایغیشالالالالال یا نینییاوره یار یال د  او   ایال اوخو   -ایال اوخو 
  اردایالال د  ر یب  قوووشالالالالالالدوغو   لرینتیالال مالالدن  ولونون،ی  لالالکیا  ،ینفسالالالالال   ،یسالالالالالسالالالالال 
 :یلندلوهیج  دهلرینشعر  نینعمرا  ،یلندسس
 ر یلییآ
 باغ اتانی

 ندهینفس نیباهار 
 ر یلیآچ
 لر چکیچ
 ندهیسس دورو  نالری  قوش
 ر یاس ئلی
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 لرهکول
 ر یانیاو   وخوسوندانی اود

 قوشولور 
 لرهگؤل
 قیجاوانل ر ییلدایپار 
 .ر یدترهیت یلرپرده
 
 بالاش  ز یسالالالالال واخت  اؤلوم  اتالانیال   بیال وربلیق  دانینال جالا  بیال نج  اونون  ،یک   قیاز یال   ناله
 هلاله  عمران.  یدهرلالههز  ،یچالالالد ینیقلب  مهربالان  نیز یمشالالالالالاعر  ب،یال ر یقالالالد
  ش یازمالالامیالال   یلرینخالالاطره  ش،یقوشالالالالالمالالام  یلرینشالالالالالعر   نین«یسالالالالالفر  نیچ»
  ز یی پالالا  یغمل.  قوشالالالالالالالدو   ینیشالالالالالعر   اؤلومونون(  یشالالالالالالالدیبالالاشالالالالالالم  ازمالالاغالالایالال )

.  الر یشالالالالدیچات  اؤلوم لهیا  اولوم.  یاوزلشالالالالد  یاتیح  لهیا  اؤلوم نده،یسالالالال گئجه
  عالمه   گلمز  ر هگئد.  الر یدیسالار   نایغیلیسالار   نیننیخزا ز ییپا  ینینبد اونون
 .الر یآپارد
 طرفالده  سالالالالالول.  یسالالالالال یککسالالالالال   نینییسالالالالالارا  ران«یا  هنرمنالدان  خالاناله: »بودور 
 داتمثال او .  یتمثال  ر یب  وکیبؤ   نینعمرا طرفده سالالالالاغ  ،کورسالالالالوسالالالالو   خطابت
 اونون.  ر یدسالوزمکده الریانسالان الریشیباخ مهربان یک شالهیهم  نینعمرا
  نینلرینهسالالالالالئو  ،نینالریدوسالالالالالالت  ،نینالریداشولالال ی  یسالالالالال خالالاطره  ز یعز 

،  نیر یشالالالالال   ر یب.  ر یچک  بالالاش  جومالالاالرا  یغیتوپالشالالالالالالد   لالاله یا  آتمالالاجالالا  ر یب  سالالالالالؤز
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یال دوداق  اونالالریالن کال   گالولالوش  نالالالداالر   ، لالریالنحسالالالالالرت.  ر یال خال یال چال   وخالالالایال   و   بیالالال ا
  نالالدهیچیا  نیجالالامالالاعالالاتمیغ  ر یآغ  اونسالالالالالوزلوغون.  ر یتیا  نالالدهیچیا  لرینکالالدر 
 .ر یلییای  دالغا-دالغا
 سوروش لردنیگؤ یمن
 لر هیئد سنه  بلکه
 یزلندیا دورنا یارالی ر یب بوردا
 اشی یدامج ر یب ندهیییمدید

 یگئتد هارا  سوروشسان
 .…یزلندیگ  الردا لیناغ: لر جکهیئد
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 یناسیآ   پارلق دؤورونون انما«یاو  نینا یآس: »نی مالنصرالد
 
 نالیالنیشالالالالالالهالر  سیال تالفاللال   نالالالدهیال سالالالالالال -7  نالیالنیالیآ  لیالالال آپالر   نیال لال یال ا  ینالجال   -1906 

  ی سالالالال روزنامه گولگو   ر یب  ینگلر ،یللیشالالالالک کیلفهیصالالالالح-8 دهلرینکوچه
  جانیآذربا  یلید  ن«،یمالنصالرالد» -یآد  نینروزنامه.  یباشالالد  لماغایالالالالالالال یای
  لاله تیال عموم  ن،الرییقالافقالازل  ،نینیخالالق  جالانیآذربالا  الریموضالالالالالوع  ،یلید
 و   الر موضوع شینمیآل  ندانیاتالیح نینالریخالق  ایآس اورتا و   شرق نیاخالی
 !لر یدیا یرلریتصو  اتیح یجانل  -کاتورالر یکار 

،عمالوضالالالالالو  مالحالتاللال   روزنالالالامالالاله ،عونال   یادبال   رنالگالالالارنالالال   الر  وعالونالوننال   گالولالگالو   لالر
  له یایلرواسالالطه  فادهیا  ،الریاوسالاللوب  ،یلرمیچیب  دیچالالالالالالالالئشالال  -دیچالالالالالالالالئشالال 
  طالنز   وکیال بالؤ   نالالالدن،یال سالالالالال بالالالهتالجالر   نالیالنالریخالالالالالق  ایالالال دونال   کالجالالالهیال لشالالالالالالالدنیال زنالگال 

  یس رهیدا ر یتث  اونون کجه،یلندبهره  ندانیغالالالالالال یلالالالالالال یجیارادی نینالریاوستاد
یحالدود نیقالافقالاز   روزنالاماله زامالانالدا ر یب  آز . یردیآرتالالالالالالالالالالال   قونشالالالالالو   ب،یال آشالالالالال  ینالر
  ساچاراق،  قیشیا  نایاتالیح قیقارانلال نینیعالم شرق و  یتاپد  ولی لرهاؤلکه
 :یاراتدی( یمکتب  نیمالنصرالد) مکتب یادب -یاجتماع ر یب  وکیبؤ 
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( 1.)ر یکالالالالئچ  لیا  100 ندانیارانماسی  نینیسروزنامه ن«یمالنصرالد» گون بو 
  یالالالالالالالالالئن ی  -یالالالالالالالالالئنی و   شیسالالالاچم قیشالالال یا  نهیعالم شالالالرق  مکتب بو   لیا وز ی

 و ! ر یشالالالدیاشالالالاتمی  اؤزونو  ندایماسالالال یسالالال  لرینشالالالاعر   و   یچیاز ی  ،لرینروزنامه
…یاشادی  ر

،  وکیبؤ . یسالالالالال نومره لالکیا نین«ی»مالنصالالالالالرالالد  یاجتمالاع  و   یچیاز یال   متفکر
  نینزاده  یمحمالدقل  لیال جل  رزهیم:  اولالدوزو   پالارالق  نینیعالالم  شالالالالالرق  خالادم،
یقارداش  مساللمان یا  شالمیگلم بیدئالالالالالالال   یزیسال »  لهیایکالم  مشالهور  م…«الر
 !.یردیباشالنال بئله
 ندایانماسیاو   نینالریخالق  شرق  ،یانقالب  روس  لر ایل  ینج(1905  -1907)

  روس   هالالابئلالاله  ،الریخالالالق  ایالال آسالالالالال   الریدالغالالا  نیانقالب.  ینالالادیاو   رول  مهم
 یمعنو  و   یاقتصالالالالالاد  -یاجتماع نینالریخالق انیاشالالالالالای ام راطورلوغوندا

یقورولوش   نینیاسالالالال یدون اسالالالالتبداد  -اسالالالالتعمار . یبوراخد ر یتث  گوجلو   ناالر
یالالنالال هیالالال پالالالا  چالالورومالالوش   بالالوتالالون  نیالال فالالکالالر   یاجالالتالالمالالالاعالال   و   یلالالتالالالدیالال سالالالالالالالارسالالالالالال   یلالالر
،یالالالالالالالالالالالال یال ضالالالالال .  یاراتالدیال   دؤنوش  دهدهلرینال سالالالالالالاحاله  یلرکوتلاله  زحمتکش  الر
یلئادیا کیدموکرات -یانقالب   اسالالتبدادال   و   اسالالتعمار   و   بییمسالالهیمن  ینالر
 یمالالدن  موهومالالات،  ک،یالال زلیسالالالالال عالالدالالالت  یاجتمالالاع.  لر یشالالالالالالدیر یگ   هیالال مبالالارزه
 .الر یباشالد وشهیدؤ  نایزجاسیآمانس  الرال قیآلچاقلال یمعنو ک،یلیگالئر
  ی سالالالال لشالالالالمهنیکسالالالالگ  لرینتیضالالالالد یاجتماع  ده،ط یشالالالالرا  یخیتار  ر یب بئله

 ،شالالالالالالاعر .  یدیال ا  یللشالالالالالمالهیخلق  دهصالالالالالنعالت  نجالهیا  و   اتیال ادب  دؤورونالده،
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  جر بهیعالالالالالئالالالالال  نینالریقیقالالالالالال   مرتجع نینایدون  کؤهنه  دهمتفکرلره ،یچیاز ی
  داها.  یدیا  ک هگر  یلرواسطه  فادهیا  یئنی اوچون  ائالتمک افشا ینالیماسیس

ک  نالایاتالالالالالالالالالالال یال ح  نیخالالقالالالالالالالالالالال   دوغروسالالالالالو    عطالالالت   جهالالالت، شیلمیکسالالالالال   میحالا
یبوخوو  یمعنومییک   میالز   تاپماق وهیش  یئنی  -یئنی  اوچون رماقیقالالالالال  ینالر
 .یدیا
،  وکیال بالؤ   بالو   زاده،یمالحالمالالالدقاللال   لیالالال جاللال   رزهیال مال   ،یچال یال از یالالال   دمالوکالرات  مالتالفالکالر
! گولوشو ! ن«یمالنصرالد! »گولوش: یائالالالالالالتد  کش   ینواسطه بو   ،ینلهیوس

  م یال ظالالالالال   ،الریقالالالانالمالالالاز   ،یلالرنیالیال بالئال   کالوت  ،الریزورلالو   قالولالو   ،الریآخالمالالالاق
  گولوشالالالو  ن«یمالنصالالالرالد» اوچون  الماقیقامچ  یلریب ز یسالالال وجدان  ،الریآغا
 یسالالالالال واسالالالالالطالاله  فالالادهیا  یعیبالالد  ر یب  گوجلو   یطنز  لیالال جل  رزهیم.  یدیالال ا  میالز 
 بو ! یسئچد  تخللوص  اؤزونه  ینالالال یآد ن«یمالنصرالد! »یائتد کش مییک 

 .یدیا کش  انهیداه  کش 
 تا ندنیسال نومره لکیا  یسال مجله ن«یمالنصالرالد»  یغیارادتدی  نیبیاد  وکیبؤ 

 و  ظولوم  ق،یارامازلالالالالالالالالال ی  ،کیبجرلیعئ(  1906  -1931) دکنهیسالالالال نومره سالالالالون
کالارلالالالالالالالالالالال    عطالالالالت   ،نینالرییجالارچ  جهالالالت  و   ائتمالک  افشالالالالالالا  الریقیزورا

  لالالاله مالهالالالارت  دن،گالولالوش  اوچالون  بالوغالمالالالاق  ینال یال سالالالالالسالالالالالال   نالیالنالریقالوشیال بالالالا
 .یائتد استفاده اونالردان.  یداالندیفا
 اؤزو   عتیطب ین«یمالنصالالالرالد: »یازدی  اوالراق، دوزگون  چوخ لیجل رزهیم
 .”یاراتدی اؤزو   زمانه  ،یاراتدی
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.  ر یارانمیال  نالایبالاشالالالالال   اؤز  لر حالاد اله  یادب  یک   یردیلیب یاخشالالالالال یال   ب،یال اد  وکیبؤ  
  ده  ینن«یمالنصالرالد. »ر یدتؤره یضالرورت  نینالریقانون  نینجامعه  الریاون
 .ر یدلییدئ استثنا دانقانون بو   یارانماسی
یقارداش  مسالالاللمان میمن یا  شالالالمیگلم  بییدئ یزی»سالالال   لهیایسالالالؤزلر  م…«الر

  یک  یشالالدیگلم واختدا ر یب ائله ن«یمالنصالالرالد» ائدن  مراجعت اوخوجوالرا
  یئن ی ادایال دون  طرفالدن  ر یب:  یدیال ا  وار  یاجیال احت  وکیبؤ   چوخ  اونالا نیخالالقالالالالالالالالالالال 
،فکر   عالالدالالالت،   یاجتمالالاع  و   ر یر یقالالالالالد  بالالاش  لر دوشالالالالالونجالاله  کیالال دموکرات  لر

. سالالالورولوردو  یلهریا ندنیطرف خالق لر سالالالتکیا یاجتماعمییک   قیآزادلالالالالالالالالال 
  لر یزل  یاسالالالتثمارچ ،یلرهقو مسالالالتبد  ،یاسالالالتعمارچ نینایدون طرفدن گر ید
  ک یالال لیچدوشالالالالالمن  نالالدایآراسالالالالال   الر خالالالق  اوچون،  قورومالالاق  یلرینمنالالافع  اؤز 
،یدتؤره  ،یخرافاتالالالال   اوراالردا اوچون  تاالماق ینالالالال یوار  نینلریاؤلکه  مستعمره ر

،یالالالالالال یای یموهوماتالالالالالال   ندایسال یقارشال   یلماسال یالالالالالال یآ  ،یسال لنمهمعارف  نیخالقالالالالالال  ر
،یلیشییهد  الریمایس  گوندن  -گونو   اونالرین.  لر یردیدتؤره  لر مانع  مختل    ر
 ،یجانلالالالالالال   ،یسال مجله ن«یمالنصالرالد: »واختدا ر یب بئله.  یردیغدارالشال  داها
،  یآج  ،یلرلیال شالالالالالک  یلگولماله  ،یلید  یمالاراقلالالالالالالالالالالال   سالالالالالالاده،  ،یلمزه  گولوشالالالالالو
  طنز   ،الریقولدور   ،الریزورلو  قولو   له،یا یاستهزاس ،یسیالغالغالالال  ،یسهیکنا
یدوشالالالالالمالالان  خالالالق  لالالهیایلرگولوش  اؤلالالدوروجو .  توتوردو   نالالهیآتشالالالالال    ینالالالالالالالالالال الر
  نالدهیچیا  موهومالات  لالهیاالریآتمالاجالا  وموشالالالالالالاقی  دهجالهائلاله.  یردیآلچالالالد
  نهییاوره  خالق ن«یمالنصرالد»  لهکیلبئله. یردیسانج یخالقالال  شیمیر یک 
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،یتالاپ  ولی ،یآچ  گؤزونو   اونالرین  ر  غضالالالالالب  و   فرتین  یقالارشالالالالال  لرهکیال لسیپ ر
ینقصالالالالالالالان  لرینزحمتکش  و   یردیالالالالالالالالالالال یالیآشالالالالال   یلرسیح   یل مزه  ،ینالالالالالالالالالالال الر

 ..وردو یقو  الغا  لهیاگولوش
 و  ر یآش الریحدود  یمل ایآغال – ایآغال نهیچیا گوله، -گوله ن«ی»مالنصرالد
 !یردیساچ قیشیا  نهیعالم شرق بوتون

  جانیآذربا لهیایانکشالالالالاف و   یدوغولماسالالالال  نینیسالالالال مجله ن«ی»مالنصالالالالرالد
  قالخاراق،  هیذیروه  وکسالالکی  طنز  دهشالالرق نیاخالالالالالالال ی دهجهائله  ندا،یاتالالالالالالال یادب

  ن«یالالال مالالالالنصالالالالالالالرالالالالد»  زامالالالان  او .  دو یالالال قالالالو   قالالالدم  دؤورونالالاله  پالالالارالق  ان  اؤزونالالالون
 اؤز   الر رسالالالالالالالام  ،یلالرصالالالالالالالاحالالالب  قاللالم  تالوپالالنالالالان  نالالالدایال اطالرافال   نالیالنیسالالالالال مالجاللالالاله
 یاز ی و   اوسالاللوبو  اؤز   نینیسالال هره  ؛یدیا الریمایسالال   مشالالهور  ان  نینلریدؤور 
 دانالریصالالالالالنعتکالالار   اوسالالالالالتالالاد  او   نینمجلالاله  آنجالالاق.  یدیالال ا  وار   یسالالالالال وهیشالالالالال 
یمالالانینتالالا  نالالدهیسالالالالال یچر یا  خالالالق  نالالدا،یانکشالالالالالالاف  قیلالالالالالالالالالالال یجیارادیالال   رولو   نالالداالر

 و  یچیاز ی شیمنینتا  ندایاطراف نینیسال مجله ن«یمالنصالرالد. »اولموشالدور 
،.  یشالالالالالدیتوپالنم مخبر  لرلهنیم  باشالالالالالقا، لردنشالالالالالاعر    دؤرد نینایدون  اونالر
 بو . یردیگؤندر  مکتوبالر   نهیسالالالالال هیر یتحر  ن«یمالنصالالالالالرالد»  ندانیبوجاغالالالالالالالالالال 
،  یئالنال یال   -یئالنال یال   مالکالتالوبالالر  …  الر مالوضالالالالالوع  تالزه  -تالزه  خالبالرلالر  بالو .  یدیالالال ا  دولالو   و
،مالعاللالم:  لالر گالؤنالالالدرن  الریمالکالتالوب ،میال حالکال   لالر ،طاللالبالالاله  لالر ،میال عالالالالال   لالر ، فالهاللالالاله  لالر   لالر
،یکندل ک شالهر  لر  اوالن منسالوب  لرهصالن  و   لرهطبقه  محتل   …یلرنیسالا
 .لر یدیا لر شخ 
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  دانانیالالال جالالالر   بالالالو   یالالالیائالالالتالالالد  قیالالال لالالالالالالالالالالالالالالالال یالالال بالالالاشالالالالالالالالچالالال   نیالالال   -لیالالال جالالاللالالال   رزهیالالال مالالال 
  مکتالالب   یادب_  یاجتمالالاع  ر یب  وکیبؤ   لالالهیا  یآد  کیالال لیچن«یمالنصالالالالالرالالالد»
 اورتالا  ه،یال تورک  ران،یا  بلکاله  ،لییال دئ  جالانالدایآذربالا  تکجاله  مکتالب  بو .  یارانالدیال 
ییچداوام یاقتلیل اؤزونون  ندایاتالالالالال یادب نینالریخالق ایآس !  ی رد یئتی  ینالر
!  ر یاشاتماقدادی دههله  نجهیقییال اونو   یلریچلیتمث  معاصر   نیمکتب بو 

کالادم   ین یبئ  نینیسالالالالال مجلاله  ن«یمالنصالالالالالرالالد: »یک   ر ییدئ  ممالدعالارف  کیال آ
 .ر ییدئ دوز   چوخ میعال  وکیبؤ . ر یصابرد سهیایقلب اونون  ،لیجل رزهیم
 نیمالنصالالالرالد: »ر یاز ی  لهکؤنؤللوک آلچاق ر یب وکیبؤ  زادهیقل  محمد لیجل
یال ولالالالداشیال   ز یال عالز   میال مالنال   نالئالچالالاله  ر یال بال   او   ل،یالیالالال دئال   یا الر  نیال مالؤلالفال   ر یال بال   تالالالک  نیال مال الر
 سالاققالآغ آنجاق  اونالرین دهمن.  ر یدیسال مجموعه  نینلریا ر   نینلریقلم
 .ام«ییولداشی

،یچیاز ی  منسالالوب  نهیمکتب یادب ن«ی»مالنصالالرالد   قی لالالالالالالال یجیارادی  یعیبد الر
 لهیا الریاصالالول  اراتمای  پیت  ائتمه، ر یتصالالو   سالالئچمه، موضالالوع ،یلرسالالبک
یال بالالالاشالالالالالالقالالالا »لالر یال ردیال لالنال فالرق  نالالالدانالر   اسالالالالالالالاس   یالنلالر ین«چال یال مالالنصالالالالالالرالالالالد. 
یموضوع  صنعتکارالر  بو . یردیائد لیتشک  یلرحاد ه  اتیح  معاصر   ینالالر
  ر ی ب  هئچ  دهجالامعالاله  سالالالالالئچنالالده،  یلرحالاد اله  نالدن،یچیا  الر احواالت  یعالاد
یال آدام  انیالالال لالمالالالایال ر یال آ  لالالالهیال ا  یلالرتیالالال فال یال کال   الالعالالالادهخالالالارق   نالالالدن یال سالالالالال یچالر یال ا  نالر
 بو   ،یک   یدیالال ا  بو   یلرتیالال قالالابل  و   قیبالالاجالالار   وکیبؤ   اونالرین.  لر یردیسالالالالالئچ
، ایدون  نالریانسالالالالان  ک«یچیک »  و   نجیسالالالالئو  ،ینیمناسالالالالبت اتایح  گؤروشالالالالونو
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کیالال ح  ،یلرینفرتین  یداخل  نینجالالامعالاله  آچالالا،  -آچالالا  یلرینتیالال موقع  یاتالالدا
 !لر یردیائد  افشا…  و  ظولمو  ،یییزلیبرابرس یاجتماع  ،یلرینتیضد

،ین«چی»مالنصالالالالالرالد  لهیا یلرعون طنز  چوخ ر یب  ننشالالالالاللهیا اتدایادب یمل لر
،قالالالالالالالالالالب  یئنی اوالن  غونیاو  اوچون،  یمطبوعاتالالالالالالالالال  گولگو  یاناشالالال ی ،عون  لر  لر

،اوسالالالالاللوب  یشالالالالالفاه اونالر .  لر یردیائد  اسالالالالالتفاده بوللو   -بوللو   لردنفادهیا  الر
 آتاالر  اوالن ندهییاوره  نیخالقالالالالالال   اوجو   ر یب  و  شیلمیالالالالالال یای  شیگالالالالالالئن اتدایادب

، …  یاتالالالال یبا  ،یماهنالالالال   فه،یلط  ل،یناغالالالال   آتماجا،  تاپماجا،  سؤزو  و  دنلرینعون  و
یاصالالالول  فادهیا بوراخان ز یا نیدر   ندایاتالالالالالالالالال یادب ایدون و  کیکالسالالال    داندانالر
  طنز   بئله ها و  ندنیطرف الریاوسالالالالتا طنز   نینایدون.  لر یردیلنبهره  ال قیباجار 

یمطبوعات   پوست   تلگراف،  لغت، تون،هیلیف :اولونان درج بول -بول نداالر
، ،  کیجصالالحنه  قوتوسالالو ،مکالمه  ،الر مکتوب  اعالنالر  و   لر نامهاحتیسالال   لر
یاصالالالالالول  و   اوسالالالالاللوب  دن،لرینال واسالالالالالطاله  فالادهیا طنز   بالاشالالالالالقالا  اونالرجالا  نالدانالر
 .لر یردیائد استفاده

  طنز  کیال گراف  ییائتالد اسالالالالالتفالاده  چوخ  ان  نینیسالالالالال مجلاله ن«ی»مالنصالالالالالرالالد
 احاطه ینیسالالال فهیصالالالح  دؤرد  نینمجله کاتور یکار .  یدیا کاتور یکار  یلروعن
  ی لرین مطلالالب  نینمجلالاله  ،یک   اولوردوالر   بالالاعالال   کالالاتورالر یکالالار   بو .  یردیائالالد

  ن یلمهیب  ینیلید  جانیآذربا.  دوشالسالونلر  باشالا لهیا  وجه آسالان  زالردایسالاوداسال 
.  ی دیایسواسطه  ینجیر یب نینیلماسیالالال یای  نینمجله کاتورالر یکار   الالالئرلردهی
 شالالالالالهرت  چوخ  ادایالال دون  الریکالالاتور یکالالار   نینیسالالالالال مجلالاله   ن«یمالنصالالالالالرالالالد»
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  نینیصالالنعت کاتور یکار   لریناؤلکه قونشالالو   و   جانیآذربا  اونالر .  یشالالدیقازانم
 .ر یشدینامیاو   رول ز یسلمث ندایانکشاف

 :مثال نئچه ر یب لردنقالب یعیبد یییائتد استفاده نین«ی»مالنصرالد
 لالر پالرسالالالالالالالتآتالش  لالالالهیال ا  مسالالالالاللالمالالالانالالر   یحالکالومالتال   سیال انالگاللال   -کاللالکالتالالاله  :تلللالراف

ک. ر یچک یسنقشه  ووروشدورماق  بیسالالالال   فتنه  ندایآراس(  لر زرتشت)   ن یال
 اولونموش  بالالهتجر   قالالافقالالازدان  و   هیالال مقالالدون  اولالالدوغونالالدان،  تئز   بوراالردا  شیا  بو 
«ییگؤزله دستورالعمل«»  .ر

  ین ی سالال یر یب  ر ییدئ دؤنوب خان باغالسالالان دانینای نیآتالالالالالالالال  یآتالالالالالالالال  :سللؤزو   آتاالر 
 !منه شال یباغال
 .اوالر   میعال اتای -اتای آدام
،ی!  اؤلمه  مییائششه  اؤلمه  .تر یب تیحر   ازگلر
: ر یب.  وار   یمعنالالاسالالالالال   یکیا  سالالالالالؤزون  بو   زدهیمیتلغ  میز یب  نیاسالالالالالتولوپ  :لغللت
 الریآدام  ر یوز  باش  ،یک   دور  معلوم.  نیلیاوستال:  ینجیکیا  ن،یلیا اوستول
،  میالز   پیا  و   اوستول رارکن،یآسد  ندانیآغاج  دار   اوستول  اونا  گؤره  بونا اولور
 نیالپ:  نجالالهیگل  ایالال معنالالا  ینجیکیا.  لر شیدئم  پیالال ا  -اوسالالالالالتول  یعنی  نیلیا

 یقالالارشالالالالال   االرایالال پالالارت  سالالالالالول  دومالالادا  ر یوز   بالالاش.  ر یددئمالالک  دللالالک  ژاپونجالالا
 !«موشالر یقو  نیاوستاالپ ینالیآد اوچون ییدلهیتیا اولگوجونو 

 نینایال دون  لالهیا  مقصالالالالالد  ناله  ک هگؤر   ور یبو   ینالدیا  یکالالیآمر   میز یعز »  :تونهیل لیف
  ندایالالال یخ سنین ،یک   ر یدمینیقی  میمن  سن؟بیگل نایباش بو  ندان،یباش  او 
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،  کیجلیب  ر یب   الری مسلمان  چارهیب  ،یک  سنبیگل  لهیا  مقصد  بو   مثلن وار
  ب، یدشلهیامییک   فهله  یزیب  و   اوالسان  یصاحب از یامت  ردایآخالالالال   بیالالالال یتووال
 دا  ردایآخالالالال   و   نهیبیج دولدوراسان الریپول ز یمیغالالالال یقازاند  مزلهیال اؤز  میز یب

ییقالالالالالالالالالالالالال   خراسالالالالالالان  دن،لرینال میجج  نخجوان  دن،لرینال یدر   بخالارا  نالدان،الر
یشال یشاماخالالالال   وطنه توتوب  وکی  ر یب  ندن،یدیخورش و  ر یش رانیا  ندان،الر
 کتابدا…«   نیهم و   ازاسانی  کتاب  ر یب  کادایآمر   بیگالئد و   آپاراسان  سوغات

 
 گولگو   اونالرجالا نالایاطرافالالالالالالالالالالال  اؤز مییک  گونش  ،یسالالالالال مجلاله  ن«ی»مالنصالالالالالرالالد
  جه، ائله.  ر یدشیسالالالالاچم  قیشالالالال یا  اونالرا و   شیتوپالم  نیسالالالال مجله  و   روزنامه
  الر رسالالالالالالالام  ،شالالالالالالالاعالالر   ،یچالال یالال از یالالال   وکیالال بالالؤ   یمالالکالالتالالبالال   ین«ادبالال یالال مالالالنصالالالالالالرالالالالد»
 ده،شالالرق نیاخالالالالالالال ی دهبلکه ل،ییدئ  جاندایآذربا تکجه  اونالر .  ر یدشیرمیئتی

 نهائد لیال تمث یمکتب بو   ندایآراسالالالالال   الر خالق یللید  تورک  لهیا یخصالالالالالوصالالالالال 
  یاؤزلر   اونالر   ،یک   اولموشالدوالر  الریاوسالتا  سالؤز  ،یلرخادم  اتیادب  مشالهور 
 نینیسالالالالال مجلاله  ن«یمالنصالالالالالرالالد»  و   الر یشالالالالالالدیاراتمیال   منظوماله  کیال چیک   ده
 الرییچداوام  نیمکتب بو  ده  گون بو  ده،کالالالئچسه لیا وز ی  ندانینماسااری
ا.  ر یوارد …  جالالانالالدایآذربالالا  رانالالدا،یا  حتالالّ  دههلالاله  ن«یمالنصالالالالالرالالالد»  دئمالالک  و
 .ر ییاشای

…  فالرانسالالالالالالاله  س،یال انالگاللال   روس،  ،یجالالالانال یال آذربالالالا  رانیال ا  ه،یالالال تالورکال   یلالرمیال عالالالالال   و
 و  لیجلرزهیم  یمعمار   وکیبؤ  اونون ،یریتث   نینیسال مجله ن«یمالنصالرالد»
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 و   الر بیال از یال .  …مقالالاله  لرلالهنیم  کتالاب،  اونالرال   نالدایحالاققالالالالالالالالالالال   صالالالالالالابر   وکیبؤ 
  ر ی ب  نینالریاوسالالالالالتا سالالالالالؤز   و   میعال مشالالالالالهور   نینایدون  بورادا ز یب.  الر ازاجاقی

 دیق  یلرینمالحظه  یبعضالالالالال   ندایحاققالالالالالالالالالال   ن«یمالنصالالالالالرالد» نینیسالالالالال نئچه
 .کیر یائد
 نینلریمقاله حاقدا  تیمشالالروط  وانفیا س.م پورفسللور   یرانشالالناسالال یا  روس
 دارانیا لهیا  یخصالالالوصالالال  ده،  شالالالرق  نینیسالالال مجله ن«یمالنصالالالرالد» ندهیر یب
  بو : »ر یاز ی  رکرهیلندمتیق یخدمت  یگیگؤسالترد  نایحرکاتالالالالالال  قیآزادلالالالالالال   یمل

 او .  یدیا  وار   یمعلومات یاخشی چوخ ندایحاققالالال  یلرحاد ه  رانیا  نینمجله
 نشالالالالالر   نالالدهیلید  فالالارس  مجلالاله  بو .  یردیوئر   صالالالالالالدا  عکس  لرهحالالاد الاله  نیهم
 …«یدشیقازانم هرتؤش شیگالئن  ر قده لر مجله  و   روزنامه گولگو   لن،یائد

  عاقالنه،   ،یخلق  روان، سالالالاده، ر قده  او   یا رلر نیصالالالابر »  :یالهوت  ابوالقاسلللم
 ولی نهییاوره نینانسالالالالا  ر یب هر  نهسالالالالئو  قیآزادلالالالالالالالالالال  ،یک   ر یدادروح  قورخماز 
  گر ید نینرایا.  مّنتدارام  نایغالالال یاوستالالالال  اونون من دهساحه بو .  ر یدشیگؤسترم
 ده،لرایل میغالالالالالال یدوالشالد یانالالالالالال یآسال  اورتا ،یمیک  میمن یا رلر  نینلرییطنزچ
 ل…”ییدئال  خارج ندنیر یتث   نیصابر   قطعن ،یک   گؤردوم

کال یال ا  صالالالالالالالابالر   دهیشالالالالالالعالر  طالنالز   دؤورونالون  یانالقالالبال   قیال آزادلالالالالالالالالالالالال   یماللال   یرانالالالدا
 بیآشالالالال   ینوهیچرچ  یمل  یا رلر.  وندور یمد  اولدوقجا  نایغالالالالالالالالالال یلالالالالالالالالالال یجیارادی

 الرادااوزاق  چالوخ  حالالالدودونالالالدان  جالالالانیال آذربالالالا  ینال یال ر یال تالالالث ال   اؤز   رککالالالالالالالالالالالالئالچالالاله
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 شرق بوتون  ینالالال یرامیبا  گونو   دوغوم  نیصابر   من  دهاوچون بونون.  ر یدشیمیای
 .«رمیائد حسابمیرایبا نینلرییامکچ
  صالابر .: »ر ییلهیسالؤ  بئله حاقدا صالابر (  یشالاعر ایدون  وکیبؤ ) حکمت  ناظم
  وک یبؤ   ان  نیشالالالالالرق  نیاخالالالالالالالالالالال یال   ،نینایال آسالالالالال   اورتالا  بلکاله  ،نینجالایآذربالا  تالک  ناله

 اوچون میییلدیب  ایاوخو  ندهیلید آنا اؤز  اونون  ،یصالابر  من.  ر یدندلرینشالاعر 
  سالالالونرادا  و   اول  ندانیانقالب هیتورک  نیلیا  یج  -1908. رم…ینیسالالالئو  دنک هاور
 یسالال کوتله  خالق یعاد  دههم الر یالالالالالالالال یضالال   هم دههیتورک ینیشالالعر   نیصالالابر 
ت …یاوخو   جالانال یه  و   محبالّ   ز ی حالدسالالالالال   اونالا  ک،یال ر یسالالالالالئو   یصالالالالالابر  ز یب..  ورالر
ت  اؤز   یصالالالالالالالابر  لر شالالالالالالالاعر  و   یچیاز یالال   ز یب.  کیالال ر ییبسالالالالاللالاله  احترام  و   محبالالّ
یاوستاد  ق…«یر یسانال زدانیمالر
گل یل بل .  س.  یا  شالالالالالرقشالالالالالنالالالاس  وکیال بالؤ   ،یمال یال عالالالالال   کیالالال تالالالاجال  : ر یال از یالالال   ینسلللللکل یل را
 حاد ه  ر یب  تام  ندایاتالالالالالال یح نینالریخالق  شالرق  یسال مجله ن«یمالنصالرالد»»
 آپاران  مبارزه نهیهیعلالالالالالال  ارتجاع  اوغروندا یمنافع نیخالقالالالالالال   مجله بو .  یدیا
 .«یدیا  یسنمونه  مطبوعات یاسیس
کالالادم  میعالالال  یشالالالالالهرتل  ایالال دون   نی مالنصالالالالالرالالالد»  برتلس.  ا.ی  پروفسالالالالالور   کیالال آ
  ن، یمالنصرالد: »ر یدیدئمش ندایحاققالالالالالال   یتیاهم الخالقنیب  نینیسمجله
 یالنجالالالانال یال آذربالالالا  ر یال تالالالث ال   بالو   و   اولالمالوش  وکیال بالؤ   چالوخ  یریال تالالالث ال   نالیالنیسالالالالال مالجاللالالاله
 .«ر یشدیلمییای ر قده  هندوستانا حّتا و  رانیا  ،هیتورک  ب،یآش یلرینسرحد
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  ندهییاوره نینالریخالق ایآسالالالالال  و یبو  لر ایل  ده،لریناول  نیعصالالالالالر   ینج  -20
 ندا،یماسالال یسالال   نیلیجل رزهیم  وکیبؤ  ن«،یمالنصالالرالد» یو افسالالانه انیاشالالای
  نالای نالاسالالالالال یآ  پالارالق  دؤرون  او   و   دوغولالدو   دؤورلرده  «یانمالاسالالالالال یال او   نینایال آسالالالالال »

( زادهیقل  محمد  لیجلرزهیم) ن«یمالنصرالد» ق،یآرتالالالال  یندیا.  یلدیچالالالالئور 
 وخوسالالالالالونالالدانی  غفلالالت  الریانسالالالالالالان  گزه  -گزه  یانالالالالالالالالالالال یالال دون  یک   ر یدلیالال ا100
 .ر یاتماقدادیاو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ضاحیا
  لالالدهیا  ینج  2006  لالالهیمنالالاسالالالالالبت  یگیللیا  100  نینیسالالالالالمجلالاله  نیمالنصالالالالالرالالالد  ،مقالالالالاله  -1
 .ر یشدیلمیاز ی
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 م ی لید ،آنایلید جانیآذربا
 
،.  ر یدقیوارل ر یب یاجتماع لید   یلرین ر یب الال   ر یب  لهیا  یسواسطه لید  انسانالر
،یالالالالالالالال یآنال  تفّکور   ،یسالالال واسالالالطه  تیاونسالالال  ل،ید   مدانیباخ بو .  دوشالالالور   باشالالالا ر
 دئسالالالالالک،  سالالالالالؤزلاله ر یب  بالاشالالالالالقالا. ر یدیآلت  ائتماله  درک یانیال دون ده  هم ،یبیقالال

،  لالهیا  یسالالالالال واسالالالالالطاله  لیال د  انسالالالالالالانالر  وم  یلرینفکر   دوشالالالالالونور  و   ر یائالد  تجسالالالالالّ
  انسالالان ،نینیاتیح انسالالان لید دئمک،.  اولور  دهتیاونسالال    لهیا الریباشالالقا
 .ر یدیانعکاس  نیغیوارل او  ده  هم  یمعناس هم نینیتیجمع
 انسالالالان.  وخدور ی ده لید  وخدورسالالالا،ی  تیجمع. ر یدیمال  نیتیجمع ل،ید

 بوگونگو   و   بیالال ائالالد  انکشالالالالالالالاف  رگالالهیب  ب،یالال ارانیالال   رگالالهیب  لیالال د  لالالهیا  یتیجمع
  ز ی النالالالالالالالال ی یلرگؤروش ایدون  ،یطرز   اتیح  نالریانسالالان. ر یبدیچات  تهیوضالالع
  نین جامعه لید ،یک   رلر ییدئالالالالالالالالال  دوز . لر یب  الشالالالانیدیآ  لهیا  یسالالال واسالالالطه لید

  انسالالالالالالان  ،یک   ر یدحالالاد الاله  یاجتمالالاع  ز یسالالالالال لمث  ر یب  ائلالاله  لیالال د.  گوزگوسالالالالالودور 
 ک،ر ائده  محافظه  یلرینتجربه  یمدن –میعل  اولونموش  الده  نینیتیجمع
،یر یاشالالالالاتدی  الریاون  ،یک  ر یدلهیا  یسالالالال واسالالالالطه لید. ر یر یائتد  انکشالالالالاف ر

  ب، ییمسالالهیمن  نسالالل  یکیندیا یلرینتجربه و  کیلیب  لریننسالالل شیکئچم
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 اجالالدادالرال   لالالهکیالال لبئلالاله.  رلر یلیب  رایچالالاتالالد  لرهنسالالالالالالالل  جالالکگلالاله  و   ر ینرهیاؤ 
 .ر یارانی کؤرپو   یمعنو ندایآراس لر مهتؤره
 الده یلر روت یمدن باشالالالالالقا  و   کیتکن  علم،  انسالالالالالانالر   لهیا ییکؤمه نیلید
 لهیا  یسالال واسالالطه نیلید. ر یارانی  لر تیمدن له،یا  یغیوارل نیلید. رلر یلیب ائده
  ، یلرتیال مل  نینیسالالالالال کوره  ئر ی.  ر یلیچئور  نالایمالال  نیتیبشالالالالالر  بوتون  لر تیال مالدن
. لرلر یب ایسالاخال  عالقه  لهیا  یرلریب الالالالالالال  ر یب  لهیا  یسال واسالطه لید  ،یلرتیمدن
،کشالال میعل …د  لر هینظر  یاخالق  ،یفلسالالف ،یا رلر  صالالنعت یعیبد  لر  لیو

 دار عالقه  ال مکان  و  زامان  الرداحال  بئله. ر یلییای  ادایدون  لهیا  یسالالالالال واسالالالالالطه
 نیتیجمع.  اولونور  اسالالالتفاده  شیگئن داها  ندنیشالالالکل یلیاز ی نیلید  اوالراق
  انینایاو   رول  جایباشالالالالل  ر قده لید ندایانکشالالالالاف نینیاتیح یمدن  –میعل
 .وخدور ی  قیوارل یاجتماع ر یب باشقا
ومودور  لوغونونمخصالوصال   اؤزونه یمل  اونون، یلید  نیخالق  ر یب هر   او .  تجسالّ
. ر یدلید واسطه، مهم ان ائدن محافظه ینیشیکئچم یمدن بوتون  نیخالق

»    نجالالهیفکر   آخونالالدوون  آغالالاموسالالالالالالالا  پروفسالالالالالور   یاجتمالالاع  چوخ  ر یب  لیالال د: 
 لیال د  ب؛ییال اولمالا  یبشالالالالالر  عموم  حالالالدا  ر یب  هئچ  لیال د.  ر یلنفرق  دنلرحالاد اله
  فادهیا  نیفکر   ،یسالالالال واسالالالالطه  تییاونسالالالال  ر یب لید.  بیییداشالالالال  هیسالالالالج  یمل

.  موجوددور مییک  یلید  لرینملت  ن،الریخالق  مختل مییک   یسالال واسالالطه
 «.وار   یلرتیخصوص یو هیسج اؤزونون نیلید هر 
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،ملت چوخ  اوزونده، ئر ی ،خالق  لر ، ی اؤز   اونالرین. ر یالالالالالالالال یاشالالالای الر مقو  الر   وردو
 هر .  ر یوارد ده یلرلیال د  اؤز  ،یمیک   اولالدوغو  یسالالالالال عنعناله  – عالادت ،یتیمالدن
 ،یک   ر یلالدید  او   ،یلید  آنالا.  ر یلییسالالالالالا«   یلیآنالاد»    اونون یلید  دوغمالا  نیخالالق

،یآچ لید اونونال   انسالالالانالر  ،یشالالال یدان  اونونال  ر ،ییاشالالالای  اونونال   ر . اؤلورلر   اونونال  ر
،یمیلیآنالاد ده  میز یب  یقالان  نیز یآنالام  دهنینال بط   نیز یآنالام. ر یدیلید جالانیآذربالا  ز
یدامالالار   رگالالهیب  لالالهیا  الریغو یدو   لالاله،یا  و   یسالالالالالئوگ  اونون.  بیالال دوالشالالالالال   زدایمالر

  دوغوالرکن   و   بیالالال سالالالالالالالال  کؤک  زدایمیجالالالان  میز یب  نالالالدا،یغیشالالالالال یا  نینیمحّبت
یدوداق   عؤمروموز   و   بیآت  یبو نازالماالرال،   الالرال،یال  ب،یلنچکیچ  زدایمالر
 نیز یمیلر سالالالالالتالکیا  و   آرزو   ن،یز یمیلر شیا  ن،یز یمییاوره  ن،یز یمینیبئ  اوزونو 
 و   غو یدو   ناجانیداشالالال  ر یقب – ندانیباشالالال   کیبئشالالال  دئمک.  اولوب یترجمان

یچالالاالر   بوتون  نیز یمیلر دوشالالالالالونجالاله یقالالات  نیدر   ان  نیز یمیقلب  ینالر  نالالداالر
یاحتراص  زلننیگ  یاضالالالطراب و   جانیه  ،یزیمالر وم یزیمالر   فادهیا  و  تجسالالالّ
 .ر یر یتاپش  لهیمنز  سون یزیب  اوخشاماالر   الرال، یآغ.  ر یائد
کالالالاد »ر یال از یالالال   اوو   میال ابالراهال   رزهیال مال   کیالالال مال آ   ی ماللال   اونالون  ،یلال یال د  آنالالالا  نیال خالالالالالقال   هالر : 
  ر ی ب  لیال د  هر   لالهکیال لبئلاله.  ر یدیسالالالالال فالادهیا  نینیعالالم  یمعنو  ،نینیغیوارل
  لالردنلیالالال عالالالامال   مالهالم  ان  انیالالال قالورو   رن،یال لالالالدیال بال   ینال یال غال یال وارلال   نیال ماللالتال   ن،یال خالالالالالقال 
 «.ر یدیریب
 نیخالالق  او   ل،یال د  نیهم.  ر یوارد  یلید  آنالا  ر یب  آنجالاق  نیملت  ن،یخالالق  ر یب  هر 
.  رلر ییدئ  یلید  خالالق  عموم  لالهید  او   اوچون،  اولالدوغو   یلیدمیعمو  نیملت  و 
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،یمیلیآنالاد  میز یب  اوچون  مثالال . ر یدیلید  جالانیآذربالا  ز یمیلید  خالالق  عموم  ز
 خالالق  عموم.  ر یدیییملیک   و   ،یوار   یمعنو نینیخالالق  جالانیآذربالا  ل،یال د  بو 
  عموم  لید  یادب.  لید یادب و  یلید  قیشالالال یدان:  ر یلیر یآ قوال   مهم یکیا یلید

  ن، الریار یمع  یادب  دوغروسو   داها.  ر یدیفورماس وکسکی  ان  نینیلید  خالق
 النیآنالشال  و   سالرراسالت  ن،یدیآ  ق،یدق نیفکر   لهیا  یسال واسالطه  نالریاوساللوب
 .ر یارادی امکان نایاولماس فادهیا  لدهیشک
 رماله،یتیا  نمالا،یآل  ائتماله،  عوض  سالالالالالئچماله، نالده،یلید  خالالق  عموم  ل،یال د یادب
 بو .  دوشور   نهیستمیس  الر اوسلوب ندهیسجهینت  الریاتیعمل  ارالشمایمع
 هر  آنجاق. ر یدیباغل خیسال   لرلهکیشال ییهد یمدن  الالالالالال  یاجتماع  الر اتیعمل
، ندایاسالاسال   یلرتیخصالوصال   یمل نیلید  اوساللوب، ر یب . ر یلشال لیتکم  قورولور

 دا  اونون.  ر ینالالدادیراسالالالالال یسالالالالال   لر لیالال د  شیائتم  انکشالالالالالالاف   یلید  جالالانیآذربالالا
 .ر یوارد یلید یادب اوالن مالک تهیفیک   وکسکی
 ،یمدن ،یادب  لهیا  یرلریب الال   ر یب  لهیا  یسواسطه لر لید یادب الریخالق ایدون

  لردهمبادله بو .  رلر یشالالال یر یگ   نهیسالالال مبادله فکر   و  ر ییسالالالاخال  عالقه یاجتماع
،میعال ،یچیاز یال   لر  رولو   وکیبؤ …   و   لرینمعلم و  یلریشالالالالالچیا  مطبوعات الر
 یباغل ر قده شاعرلر  و  یچیاز ی لهیا  یلید خالق میک  هئچ دهساحه  بو .  اولور 
  سالؤز .  قورولور   اوسالته  سالؤز   یاسالاسال  نینیصالنعت  سالؤز   یعیبد  یچونک.  اولمور 
 اونالر .  ر یدیاسالالالالال یالال مالالا  ،یجوهر  نینلریا ر   ده  هم  ،یآلت  فالالادهیا  هم  اونالرین
 اوچون  یچیاز ی  الالال  شاعر   سؤز . رلر یلمیب  هیبسله  مناسبت یقانل  وقیسو   سؤزه
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 چالوخ  ،یمالعالنالالالالال   چالوخ  سالالالالالؤز   اوچالون  اونالالر .  ر یال دقیال وارلال   ر یال بال   یجالالالاناللال   و   یدیالر
،یلیب سالؤزو   اونالر .  ؤنلودور ی ،یدو  ر ،یائد  لمس  ور   ، ینیعطر  ،ینیرنگ سالؤزون ر
  اولدوقجا  دنتیقابل بو  ندایغیلیجیارادی  سالالالؤز  و  رلر یلیب سالالالئزه  ینیسالالال یچک
  ئو ییحالالاج  قیتوف  پروفسالالالالالور .  رلر یلیب  بالالاجالالارا  یداالنمالالاغیالال فالالا  نالالدهیئر ی  -یئرلی

»ر ییدئ  لگؤزه  چوخ ،ی  ینیالیالالال مالالالاتئر   سالالالالالؤز   ،(یاوسالالالالالتالالالاسالالالالال   سالالالالالؤز )  او :   ونور
،ییالالیج کت  صالالالالالنعالالت  ر  اوچون  شیداوران  یاوسالالالالاللوب  اونو .  ر یر یچئو   نالالایفالالا
،یر یلشدکیچئو   .ر یر یالشدسحسا  ر
-  یعیبد  موافق  ینیتیفعال قیلیجیارادی ندهیاسالتقامت بو   شالاعر   الالالالالالال  یچیاز ی

…یؤنلی نهیر یخئ نیلید یادب چوخ ان برابر  لهشیا  یاوسلوب  «. ر
کسالالال   یسالالال یچیاز ی  وکیبو  نینایدون : دئسالالالک  لهیا  یسالالال فادهیا نینیگورک  میما
یراتیتالالث   بوتون   میز یب.  سالالالالالؤزدور   یالیالال مالالاتئر   اسالالالالالالالاس  نیاتیالال ادب»  ،یزیمالر
یغو یدو  « ساالن  ایفورما یزیمیلر فکر  ،یزیمالر  .سؤزدور
،یکئچ  اتالایال ح  سالالالالالؤزلاله  یمقصالالالالالالد  یعالال  ان  نینیچیاز یال : »یلدئماله  یعیبالد  ر
 . «اولونور  فادهیا  سؤزله یلرفکر  یعلو  ،یمطلب وکسکی ان  نیا ر 
،یچیاز ی کیوخار ی  یصاحب قلم  ،یآدام فکر   ر یب  یهانس  هر  و   شاعرلر   الر  یدا
 انالالکشالالالالالالالاف  ینالال یالال تالال یالال مالالالدنالال   نالالطالالق  اؤز   اوچالالون  لالالنالالمالالالکهیالالال ئالال یالال   یلالالرتیالالیالالال فالال یالال کالال 
 و   یلرنمالالهیاؤ   یطرفل  هر   نالالدن،یدر   یلید  او   اوچون،  بونون.  ر یدیلرمالالهیائتالالد

 یداخل  نیلید  یچونک.  ر یدیتالالاپمالالال  ولی  نالالهیسالالالالال نالالهیخز   رلر یسالالالالال   سالالالالالؤزون
یال قالالالانالون ،  سالالالالالالؤز   اونالون  ،ینال الر   جالوماللالالاله   و   یلالررلشالالالالالالمالالالهیال بال   سالالالالالالؤز   قالورولالوشالالالالالالو
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  ن یلید  او   دن،مالالالهمسالالالالالالالهیمن  ب،یالالال نهریاؤ   یلرینهیالالال سالالالالالج  نینالریقورولوش
  یلر تیفیک  بو   میک   هر . ر یدز یسامکان  لنمکهیئی  نهییلیلفادهیا  نه،گؤزللییی

  صاحب   نهیتیمدن نطق وکسکی  آدام  او  رسه،ییمسهیمن الریناو  و   ر ینهریاؤ 
 .ر یلیب  اوال 
 یلیاز ی – یشالالالالفاه  ده  یریب دنلرینیجیگؤسالالالالتر  یمدن نیخالق  ن،یملت هر 
یامکالالان  نیلید  یتیمالالدن  نطق.  ر یلیسالالالالالالان  نطق  دههیالال سالالالالالو   معالالاصالالالالالر   نالالدانالر

  ین ی یلیلفالادهیا  ینگؤزللییی  نیلید.  ر یددئمکال   یغیبالاجالار   ائتمالک  اسالالالالالتفالاده
  یل یقیموسالالالالال   ،یجیآخ  ق،یآچ  ن،یدیالال آ  نالالدایسالالالالال یاز یالال   اخودیالال   قیشالالالالال یدان  ز ؤ ا

 نالهیتیمالدن  نطق  وکسالالالالالکی  مسالالالالالهیک   ر یب  هر   لنیب  رهیائتالد  عکس  لالدهیشالالالالالک
 .اولور  آدام شیلنمهییئ

یار یمع  کیلیمدن  اولماق  صالاحب نهیتیمدن  نطق بوگون .  ر یدیریب  ندانالر
 الریار یمع  ش،یائتم  انکشالالالاف نیلید  یادب  معاصالالالر   نطق، یمدن  وکسالالالکی
 .ر یددئمک  نطق  بوللورالشان ندهیستمیس الریاوسلوب  لشنسس  لهیا

»ر یال از یالالال   وو میال کالر   ایالالال حال یال   پالروفسالالالالالور   م،یال عالالالالال   یحالؤرمالتاللال   سالالالالالؤز   ر قالالالده  تیالالال کالفالالالا: 
 نده،یئر ی الالالالالالالال   یئرلی  سالالالؤزدن  لن،یب ینیمعناسالالال  اونون  اوالن، مالک  نایاطیاحت
  ؛ یلجالاذباله  ن،یدیال آ  ینطق  نیآدام  بالاجالاران  ییائتماله اسالالالالالتفالاده  معنالادا  قیدق

  گر ید  نیلید.  ر یارادیال   عالالم  ر یب  یرلیسالالالالالئح  ال اولمالاق  کیال چئو   چوخ  سالالالالالؤزو 
 «. ر یارانی ندهیط یشرا  یغیوارل سؤزون  آنجاق یواحدلر
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یالنال سالالالالالؤز   اونالون  دهوبالالالهؤنال   لالالالکیال ا  کالالالده،یال رنالالالدیال اؤ   یلال یال د  ر یال بال   یهالالالانسالالالالال   هالر    ، یلالر
یدایال قالا  قورولوشالالالالالو   لیال د  و   یبنیترک  لغالت  دوغروسالالالالالو  داهالا  ،یلرینجوملاله  ینالر
 نیلید.  دور مخصالالالالالوصالالالالالال   اؤزونالاله  نیلید  او   سالالالالالالهیا  داالر یالال قالالا  بو .  کیالال ر ینهریاؤ 
  الردانقالالانون  –  دایالال قالالا  بو   ائلالاله  سالالالالالالهیا  هقو  اسالالالالالالاس  نهائالالد  نیتالالثم  ینیغیوارل

 .ر یدعبارت
  ر ی ب  گر ید  ایال   و   بو   اول،  دنیشالالالالالئ  هر (  الریدایال قالا  قورولوشالالالالالو   لیال د)  کالایگرامالات
  ، ینیارانمالالالاسالالالالال یالالال   لردنسالالالالالس  لرینسالالالالالؤز   یعنی  ،ینینحو   و   صالالالالالرف  نیلید
 ینیاولماس موجود لدهیشک  غونیاو   قانونا ،ینیسرلشمهیب ،ینیسشمهییهد
  له یامیتما کایگرامات معنادا بو .  ر یر یائتد عکس ینیسالال گؤسالالترمه  تیفعال  و 

 مخصالالالالالوص  اؤزوناله  نیلید  او   یعنی.  ر ییداشالالالالال   تیال خصالالالالالوصالالالالال   یو هیال سالالالالالج
: وروقیاوخو   نالالدایکتالالاب  شیر یگ   هییالال لیلچید.  ر یر یائتالالد  عکس  ینیزمیمکالالان
  لغالالت   اوچون  یسالالالالال دوشالالالالالمالاله  نالالهیشالالالالالکل  لیالال د  یمالالاد  نینلریفکر   انسالالالالالالان»
  ک«یالال گرامالالات»  ن،یلید  اوزره  قالالانونالر   الالالالالالالالالالال   دایالال قالالا  نیمع  لرینسالالالالالؤز   نالالدهیبیترک

 لرینسالالالالالؤز   نالالدهیاصالالالالالل  بونالر .  ر یدواجالالب  یاوزالشالالالالالمالالاسالالالالال   لالالهیا  قورولوشالالالالالو 
،یگل  عمله لهیا  یسالال واسالالطه   یسالال رلشالالمهیب  ،یسالال شالالمهییهد  معنادا بو   ائله ر
 دهعالقه  یلقیلیقارشال   قورولوشالو   ک«یگرامات» اونون   لهیا یبیترک  لغت نیلید

 و   یشالالالالالئ  ر یب  نیلید  ر یب  هر   نالدهیسالالالالالتمیسالالالالال   لیال د  ده  گوره  بونالا  محض.  اولور 
  البّته  دوشالالالالونمک  اولدوغونو  یشالالالالئ  باشالالالالقا سالالالالهیا  قورولوشالالالالون  ک«یگرامات»
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 نالهیلالدیج  لیال د یمالاد نینلریفکر  انسالالالالالان  قورولوش  ک«یال گرامالات. »ر یسالالالالالهود
 «.ر یائد مکؤک  نهیسگلمه  عمله نیتیاونس ندایآراس انسانالر   نه،یسدوشمه
 نالالهیسالالالالال هیالال سالالالالالو   لیالال د  یادب  نالالدنیسالالالالال هیالال سالالالالالو   لیالال د  قیشالالالالال یدان  ل،یالال د  ر یب  هر 
 ال  دایال قالا  نیلید  او   انالردا،یال اوخو   و   ارادانیال -بیال از یال   لالدهید  او   کجاله،یوکسالالالالاللالدی

یقالانون  و   لمالهیرنیاؤ   نیلید  یعنی  ده،شیا  بو .  ر یآت  جالان  نالهیسالالالالال رنمالهیاؤ   ینالر
  یادب   اونالر .  اولور   وکیؤ ب   ییمالالهؤک   لرینمیعالالال  یلچید  نالالدهیسالالالالال لمالالهیردیاؤ 
یقالالالانون  -  دایالالال قالالالا  نیلید   ،ی نیسالالالالالتمیسالالالالال   اونون.  ر یر یآراشالالالالالالالد  ،ر ییآرا  ،ینالر
 ال ولی  بو   و   ر یائالد  میتنظ   اوزره  الر اسالالالالالالاسمیعل  و   ر یینظالامال  ،ینیداسالالالالال یال قالا
،میعمو  لرینلیال د   قورولوشالالالالالو   لیال د  ،نینلریلیال د  خالالق  عموم  هالابئلاله  قالانونو
 .ر یلیاز ی  صورتده  یستملیس الریدایقا
 و   لمهیرنیاؤ  اونون کجه،یلندشیگئن  یسالالالال رهیدا  شالالالاللنمهیا نیز یمیلید یادب
ییچیاز یال   ازانیال   نالدهیلید  آنالا  موضالالالالالوعسالالالالالودا  لمالهیردیاؤ   یجالد  داهالا  یزیمالر
  صرف  و   قورولوشو  نیز یمیلید اوزدن بو .  ر یشدیؤنلتمی  هیدوشونمه  لدهیشک
 و   شیآرتم  رماالر یآراشالالالد  ندهیسالالال سالالالاحه یواحدلر یدلیچئشالالال   نینینحو  و 
 لر هالدف  یغیدیال داشالالالالال   لرینا ر   بو .  ر یدشالالالالالال یلمیاز یال   کتالاب  و   مقالالاله  چوخ  ر یب

  ده  یلرهیسالالو میعل  و  یلرمندرجه  اونالرینمییک   اولدوغو   باشالالقا الالالالالالال   باشالالقا
  اوالراق  یلیآسال  ندنیمقصالد ندن،یییلیبمیعل نینلریمؤل .  ر یدمختل 
 یریآ  -  یریآ  ده  یلرهالالدف  و   الریولی  رمالالایآراشالالالالالالالد  و   الریمتود  اونالرین
 نظردن  ینطقالالهمیعل  یلریبعضالالالالال   نالرییاز یالال   بو .  رالر یییداشالالالالال   لر هیالال سالالالالالج
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  - دایال قالا(  فالارس،…  عرب،)    لرینلیال د  بالاشالالالالالقالا  سالالالالالالهیا  یلریبعضالالالالال .  ر یازدیال دا
 شیانلیال   بو .  شالالالالالالر یآتم  جالان  هیال رنمالهیاؤ   یزیمیلید  نالدایاسالالالالالاسالالالالال   الریقالانون
  نیال ز یال مال یال لال یال د  نالالالدنیال طالرفال   میال عالالالالال   یلالچال یال د  نالئالچالالاله  ر یال بال   اراقیالالال بالالالاخالمالالالا  الرامیال آدد

کاد  نییتا او   ،الریدایقا  قورولوش کاد ناقالناراقیقا دنلرینا ر  کیمآ   ک یمآ
 آنجاق دا، اولسالالا  یاؤنمل چوخ  یا رلر  لرینمیعال بو .  ر یشالالدیلمیاز ی دههیسالالو 
یال دایالالال قالالالا  قالورولالوش  نیال ز یال مال یال لال یال د  آنالالالا  دا،نالیالنالالال جالالالایال آذربالالالا  رانیال ا  ده  هاللالالاله   ، ینال الر
  مالعالالالاصالالالالالر   ن،هائالالالد  ضالالالالالالالا یا  لالالالدهیال شالالالالالکال   سالالالالالالالاده  اوزره،  الر اسالالالالالالالاسمالیعاللال 
 اوخوجو   لالالهلیالال د  ر یب  غجالالامیی  سالالالالالالاده،  لالالهیا  ولو ی   نالریمتود  کیالال لیجیردیاؤ 

یاجیاحت ،یلرینسالالتکیا  اونالرین آنالدان، هلرینکوتله   صالالورتده  یجد  ینالر
  یل تجرباله  تالا  دوتموش  اوخوجودان  یعالاد  الن،یاز یال   لالهیا  یمقصالالالالالد  مالکاؤده
  بالو .  یدیالالال ا  بالوش  یئالریال   نیال ا الر   ر یال بال   یارارالنالالالاجالالالاغال یالالال   نالیالنلالریصالالالالالالالاحالالالب  قاللالم

 نالریشالالالالالانیچال  ندهیسالالالالال سالالالالالاحه  ز یمیلیآناد  یدولدورولماسالالالالال   بوشالالالالاللوغون
 .یدیا یریب لردنفهیوظ  یاؤنمل ان دوران ندایسیقارش
  نیال ز یال مال یال لال یال د  یادبال .  ر یال دیواخالتال   شیال چاللال دیالرنیال ز یال مال یال لال یال انالالالاد  قیال آرتال   گالون  بالو 
  ی آرتماس  نینیسقوه  شلنمهیا  نالریاوسلوب یعیبد الال  یادب لهیا  یشیوکسلی
 یاز یالالال   یدلال یالالال چالئشالالالالال   لالالاله،یال ا  یسالالالالال شالالالالاللالنالمالالالهیگالئالنال   نالیالنیسالالالالال رهیال دا  احالالالاطالالاله  و 
 نیز یمیلید اعتبارن بونا. ر یسالالالالالسالالالالاللن یعیطب یچوخالماسالالالالال   دهنینلرینوع
  ر ی ب  یاؤنمل  یسالالالالال مسالالالالالئلالالاله  رنمالالالکیاؤ   یطرفل  هر   رولونو   شالالالالاللالالالکیا  -میعل

 .ر یشدیلمیر یچئو   ایموضوعو 
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 و  یچیاز ی یاسالتعدادل و  گنج نا،یراسال یسال  ز یمیلر صالاحب  قلم یاشاللی بوگون
. ر یگوجلن و   ر یخالشال یسال  گونه  – گوندن  رایسال  بو .  قوشاللوموشالدور  دهلرشالاعر 
، سالالالالون  ال  یادب  ،یسالالالال مجموعه لر هیحکا  رومان، اونالرجا زدهیمیلید  واختالر
،یاز ی یدیتنق  ،یخیتار  ،یاجتماع.  ر یشالالالدیلمییای ا رلر   یقیتدق  -میعل الر
یموضالالالالوع  باشالالالالقا -باشالالالالقا  نلریسالالالالاحه یمدن   یرل یهد و  نیتگیب چوخ نداالر
،متن  یادب  کیال کالسالالالالال   برابر    لالهیا  یلرنموناله  فولکولور .  ر یلمشالالالالالالدیاز یال   ا رلر   لر
 گون بو . ولموشالالدور یقو  نایار یاخت نینیسالال کوتله اوخوجو  شیگئن  الرداوانید
 اونالرجالالا:  ر یاشالالالالالالامالالاقالالدادیالال   دورومو   ر یب  یمالالاراقل  دا  ز یمیمطبوعالالات  یللیآنالالاد
 نشالالالر   زدهیمیلید  کیلهفته  ق،یلیآ  فصالالاللنامه، نئچه  ر یب  ،یلریدرگ  یرنجیاؤ 

 و   ر یآرت   گونالالدن  -  گونو    نفوذو   و   یسالالالالال رهیدا  نیز یمیلید  مطبوعالالات  .اولونور 
  یادب  یندیا.  ر یلنشیگئن دا یدانیم  شالالالالاللنمهیا نیز یمیلید یادب.  ر یگوجلن
یالنالالال جاللسالالالالالالاله  لالریالنمالحالفالالالل  ،لالریالنانالجالومالن یال تیالالال سالالالالالالالا  نالتالرنالالالتیال ا  ده،لالر   نالالالدا، الر
یسالون  تئاتر  الردا،گوبال  یکانال ونیز یتلو   ندا،الر   شلنمه یا  نیز یمیلید  نداالر
 واختدا ر یب بئله یک  اولسالالالون لر تثسالالال . ر یبدیآل  حال  ر یب  یجد یتیوضالالالع
،   سیتالالالدر   ز یمیلید  آنالالالا  دهلرمکتالالالب  ده  هلالالاله   وزلرلالالالهی  یک   ر یدهلالالاله  اولونمور
 بالالالارده  یسالالالالال لالمالالالهیال رنال یال اؤ «  نیال ز یال مال یلال یال د  آنالالالا»    نالیالنالریآدام  عاللالم  و   یالال یالالال ضالالالالال 
  ن یال ز یال مال یال لال یال د  یادبال   حالالالالالالالدا  ر یال بال   بالئاللالالاله!  ر یال بالالالدیالیال جالالالاوابالالنالمالالالا  یلالرسالالالالالتالالالکیا
ییچیاز ی یسالالالالال ملهیرنیاؤ   یجد  و   وکیبؤ   ان دوران ندایسالالالالال یقارشالالالالال  نیز یمالر

  یادب  داینآنالر   شیوکسالالالاللی  و   شیچلدیربو  ،یچونک. ر یدیریب  نلریمسالالالالئله
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  بالالالاش    نالیالنینال یال گالؤزلاللال   و   یغال یال ،الالواناللال   نالیالنیالیناللال یال زنالگال   گالوجالونالون،  نیال ز یال مال یال لال یال د
 نیز یمیلید  لر قوه  اردانیالال   الالالالالالالالالالال   بیالال از یالال    زدهیمیلید  واختالالدا،  ر یب  یغیردیقالالالالالد
،   ،ینیبیترک  لغت اونون  اوچون  لنمکهیئی نهیتیقابل  کیلافاده   قورولوشالالالالالونو
 شیتان لهلرمتنمیعل  الال   یادب  لیاص حالدا بئله.  اولورالر  یلرنمهیاؤ    ندنیدر 

 یمنشال  تورک  باشفا و  توتولوب  هلرلیمئ شیانلی  مز هستیا -ستر یا  اولمادان،
 سالالالؤز .لریرلشالالالمهیب سالالالؤز  ،یسالالالؤزلر  لرینلید او .  اولورالر  یتوتمال  اوز   لرهلید
 میز یب(  اوالراق  عورسالوز وشال   شالعورلو ) الریولی  قورما  جومله  ،الریدایقا  اراتمای
 .ر یگؤستر  اؤزونو  ندایماسیس یا رلر نالرییچیاز ی  او  لدهید
  نالیالنیتالال یالال فالالعالالالالالال   نالالیالالنلالالریصالالالالالالالاحالالالب  قالاللالالم  ،لالالریالالنقالالوه  یادبالال   یئالالنالال یالال   -  یئالالنالال یالال 
 نینیمالاراغ  اوخومالا  –  بیال از یال    زدهیمیلید  یادب  معالاصالالالالالر   و   ییینلشالالالالالدیگرگ
  فالالالادهیا  و   سالالالالالؤز   لردنلیالالال د  بالالالاشالالالالالقالالالا  زهیمیلید  یادب  واختالالالدا،  ر یب  یغیآرتالالالد
  قاللالم   حالالالاد الالاله،  بالو .  اولالوروق  شالالالالالالالاهالالالد  دهنالالالهیال سالالالالالال گالوجاللالنالمالالاله  دانالیالنیمال یال آخال 

  ، الری اولالمالالالامالالالا  شیال تالالالانال   نالجالالالایال مال یال الز   زلالالالهیال مال یال لال یال د  یادبال   نالیالنلالریصالالالالالالالاحالالالب
 الر   ماراق یشالخصال  و   یاولماماسال  الده  نلریمتن  یعیبد –  یادب   یدلیچئشال 
 شالالعورلو  ده یسالالبب  ر یب  باشالالقا نیننمایآخ بو   البته. ر یآچ ولی نایآخ ر یب بئله

  یسال ی نتیقال اخودی ،یسال لهجه نیلید ر یب  سالایهانسال   ،یزیمیلید آنا صالورتده
  ،ی نال یال آخال   بالو   رانیال پالوزقالونالالشالالالالالالالد  یزیال مال یال لال یال د  سالالالالالالالهیا  ناللالر هوئالر  قاللالمالالالهمالییال کال 

  زلالهیمیلید  یادب  دن،لمالهیب  لر قوه  یادب  یئنی.  رالر یشالالالالال یچالال  هیال رمالهیگوجلنالد
  نالاقدیرپالارا  ر یب  آنجالاق.  توتورالر   اوز   نالهیسالالالالال تورکجاله  هیال تورک   اولمالادان،  شیتالان
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 اونو   اوالن،  امالاقیال   زهیمیلید  اوالراق  شالالالالالعورلو   لاله،یب  -  لالهیب  لر میعالال  یآراسالالالالال 
 هیتورک یحت.  رالر یشالال یچال  دولدورماغا  لرلهافاده  و   سالالؤز   سالالاالن  حاال  پوزغون
 دورمایاو  سالالالایهانسالالال   لهائتمک  اجرا زدهیمیلید  ینینحو   و  صالالالرف نینیلید

،  .رالر یال آتال   جالالالان  اراتالمالالالاغالالالایالالال   یلال یال د  تالورک   دوغالمالالالا   و   یعالالالاد  نیال ز یال مال یال لال یال د  اونالالر
ی  اصالالالطال   یادب  الالالالالالالال میعل  و  یلرینرلشالالالمهیی سالالالؤز  ،یلرینسالالالؤز   هیتورک ینالر
  سالؤز   نینیلید تورک  .رلر یائد عوض  لهیا  الریقیلیقارشال  یک   ندهیسال تورکجه
یدایقا  قورولوشالالالو   جومله  و   قورولوشالالالو   نیز یمیلید  سالالالوخماقال  زهیمیلید  ینالر
یقالانون  کیال گرامالات ،یقو   نینیلید  هیال تورک  اونو   پوزارق ینالر   ر ی ب  یآز   ان   ایال   روغو
 لرینر یتث   ادی  بئله ز یمیلید  البته. رلر ییسالالالتهیا گؤسالالالترمکمییک  یسالالال لهجه
  یک کینیام  الشالالالسالالالادایقارشالالال  لهیا  یسالالال تهلکه  پوزقونالشالالالما  ندهیسالالال جهینت

  بیال لشالالالالال نیزنگ  ب،یال چکلنیچ  گوندن - گونو  ده  ئنالهی  ؛اجاقیال لمالایسالالالالالارسالالالالال 
  اولالدوغو    نالدایراسالالالالال یسالالالالال   یلرلیال د  یمالدن  ان  نینایال دون  و   بیال الالنیج  داهالادا
 .ر یدجکائده انکشافمییک 
  ر ی ب   باشالقا  لرینکیبجرلیع و  نالریکوبودلوق  رن،یگت  خلل  زدهیمیلید یادب

:  ر یدیسالالالالال لمالالهیدهشالالالالاللالال یا  ز یئرسالالالالال ی  ،نینلریسالالالالالؤز   عرب  و   فالالارس  تظالالاهروده
 سالالالالالؤز   نالدایاسالالالالالاسالالالالال   ینحو  و   صالالالالالرف نینیلرلیال د  وعرب  فالارس زدهیمیلید
یقانون– دایقا  دوغما  نیز یمیلید  و   رلر یدوزلد لر عباره و  لریرلشالالالالالمهیب   ین الر

« قوشالالالالالو   دوه»  ینیآد   یک   رالر یر یقوراشالالالالالالد  لیال د  ر یب  قورامالا  و   قونالدارمالا  پوزاراق
 عرب نه ،یلید  فارس نه نهیلید  نالریاراماز ی بو   یچونک.  اوالر   ماقیقو   یلید
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 اوخوجوالر    لالهلیال د  ر یب  بئلاله  .اوالر   دئمالک  یلید  جالانیآذربالا  یک   ده  ناله  ،یلید
 نینیلرسالالالالتیشالالالالوون  یپهلو سالالالالهیا حاد ه بو . رالر یدشالالالال یتان یاخشالالالال ی  اؤزو 
 .ر یدیباغل لهیایلرتؤکونتو  -تؤر  نینالریینتیقال
 لردهمکتب نیز یمیلید یریب دنلرینسالالالبب  اسالالالاس ان  لرینکیلخسالالالته بو 
  اولسالالالادا،   یلماماسالالال ییای  لرینمتن  زدهیمیلید یادب و   یاولونماماسالالال  سیتدر 
،  لر ایالالالل  اوزون  حالالالاد الالاله  بو   منجالالاله  آنالالالا  نینیلرسالالالالالالالتیشالالالالالوون  یپهلو  اؤزونو
 ائتمالک   وخی  بوغوب،  اونو   ب،یال ر یشالالالالالدیلیا  ینینالاغیجالا  اینال بوغالاز   نیز یمیلید
 .دیر یلیآس دنلرینکیدستهیا
 یادبال   ده  یریال بال   لالردنینالتال یال ر یال آ  اوالن  مالالالانالع  نالالالایال انالکشالالالالالالالافال   نیال ز یال مال یال لال یال د  یادبال 
  . ر یال دیآرتالمالالالاسالالالالال   نالیالنیلال یال مالئال   کیالالال لال یچال یال ئالرلال یال    لالالالدهیال شالالالالالکال   افالرا   زدهیال مال یال لال یال د

 و   کیال کالسالالالالال   اونون  ان،یال اولمالا  شیتالان  یاخشالالالالال یال   لالهیایلید  یادب  جالانیآذربالا
 محالالدود  لالالهیا  لیالال د  یادب  یشالالالالالفالالاه  ز یالنیالال   ان،یالال اوخومالالا  ینلریمتن  معالالاصالالالالالر 
  ، لرینهبؤلگ  الریقیاشالالادی  ،یلرصالالاحب  قلم  یبعضالال  اوالن شیتان  صالالورتده
ییاز ی یلرینسالالالالؤز   یئرلی لرینکند . دیر یلرشالالالاللتمهیا  ز یئرسالالالال ی  -  یئرلی نداالر
  یئرل ی   دنلمالالهیب  یلرینسالالالالالؤز   شالالالالاللالالکیا  و   دوغمالالا  نیز یمیلید  یادب  اونالردا
 سالالالؤز  ،یک   اولور  گولونج  ائله بعضالالالان لر شالالالمهییهد بو .  رلر یشالالال ییهد سالالالؤزلرله

، ال ولی بو  آنجاق.  ر یاوخشالالالام هیشالالالئ ر یب هئچ باشالالالقا ونوندانیاو    یادب   اونالر
.  ر یر یالشالالالالالدیاغیال بالا  یلید  الر حالال  بئلاله.  رلر یوئر   ولی  پوزغونلوغونالا  نیز یمیلید
 بئلاله.  لر یب  خالاردایچ  بیال ر یگت  نالهیسالالالالال تهلوکاله  بؤلونماله  پالارچالاالنمالا،  اونو   یحت
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 یجالالد  ان  دوران  نالالدایسالالالالال یقالالارشالالالالال   نیز یمیلید  یادب  گون  بو   لر کیالال بجرلیع
 ...دیر دنلرمانعه
 یسالالالالال ملالهیرنیاؤ  نینیلید یادب  جالانیآذربالا  معالاصالالالالالر  گون  بو   مجالهیفکر   میمن
 ،یسال لمهیردیاؤ  صالورتده کیمئتدود  و میعل نیلید آنا.  ر ییداشال   اؤنم  وکیبؤ 
  قالانونالا  نیز یمیلید.  ر یائالد  خالدمالت  نالایانکشالالالالالالاف  دوزگون  و   دوغرو   نیز یمیلید
 بالوتالون  لالالالدهیال شالالالالالکال   یاطالرافاللال   و   نیال در   ال ولیال مالیعاللال   الریدایالالال قالالالا  ،الریقالونیال او 
  ن یز ینطقم  یشالالالالالفالاه  ن،یز یمیلید  یادب  رسالالالالالاله،یلیرنیاؤ   لالهیا  یلرکیال لنجالهیا

 اوخوجو  ؛ر یشالالالالاللیگئن  یسالالالالال رهیدا شالالالالاللنمالهیا  نیز یمیلید ؛ر یآرت  یتیقابل افاده
 قال،یباجار   اونالر .  ر یوکسالالاللی یتیمدن  نطق یلیاز ی  و  یشالالالفاه نینیسالالال کوتله
یامکالالان  افالالاده  نیلید  لالالدهیشالالالالالک  یل   مره  نالالدنیسالالالالال نالالهیخز   سالالالالالؤز   نالالدان،الر
،یروانالشال   یلرنطق. رالر یارارالنی   یادب   بونالرا  .اولور   یرلیتث  و  یجیائد  جلب  ر
 امکالالان   نالالایقالالازانالالاجالالاغ  اوغورالر   وکیبؤ   نیز یمیاتیالال ادب  یعیبالالد  ن،یز یمیلید
…یارادی  .ر
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 جان یآذربا اتیادب یبرنا ر یپ  یمعنو یمایس
 * یبهزاد بهزاد استاد

 
 یمدع نه دانم تو   عشق  سوز  ذوق  من 
 م رس هوا باد  ز ،  قصه پرس  شمع از 

 (حافظ)
 
 پر   ختگانیفره از   و  رانای نام  صالالاحب دانشالالمندان از   یبهزاد بهزاد اسالالتاد 

  کوش سالالخت  و    یشالالر  انسالالان  نای.  اسالالت  جانیآذربا  سالالاز فرهن  و   تالش
 یاعتال   و   یاجتمالالاع  یترق  صالالالالالرف  را  بالالارش  پر   عمر   از   سالالالالالالالال  60  از   شیب

  کرده مجالت و   روزنامه انتشار  و  هانامه  فرهن   نگارش و  نیتدو ، یفرهنگ
کارانه و   عاشالالقانه  تیفعال  مره که،  اسالالت  و   ماندگار  آ ار ،  فرزانه  ر یپ  نای  فدا

 و  فرهن  یغنا  یرو  ایپا و   کارسالالالالالاز  یرگذار یتث  با که  اسالالالالالت یابرجسالالالالالته
 از   یجزئ  هالا«فرهنال »  جملاله  از   آنهالا  یعمالده  بخش،  مالا  یادب  جالامعاله  ادب
 اسالالالالالتالالاد  رهگالالذر   نایاز .  انالالدگشالالالالالتالاله  بوم  و   مرز   نایبالالار   پر   یفرهنگ  نالالهیگنج
 و   بالرجسالالالالالتالالاله  یژوهشالالالالالگالرپ،  هالمالتالالالایبال   ینالگالالالار فالرهالنالالال   عالنالوان  بالالاله  یبالهالزاد
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 و   شالالمندانیاندبخصالالوص  و   شیخو  مردم نیب در ،  سالالابقه پر   ینگار روزنامه
 آوازه  پر   ر یپ  عنوان  باله  یاجتمالاع  فعالاالن  گر ید  و   یادب  آ الار   آورنالدگالان  دهیال پالد
 . هستند برخوردار  یاستهیشا  و   شامخ  مقام و   شهرت از ، ادب

ی  اعهاشالالال به  اشعالقه و   شالالالور   و  یمادر   زبان به یبهزاد اسالالالتاد  یدلبسالالالتگ
  رانهیپ در   که او  نکای.  است ز یانگغبطهاش  یپدر  نیسرزم ادب  و   فرهن 
 یهاافق  به و  دهدیم  سالالالر  یزندگ  شیسالالالتا سالالالرود  پرشالالالور   و  پرنشالالالا   یسالالالر

 باله  یجالّد ،  قیدق،  منظم،  کوش  سالالالالالخالت  همچنالان،  زنالدیم  لبخنالد  روشالالالالالن
  تالابالان  تیال شالالالالالخصالالالالال   مقالابالل  در   ز ین  مالا،  دهالدیم  اداماله  اشیسالالالالالالاز   فرهنال 

 را  شیخو  یقلب سالالال اس  و  میز یخیم بر   میتکر  و   شیسالالالتا به  شالالالکوهمنداش
 . میکنیم  حضورشهای جلوه  باش شاد
،  گذرانده  سالالالر   از  را  یسالالالخت  یهاآزمون، گذشالالالته هاکوران از  یبهزاد  اسالالالتاد
 و  گشالته آزموده کار   یزندگ  نبرد در   اّما، آورده تاب را سالوز تاب یهایدشالوار 
  تحوالت  و   خیتالالالار   بالالاله  او ی  حالالالاطالالالها.  اسالالالالالالالت  تجربالالاله  از   یانالالالهیگنج  حالالالال
  تحوالت  متن  در   او .  اسالالالالالالت  جالانباله  هماله  مالانجالامعاله  یفرهنگ،  یاجتمالاع

 .  داردمیعل  و   قیعم شناخت حواد  چون  و  چند از   و  ستهیز 
 از  که  تولدش  یسالالگ 75 کنندگان برگزار   از   یسال اسالگزار  در  یبهزاد اسالتاد
 شالالالده  برگزار میعل  مجامع  و  انیدانشالالالجو ،  یهنر -یادب  یهاانجمن یسالالالو
 یسالالالالگ  75ی  قله در  من امروز »: گفتند نینچ سالالالخنانش از  یفراز  در  بود

 کنمیم نگاه گذشالالته به یوقت یول،  امگذرانده  رامیخ و   چیپ پر  راه، هسالالتم
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 ا”یال  الان،  بود  کوتالاه  چقالدر   کاله  نمیبیم  اوال   کنمیم  نگالاه  امآمالده  کاله  یراه  باله  و 
 «.  کنمیم  تیرضا  احساس خودم ر یضم در ، خود  وجدان در 

 بار  پر   یزندگ
ا  و   پرحالالاد الاله،  خم  و   چیپ  پر   راه  نایبالاله  میانالالداز یم  گالالذرا  ینگالالاه  حالالال  امالالّ
 :ز یافتخارآم
 در   آسالالالالالتالالارا  شالالالالالهر   در   1306  سالالالالالالال  مالالاه  ید  دّوم  در   یبهزاد  بهزاد  اسالالالالالتالالاد
 رزایم  پدرش،  اندگشالوده  جهان به چشالم خوشالنام و  پرور فرهن   یاخانواده
 که، بود  آسالتارا شالهر   کوکار ین  و   وارسالته   یشالر  مردان از (  1322-1254)  پاشالا
 یادیز  تالش شالهر   یآبادان  و  عمران  و  توسالعه، فرهن   قیتعم و  گسالترش در 
 .  است گذاشته یجا  به خود از   یماندگار  آ ار  و  کرده
 دهیشالالالن پدرم  یباره  در : »سالالالدینو یم  پدرش درباره  خود خاطرات در  اسالالالتاد
 مردم  یبرا  یاارزنالده  خالدمالات  و   بود یخواهیآزاد  تیال شالالالالالخصالالالالال   کاله  امبوده
 گذرانده دیتبع  مهین حال در  تهران در  را یسالالال  دو   ...بود  داده انجام  آسالالتارا
. بود گشالالالالالتاله  بالاز   آسالالالالالتالارا  باله یدولت  خالدمالات  از  انفصالالالالالال  حکم  بالا انیال پالا  در   و 
 بر   ز یتبر   از   شالالالالالالاه  رضالالالالالالا  یوقت  اسالالالالالالت  داشالالالالالتاله  یانقالب  التیتمالا  گفتنالدیم
  مراسم  در   ر یتاخ با  بوده شهردار  که  پدرم  و   کندیم عبور   آستارا از ، گشتهیم

 یونیهما حضالرت اعال   به  نیتوه  و   یتعمد  را  حرکت  نایو  شالودیم حاضالر 
  ی کیبلشالالو  جیرا اتهام تهران در . کنندیم احضالالار  تهران به  را او   و   کرده یتلق
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،  بندرعباس  گمرک به  انتقال  قبول از  امتناع  علت به یول  ،شالالالالالودینم   ابت
 (  12و   11 ص خاطرات«). گرددیم محکوم یدولت خدمات  از  انفصال به
 هیالالال روحال   نشالالالالالالالانالگالر   و   اسالالالالالالالت  یعالبالرتال   درس،  خالود،  ز یال نال   بالزرگ  مالرد  نایال مالرگ
 و   غارتگر  یانیاغی1321  سالالالالال در : )اوسالالالالت یدوسالالالالت مردم  و  یپرسالالالالتهنیم

 از   ضالالالالالرغالام«»  و   دخالان«یال رشالالالالال »  یهالانالام  باله  مردم  مالال  و   نالاموس  باله  تجالاوزگر 
  مالالثمور   لیالال اردب  پیالال ت.  کردنالالد  امیالال ق  حکومالالت  هیالال عل  بر   ر یعشالالالالالالا  سالالالالالرکردگالالان
  لی اردب پیت.  کردند  ینینش عقب  جنگل  عمق  به ر یعشا، شد  آنها یسرکوب
 شیپ  از   یکالار   نتوانسالالالالالت،  نالداشالالالالالت  یاتجرباله  یجنگل  یهالاجنال   در   کاله
  دانسالالالتندیم  و  بود همه احترام مورد  که  یبهزاد  پاشالالالا رزایم که  پدرم به. ببرد
 یخاصالالالالال  احترام شالالالالالانایبه  نسالالالالالبت  ز ین یاغی  ر یعشالالالالالا  یحت  و   محل  یاهال
 که دهدیم  نیتضالم  کتبا  مرکز   نکهایشالر  به شالانای.  شالدند  متوسالل،  قائلند
 رفتندیپذ را  تیمثمور   نای، کرد خواهد عفو  را  آنها  ر یعشالا  میتسالل  صالورت در 
 دیال رشالالالالال ،  رفالت  جنگالل باله یتنهالائ باله.  بود  متهور  و   دهیال ورز ،  تنومنالد  پالاشالالالالالا رزایم

 چون  و   آوردنالد  عمالل  باله  یو   از   یاسالالالالالتالهیشالالالالالالا  اسالالالالالتقبالال  ضالالالالالرغالام  و   خالان
 و   شالالدند  میتسالالل، رفتندیپذ  را او   قول، بود آنها  و وق مورد شالالانای  تیشالالخصالال 
 و   گرفالت هیال الر ذات  تیال مالثمور   نایدر   پالاشالالالالالا  رزایم  یول.  دنالدیال گرد  آزاد  سالالالالال س
 خالالاطرات)گفالالت«  اتیالال ح  بالالدرود  1322  مالالاه  ر یت  در ،  نشالالالالالالد  کالالارسالالالالالالاز   مالالداوا
 (27ص
 اند.  شده بزرگ  یممتاز  تیشخص نینچ  تیترب تحت یبهزاد استاد
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 مسالالالالالابقالات  در   و   دیال آیم  تهران  باله  لیال تحصالالالالال   اداماله  یبرا  1322  ور یشالالالالالهر   در 
 آنجا یروز  شالبانه در  سالال  دو  و  شالودیم قبول یمقدمات یدانشالسالرا یورود
گرد، دانشالالسالالرا در   لیتحصالال  دوران  تمام در . کندیم لیتحصالال   ه و بود اول  شالالا
گردان جزو  ینهائ امتحان در   . شودیم  ممتاز  شا
گردان مقررات  طبق  بالا توانسالالالالالتنالدیم یمقالدمالات یدانشالالالالالسالالالالالراهالا  ممتالاز  شالالالالالا
 یعال  یدانشالالالسالالالرا در  یلیتحصالالال ی نهیهز  کمک  الیر 1500 ماهانه  افتیدر 
 دهد ادامه لیتحصال  به که  شالودیم  مندعالقه ز ین او .  بدهند لیتحصال  ادامه
 او   کاله  بود  یطور   خالانواده  یمالال  وضالالالالالع،  پالدر   رحلالت  از   بعالد  گر ید  طرف  از   و 
 شالالده منصالالرف  لیتحصالال  ادامه از   علت نیهم  به که برادرش به  یسالالتیبایم
 بالالا  و   دیالال آیم  تهران  بالاله  1324  مالالاه  ور یشالالالالالهر   در   دوبالالاره  ..کردیم  کمالالک،  بود

 . دهدیم ادامه لیتحص به یعال یدانشسرا در  برادرش  دیصالحد
 در   من.  بودنالد  ن رداختاله  را  مالاهالای  نالهیهز   کمالک  هنوز ،  بود  مالاه  ید  اواخر »

 را  رسالالتانیدب  اول کلیسالال   دروس  طرشالالت راه  سالاله در  یخصالالوصالال   آموزشالالگاه
 هایهمشالالالالهر از  یکی  با و  داشالالالالتم  درآمد  الیر 300  جمعا و  کردمیم سیتدر 
 یزنالالدگ  مشالالالالالترک،  میبود  کرده  اجالالاره  الالالدولالاله  حشالالالالالمالالت  ابالالانیالال خ  در   یاتالالاق
 را  درآمدم دیبا  من  و   برگردد  جانیآذربا به  گرفت میتصالالم  دوسالالتم. میکردیم

 گرفتم قرار  قهیمضالالالالال  در   سالالالالالخت یمال لحاظ از   و   دادمیم منزل هیکرا  بابت
 قرار   فشالالار  در ، بودند یشالالهرسالالتان  که هم یآمادگ  کالس انیدانشالالجو   اغلب
  م یشالالد  گرانتخابید  نفر   دو  و   من، میداد لیتشالالک  یهمگان جلسالاله داشالالتند
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 هر  باله  نالداشالالالالالت  ایدهیال فالا …میکن  مراجعاله  وزارتخالاناله باله  آنهالا  ینالدگینمالا  باله کاله
 که  نماند یمخف  البته،  کنم لیتحصالالالال  ترک که گرفتم  میتصالالالالم  من  صالالالالورت
 تر  مقدم انقالب)  شالعار  باور  و  یجوان  جانیه  و  شالور ،  یمال مسالائل بر   عالوه
 وزارت  باله.  داشالالالالالالت  یادیال ز   ر یتالا   من  یریگ   میتصالالالالالم  نایدر (  لیال تحصالالالالال   از 

 افتیدر   را سالالالفر  نهیهز  و   آسالالالتارا در   یآموزگار   حکم و  کردم  مراجعه  فرهن 
 «.برگشتم آستارا به  و 
  شالالالالالرکت  دانشالالالالالگاه یورود  آزمون در   جانیآذربا  دانشالالالالالگاه  سیتثسالالالالال  از   بعد
 در .  دهالدیم  اداماله  لیال تحصالالالالال   باله  کیال ز یف  -یاضالالالالال یال ر   یرشالالالالالتاله  در   و   کنالدیم
 به  جانیآذربا دانشالالالالگاه  انیدانشالالالالجو  یهیاتحاد  ر یدب عنوان به حال  نیهم
 ارتش  یانالالالهیالالال وحشالالالالال   هجوم  از   بعالالالد.  پردازدیم  یاجتمالالالاع  یهالالالاتیالالال فعالالالال

 یراه  انهیمخف  شالالانای، دفاعیب مردم عامقتل  و   جانیآذربا به یشالالاهنشالالاه
 . دهدیم ادامه خود یاجتماع  یهاتیفعال به  و  شده تهران
  تهران  به  دوباره  و  شالالودیم اعزام  سالالمنان به  آموزگار  عنوان به  1326  سالالال در 

 علمده«» در   و  منتقل نوشالهر  به سال س. شالودیم  مشالغولمیمعل وبه برگشالته
 دو  از   بعد  و   شالالده  بازداشالالت  شالالمال در   1328  سالالال  و   پردازدیم  سیتدر  به
 را  پرورش  آموزش و   دشالالالویم  خدمت منتظر   سالالالال  همان و   شالالالودیم آزاد ماه
 .  کندیم ترک
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 به یاجتماع  و  یآموزشال   یهاتیفعال بر   عالوه  سالالها نایدر  یبهزاد اسالتاد 
  نیز   یاجتمالالاع  یادب  مقالالاالت  ترجمالاله  ایالال   و   نوشالالالالالتن  بالاله،  یادب  یهالالاتیالال فعالالال
 . پردازدیم
 اسالتقالل  و   نفت  صالنعت کردن یمل یبرا رانای مردم مبارزات یریگ   اوج با
  سالالالالال .  ردیگ یم قرار   مردم مبارزان  مقدم  صالالالال  در ،  گانگانیب  یسالالالاللطه از 

 ر یبشالالالالال »  و «  تیال بشالالالالالر هالای »روزنالاماله  دوسالالالالالتالان  از   یجمع  یهمکالار   بالا  1330
 در . پردازدمی یمطبوعات  تیفعال  به  ر یسالردب  عنوان  به و  یاز اندراه  را  نده«یآ

 دیال جالد  یدوره  1330  سالالالالالال  آذر   21  در   یمطبوعالات  یدرحوزه  تیال فعالال  اداماله
 منتشالالالر   یهفتگ طور   به  یبهزاد اسالالالتاد یریسالالالردب با  جان«یآذربا»  یروزنامه
  متوق   انتشالالالارش  1333 سالالالال در ،  شالالالماره 142انتشالالالار  از   بعد که شالالالودمی
 .  شودمی
 کالاله،  نالالدک یم  ازدواج  یحالالافظ   حشالالالالالمالالت  خالالانم  بالالا  1332  مالالاه  نیفرورد  در 
 .  باشدیم نوه  11 و  دختر  4  و  پسر  کی  ازدواج نایی مره

 تحالالت  و   بالالازداشالالالالالالت  کودتالالا  میرژ   یتیامن  مالالثموران  طرف  از   1334  درسالالالالالالال
 چنگال از  ییرها  از   بعد  1336 سالالال. ردیگ یم قرار   انهیوحشالال  یهاشالالکنجه
 و  کندیم  کار  به  شالالالروع راناییمل مهیب  شالالالرکت در   یشالالالاهنشالالالاه مانیدژخ
 ارتقالالا  یتیر یمالالد  یبالالاال  سالالالالالطو   تالالا  و   دیالال مالالایپیم  را  یترق  مالالدارج  زود  یلیخ
 باله  رانایمیعمو  یانبالارهالا  عالامالل  ر یمالد  عنوان  باله یطوالن  یسالالالالالالهالا.  ابالدیال یم
ک  و   صالالالالالداقت، یسالالالالالتگیشالالالالالا. پردازدمی  تیفعال  و   محافل زد زبان اشیپا
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 یرهیمد تیهئ عضالالالالو   سالالالالالها   یشالالالالر  و  سالالالالتهیشالالالالا  ر یمد  نای. بود  مجامع
 رانای یمهیب  شرکت یرهیمد تیهئ عضو   و   سسمو، رانای یمهیب  شرکت
 .  است بوده  ...و  تهران
 از   مهیب  صالالالنعت یحوزه در   خصالالالوصالالالا،  تیر یمد  نهیزم در   یبهزاد اسالالالتاد 

 .  باشندیم  کشور  نظران  صاحب
 مرور   همکالالارانش  دیالال د  از   را  شالالالالالالاناییتیر یمالالد  و   یتیشالالالالالخصالالالالال   ابعالالاد  حالالال 
 :میکنیم
 اسالالتاد  و میعمو یانبارها  سالالابق  اصالالناف  مجمع سیرئ»  اینیک  فرامرز  ر دکت

  یبهزاد   اسالالتاد یسالالالگ  75  بزرگداشالالت  مراسالالم در  یسالالخنان در  دانشالالگاه«
 :دیگو یم چنین
. بودم  همکار  شالالالالالانایبا.  شالالالالالناسالالالالالمیم  1354 سالالالالالال از   را  یبهزاد  یآقا »من
گرد اسالتاد  یفاصالله و  دارند  و  داشالتند  من بر  یاسالتاد  سالمت شالانای  یشالا

 از   موقع هر  که دادند ادیمن به شالالالالالانای.  اسالالالالالت حفظ همواره خوشالالالالالبختانه
 و  یسالالتین روز   به،  روز  آن که بدان،  یشالالد نگران  کارمندانت از  ای  و   معاونت
  یانبالارهالا   یعالامل  تیال ر یمالد  شالالالالالالانای  دانمیم  من  کاله  آنچاله.  یسالالالالالتین  ر یمالد
 راناییعموم  یانبالارهالا  روز   آن.  گرفتنالد  عهالده  باله  1346  سالالالالالالال  در   رامیعمو
 در .  بود  یااجالالاره  انبالالار   کیالال   و   هیالال سالالالالالرمالالا  الیالال ر   ونیلیم  پنج  و   هفتالالاد  یدارا

 ر یمد  سیسالالو   انسیسالالورو   از  دوئک یآقا بنام یفرد انبارها سیتثسالال  هنگام
 از  را یانباردار  دیبا  هایرانیا»:  گفتیم(  کسالالالالالیبمدت) بود  شالالالالرکت یفن
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پالا  و   انیال جهالان  دیال بالازد  جهالت شالالالالالخ   همالان بعالد  سالالالالالال ده. «رنالدیبگ ادیال   ارو
  و میعمو یانبارها  شالالالالرکت از  دیبازد از   پس و   آمد رانایبهمیعمو یانبارها
  دیالال بالالا  ایالال دن  حالالاال »:  کالاله  گفالالت  آن  دهیالال ورز   کالالادر   و   زاتیتجه  و   سالالالالالالاتیتالالثسالالالالال 
 و   تالش  و   تیالال ر یمالالد  بالاله  مگر   نبود  نایو «  ردیبگ  ادیالال   انیالال رانایاز   را  یانبالالاردار 
 یآقا  تیر یمد  دوران در .   یشالالالالر  مرد ناییبزرگوار   و  یامانتدار   و  کوشالالالالش
  مشالالالالالارکالت   بالا  خواهر   یشالالالالالرکتهالا  لیال تشالالالالالک،  خالاص ر یتالداب  اتخالاذ  بالا  یبهزاد

 تمالام  در   انبالارهالا  تیال فعالال  یدامناله،  یمحل  بالازرگالانالان  و   عیصالالالالالنالا  صالالالالالاحبالان
 و   افتیگسالالالالترش  یبازرگان و  یصالالالالنعت یشالالالالهرها و   کاال  ورود  عمده یمباد
 بکار   مدرن  زاتیتجه و   شالالد  سالالاخته مجهز  یانبارها مربع متر  هزار   صالالدها
 «.  شد گرفته
  علوم   یرشالالالته در   تهران حقوق  دانشالالالکده از   1344  سالالالال در  یبهزاد اسالالالتاد
  ت یفعال به یدادگسالالتر کییهیپا لیوک عنوان به  و  لیالتحصالال فارغ یقضالالائ
 و   یامالالالانالتالالالدار   و   یسالالالالالتالگال یشالالالالالالالا  خالالالاطالر   بالالاله  ز یال نال   وکالال   کالالالانالون  در .  پالردازدیمال 

کالالدامن   - 1378)  یدادگسالالالالالتر  یوکال   کالالانون  یرهیمالالد  ئالالتیه  بالاله  اشیپالالا
  شالالالالالالالانای  تیالال ر یمالالد  و   یریگیپ  بالالا  دروه  نای  در   .شالالالالالودیم  انتخالالاب(  1376
  رغم  به.  شالالالالودیم سیتثسالالالال   «یدادگسالالالالتر  یوکال   کانون  تیحما صالالالالندوق»

 یکارشالناسال   و   ارشالد  مشالاور   عنوان  به همچنان  وکالت  از  اسالتاد یبازنشالسالتگ
 . دکنیم فااینقش صندوق ناییاداره در   داوطلبانه طور  به برجسته
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  یدادگسالالالالالتر   یوکال  کالانون  اسالالالالالبق سیرئ»  پور یکرمالان یجنالدق  محمالددکتر   
»  :داردمی اظهار   مورد نایدر   مذکور   مراسم در  اشیسخنران در  مرکز
 یآقا مثل  بزرگ و  ختهیفره  یشالخصال  که  هسالت  وکالت افتخار   باع  نی»ا

  جنالاب  تیال عضالالالالالو ،  رهیمالد  ئالتیه  یبالاره  در .  دارد  خود  انیال م  در   را  یبهزاد
  ت ینها شالالالانایکه  میبگو  دیبا بودم  خدمتشالالالان در  هم بنده که یبهزاد یآقا

  ی وکال   یبالالازنشالالالالالسالالالالالتگ  قالالانون  بیالال تصالالالالالو   جهالالت  را  خود  کوشالالالالالش  و   تالش
  ی وکال  کانون اسالالالالالتقالل  سالالالالالال  پنجاه  از   بعد و  آوردند  عمل به یدادگسالالالالالتر
  مرهون،  هسالالالتند یبازنشالالالسالالالتگ یدارا هم یدادگسالالالتر  یوکال ، یدادگسالالالتر
 از   دارد  جالا.  اسالالالالالت  یبهزاد  یآقالا  جنالاب  پشالالالالالتکالار   و   هالایر یگیپ  و   خالدمالات
 نایدر   چاله  هر .  کنم  تشالالالالالکر   شالالالالالانایاز   وکالالالت  یجالامعاله  طرف  از   جالانیهم
 را  صالالالالندوق  رهیمد تیهئ  تیعضالالالالو   که شالالالالانایاز  کردم خواهش من دوران
، یفالن، گفتند  و  رفتندین ذ  شالالالالانای،  را صالالالالندوق  عامل  تیر یمد ای رندیب ذ
  نظاره   دور   از  را  صالالندوق کار   و   باشالالم صالالندوق کنار  در ،  دهمیم  حیترج  من
  ی وکال   تیحما  صالالالالالندوق  هم االن و .  هسالالالالالت طور نیهم  هم الحق  و  بکنم

 الزم  جا  هر .  اسالالالالت مندبهره  شالالالالانای یارزنده  یهاییراهنما از  یدادگسالالالالتر
،  شالالالوندیم متذکر   را صالالالندوق نقائ   تمام  شالالالجاعت  و   شالالالهامت با  باشالالالد
 ای باشالالالد  شالالالاندوسالالالت، یگرید  شالالالخ  ای باشالالالم  من. یسالالالتیرودربا بدون
گر .  برادرش  نای.  شالالالوندیم  متذکر  صالالالراحت با کردند مشالالالاهده را  ینقصالالال  ا
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  یبهزاد   یآقا  جناب  وجود در  که  اسالالت یدادگسالالتر  لیوک کی  بارز  صالالفات
 «.  است
 از   یبخشالال   در   ا«یآسالال   مهیب  یحقوق مشالالاور   و   یدادگسالالتر  لیوک» یرجائ خانم
 :سدینو یم کرد  قرائت فوق  مراسم در  که  اشمقاله
  یبهزاد  بهزاد اسالالالتاد یآقا جناب آموز   کار . هسالالالتم یدادگسالالالتر  لیوک  »بنده
  جهت   به صورت  هر   در . هستم  یحقوق  مشاوره هم  االن و  68سال  در . بودم
 و  داشالتم یبهزاد یآقا جناب مکّرم  و   معّظم  اسالتاد  با که سالاله 25 ییناشال آ

گرد افتخار   و   مهیب ینهیزم در  شالالالالاندانش از  ییجو بهره و   را شالالالالانای یشالالالالا
 داشالته آن بر  مرا که.  داشالتم،  هم از  دور  چندان نه تخصال  تا  دو  که حقوق
 چون اجمال  به  البته،  یاشالالالالمه کی، اسالالالالتاد محضالالالالر  از  کنم اجازه  کسالالالالب
 عرصالالالاله نای در  شالالالالانای  تیفعال خصالالالالوص در ، داد نخواهد اجازه  فرصالالالالت

 به  خدمتتان را  یمطالب(  اسالالالالالت یامهیب  یهاتیفعال  منظور ) بخصالالالالالوص
  1336  سالال جوش  و  حول یعنی قبل  سالال 45  حدود شالانای.  برسالانم  عرض
 و  بنام  یهاشالرکت از  یکی در  و  داشالتند حضالور   مهیب  صالنعت  یعرصاله در 

 در   و   آنجالا  در   شالالالالالدنالد تیال فعالال  مشالالالالالغول  یمل یمالهیب  شالالالالالرکالت،  وقالت  مطر 
 مالهیب  عالامالل  ر یمالد یفن یحسالالالالالابالدار   تیال ر یمالد  سالالالالالمالت باله  امر  یابتالدا  همالان

 یحسالالابدار   اسالالتیر   شالالانایکه  نگذشالالت یکوتاه مدت  و   شالالدند منصالالوب
 اعزام  سیسالالالالالو   باله  را  شالالالالالالانایکاله  دییال ن الا  یدیر.دنالدیال گرد  دار عهالده  هم  را  کالل
  یدوره   کیال   گالذرانالدن  مشالالالالالغول  نشالالالالالورانشیرا  سیسالالالالالو   شالالالالالرکالت  در .  کردنالد
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 در   بازگشالالتند مجددا  گذراندند را دوره  آن  نکهایاز  بعد  و   شالالدند یتخصالالصالال 
 یهیال بق  بر   عالوه  هم  را  عمر   مالهیب  تیال ر یمالد  و   یمل  یمالهیب  شالالالالالرکالت  همالان
  ی ارزنده خدمات  نای و   تیفعال  نای. گرفتند عهده بر  شالالانیهاتیمسالالئول
 از   1346  سالالالال در  شالالالاناینکهای  تا  کرد دایپ  اسالالالتمرار   1346  سالالالال  تا شالالالانای

.  شالدند  یمسالتعف و  گرفتند کنارهمیرسال   بصالورت مهیب  صالنعت در   خدمت
 بصالالالورت شالالالانای. کرد دایپ  تداوم  یهمکار   نایو  شالالالد  حفظ ارتبا  نای  اما
 مهیب  صالالنعت به را  شالالانیتخصالالصالال   یمشالالورتهامیرسالال   ر یغ  و  میمسالالتق ر یغ
  ی مالهیب  شالالالالالرکالت  کاله  بکنم  دیال ق  توانمیم  من  مثالال  و   نموناله  بطور .  دادنالدیم

 با  و  مهیب  صالنعت کارشالناسالان  از   نفر   دو  با.  شالد  یطراح  شالانایتوسال ، تهران
  ت یعضالالالو   هم زمان  همان در  شالالالانایو  سیتثسالالال  تهران بانک  موافقت  جلب
  56سالال در  و   شالدند  دار عهده را آن ییاجرا ئتیه  اسالتیر   و  رهیمد ئتیه

 ئتیه  تیعضالالالالو  به  که  کرد دعوت شالالالالانای از   یمل یمهیب  شالالالالرکت مجددا
 هم شالالالالالانای. شالالالالالود  اسالالالالالتفاده شالالالالالانای یرهنمودها از   و  دیآدر  آنجا یرهیمد
  شالالالالالرکالت  بالا بالاز  را  خودشالالالالالان  مسالالالالالتمر  یهمکالار   سالالالالالال  همالان از   و  رفتنالدیپالذ
 یهیالال کل  شالالالالالالالدن  یمل  از   قبالالل  تالالا  کالاله  ینحو  بالاله  دادنالالد  ادامالاله  یمل  یمالالهیب

 دار عهده را  یمل یمهیب  شالرکت یرهیمد ئتیه  اسالتیر  مهیب  یهاشالرکت
  اسالالالالالت یال ر   بعنوان یبهزاد  یآقالا جنالاب  کاله  یمالدت  تمالام در   حالال هر   باله.  بودنالد
 مهیب  صالالنعت در میرسالال  ر یغ،  یرسالالم یهایتصالالد  حال به  و  رهیمد ئتیه

  واقعا  که بودند  بارز   و   سالالتهیشالالا ا رات منشالالث  یمل  یمهیب در ، بودند  مشالالغول
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 عرض نجاایدر . بشالالالالود گذار  یارهاشالالالال دیشالالالالا.  آورد  زبان به  را آنها شالالالالودینم
 توانمیم  من سالالالالتین یاچاره خوب یول شالالالالودینم ادا  مطلب  حق کنمیم
 حسالاب صالاحبان  ینفر هزار   صالدهفت  عمر  یمهیب  میعظ   طر  از  ببرم نام
 ابتکار  به که  مهیب  یهاشالالرکت تمام  مشالالارکت با که  عمران بانک انداز پس
 زمالان  در   بودمییعظ   ار یال بسالالالالال   طر   درآمالد  اجرا  باله  یبهزاد  یآقالا  تیال ر یمالد  و 

  عالام   و   خالاص  زبالانزد  کاله،  شالالالالالالاناییهالایتوانمنالد  از   یکی  ینموناله،  خودش
 «.بود

 یبهزاد  بزرگداشت
کنون، گرفته  دسالالت به  قلم که  یروز  از  یبهزاد  اسالالتاد  اشیاصالاللدغدغه تا
 یهاکوشالالالالش حاصالالالالل،  بوده یجانیآذربا  فرهن   و   زبان  شالالالالرفتیپ  و  اعتال 
 آ الار   نایشیسالالالالالتالا  و   دیال تمج  در   کاله  اسالالالالالتمیقل  آ الار  انبوه  اشیروز شالالالالالبالاناله
 انیدانشالالالالگاه و   شالالالالعرا،  سالالالالندگانینو ،  دیاسالالالالات  یسالالالالو از   ماندگار  و  گرانقدر 

 اتیال نشالالالالالر   و   آمالده  در   ر یتحر   یرشالالالالالتاله  باله  یشالالالالالمالار یب  مقالاالت  کشالالالالالورمالان
 .  است  دهیرس چا  به  مختل 
  شالالالالالانای  میتکر  و   بزرگالداشالالالالالت یبرا یدانشالالالالالگالاه و  یادب  مجالامع،  هالاانجمن
  هنر  یفرهنگسالرا در   1380  سالال ماه  مهر :  کرده  برگزار  یباشالکوه  یهاجشالن
  انجمن  طرف از  اسالتاد  تولد  سالال75  مناسالبت  به یشالکوه با  مجلس تهران
 و   شالالالالالالد  برگزار   یفرهنگ  و   ییدانشالالالالالجو ،  یادب  محالافالل  گر ید  و   صالالالالالالابر   یادب

  یدرباره ،  همکاران  و  دانشالالالالگاه دیاسالالالالات،  جانیآذربا ادب و  فرهن  بزرگان
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  دانانیقیموسالالال  و  هنرمندان ؛کردند  رادای  ارزنده سالالالخنان،  اسالالالتادمیقل آ ار 
 اجرا  یمتنوع  یهالالابرنالالامالاله  اسالالالالالتالالاد  میتکر   یبرا  ز ین  جالالانیآذربالالای  برجسالالالالالتالاله
 . کردند

 یتیشخص  یهایژگیو 
،  عمده یژگیو  چند  اّما  نکای.  جامع  اسالالالالالت یتیشالالالالالخصالالالالال  یبهزاد اسالالالالالتاد
 فرد  شالالانای  نکهای  یکی.  دهیبخشالال   یشالالتریب یجال   و  جلوه  را او   تیشالالخصالال 

  شالالالناس تیموقع  و  هوش ز یت حال نیع در   و  ر یناپذ یخسالالالتگ،  جسالالالتجوگر 
 همراه ابتکار   و  تیخالق  با شالالهیهم او   یتکاپو و   تالش،  یرو  نای  از .  اسالالت
گاه  دل و  نیزبیت  چشالالالم،  هراسالالالدینم  کردن  خطر  از   رهگذر  نایدر .  اسالالالت   آ
 خوب  را  هالاورطاله  و   هالاوخالء  داده  یتشالالالالالخ  را  کمبودهالا  و  هالاینالارسالالالالالائ  او 
 و   مهم یکارها.  اسالالالت  گردان  یرو  ابتذال و   تکرار  از   شالالالهیهم.  شالالالناسالالالدیم
. دیالال نمالالا  جبران  را  هالالاکمبود  و   کنالالد  پر   را  هالالاخالء  تالالا،  ردیگ یم  یپ  را  یادیالال بن
 شالالالالالالده  یزیر برنالاماله  شیکالارهالا.  کنالدیم  جالانباله  هماله  مطالالعاله  یکالار   هر   یبرا

 آنان.  برسالالاند انجام سالالر   به و   داده  سالالامان  چگونه را آنها که داندیم،  اسالالت
گالاه   مالای  جالامعاله یادب  و   یفرهنگ  تیال وضالالالالالع  و   تیال موقع   یک   و   کم  از   کاله   آ

 را ما یادب و  یاجتماع و  یفرهنگ  نبض  یبهزاد استاد که  دانندمی هستند
 کاله  اسالالالالالت یفرهنگ  آ الار  آوردن  دیال پالد  در   او   یعمالده  تالش.  دارد  دسالالالالالت  در 

 به  هم کار   نای  یعهده از .  دینمامی  جبران را  هاکمبود و  کرده پر  را  خالءها
 .  است آمده بر  یخوب
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  خدمت  اشیاصالالل یدلمشالالغول امروز   به تا گرفته دسالالت در   قلم که  یروز  از 
  اتیالال ادب  و   زبالالان  و   فرهنالال   اشیشالالالالالگیهم  دغالالدغالاله.  اسالالالالالالت  بوده  مردم  بالاله
 و   اسالالت  راناییفتهیشالال  و   جانیآذربا  عاشالالق  او . هسالالت  اشیمادر  نیسالالرزم
  یخوشالالالالبخت   و  سالالالالعادت، یبهروز  یبرا جز   کرده که یکار  هر  هم  شالالالالهیهم
  وصالال   او  یریناپذ یخسالالتگ و   اسالالتقامت.  اسالالت  نبوده  اشنیسالالرزم مردم
  ز ی ن  یمار یب  موقع در   یحت.  اسالالالالت تالش  و  تالطم  در  همواره.  اسالالالالت ر یناپذ
.  اسالالالالت  کار  به  شالالالالهیهم کتابش  و   قلم.  ماندمین باز   عمل  و   شالالالالهیاند از  یآن

 در .  اسالالالالت یابیتازه  و   یشالالالال یاندنو   از   ز یلبر  اشضالالالالانیف پر   و  جوشالالالالان ذهن
 نیهم.  دیز یم  عاشالالالق  و  زنده  سالالالر ،  نشالالالا  پر ، توان پر  یجوان انگار   شدرون

  یذهن   عیوسالالالالال   افق  و   تجرباله  در ،  ر یپش.  خوانمیم  برنالا  ر یپ  را  او   کاله  اسالالالالالالت
 و  یفرهنگ  تیموقع  از  اشجانبه همه  و   قیعم  درک در ، ر یپاش.  شالالالهیاندو 
 در ،  کالالار   هنگالالام  بالاله  حالالالش  شالالالالالور   و   عشالالالالالق  در   برنالالا  و   مالالانجالالامعالاله  یخیتالالار 
 دیالال ام  و   اشیدل  زنالالده  و   نشالالالالالالالا   در   اشیرینالالاپالالذ  یخسالالالالالتگ  و   یمردیپالالا

 اش.  روشن
 دوستدارجوانان

  یدلبسالالالالالتگ  کاله  اسالالالالالت نای  اسالالالالالتالاد تیال شالالالالالخصالالالالال   مهمهالای یژگیو   از  یکی
 نداشته جوانان با  جلسه چند که  ستین  ایهفته. دارد جوانان به  یدیشد
 شالالالالعرا،  سالالالالندگانینو ، محققان، انیدانشالالالالجو ی زمره  از   جوانان  ن. ایباشالالالالد
 از .  سال اردیم سالخنانشالان به دل گوش یمهربان  و  یروئگشالاده با  او هسالتند. 
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 اهالالل  جوانالالان  بخصالالالالالوص.  بردیم  لالالذت  جوانالالان  بالالا  مبالالاحثالاله  و   گو   و   گفالالت
 اششیپ  باله  یادیال ز   انیال دانشالالالالالجو .  دارد  دوسالالالالالالت  را  جسالالالالالتجوگر   و   قیتحق
 قیتشالالالو   تالش و   کار  به را  آنها هم شالالالانای. کنندیم مشالالالورت او   با و  ندیآیم
 جوانالان  بالا  بحال   در .  کننالدیم  تیال حمالا  خالقالاناله  کالار   از   شالالالالالهیهم.  کننالدیم

ی  ها انتقاد. کندیم  صالحبت  سالاده  و   راحت یلیخ. کندینم فضالل  افاضاله
ا   قیعم  و   قیدق  یلیخ  هنینال وطمالا  مالتیمال  بالا  و   کنالدیم  گوش  را  جوانالان   امالّ
 به. کندیم  قیتشالالالو  یاجتماع  تیفّعال به  و  کندیم صالالالحبت  آنها با سالالالاده
ال  یسالالالالالو  و   مخرب  انالاتیال جر .  دهالدیم  شالالالالالالانسالالالالالوق  یفرهنگهالای  تیال فعالّ
 در   یتفر   و  افرا  از   را جوانان و   کندیم  افشالالاء  یاسالالتاد با را  السالالاعهخلق
  رهگالذر   نای  از   و   اسالالالالالت  جوانالان  یراهنمالا  چراغ  او .  دداریم  حالذر   بر   هالاکالار 

 .  است داده انجام یفرهنگ  یمح آرامش به یادیز   خدمات
 من».  شالالودیم جوان و   نشالالا  پر ، زنده  سالالر  ز ین  خود جوانان با مباحثه در   او 
.  شالالالناسالالالد ینم یخسالالالتگ  جوانان  با  گفتگو  در . «برمیم لذت  نای از  شالالالتر یب
 که  اسالالالالت جوانان  فتهیشالالالال   آنقدر  اّما دارد  یقیدق  نظم  اشیزندگ در  نکهیباا
 خود آرامش  و  اسالالتراحت به  شالالتر یب  که را قیدق  نظم  نای وقتها  یبعضالال   یحت
 .  کندینم  تیرعا  است  مربو 

 معلم  یبهزاد
 نای  به مرا، دارم یادب  و میعل گرانقدر   تیشالالخصالال  نای  از  من  که  یشالالناخت
  و میعل  تیالال فعالالال  در   شالالالالالالالانای  هالالایشالالالالالالالهیانالالدو   آرزوهالالا  کالاله  رسالالالالالالالانالالده  بالالاور 
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  شالالالوق  و   شالالالور   من نظر   به.  اسالالالت  شالالالده نیعج  اشیمعلم با  اشیاجتماع
 او .  کندیم  یافشالالان پرتو   او میعل  و   یتیشالالخصالال های جنبهمیتما  بر میمعل
 هر  در   کادرها کردن تیترب  و   آموزش شهدف،  زندمی  دست که یکار  هر  به

 در .  اسالالالت بوده او  یکار   مهمهای جنبه از  ؛ کادرسالالالازیبودهمیعل  شالالالاخه
 که چرا،  سالالاخته  شالالهیپ را یسالال ینو   درسالالت و   یسالال ینو  سالالاده  آ ارش  و  هانوشالالته
 گفتن  یبرا یزیچ یا ر هر  در  او .  فضل اظهار   تا  بوده  آموزش شتر یب شهدف
،  اشمالالجالاللالالاله،  اشالالالخالال   رسالالالالالالالم،  شیالال هالالالافالالرهالالنالالال   در .  دارد  آمالالوزانالالالدن  و 

 همه  و   همه  شمتعدد مقاالت، شیهایسالخنران  و  هاخطابه،  شیهاترجمه
  بوده  آموزش  تینها در   و   جامعه  فرهن   و  خیتار  یهاگوشالالالاله بر  نور  تاباندن
 یمبالالان  و   اصالالالالالول  بالاله  یمتک  و   منالالدروش  نکالالهاینیع  در   شیکتالالابهالالا.  اسالالالالالالت
بردهای جنبه،  هسالالالتندمیعل  کالمی  خالصالالاله. ویژه دارد  یآموزشالالال  و   یکار
  ی هالالاتیالال فعالالال  در .  بردیم  کالالار   بالاله  دادن  ادیالال   یبرا  تنهالالا  را  اشقلم  او   نکالالهای

، یرسالالالالالالان  اطالع،  یکن  پرا  دانش  شالالالالالالهیهم  اشیادب  و   یفرهنگ،  یاجتمالاع
 قرار   نظر  مد  را مخاطباناش نشیب گسالالالالترش و  مردمان دانش  سالالالالطح ارتقاء
.  اسالالالت  معلم  هم فطرتا،  اسالالالت  معلم او   میگو یم که  اسالالالت  نیهم. دهدیم

 اشیریگ  یپ  و   تالش،  یعلم  انظبالا .  اسالالالالالتمیمعل  فتالهیشالالالالال  هم  خودش
 ایلحظه  آموزاندن و   آموختن از . زدیخیم  بر   او میمعلهای  خصاللت از  ز ین
 هم  مطالعاتش.  اسالالالت  تفّح   و   مطالعه حال در  و   شالالالهیهم.  ماندینم باز 
   ....و   مطبوعات، اتیادب،  خیتار ، یشناس زبان:  است حوزه  نیچند در 
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 نای  از ،  سالالالالالتین کم  هم برخورد  نایو  دارم  شالالالالالانایبالا کاله یبرخورد هر  در   من
 هم  شالالالهیهم.  افتمیم در   رتیح به اراده  و   ینیب کیبار  و   یهوشالالالمند  همه
  سالالالالالالاز   فرهنال میمعل  او   کلماله  یقیحق  یمعنالا  باله.  آورمیم  کم  مقالابلش  در 
 .  است

 یبهزاد  یهافرهنگ
  ی پهلو  میسال یشالون  بسالا .  شالد یشال   متال   یشالاهنشالاه  نظام  بهمن انقالب با
 که آنچه.  شالالالالدند آزاد  هاقلم.  شالالالالد  دهیبرچ یاسالالالالتبداد  نظام  سالالالالقو  با ز ین
 تکانده غبار ،  بودند مانده نهان هاگنجه در   سالانسالور   شالدتاز   دراز  انیسالال
 و   چالا   وفور   باله  مجالت  ،هالاروزنالاماله،  هالاکتالاب.  آمالدنالد  ظهور   عرصالالالالالاله  باله  و 

 که بود  انقالب  نای ی مره  و  بود  یخوشالالالحال هیما یبسالالال   نیا و   شالالالد  منتشالالالر 
 حضالالالالالور   یاجتمالاع  عرصالالالالاله  در   خود  اتیال ادب  و   زبالان  بالا  ز ین  جالانیآذربالا  مردم
 . کردند دایپ
 و  چا   با یپهلو یتسالال یشالالون  یهااسالالتیسالال  سالالوز فرهن  و  مخرب آ ار   اما
  ت یال روا  واقع  در  آ الار  ن. ایسالالالالالاخالت انیال ع  را خود  یادب آ الار   و  هالاروزنالاماله نشالالالالالر 
گر   یادب زبان.  آمدیم  در   نوشتار  شکل  به که  بود هانهیس یشفاه  وجه  چه ا
 خود یخوب به مؤلفان آ ار  در  یمحل  شیگو  و  هاوهیشال ،  اّما،  داشالت را  غالب
 وجود  یادب  آ الار   در   یفراوان  راداتای  زبالان  دسالالالالالتور   نظر   از .  دادیم  نشالالالالالالان  را

 در .  بود  مغشالالالالالوش  و   محالالدود  ار یالال بسالالالالال   مؤلفالالان  واژگالالانی  رهیدا  و   داشالالالالالالالت
 و   مطبوعالات زبالان، یادب نقالد.  بود  حالاکم یچنالدگالانگ ینگالارشالالالالال هالای وهیشالالالالال 
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 از .  قرار داشالالالتی  نیپائ  سالالالطح در   یجانیآذربا  زبان به  یلیتحلهای نوشالالالته
،  ات یالال ادب  خیتالالار ،  زبالالان  دسالالالالالتور ،  لغالالت  فرهنالال :  همچون،  مرجع  یکتالالابهالالا
… یادبهای  هینظر   . نبود یخبر.  و

 در  شالالالالالانیهاروزنامه ای  مجموعه و   عار اشالالالالال دفتر   انیپا در  مؤلفان  و  شالالالالالاعران
 کاله  چرا  ،کردنالدیم  یمعن  را  یادب  زبالان  جیرا  و   متالداولهالای  لغالت  یسالالالالالتون
 یاعده  مگر ، نبودند  تماس در   معاصالالر  و   ار یمع زبان با گانسالالندینو   و  مردم

 یهانسالل به  متعلق هم آنها  که پژوهشالگران و   سالندگانینو  از   شالمار   انگشالت
  موقع   بالاله  را  هالالاینالالارسالالالالالالائ،  را  هالالاکمبود  کالاله  بود  نسالالالالالالل  نیا  و   بودنالالد  نیشالالالالال یپ

 .  شدند کار   به دست و  داده  یتشخ
  نالاماله   لغالت  وجود  باله  30ی  دهاله  در   روزنالاماله  انتشالالالالالار   زمالان  از   یبهزاد  اسالالالالالتالاد
 اند. بوده نامه  لغت   یتال  یآرزو  در  شهیهم و  کرده مبرم از ین  احساس

 انقالب  از  بعد.  پردازدیم  هالغت  یبردار  شیف و   استخراج به1350 سال از 
 نکهای تا  بخشالالدیم شالالتاب  کارش به  جامعه از ین  و    یشالالرا  ر ییتغ  به توجه با
 به را کتاب.  رسالالالالاندیم  اتمام  به را  یفارسالالالال  به  یجانیآذربا  نامه  لغت  نیتدو 
  مالالانالالدگالالار   و   میعظ   ا ر   بالالا،  رسالالالالالالالانالالدیم  زاده  محمالالد  دیالال حم  پروفسالالالالالور   نظر 
 یفراوان  بهره  آنها از  و  شالالودیم ناشالال آ «یلغت  یضالالاحلای نینیلید  جانیآذربا»
 . س اردیم  چا  به را کتابش و  بردیم
 فراهم،  هالافرهنال    یتالال  از   گرانقالدر   شالالالالالنالاسزبالان  نای  یاصالالالالالل  یهالازهیانگ
 و   حفالاظالت،  جالانیآذربالا  زبالان  یتوسالالالالالعاله  و   گسالالالالالترش  یبرا  یانالهیزم  آوردن
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 پر ،  یادب  زبالان  باله  گالانالهیب  واژگالان  یهیال رو یب  نفوذ  و   هجوم  از   زبالان  ینگهبالان
 زبالالالان  یورطالالاله  کردن  کم  و   ینگالالالار   فرهنالالال   نالالالهیال زمال   در   میال عظال   خالء  کردن
 و  خوانندگان،  قلم اهل از ین  کردن برطرف چنینهم  و   یگفتار   و  ینوشالالالالتار 
 اند. گشته نائل خود اهداف  به که  والحق؛  است بوده مترجمان
 یعاطفه»:  سالالالدینو یم  اشیفارسالالال   -یجانیآذربا فرهن   مقدمه در  اسالالالتاد
 امایال   یدهیال پر   رنال   و   آلود  ماله  خالاطرات  از   عمرم  سالالالالالراسالالالالالر   در   کاله  امیمالادر 
.  « بوده  ا ر   نایدر   من  خلق  یدهنالالده  الهالالام  کنالالدیم  یافشالالالالالالان  پرتو   یکودک
 از  که قوچاق…«  اوسالالالالالته بوز   یخدیچ/اوشالالالالالاق ر یب  نگئده  درسالالالالاله: »شالالالالالعر 
 و   کردمیم  دکلماله  موزون  حرکالات  و   بلنالد  یصالالالالالدا  بالا  و   بودم  آموختاله  مالادرم
 مرا  تیشالالالالخصالالالال   هم هنوز  ییگو ، گرفتمیم قرار   شالالالالنوندگان  نیتحسالالالال  مورد
 «.  کنمیم مباهات آن با و  کندیم  نوازش
 :سدینو یم زاده  محمد دیحم  پرفسور 
  جالالانیآذربالالا  خلق  فرهنالال   و   معالالارف  راه  در   را  خود  عمر   کالاله  یبهزاد  »بهزاد
 نیسالالالالالنگ  زحمالالات  ی مره  کالاله[  هالالا]  فرهنالال   نای یتالالثل  بالالا،  کرده  صالالالالالرف
  داده انجام  ما یمادر   زبان  به ینشدن فراموش  خدمت،  است دراز   یسالها
 با  متناسالالب یفارسالال   -یجانیآذربا[ هافرهن ]مًول   که یمشالالکالت.  اسالالت
  مشالکالت   نیا.  اسالت  معلوم  فن اهل یبرا، بوده مواجه  معاصالر   اجاتیاحت
 «. کرد تحمل توانیم یمادر  زبان به  عشق و   عالقه  با تنها را
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 و   شالالالالالالالاعر   یحالالافظ   حشالالالالالمالالت  خالالانم  هالالافرهنالال   ناینیتالالدو   و    یتالالثل  در 
 نای  از  اسالالالالالتالاد. بوده  مالددکالارش  و  ار یال   کودکالان  اتیال ادب گرانقالدر  یسالالالالالنالدهینو 
 یهمکار   از : »کنندیم  ادیچنین  اشکتاب  یمقدمه  در   پرور فرهن   یبانو
  اتیادب  و   زبان یهیسالالالانسالالال یل  یحافظ   حشالالالمت بانو   همسالالالرم  ز یآمقیتشالالالو 
 و   اصالالالالالطالحالات  و   لغالات  یفالارسالالالالال   یهالامعالادل  انتخالاب  در   کاله  یسالالالالال یانگل
 بالا  را  یتنهالائ  سالالالالالکوت  و   نموده  یانیال شالالالالالالا  کمالک  هالاواژه  یبنالد یرد  کنترل
 «.  گزارمس اس کرده تحمل ییبایشک  و  ییرو گشاده
  یجالالان یآذربالالا  زبالالان  خالالادم  تنهالالا  نالاله  خبره  نگالالار   فرهنالال   نای،  یبهزاد  اسالالالالالتالالاد
 او  یفیتثلی  هافرهن  که چرا.  هسالالتند  ز ین  یفارسالال  زبان خادم بلکه  اسالالت
 . اندگشته زبان دو  هر  نهیگنج جزو 
کالنالون  خالود  نالوع  در   کیالالال کالالسالالالالال   آ الالالار   مالرتالبالالاله  بالالاله  «یبالهالزاد  یهالالالافالرهالنالالال »  ا
  دوزبالاناله  یفرهنگهالا  نیمعتبرتر    یرد  در   کاله  هالافرهنال   نای.  انالدافتالهیال ارتقالاء
 قرار   یبعالالد  سالالالالالالانینو فرهنالال   یهالالامرجع  نیمعتبرتر   جزو   نالالایقی،  دارنالالد  قرار 

کنون همچنالانکاله  ؛گرفالت خواهنالد ،  سالالالالالنالدگالانینو ،  ترجماله،  قیتحق  اهالل  ز ین ا
 . شوندیم مندبهره هافرهن   نای از  خوانندگان  و  شاعران
[  ی جانیآذربا  -یفارسال  و  یفارسال  – یجانیآذربا] یبهزاد  دوزبانه  یهافرهن 
 از ،  کشالالالالالورمان از  خارج  در  بلکه رانایدر  تنها نه، هسالالالالالتد  گانهی هم هنوز  که

 معتبر   و   مرجع  کتالب  جزو   کشالالالالالورهالا  گر ید  و   جالانیآذربالا  یجمهور   در   جملاله
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 زبالالالان  محققالالالان  و   مترجمالالالان،  پژوهیفالالالارسالالالالال   پژوهشالالالالالگران  مالالالددکالالالار   و   بوده
 . باشندیم یجانیآذربا
  یادب   و میعل تیشالالالخصالالال  از  یبهزاد اسالالالتاد یدوزبانه  یهافرهن  اعتبار 
 و   دارند کامل تسالالل  یفارسالال  زبان به  هم  شالالانای. رندیگ یم  هیما  اسالالتاد خود
 گفت  شالودیم. ندیآیم  شالمار  به  مساللم اسالتادان از   یجانیآذربا زبان در  هم
 هر   باله.  دارد  قرار   زبالان  دو   هر   متن  در .  کننالدیم  یزنالدگ  زبالان  دو   هر   بالا  او   کاله
 در .  اسالالالالالالت  معتبر   و   ارزشالالالالالمنالالد  ز ین  کالالارشالالالالالالان  لالالذا.  سالالالالالنالالدینو یم  زبالالان  دو 

  یکالالار   بلکالاله،  نکرده  یبردار یک   گرانید  دسالالالالالالالت  یرو   از   ینگالالار فرهنالال 
 آ ار    معتبر   منابع از  نهیزم  نای در   البته.  اسالالت  داده ارائه  مسالالتقل و  مبتکرانه
 را  هالالالاواژه  و   مالراجالعالالاله  مالعالتالبالر   مالرجالعهالالالای  کالتالالالاب  و   مالردم  زنالالالده  زبالالالان،  یادبال 

 اند. آمده بر   یخوب به هم کار ی  عهده از  و  کرده استخراج
 فرهنالال   بالالا  کالاله  میابیالال یم  در   فرهنگهالالا  نایبالاله  قیعم  نالاله  چنالالد  هر   یمرور   در 
 یکالار   واقعالا  او هالای  فرهنال   کاله.  میهسالالالالالت  طرف  خبره  و   تجرباله  بالا  یسالالالالال ینو 

 تنها که  اسالالت سالالوز  تاب  و  سالالخت یکار  محصالالول  آ ار  نای.  اسالالت  خالقانه
 .  است ساخته بر   عاشقان از 
–  یجالانیآذربالا  زبالاناله  دو  یاصالالالالالول و   منالدروش ینگالار   فرهنال   در  را گالام  نیاول

 یبرا را یداتیتمه  و  اندبرداشالالالالته شالالالالانای را  یجانیآذربا  -یفارسالالالال  و   یفارسالالالال 
 نهیزم نایدر  ندهیآ در  که یکسالالاناند. سالالاخته  فراهم یبعد  سالالانینو   فرهن 
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 خود  یرهنمالا  را  او   آ الار   یمبالان  و   روش  نالا”یقی  زد  خواهنالد   یتالال  باله  دسالالالالالت
 . داد خواهند قرار 

ی  مره که  سالالالالتپرمحتوا  یامقدمه یحاو ،  یفارسالالالال  –  یجانیآذربا  فرهن 
ی باره در .  باشالالالالالدیم  دانشالالالالالمندش  مؤل  دراز   انیسالالالالالال  تفح   و  قیتحق
  ارائاله   یمتقن  بحال   لیال دخ  کلمالات  و   یآذر   لغالت  نگالارش  طرز ،  کالار   وهیشالالالالال 
گانه  یمبحث در .  شالالالالالده  اما مختصالالالالالر  طور  به  یجانیآذربا زبان  دسالالالالالتور   جدا
 مورد  فرهنال   نگالارش  و   نیتالدو   در   کاله  یمنالابع  از ؛  شالالالالالده  داده  شالالالالالر   دیال مف

  ی سالال یبازنو  ای و   ینیب  باز  در  که یکسالالان  از  و   اسالالت  برده نام بوده اشاسالالتفاده
.  شالالالده یسالالال اسالالالگزار   اندرسالالالانده مدد شالالالانایبه و… یخوان  نمونه، هاشیف

 .  است ساز  کار  و  دیمف خواننده یبرا فرهن  از  استفاده  یراهنما
  یاصالالالالالول   بالالالا  هالالالامالالالدخالالالل  ر یز   و   هالالالاینیگز   مالالالدخالالالل  یبهزاد  یفرهنگهالالالا  در 
،  ی الفبالائ   یرد  و  یبنالد  مالدخالل در انالد.  شالالالالالده دهیال گز   ینگالار  فرهنال میعل
 ر یز )  لغالالات  متفرعالالات  و   مشالالالالالتقالالات،  داده  قرار   اسالالالالالالالاس  را  لغالالات  شالالالالالالالهیر 

 در .  اسالالالالالت کرده میتنظ   یالفبائ بیترت  به  ز ین را  مثالها شالالالالالاهد  و (  هامدخل
 مدخل هر  در .  اسالالالالالت  داده قرار   نظر  مد  را خواندن سالالالالالهولت،  هاواژه  یامال 
  مؤل    یآور   نو   بالا  کاله  اسالالالالالت  هالاواژه  تلفظ،  شالالالالالده  ارائاله  جزء  نیدوم،  یبنالد
  یدور  هافرهن  مرسالالالوم  و  جیرا  صالالالورت به هاواژه  تلفظ از  او .  اسالالالت همراه
  زبان  صالالدادار  اصالالوات یبرا،  یفارسالال  -یعرب  حروف از  اسالالتفاده با  و  جسالالته
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 هالاواژه  قیدق  تلفظ  و  کرده   یتعر   حرف ز ین  فتحاله یبرا  یحت  و   یجالانیآذربالا
 . است داده  ارائه، است همخوان یجانیآذربا زبان با که یالخط   رسم  به را

،  لغات درسالالالت ضالالالب :  بر  را  اسالالالاس هامدخل حیصالالالح تلفظ یبرا  مًول 
، ، یخوان گونه  چند ای و  یخواندوگونه  از   ز یپره،  ملفوظ  تطابق اصالل  تیرعا
 لیال دخ  کلمالات  نگالارش  در   و   اسالالالالالت  داده  قرار   لغالات  یالفبالا   یرد  میتنظ 
  ت یرعا  تر مهم همه  از ؛ داشالالالالالته نظر   مدرا  زبان  و  خ  اسالالالالالتقالل اصالالالالالل ز ین

  نگارش  در  را  یجانیآذربا  زبان  دسالالالتور  نحو  و   صالالالرف  و  یآواشالالالناخت  اصالالالول
 .  است کرده لحاظ لیدخ  کلمات
. کنندیم  اعالم را  هاواژه تیهو   که  دیآیم  یدستور   یهانشانه  تلفظ  از  بعد
 در .  دیالال آیم  هالالاواژه  ییمعنالالا  یهالالامعالالادل،  واژه  یدسالالالالالتور   تیالال هو   از   بعالالد

  ی هالالالاتالرجالمالالاله  از ،  داده  خالرجه  بالالال   فالراوان  وسالالالالالالواس  و   دقالالالت  ینال یال گالز مالعالالالادل
 و   مالدخالل،  واژه  هر   برابر   در   کرده  تالش  و   جسالالالالالتاله  یدور   لغالات  یلفظ تحالت
 را  معنا چند  یهاواژه. برد  بکار   و   افتهی را  مقصالالالالالد زبان  معادل  مدخل سالالالالالر 
 که  اسالالت  کرده  مشالالخ  را آنها گاهیجا،  یگذار شالالماره با  و   کرده یبندرده

 در   دقالت.  کننالدیم  تیال هالدا  یبعالد  یمعنالا  باله  معنالا  کیال از   را  کننالده  مراجعاله
 یهالابرش  و   ییمعنالا  تیال رعالا  و   ییمعنالا  یحوزه  نییتع،  معنالاهالا یبنالدطبقاله
 .  است فرهن  ناییایمزا  از ،   یظر 
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 یلغت  یضاحلاینینیلید  جانیآذربا
،  جامعه تحول  و  خیتار  از  برهه آن در ،  فوقی زبانه دو   یهافرهن  بر   عالوه
 مردم  یزبان  یهاحافظه ینما  تمامی نهییآکه  جامعمیعمو  فرهن  کیبه
. احتیاج بود دایشالد،  باشالد  جامعهمیعل  سالطح و   یجانیآذربا  سالخنواران  و 

 چنینهم  و   ینوشالالالالالتالار ،  یگفتالار   زبالان  اشیواژگالانی  نالهیگنج  کاله  یفرهنگ
 مورد  کاله  را  اییادب  و   یهنر،  ینید،  یفلسالالالالالف،  یاحرفاله،  یفن،  یعلم  لغالات

 با که یسالالالالتیبایم  یفرهنگ همچون.  باشالالالالد  شالالالالامل را  افتهی عام  اسالالالالتعمال
 نای البته.  باشالالالد شالالالده  نیتدو  نینو  ینگار فرهن   یمبان  و  اصالالالول  و   روش
 ایالال ،  تنهالالا  دسالالالالالالالت  سینو فرهنالال   کیالال   توان  در   و   بودمییعظ   ار یالال بسالالالالال   کالالار 

 در   کالالار   نای  خوشالالالالالبختالالانالاله.  نبود  ینالالاشالالالالالرمعمول  ایالال   کوچالالک  ایمًوسالالالالالسالالالالالاله
کاد   فرهن   نای  یبهزاد اسالالالتاد.  بود  گرفته  صالالالورت  یشالالالورو  جانیآذربامیآ
  بالفاصالالله  و  افتهی  دیمف  یسالال ربر از   بعد، کردههیته ادیز   زحمت با  را  یجلد4
 کالار   هم  نای،  شالالالالالونالدیم  راناییجالانیآذربالا  الخ   رسالالالالالم  باله  آن  انتقالال  فکر   باله

 باال  نیآسالالالت  ز ین  بار  نیا اسالالالتاد اما. بود  فن اهل نفر   هاده  کار .  نبود یاسالالالاده
 بالاله  یالفبالالائ  یبنالالد یرد  بالالا  کرده  نیتالالدو   و   پالالالوده  را  میعظ   کالالار   نایو   زده
 هموطنالانی  اسالالالالالتفالاده  یبرا  و   آوردنالد  در   یجالانیآذربالا  -یعرب  الخ رسالالالالالم
 یمال نهیهز  با  و  جلد  سالالالاله در ،  صالالالالفحه  3000   از  شیب حجم در   یجانیآذربا
 میعظ   ینالهیگنج  نایصالالالالالالاحالب  مالا  نالکای  هم  و   رسالالالالالالانالدنالد  چالا   باله  خود
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 از   باالتر  بلکه،  سالالتین   یتثل از  کمتر  تنها نه نجاای در  شالالانای  کار . میهسالالت
 .  هست هم آن
کثر   از  را ر ینظ یب فرهن  نای انتقال یدرسالالالالالت به  یجانیآذربا دانشالالالالالمندان ا
  یفرهنگ   مهم حاد ه کی یعرب –  یجانیآذربا یالفبا به یکیلیر یسال  یالفبا
 . اندکرده یتلق
  حاصل  بلکه،  ستین تنها فرد کیکار  امروز  جهان در   یسینو فرهن   اصوال 
 متخصالالالصالالالان، راسالالالتارانیو ، سالالالانینو فرهن ، زبانشالالالناسالالالان:  از  یگروه کار 
گون  علوم   و میعل  تیباحما  که  اسالالالالالت  ...و  متنوعهای حرفه خبرگان، گونا
  یتال  جهت کاردان و  معتبر   یناشالالالالر حداقل ای ینهاد ای  مًوسالالالالسالالالاله یمال

 را  مهم امر   نایو   شالده  جمع  تیصالالح با افرادمیعل یرهبر  تحت  یفرهنگ
 و  یمال  یبانیپشالت بدون  و  تنه  کیختهیفره اسالتاد نای. بخشالندیم  سالامان
 و  یروز شالالبانه  تالش  و  پشالالتکار  با را  میعظ   کار  نای،  ینهاد ای مًوسالالسالاله یفن
 به جانشی  هیما گذاشالالالتن گرو   و  چشالالالمانش فروغ دادن دسالالالت از   یبها به

 .  رساندند سرانجام
 یبرا اینهیزم  آوردن فراهم،  گرانقدر   ناسشالال زبان  نای  یسالالاله 60  یدغدغه
 یپاسالدار  یبرا  یرو  نای از ، بوده  جانیآذربا زبان یارتقا  و   توسالعه، گسالترش

 از   یادب  زبالان  هیال تغالذ،  یادب  زبالان  باله  گالانالهیب  واژگالان  هیال رو   یب  نفوذ  و   هجوم  از 
 واژگالانی  نالهیگنج  کردن  تر   یغن  یبرا  ر یگیپ  تالش،  مردم  گفتالار   زنالده  زبالان
 و  حفظ،  یمادر   زبانهای  یقانونمند  اسالالالالاس بر   یسالالالالاز واژه  قیطر  از  زبان
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  یجان یآذربا  و   درست  تلّفظ  جهت  زبان  یذات  یقیموس و  آهن  از   حراست
  سطح  به ینوشتار   زبان  سطح  رساندن،  لیدخ ر یغ چه  لیدخ چه  کلمات
، ینگار  دسالالالالالتور ی نهیزم در  موجودهای خال  کردن پر  و  یادب  و  ار یمع زبان
  انتقالال  و   زبالاناله  دو هالای  فرهنال    یتالال  تر مهم  هماله  از   و  الخ   رسالالالالالم وهیشالالالالال 

 . کارستان  است کرده یکار ، زبانه کیجامع فرهن 
 ترجمه
 انجالالام  یاارزنالالده  یکالالارهالالا  ز ین  ترجمالالهی  نالالهیزم  در   یبهزاد  بهزاد  اسالالالالالتالالاد
  منتشالالالالالر (  نینکالال  ا ر )  هالاملالت  یمعنو  یمالایسالالالالال   اشترجماله  نیاول: انالدداده
 ینهیزم در   اوف  میابراه رزهیم ا ر   1330 سالالالالالال  بعد.  1326  سالالالالالال در  شالالالالالده
 از   سنامهینما دو   بعدا”. اندساخته منتشر  و  یترجمه را  جانیآذربا حرکات
  یهالا ترجماله  انیال م  در .  انالدسالالالالال رده چالا   باله  و  کرده  ترجماله  را  سالالالالالنالدهینو   نای

 نیا.  دارد یاژهیو   گالاهیجالا  قورقوت« مدده» کتالاب  یترجماله  یبهزاد اسالالالالالتالاد
گر  ا ر  گر  ا ، بود  شالده ترجمه  یفارسال  به یسال یانگل زبان  از 1354  سالال در  چه ا
 ا ر  نای  یترجمه به  دسالالالالالت ز ین اسالالالالالتاد.  شالالالالالود ترجمه دوباره که بود الزم  اما
. م»  یمحمدخان نیحسالالال  یآقا  تیروا. زدند  کیفولکلور  و   یحماسالالال   میعظ 
 ساخته  هماهن  مانیامروز   زبان  با را  آن که،  قورقوددده  کتاب از   «یلیگونئ
 وایشالال   یزبان با.  دادند قرار   اسالالتفاده  مورد اشترجمه در ،  بود  سالال رده نشالالر  به  و 
  زبالان  باله  را  ا ر   نای  یهنر  و   یزبالان  و   یادب  قیدقالا  و    یظرا  توجاله  بالا  رسالالالالالالا  و 

 به و  نوشتند  کتاب بر ی اعالمانه  و  جامع  ایمقدمه   و  کردند ترجمه یفارس
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 آ ار  انیم  در  را آن گاهیجا،  پرداخته  ا ر   نای ایافسالالالالالانه  و  یخیتار ی شالالالالالهیر 
 ناینشالر   و  کشال  یچگونگ  مورد در ،  مقدمهاند. کرده  نییتب یجهان  مشالابه
 منبع  مقالدماله  نای،  نظر   نیا  از .  دهالدمی  خواننالده  باله  ایارزنالده  اطالعالات  ا ر 
 .  است یشناس قورقود دده  علم در   یارزشمند  و  دیمف

 زبان دستور 
 دیمف  و   مختصالالالالر   برمبح  عالوه زبان دسالالالالتور ی نهیزم در   یبهزاد اسالالالالتاد
  مبالالاحالال    در   متعالالدد  مقالالاالت  و   یفالالارسالالالالال   -یجالالانیآذربالالا  فرهنالال   مقالالدمالاله
«  لید  جانیآذربا:»  جان«یآذربا  زبان  دستور »  ماندگار   ا ر ،  یدستور   قورولوشو
 کالاله  انالالدکرده  نیتالالدو   و   یالفبالالائ  برگردان  یآذر   مجلالاله  همکالالاران  کمالالک  بالاله  را
 منالدانعالقاله  و   شالالالالالعرا،  سالالالالالنالدگالانینو ،  جالامعاله  یبرا یاتیال ح  و   لیال بالد  یبی ا ر 

 و   ارزش  باله  راجع  فوق  کتالابی  مقالدماله  در   مطلالب  نای  ینگالارنالده.  اسالالالالالالت
 نای که کنمیم  تکرار  را  جمله  نای تنها لذا.  نوشالالالته  مفصالالالال   آن چون  و  چند
  کتاب  سالالالالن  هم و   داردمیمه گاهیجا  یبهزاد اسالالالالتاد  آ ار  انیم در   ز ین ا ر 
 . هست« یلغت یضاحلاینینیلید جانیآذربا»  میعظ 

 مطبوعات
 قتل و   ییکایآمر  مسالتشالاران  یرهبر  و   تیهدا تحت  یپهلو قشالون  ورشی با
 لیتحصال   شالدن  ممنوع و   یجانیآذربا  اتینشالر  و   کتب  سالوزاندن و  مردم  عام
 بر   مرگ  غبالار   یجالانیآذربالا  مطبوعالات انتشالالالالالار   از   یریجلوگ  و  یمالادر  زبالان  باله
 نفت کردن یمل یبرا رانای مردم  جنبش  زمان در .  شالالالد  دهیپاشالالال   جانیآذربا
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 و   تیبشالالالالر )  یجانیآذربا  مطبوعات  سالالالالتیالیام ر   اسالالالالتعمارگران دی  قطع  و 
کسالالتر  از  ققنوس چون  (یبهزاد بهزاد اسالالتاد  یریسالالردب  با  ندهیرآیبشالال   آن خا
 و   شالالدند یدوسالالت  هنیم، یآزاد،  صالاللح مبشالالر   و  برآوردند سالالر   سالالوزان کتاب
 شالانیداخل  عمال  و   هاسالتیالیام ر های  هئتوط  ؛گشالتند مردم یایگو  زبان
  مملکالالت   و   ملالالت  بالاله  خالالائنالالان  جالالان  بر   وحشالالالالالالت  دوبالالاره  و   کردنالالد  افشالالالالالالا  را
  روزنالاماله   امالا،  بسالالالالالت  را  مطبوعالات  زبالان دوبالاره  مرداد  28  یکودتالا.  اختنالدانالد
کالالار   و   گالالذشالالالالالتالاله  جالالان  از   فرزنالالدان  از   یجمع  همالالت  بالاله«  جالالانیآذربالالا»   فالالدا

 در یح» انتشالالالار  با.  شالالالدیم  منتشالالالر   (یبهزاد بهزاد یریسالالالردب  به)جانیآذربا
  یها نجا  و   دیکش  ر ینف یملت جان اعماق از  ییصدا ییگو   ار یشهر   یبابا«
 چون.  دیال دم  جالانیآذربالا  مردم  جالان  باله  یاتالازه  رو   ا ر   ن. اینواخالت  را  نالاشالالالالال آ

 و  زبالان  ا ر   نای  انتشالالالالالار  بالا.  دیال درخشالالالالال  ییکودتالاهالای  شالالالالالب  در  سالالالالالتالاره  تالک
 در   هنوز   بالالابالالا«  در یالال ح»  کتالالاب.  افالالتیالال   دوبالالاره  یرونق  یجالالانیآذربالالا  اتیالال ادب

 و   نقد و  آورده  دسالالته ب  را آن  از  یانسالالخه که یبهزاد اسالالتاد که  بود  مطبعه
  جان«یآذربا»  شماره  5  در   آن  لیتحل  در   ایروشنگرانه  مقاالت  و   کرده  یبررس
  اسالتاد.  داشالتندمیمه نقش  بابا«  در ی»حیمعرف در  مقاالت  ن. ایکرد  منتشالر 
  ی محمدعل  مقاالت نای انتشالالالار  از   بعد»:  دیگو یم  یامصالالالاحبه در  یبهزاد
  داشالالتند  یمالقات  من با و   آمدند ز یتبر  به تهران از   (سالالهند)چورلو قره  و  فرزانه
 مقاالت  سالالاللسالالالله  نای  مناسالالالبت به  شالالالما به  میاآمده ما  که نمودند اظهار   و 
 رهینظ   و   یجالالانیآذربالالا  اتیالال ادب  دوبالالاره  رونق،  حالالاد الاله  نایبالالا  .  مییبگو   کیالال تبر 
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کثر .  شالد  شالروع  هایسال ینو    جانیآذربا  روزنامه  سالندگانینو  از   سالانینو   هیر ینظ  ا
 «.بودند
 کیفولکولور   مواد  یآور   جمع فکر  به  هاترجمه و  هانامه  لغت انتشار  از  بعد
 و   یلید  ائالالل)«یمردم  اتیالال ادب  و   زبالالان  کالالانون»  منظور   نای  یبرا.  افتنالالدیم
  ی جمع یهمکار   با و  کنندیم  یوسالرپرسالت یزیر  یپ  را  جانیآذربا(  یاتیادب
 از   بعد.  سالالالازندیم منتشالالالر   را  «یاتیادب  و  یلید  ائل»  مجموعه  سالالالندگانینو  از 

 را  «یآذر »  یمجله انتشالالالالار  از یامت شالالالالانای،  مجموعه نای  شالالالالماره  7 انتشالالالالار 
 ینینو  مرحله  وارد  ز ین شالالالاناییمطبوعات  تیفعال برهه  نایدر . کنندیم اخذ
 .  شودیم
 آغاز   جانیآذربا  مطبوعات خیتار  در  ینینو   یمرحله  یآذر   مجله  انتشالالالار  با
 ینگالار   روزنالاماله  نینو   فصالالالالالالل  سالالالالالرآغالاز   جهالت  هر   از   مجلاله  نای.  شالالالالالودیم

 و   اتیال ادب  و   زبالان  یارتقالا  شاهشالالالالالمالار  نیاول  از   مجلاله.  اسالالالالالالت  یجالانیآذربالا
 نیهم  به. داد قرار  خود یاسالالاسالال   و   یاصالالل هدف را  جانیآذربا  مردم  فرهن 
 را  ییهاسالالالالالرفصالالالالالل  جامعه  یفرهنگ  و   یادب  سالالالالالطح  بردن  باال   یبرا  و   منظور 
 ترجمهاند.  داشالته  محفوظ همچنانرا   هافصالل  سالر  نای امروز  به  تا و   دیبرگز 
  زبالان  باله رانایسالالالالالنگالانینو   و   آ الار   ترجماله، یجالانیآذربالا زبالان  باله  جهالان اتیال ادب
 ترجمه، جانیآذربا یجمهور   سالالندگانینو  برجسالالته آ ار  انتشالالار ،  یجانیآذربا
 آ الار   و   افکالار   یتجل  ینالهییآ  باله  واقعاله  در   یفالارسالالالالال   باله  یجالانیآذربالا  زبالان  آ الار 
 باله کاله یمجالت  انیال م در   مجلاله  ن. ایدیال گرد  لیال تبالد  یجالانیآذربالا  سالالالالالنالدگالانینو 
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 حضالالالالالور   نظر   از   کاله  اسالالالالالت  مجلاله  گالانالهیشالالالالالد  منتشالالالالالر می  یجالانیآذربالا زبالان
 . است ر ینظ یب جهان و  یرانای، یجانیآذربا هنرمندان،  شعرا،  سندگانینو 
 بالا  مجلاله  داخالل  و   «یلیاسالالالالالمالاع  نیالچ»  یکیآ الارگراف  بالا  و   یرنگ  مجلاله  جلالد
، یهنر ارشالد کارشالناسالان  از  تن دو  «فرشالباف آقایی  وقار »  یهنر یرهایتصالو 

 . نوازدیم را یآذر  خوانندگان  چشمان
 یمعرف.  داد  انتشالالالالالالار   را  یآ الار   فرهنال   و   هنر   مختل   یهالاحوزه  در   یآذر 
 درج،  جانیآذربا  مطبوعات در   بار  نیاول یبرا نوبل زهیجا برنده  سالندگانینو 

 یشالالالالعرا  اول دسالالالالت  آ ار  یترجمه  و  یمعرف در  یدیتنق و   یلیتحل مقاالت
 انتشار ،  جانیآذربا  یادب  زبان یباره در  یمقاالت  سلسله چا . جهان بزرگ

،  ی خیتالالار   یهالالانالالهیزم  در   یآ الالار ،  یفکالالاه  و   طنز   در   متعالالدد  یهالالانوشالالالالالتالاله
 در  مًو ر   شالالالالرکت  و   بزرگداشالالالالت یهامراسالالالالم مفصالالالالل شالالالالاترا، گزیفرهنگ
 و   سالالالالالالالازان  آهنالال   بالالاره  در   هالالامصالالالالالالالاحبالاله  و   مقالالاالت  چالالا ،  آنهالالا  یبرگزار 
،  خواننالدگالان،  نوازنالدگالان  چنینهم،  جالانیآذربالا  برجسالالالالالتاله  دانالانیقیموسالالالالال 
 مورد در  ژهیو  صالالالفحات،  نقاشالالالان،  هاسالالالتیکاتور یکار  آ ار   درج  ؛هاقیعاشالالال 
گون  یزگردهالایم،  نیمالنصالالالالالرالالد  مجلاله  انتشالالالالالار   سالالالالالالگرد  نیصالالالالالدم ، گونالا
 . جهان و  رانای جانیآذربا یادب، یفرهنگهای حاد ه گزارشات

 به  و  گشالالالته تر نیوز  و  پربارتر   و   تر یغن  شالالالماره به  شالالالماره  یآذر  بیترت  نایبه
 جرئالالت  بالاله.  افالالتیالال ارتقالالاء  رانای  جالالانیآذربالالا  مطبوعالالات  یشالالالالالتالالاز یپ  یمرتبالاله
  یهنر   و   یفرهنگ معتبر   یهامجله از  یکییجهان  سالالالطح در  گفت توانیم
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کنون یآذر .  اسالالالالالت یجالانیآذربالا زبالان  باله یادب  و    لیال تبالد یفرهنگ ینهالاد  باله ا
 .  است گشته

 فکر   یاهال  و  قلمان  صاحب، ندگانیآ شگاهیپ در  که  است نای افتخارمان
  اسالالتاد  یواال  همت به  وردآدسالالت همه  ن. ایبود میخواه سالالرافراز  شالالهیاند  و 

 .  است  آمده دست به یآذر   مجله گرانقدر   معمار  و  گذار انیبن، یبهزاد
 انسالالان به یبهزاد اسالالتاد  تیشالالخصالال   و  آ ار  با  ییارو یرو  از  که  یحسالال  نیاول

  ارزش  به بردن یپ با.  اسالالالت  یقدرشالالالناسالالال  و  احترام حس، دهدیم  دسالالالت
کار  انسالالالالالان  نای یروح  عظمت  و میعل   یفرهنگ   یواال تیشالالالالالخصالالالالال   و  فدا

 وجود  مردم و   فرهن ، هنیم به  پرسوز  یعشق  که که  یابییم  در  یواجتماع
  یبالائ یز   و   تر هدرخشالالالالالنالد  را  اشفتالهیشالالالالال   جالان،  سالالالالالرشالالالالالالار   را  مرد«  ین»آذر یا

 . است کرده تر  کننده رهیخ را  اشیمعنو
 به را  امنوشالالالالتهاسالالالالتاد،  خاطرات  یمقدمه از  فراز   نای !انیگو   زادیمر دسالالالالت
 :رسانمیم انیپا
 که  خشالالالالالنودم،  کنمیم مرور  را شالالالالالده یط راه یسالالالالالالگ  78  سالالالالالن در   نکی»ا

 از   دفالاع،  خلق  باله  خالدمالت،  یزنالدگ  طول در   تمیفعالال  و   افکالار  زهیانگ  و   محرک
 حقوق از  دفاع  و  هنیم یآزاد  و  اسالالتقالل،  نیمحروم  و   زحمتکشالالان حقوق
  ی اجامعه  اسالالالتقرار  یبشالالالر  جوامع  همه  یبرا  دمیام  و   اسالالالت  بوده اقوام  یمل
 کالار   باله  جالامعاله  خالدمالت  در   را  خود  یمسالالالالالاع  نیبهتر   بتوانالد  کس  هر   کاله  بوده
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 یمعنو  و  یماد  یدسالالتاوردها  از  ازشین ازهاند به  باشالالد داشالالته حق  و   ردیگ 
 «. گردد مندبهره  جامعه

 
 یبهزاد  استاد  آثار 
کنون که یآ ار   و   اسالت  عیوسال  یبهزاد اسالتاد  تیفعال یهاحوزه  شالانای از  تا
 :شودیم،  دهیرس چا  به
 . 1326  سال( نینکال ا ر ) هاملت یمعنو  یمایس -1

 1331 م«یابراه  رزهی»م ا ر «  جانیآذربا  کیدموکرات جنبش درباره» ترجمه -2

  یتثل 1340  سال عمر  یمهیب  یدرباره گفتگو  -3

 1369  سال اف میابراه  رزایم  ا ر  شنامهینما دو  یترجمه -4

 دوم چاب 1369  اوف میابراه رزهیم  شنامهینوما یکای -5

 اول چا ( یفارسال – یجانیآذربا  فرهن ) سالًوزلوکک فارسالجا -جانجایآذربا -6
 معاصر  نشر  دوم چا  1369

 اول چا ( یجانیآذربا یفارسالالال فرهن )  سالالالًوزلوکک  جانجایآذربا  -فارسالالالجا -7
 نینخست  انتشارات جلد  کیدر  دوم چا ( دوجلد در ) 1377

کاد  انتشارات  از (  جلد  سه) یلغت  یضاحلاینینیلید  جانیآذربا -8  علوممیآ
 1376 یشورو   جانیآذربا

 1379  جانیآذربا زبان نگارش  یدرباره -9

 اوغوز  ترکان یحماس – یادب شاهکار  قورقود  دمده کتاب -10

«  لید جانجایآذربا» -11  (17 و  16)  یآذر  ینامه ژهیو  قوروشو

 1384 خبر   دوزگون نشر   دموکرات  جانیآذربا -12
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 چا   یآماده… ها، مصاحبه، مقاله -13

 چا   یآماده خاطرات«» ، شکستتیحقان -14
 . است شده نوشته یبهزاد استاد یسالگ 80 مناسبت به که یامقاله یهخالص *

 

کبر ی دکتر عل  ران یا یشناس برجسته جامعه ؛یتراب ا
 

عالاللالال   اسالالالالالالتالالالاد کالالبالالر یدکالالتالالر  زاده)حالالالج  یتالالرابالال   ا  ) (،  1305)  ز یالال تالالبالالر   یاْوغالاللالالو
 یدکترا در رشالالته یدرجه یدارا ،دانشالالگاه سالالوربن فرانسالاله یآموختهدانش
و از میعل یبرجسالته  یهااز چهره یکی  ،علوم  یو فلسالفه  یشالناسال جامعه
و  میعل  تیّ فعال یدوره نیهسالالالالتند که از نخسالالالالت  رانیبنام ا شالالالالمندانیاند
بازنشالالالالالسالالالالالته  1359در سالالالالالال  ی)دکتر تراب ز یخود در دانشالالالالالگاه تبر   یگفرهن
، پشالالالالده کردن   نهینهاد یدر راسالالالالتا  ر یناپذیو خسالالالالتگ  ر یگیاند( تا به امروز

 .کنندیم یفشانجامعه جانمیعل نشیو گسترش ب یدانش اجتماع

گاه  ر یگ یبه خاطر کوشالالالالالش و مجاهدت پ  ،شالالالالالانیا مردم و   یبخشالالالالال یدر آ
کالالنالال دانالالش تالالالث الال   یپالالرا گسالالالالالالتالالرده  اشیرگالالالذار یالال و  بالالخالالش  جالالر   یابالالر   انالالالاتیالالال از 
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 نیجالامعالاله؛ در ب  خواهیمبالالارز و ترق  یروهالایو ن  یدانشالالالالالگالالاه  ،یروشالالالالالنفکر
، به متفکر گرا شالهره مسالتقل و مردم  ش،یآزاداند  ن،یبژرف ینخبگان کشالور

باله خالاطر داشالالالالالتن  یعلوم اجتمالاع  دیال اسالالالالالات  نیب  در   چنین. همبالاشالالالالالنالدیم
و مباح     لیدر طر  مسالامیگاشال یو پ ینوآور  ،یینوجو   ،یعلم  تیّ جامع
برخوردار هسالالالالالتنالد. چنالانچاله   یارجمنالد  گالاهیجالامعاله، از جالا  از یال مورد نمیعل

 ی( در نامهرانیدر ا یشالالناسالال جامعه انگذار ی)بن یقیدکتر غالمحسالالن صالالد
و محترم:  پس از  ز ی: »دانشالالالالمند عز سالالالالندینو یم  1341موّرخ سالالالالوم مهر ماه  

دکتر شالالاپور راسالالخ   یکه همکار ارجمند آقا یاعرض سالالالم و ارادت، نامه
  یتالالثل  «یشالالالالالنالالاسالالالالال جالالامعالاله  ی»مبالالانکتالالاب سالالالالالودمنالالد    یپس از مطالالالعالاله

آن دانشالالالمند  قیتوف  دیو مز   داردیم  میاند، تقدنوشالالالته  ر یبه حق  یعالجناب
 نیغالمحسالالالالال   را در خالدمالت باله علم خواهالان اسالالالالالت.           ارادتمنالدمیگرا
 «یقیصد

،انیآر  نیحسالالال  ر یاسالالالتاد دکتر ام چنینهم  و   دیهنگام نام بردن از اسالالالات  پور
 یبه عنوان اسالتاد برجسالته یاز اسالتاد تراب ،رانیا  یشالناسال جامعه یبرجسالته
با اذعان به  ز ین شهی.  اغلب صاحبان اندکنندیم ادی  رانیا  یشناسجامعه
گرانمیگسالالالالالترده و عمق عل  دانش کالاله   رشقالالداو اسالالالالالتالالاد را بالاله خالالاطر آ الالار 

گالاه جالامعاله و هم  یدانش اجتمالاع  یو اعتال   ییایال موجالب پو   چنینقشالالالالالر آ
  یهالا مردم در دورهمیو نگرش عل  شالالالالالنالاسالالالالالانالهجالامعاله  نشیب  یریگ شالالالالالکالل

جالامعاله  میقالدر علگران  ر یانالد، از ذخالاشالالالالالده  نمالانیسالالالالالرزم  خیحسالالالالالاس تالار 
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کبر ی: »دکتر علسالدینو یم نهیمجله آد  ر ی. چنانچه سالردبرندشالمایم   یتراب  ا
از اسالالالالالتالادان بنالام   یکیکشالالالالالور و   یشالالالالالنالاسالالالالالان برجسالالالالالتالهاز معالدود جالامعاله

شالالالالناسالالالالان و اسالالالالتادان از جامعه یار یاسالالالالت. بسالالالال  رانیا  یشالالالالناسالالالال جامعه
گون علوم انسالالان یهارشالالته از  یدکتر تراب  سیپربار تدر  یهادر سالالال یگونا

کتاب    10از  شیبا ب  ،یاند و دکتر ترابدانش و درس و محضالالالالر او بهره گرفته
 دنیاسالت که در غنا بخشال   یاز متفکّران  ،یشالناسال امعهمعتبر در مباح  ج

آب و خاک نقش کارساز    نیدر ا  یعلوم اجتماع  ینهیدر زممیبر تفّکر عل
 و بارآور داشته است…«

دانش  یگذار هیدر پا  یتاد تراباسال  یو نقش سالازنده گاهیشالناختن جا یبرا
کز دانشالگاه یاجتماع رشالد و گسالترش   ،یریگ در شالکل شالانیا  ر یو تث  یمرا
گالالذرا و   یگزارشالالالالال   ران،یا  یدر جالالامعالاله  خواهالالانالالهیترقّ   یشالالالالالالهیانالالد هر چنالالد 
او   یدوران زنالالدگ  یو فرهنگ  یاسالالالالال یالال سالالالالال   ،یگونالاله از تحوالت اجتمالالاعطر 
 .رسدیبه نظر م یضرور 

( مصالالالادف اسالالالت با اوج  1305ز ی)تبر   یاسالالالتاد تراب  یو نوجوان  یکودک دوران
متعاقب   یهاکه جنبش یا. برههیرضالا شالاه  یقدرت حکومت خودکامه

کم گشالالته اسالالت.    تیمشالالروط درهم شالالکسالالته و سالالکوت مرگبار بر کشالالور حا
اش را به آفتاب مردم  یعهیپرمعنا، طل یدر سالالکوت  ز ی)شالالهر انقالب( ن ز یتبر 

 است. هانتظار نشست



   315/  لر نمونه   ندنیلر فارسجا مقاله 

 

فالرور   یجالوانال   ندورا دوران  مالور   خالتالنیال اسالالالالالتالالالاد،  و  پالوک    یخالورده   انالالالهیالالال کالالالاخ 
  یشالالرا ر ییاز کشالالور اسالالت. با تغ  کتاتور یبار دو فرار خفت  یاسالالتبداد شالالاه

و   ردیگ یجامعه را فرا م ندهیبه آ دیشالالالالالور و شالالالالالوق، و ام شیو افزا یاجتماع
در   یخیتار  ر یگ و تحّوالت چشالم  یفرهنگ  ،یاسال یسال   یباع  باز شالدن فضالا

آذربالالالاشالالالالالودیمال   ر کشالالالالالو در  ماللالّ   یرو   ز یال نال   جالالالانیال .  حالکالومالالالت  آمالالالدن    - یکالالالار 
  یفرهنالال  مردم و اصالالالالالالحالالات ضالالالالالرور   ییمنجر بالاله شالالالالالکوفالالا  کیالال دموکرات
از  یادگار ی ز یتبر  دانشالالالالگاه –  شالالالالودیم ار ید نیدر ا یاجتماع  ،یاقتصالالالالاد

و   یارتش شالاهنشالاه  ورشیاما متثسالفانه با    -اقدامات مهم آن دوران اسالت
کم    جالانیبر آذربالا  یسالالالالال یخفقالان پل  ،یجنبش مردم  گالامالانشیکشالالالالالتالار پ حالا

. دیپایشالالالالدن نفت م  یملّ   یبرا رانیمردم ا یشالالالالده و تا نهضالالالالت سالالالالراسالالالالر
  - یی کالای)آمر   یبالا کودتالا  ز یشالالالالالدن نفالت ن  یملّ میمتالثسالالالالالفالاناله نهضالالالالالت مرد

االن  خوردیشالالالالالکسالالالالالت م  1332مرداد   28(  یپهلو دربالار   -یسالالالالال یانگل و فعالّ
  یهالا چوب  یادر پال   ایال شالالالالالکنجاله و    ر یهالا ز در زنالدان  یو اجتمالاع  یاسالالالالال یال سالالالالال 

  یختگ یگسالالالالال بار موجب ازهمشالالالالالکسالالالالالت فاجعه نی. ابازندیاعدام جان م
آنهالا جّو  ی. و باله جالاگرددیمردم م  یاجتمالاع یبسالالالالالتگو هم  یوحالدت فکر
کم   یروشالنفکر  یبر مح یاجتماع  یعملیو ب  یفکرشالانیسالوءظن، پر  حا

  ی و سالاللطه   یارتش شالالاهنشالالاه یزهیسالالرن یهیسالالا ر یز  ز ی. و کشالالور نشالالودیم
از لحالاظ   شالالالالالتر یهر چاله ب  کالا،یآمر میمسالالالالالتشالالالالالالاران نظالا  تیال بالا هالدا  و دربالار  
 .شودیوابسته م یستیالیام ر  یبه کشورها یو اقتصاد یاسیس
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بالا   یتیاربالاب و رع  یپوشالالالالالال  می، رژ دهاله  نی. در ارسالالالالالدیچهالل فرا م  یدهاله
. زدیر ی( در هم فرو مکایجمهور وقت آمر   سی)رئ یتلنگر طر  مشالهور کند

 یاجتمالاع یروهالاین  شیآرا ،یو تحرک طبقالات  یاجتمالاع راتییتغ نیدر ا ر ا
کشالالور  یدر سالالاختار اجتماع یدیجد یهایبندهیشالالده و الجامعه دگرگون 

ده در  ر یبورژواها و کشالالاورزان فق تیدر هئ یوز دیرنی. مالکردیگ یم  لشالالک
 یسالالالاختار  یدگرگون  نی. به دنبال اشالالالوندیظاهر م  یکارگران فصالالالل تیهئ
سالالالالالطو  جالامعاله    یگسالالالالالترده  در هماله  ونیزاسالالالالال یباله رفرم و مالدرن  یپهلو  میرژ 

، کارگزاران ام ر   ونیزاسال ی. در ا ر مدرنزندیدسالت م یاجتماع  میالسال یکشالور
  کالا یآمر   یمالال  تیال و بالا حمالا  رنالدیگ یقرار م  یدولت  تیال ر یمالد  یبالاال  یهالادهدر ر

  یرشالالالالد نسالالالالب  یپول، اقتصالالالالاد کشالالالالور در بخشالالالالهائ  یالمل نیو صالالالالندوق ب
سالالالطو  جامعه   هیبر کل یدار هیتسالالالل  رواب  سالالالرما یرا برا نهیو زم کندیم

رشد    یو دالل یدولت  یدار   هیتحوالت، سرما  نیا یهیکند و در سامیفراهم 
و باله   کنالدمی  عیرشالالالالالالد را تسالالالالالر   نیا  ز ینفالت ن  مالتیق  شیالبتاله افزا  .ابالدیال می

همچون اختالالاپوس بر   یتیچنالالدملّ   یهالالاشالالالالالرکالالت  یهالالادنبالالال آن شالالالالالعبالاله
 یهیها با سالالرماو بانک ابدییاز اقتصالالاد کشالالور تسالالّل  م یادیز  یهابخش
. به دهندیخود را گسالترش م  ینفوذ و ساللطه  یرهیدا  هاسالتیالیام ر  یمال

، توسالعه زهیدنبال مدرن در سالطو     یهر چند سالطح  یاشالدن اقتصالاد کشالور
منافع   یدر راسالالالالالتا  ،یمختل  اقتصالالالالالاد یهاو بخش یمختل  اجتماع

کمه و همسالالالو با خواسالالالته آم ر  یطبقه .  رد یگ یصالالالورت م  کایآمر  میالسالالال یحا
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 یهاکرده در عرصالاله لیماهر و تحصالال  یانسالالان  یهایرو یبه ن از ین جهیدر نت
 یروهایرا با اسالالتخدام ن یکه بخشالال   ابدییم  شیافزا  یمختل  کار اجتماع

 یروهالاین  گر یو آموزش بخش د  تیال و باله منظور ترب  کننالدیم  نیتالثم  یخالارج
منظور در سالطح کشالور    نی. بددهندیرا توسالعه م  یآموزش همگان از یمورد ن

 یها، مدارس عالموجود، هنرسالالتان  یو متوسالالطه ییعالوه بر مدارس ابتدا
. شالالالودیسالالالاخته م دیجد یهاشالالالگاهدان چنینشالالالده و هماحدا   یادیز 

 یهامختل  علوم، خصوصا” در حوزه یهادر شاخه یدیجد یهارشته
ها دانشالگاه یآموزشال   سالتمی. سال گرددیم ر یها دادر دانشالگاه یعلوم اجتماع

کرده و آنها را به توسالالالال    یغرب الگوبردار  یآموزشالالالال   یهانظام  یاز رو  ز یرا ن
کالار م  هالانشالالالالالگالاهآموز خود در داو دسالالالالالالت  افتالهیال تیال عمالال ترب . بنالدنالدیباله 

  یها بنگاه یآبک یهایتئور   یمشالت یعلوم اجتماع  ینهیخصالوصالا” در زم
  یهالا یو تئور   هالاهیال پرکن نظر دهالان  یهالاتحالت عنوان  کالایآمر   یسالالالالالاز هیال نظر 

و   میتحک  میرژ  یهاهی. هر چه پاشالالودیاشالالاعه داده م یاسالال یسالال  -یاجتماع
مالنالحال  سالالالالالرمالالالا  ،شالالالالالودیمال   تیالالال تالثالبال  جالماللالالاله    از وابسالالالالالتالالاله    یدار هیالالال فالرهالنالالال  
 یمنح  فلسالالالالالف  یهالاو انواع نحلاله  ییگرامصالالالالالرف  ،یگ هرز   ،یبنالدوبالار یب

 ی. به همراه رواج فرهن  منح  غربابدییرواج م  شالالالالالتر یغرب در جامعه ب
  ، نورزاشهیدر جامعه، عرصه را بر اند  یو فرهنگ  یاسیخفقان س  ،در جامعه

گالالاه از هر قشالالالالالر و طبقالاله و   کنالالدیتر متنالال   یاهنرمنالالدان و روشالالالالالنفکران آ
کز مهم علدانشالالالالالگاه کثر نخبگان فکرمیها به عنوان مرا  یو محل تجمع ا
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 یروهایاز همه جا تحت کنترل ن  شالالالتر یب  ،جوان و پرشالالالور کشالالالور   یروهایو ن
 .رندیگ یقرار م یشاهنشاه میرژ  یتیّ امن

و رشالالالالد جنبش    یریگ باع  شالالالالکل  ،یو فرهنگ یتحّوالت اجتماع نیا  اما
گاه جامعه م  یروهاین انیدر م  یو ضالالد سالاللطنت یضالالد اسالالتبداد . شالالودیآ

  ونیزاسالالالالال یمالدرن  یو اجتمالاع  یروز مبالارزه بالا مظالاهر فرهنگروزباله  جاله،یدر نت
را در بطن خود پرورش   یتحوالت نسالالالالل  نی. اشالالالالودیم  دیتشالالالالد  یپهلو  میرژ 
. اندازدیم خیدان تار را به زباله  یشالالاهنشالالاه  میدهه بعد رژ  کیکه  دهدیم

گاه و دانشالالالجو    یشالالالر   دیها اسالالالاتدر دانشالالالگاه که  یپرشالالالور و انقالب انیو آ
 یجبهه ،اندجامعه برخاسالالته یانیکش و قشالالر ماز طبقات زحمت شالالتر یب
 لیالالال تشالالالالالک  یحکومت  یو سالالالالاللطالالاله  یفرهنگ  انیالالال در مقالالالابالالالل جر   یرومنالالالدین
باله جنبش    یدانش اجتمالاع  جیبالا ترو   یجتمالاععلوم ا  دیال . اسالالالالالالاتدهنالدیم

،یسالالالالالتخواهالاناله و ظلمعالدالالت  یکرده و بالاعال  غنالا  یبزرگ  یکمالک فکر  ز
  ی ماندگو عقب یاقتصالالالالاد  ،یاسالالالال یسالالالال  یفرهن  مبارزه با عوامل وابسالالالالتگ

 .شوندیجامعه م یو معنو یماد

کشالالور  یانقالب  یشالالهیتفکر و اندمهم   یهااز کانون یکیکه  ز یتبر  دانشالالگاه
و   ورز شالهیاند انیو دانشالجو   خواهیبا داشالتن اسالتادان ترق ز یبار ن  نیبوده و ا
و   ز یسالالالالالتعالدالالت  میرژ   هیال و مبالارزه بر عل  یاز سالالالالالنگر مهم فکر یکی  یانقالب

 .شودیم  یسلظنت پهلومیوابسته و ضد مرد
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و منش  سیتدر   عیبد  یوهیو شالال میعل نشیب  ،واال  یشالالهیبا اند یتراب  اسالالتاد
شالالالالالالخصالالالالالال  مالردمال   یاجالتالمالالالاعال   تیالالال و  و   انیالالال دانشالالالالالالجالو   اور یالالال و    ار یالالال   اشیو 
دروغال عالالالدالالالالت دانشالالالالالمالنالالالدان  بالالالا  و  شالالالالالالالده  و   ن،یال خالواهالالالان  قالالالدرت  ال  عالمالالالّ
کنالان دسالالالالالتخرافاله ال دربالار در م هیال آموز سالالالالالرمالاپرا  یو بالا بررسالالالالال  افتالدیو عمالّ
جالامعاله در   یدادهالایال رو میعل  لیال و تحل  یتحوالت اجتمالاع  یانالهیال گراواقع

کشالالالالالور   کالارگر یجوان و پ  یروهالایاز ن  یبخش قالابالل توّجه  یشالالالالالهیتحول انالد
 .کنندیم  فایامینقش مه

اسالالالالتاد  ،پور انیهمچون اسالالالالتاد دکتر آر  یبزرگوار   دیهمراه اسالالالالات  یتراب دکتر 
… علم جامعه  یعتیشالالالالر  یدکتر عل   یها بنگاه  یرا از محدوده یشالالالالناسالالالال و
کالادم  رو یو مبالاحال  خشالالالالالالک و ب  یقالاتیتحق  یاو از دسالالالالالالت عالده  کیال آ

و   میرعلیغ یشالالالالالنالاختجالامعاله  یهالایغرب و مرّوجالان تئور  یاسالالالالالتالاد وازده
 یعنی  ،اشیواقع گالاهیو آن را باله جالا دهیال قالدرت رهالان  گزارانو خالدمالت هیال پالایب

 عیو بالاعال  تسالالالالالر  دهنالدیم  ونالدیپ  یجالامعاله بالازگردانالده و بالا جنبش اجتمالاع
حکومالت ضالالالالالد    هیال بر علمیجنبش مرد یریگ و سالالالالالمالت  یحرکالات اجتمالاع

 .شوندیم یپهلومیمرد

با  ،اشنگرانهندهیو آ  نیبواقع  ،قیعم نشیبا آن ب  یاسالالتاد تراب ،برهه  نیا در 
  یجالامعاله باله تالثل یو فرهنگ  یاجتمالاع  یهالاباله موقع ضالالالالالرورت  یتشالالالالالخ
مباح     ر یو تفسال   نییآنها به تب  یکه در بخش عمده زنندیدسالت م یآ ار 
گون علوم    یهالالانالالهیهالالا و زمحوزه  یو اسالالالالالالاسالالالالال   ینظر  یو مبالالان  یاهیالال پالالا گونالالا
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در   یریگ آ ار فوق نقش چشالالالممی. انتشالالالار عموشالالالودیپرداخته م یتماعاج
اند که در داشالالته یراه دانش و ترقّ   ندگانیجوانان جامعه و پو  یفکر یارتقا
 :شودیبه اختصار به آنها اشاره م نجایا

مالهالم    یهالالالااز درس  یکال یال عاللالوم    یفاللسالالالالالفالالاله  :علللوم  یفللسلللللفللله  یحلوزه  در 
کردن    ر یبا دا  ز یمعتبر جهان است. وزارت علوم وقت کشور ن  یهادانشگاه

درس فوق را مطالابق مبالاحال  و  یلیتفصالالالالال   یبرنالاماله  ،علوم  یدرس فلسالالالالالفاله
معتبر جهان و با   یهادانشالگاه  یرشالته نیا  یهایبندموضالوعات و فصالل

ک خود منظور کرده بود. اسالالالالالتاد   یدر برنامه یبر علوم اجتماع  شالالالالالتر یب دیتث
ها »در انتخاب سالالرفصالالل  ،علوم«اش یدر کتاب مشالالهور »فلسالالفه  ز ین یتراب

علوم    یدر فلسالالالالالفاله یلیتفصالالالالال   یهالا، برنالامالهموضالالالالالوع  ر یو تفسالالالالال   حیو توضالالالالال 
 فتد،یبه دور نمیها را در نظر گرفته و تا آنجا که از حد و روش علدانشالالگاه

اصالل مطابقت   ژهیمذکور را مهم شالمرده اسالت. به و  یهاامهمطابقت به برن
»انسالالالالالالان و فرهنالال     «،ی»علم و معرفالالت علم  یهالالارا در نگالالارش موضالالالالالوع

 ،«یاضالالال ی»علم ر   «،یشالالالناسالالال »جامعه  «،یشالالالناسالالال »روان خ«،ی»تار  «،یانسالالالان
  «ی سالتی: علوم ز عتی»علوم طب  «،ییایمیشال  ،یکیز ی: علوم فعتی»علوم طب
علوم    یدرس فلسفه یلیتفص یبرنامه  متقس  نیتر یو اساس  نیتر که مهم

 .منظور نموده است«  دهد،یم لیرا تشک ز یدانشگاه تهران و دانشگاه تبر 

شالالالناخت   یاسالالالت، به معنامیعل  نشیاز بمیسالالالتیعلوم که سالالال   یفلسالالالفه
باله   گر ید  یو تفکر اسالالالالالالت. باله عبالارت  یاجتمالاع  ،یعیطب  یهالادهیال پالد  نینقوا
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و   ییشالالالناسالالالا ،کرانیب  یاسالالالت در شالالالناخت هسالالالت  نیکاربسالالالتن منطق نو 
  ز ی و تفکر و ن  یاجتمالاع  ،یعیعلوم طب  یحالدود اسالالالالالتقالل حوزه هالا  نییتع

  نیی مربو  باله علوم مختل  و تب  یهالادهیال پالد  نینو قوا  هالایژگیشالالالالالنالاخالت و 
اّول   یهالاجهالت مًول  دانشالالالالالمنالد در بخش  نیآنهالا. بالد  یژهیو   یمتالدولوژ 

. پردازدیعلوم م  یبندو طبقه نینو   یشالناسال روش ،یکتاب به اصالول و مبان
  ی شالالالالناسالالالال ها را مشالالالالّخ  و روشاز دانش کیحدود و  غور اسالالالالتقالل هر 

تفکر  یهاو روش و اساللوبکرده   نییبعلم را ت یهاهر کدام از حوزهمیعل
کتالالاب نکننالالدیم  نیّ را مع  یانسالالالالالالالان بالاله علم و معرفالالت    ز ی. در بخش دّوم 
… پرداختالالاله   تیالالالّ قالالالانون عل  ،یجبر علم  ،یعلم  ییشالالالالالنالالالاسالالالالالنالالالا  ،یعلم و
علوم را   یفلسالالفه یاصالالول و مبان  ،مباح   نی. به واقع، اسالالتاد در اشالالودیم

  نی کتاب نخسالالالت  نی. ااندهنمود نییو تب ر یفهم تفسالالال سالالالاده و همه یبه زبان
نوشالالته شالالده    یرانیاسالالتاد ا کی  لهیموضالالوع، به وسالال   نیاسالالت که در ا یکتاب

کنون ن شالالالود،یم سیها تدر هاسالالالت که در دانشالالالگاهاسالالالت و سالالالال آن   ز یتا
آن توسالّ     تیّ ا ر و به جامع نیدر سالطح ا  یکتاب  ،که من اّطالع دارم یطور 
 نوشته نشده است. یاستاد داخل چیه

اسالالالت که اسالالالتاد  یاز دروسالالال   یکی یشالالالناسالالال مردم :یشلللناسللل قلمرو مردم در 
 «یشالالالناسالالال ارزشالالالمند »مردم  ینامهکرده اسالالالت. درسالالال   سیها آن را تدر سالالالال

اسالالالت که در دو  نهیزم  نیدر ا شالالالانیو تفّح  ا قیها تحقمحصالالالول سالالالال
و در بخش   یشالالالناسالالال شالالالده اسالالالت. در بخش نخسالالالت، مردم  نیبخش تدو 



یلی   /    322 یاضی)ایلدیریم(شفققیز  ادبیات سئونلر گوزگوسونده لر شاعری حسن ر
 

 

کتالالاب، علوم ردیگ یم  ار مورد بحالال  قر  یشالالالالالنالالاسالالالالال دوم، قوم . در بخش اول 
 نیآن در ب گاهیو جا یشالناسال انسالان، دانش مردم یعیتکامل طب  ،یاجتماع
ل مورد بررسال  یعلوم اجتماع  ر یسالا  ینیتکو  ر یقرار گرفته و سال  یبه طور مفصالّ

و ارتبا  آن   یشالناسال دانش مردم  ماتیو تقسال  لیموشالکافانه تحل دیآن با د
و   یو متالالدولوژ   یشالالالالالنالالاسالالالالال . مردمشالالالالالودیم  نیّ مع  نینو   یهالالابالالا دانش آن 
کتالاب اسالالالالالت کاله باله   یاهیال آن از مبالاحال  پالا یهالایژگیفرهنال  و و   چنینهم

  یها انسالالالالان ،هافصالالالالل گر یاسالالالالت. در دمورد مطالعه قرار گرفته    قیطور عم
مورد  میمعالاصالالالالالر باله طور مشالالالالالرو ، مسالالالالالتالدل و عل  ییاقوام ابتالدا  ،ییابتالدا

  ، علم  نیا یخچالهیتالار   ،ز ین یشالالالالالنالاسالالالالال . در بخش قومرنالدیگ یمطالالعاله قرار م
  ،فرهنالال    ،یاجتمالالاع  ینهالالادهالالا  یژگیانواع و و   ،انسالالالالالالالان  یهالالایازمنالالدیالال ن

 .شودیبه طور مفّصل شر  داده م ییحکومت در جوامع ابتدا ،خانواده

:  ندینمایم  یگذار و ارزش  ر یگونه تعب  نیرا ا  یشناسعلم مردم  ،یتراب  استاد
مقدمه و  بیبه ترت  یشالالناسالال و جامعه یشالالناسالال امروز مردممیعل دگاهی»از د
و    کیالال متن    ینالالهیواحالالد در زم  یقیاز تحق  یدو مرحلالاله متوال  ایالال موضالالالالالوع 
گالالذشالالالالالتالاله و حالالالنالالد. در واقع  انسالالالالالالان  یو اجتمالالاع  یعیطب  اتیالال ح هالالا در 
در  ژهیبه و   یروشالالالنگر منشالالالث انسالالالان و سالالال س جوامع انسالالالان یناسالالال شالالال مردم

 .آن است« نیمراحل نخست

  رانیاسالالت که در تمام ا یشالالناسالال کتاب در موضالالوع مردم نیکتاب، اول  نیا
 نینوشالالالته شالالالده اسالالالت.  ا  -یدکتر تراب- ز یاسالالالتاد دانشالالالگاه تبر  کیتوسالالالّ  
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 . هم قبل از انقالبشالالودیم  سیها تدر هاسالالت در دانشالالگاهنامه سالالالدرسالال 
 یاجتماع  قاتیمطالعات و تحق  یدانشالالالالگاه تهران و مؤسالالالالسالالالاله  یاز سالالالالو

ابالغ   سیهالا جهالت تالدر شالالالالالده و باله دانشالالالالالگالاه  یابیال ارز   یکتالاب سالالالالالودمنالد
از انقالب نبود  دهیالال گرد وزارت   یزیر برنالالامالاله  یعالالال  یدر شالالالالالورا  ز ی؛ هم بعالالد 

 یباله عنوان کتالاب درسالالالالال   رانیامیاسالالالالالال  یجمهور   یفرهنال  و آموزش عالال
ها به دانشگاه سیو جهت تدر  نییتع یشناسمردم یدر رشته یدانشگاه
 .است دهیابالغ گرد

اسالالت که  ییهااز عرصالاله یکیو مذاهب   انیاد خیتار   :انیاد  خیباب تار  در 
کم  ،نالالهیو تفّح  در آن زم  یکالالاو بالالا ژرف  یاسالالالالالتالالاد تراب   یتالالثل  یرینظ ا ر 

دکتر   ان«یال اد  خیباله تالار   یگفالت کاله کتالاب »نظر  توانیانالد. »باله جر ت مکرده
کتاب مهم در   نیکه آخر   یبعد از کتاب »ملل و نحل« شالالالالالهرسالالالالالتان ،یتراب
  ی بار با سالالالالبک و روشالالالال   نینخسالالالالت یهسالالالالت، برا  میبه سالالالالبک قد نهیزم  نیا

 است«. دهیگرد   یتثلمیعل  دگاهیو از د  دیجد

  ی: »برا سالالالالندینو یکتاب م میو تنظ  نیروش تدو   یدانشالالالالمند درباره  مؤل 
مورد بح    انیاد  یو فلسالالالالف یمذهب  لیمطالب و مسالالالالا  یاز دشالالالالوار  نکهیا

بخش   ییهاکاسالالالالته شالالالالود، هر بخش به ده فصالالالالل و هر فصالالالالل به قسالالالالمت
که در  یمختلف  انیاد انیدر م  سالهیمقا نکهیا یاسالت. به عالوه، برا  دهیگرد
 نیخوانندگان آسالالان باشالالد، ا یاند، براکتاب موضالالوع بح  قرار گرفته  نیا
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 افتهیمخصالالالالوص تا آنجا که امکان داشالالالالته، ادامه   نیبا عناو  یبندمیتقسالالالال 
 .است…«

بالاله معتقالالدات افتالالهیالال   میکتالالاب در دو بخش تنظ   نیا : در بخش نخسالالالالالالت 
بزرگ در جوامع   انیالال و در بخش دّوم بالاله اد  هیالالّ در اجتمالالاعالالات اول  ییابتالالدا
 پرداخته شده است. یمترقّ 

 ،یمهم دانش علوم اجتماع یهااز عرصاله  یکی :یشلناسل جامعه  ینهیزم در 
شالالالالناسالالالالان  از جامعه یکیکه خود   یاسالالالالت. اسالالالالتاد تراب  یشالالالالناسالالالال جامعه
 یهالاهالا و شالالالالالعبالهو در شالالالالالاخاله  نالهیزم  نیکشالالالالالورمالان اسالالالالالت، در ا  یپرآوازه

»شالالالالناخت   «،یشالالالالناسالالالال جامعه  یهمچون: »مبان  یمختل  آن آ ار باارزشالالالال 
و   ،غات«یتبل یشالناسال »جامعه «،ییروسالتا یشالناسال جامعه«، »جامعهمیعل

نهادها   یشناسجامعه  ژهیعلم به و  نیو مباح  مهم ا  میدر مقوالت، مفاه
در   چنینو هم  اسالالالالالالتیالال چون: خالالانواده، اقتصالالالالالالاد، سالالالالال   ییهالالاو سالالالالالالازمالالان

حرکات   ،یاجتماع  راتییاز جمله: تغ  ،یشالالالناسالالال موضالالالوعات مهم جامعه
… ک   یاجتماع سالالالمینامید ،و موزون دار یپا  یتوسالالالعه  ،یاجتماع ها و تابو
اجتماع«   سمینامیو د یشناسنوشته است. کتاب »جامعه  یادیمقاالت ز 
پنجاه   یدر دهه شالالالانیا یمشالالالهور و پرخواننده  یهااز نوشالالالته یکیاسالالالتاد 
  ینظرات اسالالتاد تراب  یدهیچک یکتاب در واقع حاو  نیاسالالت. ا  یشالالمسالال 

مالطالالالالالعالالاله مالورد  د  یاجالتالمالالالاعال   یهالالالادهیالالال پالالالدمالیعاللال   یدر  ا الر   نیال ا  ر اسالالالالالالالت.  
  انیکشالال  و ب  اشفهیجامعه که وظمیعل  یبه عنوان تئور   یشالالناسالال جامعه
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و سال س به زبان سالاده و موجز  یابیاسالت، ارز  یاجتماع یهادهیپد نینقوا
هر کدام از آنها شالالر   یهاپرداخته و تفاوت یعیو طب  یاجتماع نینبه قوا

 داده شده است.

و   یاجتمالالاع  نینبالاله اجتمالالاع، قوا  ،یشالالالالالنالالاسالالالالال جالالامعالاله  ینالالهیمبحالال  زم  در 
 سالالتمی. در باب شالالناخت اجتماع، سالال شالالودیپرداخته م  یحرکات اجتماع

سالالالاخت   ر یو ز   یجامعه و تفکر بطور عام بررسالالال   عت،یطب یهایشالالالناسالالالائ
 نییتبمیعل  انیالال متقالالابالالل آن دو بالالا ب  یو رابطالاله  یجالالامعالاله، شالالالالالعور اجتمالالاع

  یسالاختار اقتصالاد   ر ی رابطه فرد و اجتماع و تث لیباز ق یها. مقولهشالودیم
انسالالالالالانهالا و نقش فرد در اجتمالاع و بالالعکس بطور    یمعنو اتیال جالامعاله بر ح
و اجتماع به طور   تیّ شالده و رابطه متقابل شالخصال  لیتحل قیفشالرده اما دق

عظمت و   یسرچشمه چنینبح  هم  نی. در اشودیمستدل باز نموده م
 ار یبسالالال  یشالالالود. مًول  با پرداختن به مقولهیقدرت قهرمانان نشالالالان داده م

نقش انسالالالالالانهالا بطور عالام و افراد فعالال و   یعنی  یشالالالالالنالاسالالالالال مّهم علم جالامعاله
از مباح  قابل تثمل  یتحوالت اجتماع  عیبطور خاص در تسالر   شالمندیاند
 ا ر است.  نیا

موضالوع   ،از مباح  مورد پژوهش اسالتاد یکی :یشلناسل جامعه  هیمورد نظر  در 
و مکالالاتالالب موجود   رانیا  یشالالالالالنالالاسالالالالال جالالامعالاله  یو عمل  یخالالاسالالالالالتگالالاه نظر

دو کتاب ارجمند:   نهیزم  نیجهان معاصالالالالر اسالالالالت. در ا یشالالالالناسالالالال جامعه
« و »جامعه  یشالالالناسالالال »مکاتب جامعه « را  رانیدر ا  یشالالالناسالالال معاصالالالر امروز
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اش با و گسالالالترده  قیاسالالالتاد با دانش عم ،هاکتاب  نینام برد. در ا شالالالودیم
غرب  یشالالالالالنالالاسالالالالال مکالالاتالالب جالالامعالاله  یانتقالالاد  لیالال تحل همچون:   یمعالالاصالالالالالر 

 لیالال و تحلمیبالالا اسالالالالالتالالدالل عل  ،«یی»قالالدرگرا  «،یی»کالالارکردگرا  «،یی»رفتالالارگرا
 نیاز ا کیهر    تیمنشالالالث و عمل کرد و محدود  ،اتینظر   نیا  یموشالالالکافانه

  شالالالالالنهالادیپ  ز ین  یاسالالالالال شالالالالالنال جالامعالهمحققالان    یرا نشالالالالالان داده و برا  هالاهیال نظر 
زدودن جالنالبالالاله  کالنالنالالالدیمال  بالالالا  و   شالالالالالالالانالالالهیانالالالدکیالالال تالالالار   ،یعاللالمال   ر یال غال   یهالالالاکالالاله 

به عنوان    ،یعلم یو ارتقا آنها تا سالالطح تئور   اتینظر   نیا ینگرانهیسالالطح
دهند. در مورد قرار   یعمل  یشالالالناسالالال هعمحکم در خدمت جام یاپشالالالتوانه
  بهرهیمحکم ب  ینظر یکه از پشالالالالتوانه- ز ین رانیا  یعمل  یشالالالالناسالالالال جامعه
  هالاوهیشالالالالال   نیا  یگرانالهمثبالت و واقع یهالاکاله جنباله  داننالدیصالالالالالال  م  -بوده
تلف  رفتالالالهیپالالالذ بالالالا  و  آم  قیشالالالالالالالده  دانش   یو عمل  ینظر  یهالالالاجنبالالاله  زشیو 

پژوهش و   یهالارا کالارآمالد سالالالالالاختاله و آن را در حوزه  رانیا  یشالالالالالنالاسالالالالال جالامعاله
را   یشالالالالناسالالالال نوع جامعه  نیبکار ببندند. اسالالالالتاد تنها ا یمطالعات اجتماع

 قرار دهند. ران،یا  یشناسجامعه یمطلوب و کارساز برا وهیبعنوان ش

از  یکی اتیادب  یشالالالالالناسالالالالال جامعه  :اتیادب  یشلللللناسللللل جامعه  یعرصللللله در 
رشالته نه تنها در کشالور ما، که  نیاسالت. ا یشالناسال جامعه  ینوپا یهاشالاخه

عالوه   ،و بغرنج هسالالالالت. چرا که دهیچیپمیعل یهادر جهان هم از رشالالالالته
از  گر یعلوم د یهانهیدر زم  ،عرصاله  نیاز محقق ا  یشالناسال بر دانش جامعه
 یشالالالناسالالال زبان ،یشالالالناسالالال ییبایز  ات،یادب  یهیخ، فلسالالالفه، نظر یجمله: تار 
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در   یتالالا حالالاال حت  لیالال دل  نی. بالاله اکنالالدیطلالالب م  یادیالال ز میعل  تیالال صالالالالالالح
…   یمعدود یجهان عده از دانشالالمندان از جمله لوکاچ، گلدمن، کوهلر و

ا ارزشالالالالالمنالالالد  نیدر  آ الالالار  ا  یعرصالالالالالالاله  در  مالالالانالالالده.   یاعالالالده  ز ین  رانیبر جالالالا 
کار کرده    نهیزم نیدر ا ندهیجعفر پو   حمدم ادیمثل زنده  یشالالمار انگشالالت
منابع  یترجمه ینهیدر زم  شتر یقدر هم، بمحقق گران نیا  تیاست. فعال
در موضالالالالالوع مشالالالالالخ    یقیدسالالالالالالت اّول بوده تالا نگالارش ا ر تحق  یخالارج
باز هم با نوشالالتن سالاله   یکشالالورمان. اسالالتاد دکتر تراب اتیادب یشالالناسالال جامعه

تالازه   میکردن مقوالت و مفالاه  ر متفالاوت و مط   یهالاکتالاب مجّزا بالا موضالالالالالوع
کشالالالالالورمالان   ز یدانش نوپالا را ن  نیا  یبنالالا  ات،یالال ادب  یشالالالالالنالالاسالالالالال در جالامعالاله در 

اسالتاد  کردیو رو  قیتحق  یمورد  متدولوژ   نیکرده و خصالوصالا”در ا یزیر هیپا
 یانداز بوده و چشم  قابل تثمل و آموزنده اتیادب  یشناسجامعه یبه حوزه

 .استگشوده  ندهیروشن در برابر محققان آ

، هنر اتیو ادب  یشالناسال در کتاب جامعه  یتراب دکتر  با  وندیر پد ی)شالعر نو
کردن نظر  و   نینو   یقیتالالازه و روش تحق  یهالالاهیالال تکالالامالالل اجتمالالاع( بالالا مطر  

 دیجد یوهیش  نیمختل  ا  یهاو تکامل شعر نو و جنبه  شیدایپ  ،یعلم
از  الیو صالالور خ یقیموسالال  ،انیب یهاوهیفرم و شالال  ،محتوا   یرا از ح  یشالالعر
 ر یناپذگسالالالالالسالالالالالت  وندیکرده و پ  لیو تحل هیتجز   ایپو   یشالالالالالناسالالالالال د جامعهید
و بالازتالاب   یتجلّ   یو چگونگ  یادب  سالالالالالمینالامیرا بالا د  یاجتمالاع  سالالالالالمینالامید

متقالابالل آ الار   ر یتالث   ،و بالالعکس  یرا در آ الار ادب  یرواب  اجتمالاع  یمجموعاله
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و  ر یها تفسالالالال انسالالالالان  یشالالالالهیو اند  یاجتماع  یرا در سالالالالاختار نهادها یادب
 یادهیکه برگز   «یفارسال   اتیادب یشالناسال . در کتاب »جامعهاندودهنم لیتثو 

را  میاعتصالالا  نیتا پرو  یاز فردوسالال  یفارسالال  اتیدر ادب یاز مباح  اجتماع
آن آ ار پرداخته    یو محتوا  نیو مضام  هاهیمابه درون  شتر یب  ،ردیگ یدر بر م
بالالا   نشیتفکر و ب  ،یاخالق  ،یاجتمالالاع  یهالالادگالالاهیالال و د مؤلفالالان را در رابطالاله 

باله موضالالالالالوع   شالالالالالتر یا ر ب  نیواقع در ا. باله  دیال نمالایم  لیال جالامعاله تحل  مبالاحال 
گو   «اتیالّ »اجتمالاع مالذکور پرداختاله شالالالالالالده    سالالالالالنالدگالانیو نو   نالدگالانیدر آ الار 
 است.

(« بعالد از بحال    اتیال هنر و ادب  یشالالالالالنالاسالالالالال کتالاب »جالامعاله  در  و )مثلال  هنر
مالفال   یاجالمالالالالال  نالظالر   یمالبالالالانال   ،اصالالالالالالول  هالالالا،وهیال شالالالالالال   یدربالالالاره  دیالالال و    ی هالالالاهیالالال و 
 ،ی: فردوسرانیبا انتخاب سه شاعر نامدار ا  ات،یهنر و ادب یشناسجامعه
  یهنر  یهایژگیو   یفوق بر آ ار آنها و بررس اتینظر  قیو تطب  ار یو شهر  ماین

از آ ار  کیهر   نیموضالالالوعات و مضالالالام  ت،یّ خالق  نهیو مشالالالخ  کردن زم
نظرات دکتر  یدهی. چکندینمایم  ر یو تفسالالالالال  لیآنها را تحل  ندگان،یگو   نیا
 یهابه صالالالورت عبارت شالالالودیرا م اتیادب یناسالالال شالالال جامعه  یدرباره یتراب
 خالصه نمود: ر یز 

  ات،یادب یبه بررسالال  ،یاجتماع یبه عنوان دانشالال   ات،یادب  یشالالناسالال »جامعه
 یجوهر اجتماعمیعل  یو با روشالالالالال   پردازدیبخش از شالالالالالعور اجتماع م  نیا

برگ ،یاجتماع   یمح اتیو مقتضالال  یآ ار ادب شالالاعر و  یو پرورنده رندهیدر
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فالکالر  ینال یال بال جالهالالالان  سالالالالالنالالالده،ینالو  مالوضالالالالالع  فالرهالنالگال   یو  و   یو  مالبالالالاحالالال   آنالالالان، 
را مورد   یمورد توجالاله در آ الالار ادب  یاجتمالالاع  یهالالاشموضالالالالالوعالالات و سالالالالالفالالار

 .دهد«یمطالعه قرار م

  یگر ید  یمقولاله  یاسالالالالالتالاد تراب  یبرا  یزبالان مالادر   :جلانیآذربلا  اتیل و ادب  زبلان
گسالالالالالترش زبالان مالادر   جیاسالالالالالالت. او در راه ترو  ات  اشیو  را   یادیال ز   مشالالالالالقالّ
کمه  یریدر هر دسالالالالتگ  شیهااز جرم یکیمتحمل شالالالالده اسالالالالت.     ی و محا

رژ  بر دانش  یشالالالالالالالاهنشالالالالالالالاه  میزمالالان  کردن جوانالالان و   ،یپراکنعالوه  گالالاه  آ
بوده اسالالالالالت. هر زنالدان او  یجالانیزبالان آذربالا  جیترو   یتمالاعاج  یهالاتیال فعالال
گالاه  ،یدوسالالالالالتبود کاله باله خالاطر دانش  یتالاوان و عشالالالالالق باله زبالان    یبخشالالالالال یآ
 یو مطبوعات  یدانشالگاه  یهاتی. اسالتاد چه در فعالدادیبازپس م یمادر 

اجتمالالالاع مبالالالارزات  کالالالارزار  در  و   یبرگزار   ایالالال و    یو چالالاله  بحالالال   جلسالالالالالالالات 
و مردم  ز یبه شالالالالهر زادگاهش تبر   سالالالالبترا ن  اشنیوقت د چیه ،یسالالالالخنران
 یاهنوشالت ای  یراسالتا هر عمل نیفراموش نکرده اسالت. در ا  جانیدالور آذربا

 ،را فراهم سالالالالالاخته  جانیفرهن  مردم آذربا یکه موجبات گسالالالالالترش و غنا
را که در راه اعتال و گسالالالالترش  ینموده و محققان جوانعاشالالالالقانه اسالالالالتقبال 

جهان تالش  شالالرو یپ  اتیآن به ادب وندیپو   یجانیزبان و فرهن  پربار آذربا
 یبرا ای ،نوشالالالتندیمقدمه م شالالالانیهاکتاب یکرده و برا  قیتشالالالو  ،کردندیم

  هایفشالالالانجان یو ادب یاجتماع ،یفرهنگ یهاعرصالالاله  دیچا  آ ار اسالالالات
نالمالونالالالهکالردنالالالدیمال  اّولال .  آ الالالار  رحال   یهیالالال اش:  کالتالالالابایالالال نال سیال رئال   میال دکالتالر   یهالالالا: 
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و »دو مبالارز مشالالالالالروطاله« بالا   ت«یال مشالالالالالروط  یو اجتمالاع  یاقتصالالالالالاد ینالهی»زم
«    یادب یکتاب »زبان آذر  ایچا  شالالالالده و   یاسالالالالتاد تراب  یمقدمه معاصالالالالر

منتشالالالالر   یدکتر تراب  شیرایکه با مقدمه و و  یزهتاب  یاسالالالالتاد دکتر محمدتق
 شده است…

گر   یهانهیکه در زم شالالالالالانیا یهایها و معرفها، نقدها، مصالالالالالاحبهمقدمه ا
گون ادب   ی سالالالراسالالالر ایو   یدر مطبوعات محلّ   جانیو فرهن  آذربا  اتیگونا

 خواهد شد. یشود، کتاب قطور و در خور توّجه یمنتشر شده گردآور 

گوکنش   ز یتبر  ،یاغیائل دا  ،ینالیاسالالتاد مجموعه شالالعر »ائ یا ر ارزنده گر ید
«ی    ز یو پربار در وصالالالال  تبر مییها و اشالالالالعار صالالالالممنظومه نیاسالالالالت. ا وردو

 یمردیمبارزه و پا ،یصالالاللح و دوسالالالت نی: سالالالرزمجانی)شالالالهر آفتاب( و آذربا
، عمق م  نیسالالالروده شالالالده اسالالالت. ا الیو عشالالالق ب  یدوسالالالتهنیا ر دکتر   شیآ

 نیگفت که ا شالالودی. مگذاردیم شیو مردمانش به نما ار ید  نیرا به ا یتراب
 است. ز یمنظوم شهر تبر  خیکتاب تار 

و کوشالالالالاسالالالالت. قلم سالالالالال    ر یناپذیخسالالالالتگ ،یباز تراب  یسالالالالررانهیپ  نیا در 
 .افتدیاوست که شب و روز از دستش نم

 چنینبه عنوان درد دل به نگارنده  ی: »روز سالالالالدینو یاز مشالالالالتاقانش م یکی
گرفتن مالداد و   گر یانگشالالالالالتالانم د  اد،یال فرمودنالد: باله علالت نوشالالالالالتن ز  قالادر باله 

ام. ضالالمن نوشالالتن نسالالخه، سالالفارش  به دکتر مراجعه کرده  سالالتند،یخودکار ن
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جواب دادم: مقدار  یکنم. به شالالالالوخ  یاز نوشالالالالتن خوددار  یکردند که مّدت
 !!«دیا از من نخواهکار )ننوشتن( ر نیا د،یکن ادیز   ادارو ر

گاه ،سالاز انسالان  یشالهیعشالق به اند یدر واقع جز تجلّ   نیا  یبخشال یعمل آ
خود عشالالالالالق   یکاله تراب  ی. باله راسالالالالالتسالالالالالتین  یگرید  ز یخاّلقالاناله چ  یو زنالدگ

م اسالت. ا از فرزندان  گر ید یکی ،یاسالتاد بهزاد ادیها مرا به گفته  نیمتجسالّ
  جانیآذربا  اتیادبدوسالالالالت و عاشالالالالق زبان و  مردم  ،کوشسالالالالخت  ،دلپاک

بالاله تالالک  اشیکالاله فروغ چشالالالالالمالالان آب  یانالالداخالالت. مرد تالالک واژگالالان زبالالان را 
  ینه یآفتاب به گنج نیآن، فرزندان سالالرزم یتا در پرتو دهیبخشالال  اشیمادر 
  نینیلید  جانیخصالالالالالوصالالالالالا” به »آذربا  ،یجانیآذربا یهانامهفرهن   میعظ 
تفصالالالالال یلوکغت  یضالالالالالالالاحلی )فرهنالالال   آذربالالالا  یلی:  کالالالار عظ یجالالالانیزبالالالان    م ی( 

کاد را  لیبدیب را یم  نیو ا ابندی  یدسالالترسالال   ،یشالالورو   جانیعلوم آذربامیآ
بسالالالالال الارنالد. و   یبعالد  یهالاقالدر بالداننالد و همچنالان تالابنالاک و پربالار باله نسالالالالالل

و   میا ر عظ   نیا  اشنیبییایال و پو   انگر یال پو   ،کالاو ژرف دیال بالا آن د یاسالالالالالتالاد تراب
 یابیال ارز   جالانیقرن آذربالا  میو فرهنال  ن اتیال مهم در ادب یامالانالدگالار را حالاد اله
 است.اش نوشته درباره  یمفصل یکرده و مقاله

کار از توان تنها   نینوشالالت اما ا توانیم  زهایچ یلیخ یاسالالتاد تراب  یدرباره
، جامعهسالتی( سالاخته نینفر )و آن هم چو من کی گردان او شالناسالان،  . شالا

صالالالال  اسالالالالت که  فهیصالالالالاحبان قلم را وظ گر یو د  یعلوم اجتماع نیمتخصالالالالّ
مردان بزرگ  گر ید  چنینو هم  رانیو ا جالانیآذربالا  یافتخالار ملّ   نیا  یدربالاره
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بزرگان  نیا  کی. دوستان نزدسندیو عمل کشورمان بارها و بارها بنو  شهیاند
 نیا  یایال خود را از منش، سالالالالاللوک و سالالالالالجالا  یهالادهیال و شالالالالالن  هالادهیال د  د،یال بالا

را به دوسالالت مشالالترک اسالالتاد  نیو مردم مکتوب کنند. من ا هنیعاشالالقان م
، دربالاره  پور نالائالل  یعل  یآقالا  ،و خود یتراب   اداسالالالالالتال   یزنالدگالان یگفتم کاله »بردار
از  یکینوشالالالالالته را با سالالالالالخن    نیرا مکتوب کن«. حاال ا تیهادانسالالالالالته یتراب

گردان اسالالتاد تراب مشالالهور    یکه خودشالالان محّقق یاو یروشالالن خ یآقا ،یشالالا
دانشالگاهم، جناب دکتر  یقدر دوره: »اسالتاد گرانبرمیم  انیبه پا ،هسالتند
کبر تراب یعل (… ا)حالج یا خود  وعدر ن  شالالانیاسالالتاد بزرگوار زندگ نیاْوغلو

خود  سیو تدر   میپرتالش تعل انیباشالالالد، در طول سالالالال تواندیم  یشالالالاهکار 
از   ینسالالالالالل  ینگرو جهالان  شالالالالالهیانالد  نیدر تکو   یارزنالده و قالاطع  ار یال بسالالالالال   ر یتالث 

اسالالالتاد دکتر  ونیجهات مد  یلیما از خ  یجوانان جامعه داشالالالتند. جامعه
گردان ا  یکیاسالالالالالت. من باله عنوان    یتراب  یلحظاله  در لحظاله  شالالالالالانیاز شالالالالالا
بابت بر   نیو از ا کنمیحضالالالالالور اسالالالالالتاد را حس م  یو حت ر یخود تث   یدگزن

 .بالم!«میخود 

در   نمیگان سالالرزمبزر گر یو د یاحسالالاس را نسالالبت به اسالالتاد تراب نیا ز یمن ن 
که سالعادت   یمردان –و آن بزرگواران   یاسالتاد تراب  یو برا کنمیخود حس م

سالالالعادت و   یآرزو  -ندیجو یها مانسالالالان  یخود را در سالالالعادت همه یفرد
 . عمرشان دراز باد!کنمیطول عمر م
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آ  پور انیالالآر   نیرحسالالالالالی: مصالالالالالالالاحبالاله بالالا دکتر امنالالهیآد  یمجلالاله        -1 عصالالالالالر   نالالدهی)قرن 

 1370٫تهران نوروز  75(شماره کیفوتون

 1371٫تهران خرداد  71 یشماره نهیمجله آد       -2

،یعلوم، تبر   یفلسفه  ،یاکبر تراب  یدکتر عل        -3 ، چا  سوم،   ز  1357٫انتشارات چهر

،یچا  چهارم، انتشارات چهر تبر  ،یشناسمردم ،یاکبر تراب یدکتر عل       -4  1357٫ ز

 .1371خرداد  ،یقیصد نیارتحال دکتر غالمحس ینامهژهیو  نه،یآد یمجله       -5

، انتشالالالالارات  1382چا  شالالالالشالالالالم،   ان«،یاد  خیدر تار   ی»نظر  ،یتراب  اکبر یدکتر عل       -6
 .ز یفروزش تبر 

  پور انیاسالتاد دکتر آر  رانیدر ا  اتیهنر و ادب  یشالناسالدانش جامعه  شالگامانیاز پ       -7
 نیدر ا  یهنوز هم ا ر معتبر و ماندگار   شالالالالانیهنر ا  یشالالالالناسالالالالکتاب جامعه  باشالالالالند،یم
 است. نهیزم

 ،یانتشالالالالارات فروغ آزاد ،یفارسالالالال  اتیادب  یشالالالالناسالالالالجامعه  ،یاکبر تراب  یدکتر عل       -8
،یتبر   1376٫ل،  ّ چا  او   ز

«( روزنالالامالاله»حالالالالج  یتراب  اکبر ی)اسالالالالالتالالاد دکتر عل  ،یفالالائق  میابراه        -9 مهالالد    یاْوغلو
 1375٫آبان،  8 ،یآزاد

 1376٫ ،ید 20 ،یعصر آزاد یروزنامه    -10

  ک،ییالآلتالا  -اورال  یهالازبالان  یقیتطب  -یخیفرهنال  تالار   یمقالدماله  ،یاو یالروشالالالالالن خ     -11
 1383٫چا  اّول، اسفند  ش،یانتشارات بخشا

 



حســن ریاضــی هــر شــئی دن اؤنجــه بیــر شــاعر ایــدی؛ 
شــاعر کیمــی ده یاشــادی. اونــون حاققینــدا دانیشــیلیب، 
گؤزللیک لــر عمومیتلــه اونــون شــاعر  دانیشــیلمامیش 
. انسان ســئورلییی، ســئچدییی یــول،  اوره یینــه عایددیــر
، خالقینــا ، وطنینــه باغلی لیــق  یازیــب یاراتدیغــی شــعیرلر
 ، مهربانلیــق الر و  فداکارلیــق الر  گؤســتردییی  اؤزونــدن 
موناســیبت لردن  قوردوغــو  محیطــدن،  یاشــادیغی 
، شوبهه ســیز  تاثیرلنمیشســه ده، بــو موبــارک ایلگی لــر
ایلــه  آراچیلیغــی  اوره ییــن  بیــر  دویغولــو  کــؤورک  کــی 
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»ناصر داوران«ین دانیشیغیندان




