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اؤن ﺳﺆز
وﻳﮋﮔﻲ اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ
ﻣﻼﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺮاي ﺑﻨﺎم ﻗﺮن  9-10ﻫﺠﺮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود.
زﻧﺪﮔﻲ و اﺣﻮاﻻت اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ در ﺗﺘﺒﻌﺎت ادﺑﻲ اﻳﺮان در ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در اﻳﺮان درﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و زﻧﺪﮔﻲ وي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮق
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺗﺬﻛﺮه ﻫﺎي
ﻣﻨﺘﺸﺮه ،در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﻲ رﻧﺠﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد زﺑﺎن و اﺳﻠﻮب ﺟﻤﺎل
رﻧﺠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ادﺑﻲ آن داراي
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
رﻧﺠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ » ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن« داراي اﺷﻌﺎري دﻳﮕﺮي و از ﺟﻤﻠﻪ
ﻳﻚ ﺑﺤﺮﻃﻮﻳﻞ  ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺰل  ،ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ  ،ﻛـﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺳﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﺸﻴﺪوف در ﺳﺎل  1983ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ »ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن« را
در دﻓﺘﺮ ﺳﻮم ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم وﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎس و ادﺑﻴﺎت ﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ » ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن « در ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﺴﺦ دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮد.
از دوره ﻗﺮه ﻗﻮﻳﻨﻠﻮﻫﺎ و آق ﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ .ﺣﺎﻛﻤﺎن
آن دوران ﻛﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻲ ﺑﺮ آﺗﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  ،ﺷﻌﺮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ
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ﻛﻮﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﻗﺮه ﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ ،ﻣﻴﺮزا ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮه
ﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ دوﻣﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮاﻗﻮﻳﻨﻠﻮﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و ﺗﺮﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻮان
ﺑﻮد و ﭘﺴﺮش ﭘﻴﺮﺑﺪاق ﻫﻤﮕﻲ ذوق ﺷﻌﺮ داﺷﺘﻨﺪ ودﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ .ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
در اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﺗﺮﻛﻲ اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد دﻳﻮان اﺷﻌﺎري دارد .و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه .ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮي دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻴﭻ
دوره اي ﻗﺮب ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه دوران ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺒﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻋﺮان و ادﻳﺒﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﻄﺎر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري ﻣﻌﻄﻮف
ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺛﺎر وي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻳﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻲ آذري ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ  .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ از ﻳﻜﻄﺮف در
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ آذري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ادﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد ﻣﻴﻜﺮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ دوران در ﺗﺜﺒﻴﺖ زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ آذري ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ.
زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ آذري ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮون ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﻠﻮب ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺮاب ﻣﻴﺸﺪ و ﭘﻴﺪاﻳﻲ آﺛﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﺑﺎن ادﺑﻲ را ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻴﺪاد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ دوران از ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ » ﻣﻨﻄﻖ
اﻟﻄﻴﺮ« ﻋﻄﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﮔﻠﺸﻬﺮي» ،اﺳﺮارﻧﺎﻣﻪ« ﻋﻄﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪي
ﺗﺒﺮﻳﺰي ،در ﻛﻨﺎر » ﺷﻬﺪاﻧﺎﻣﻪ « ﻛﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت
ﺟﺪﻳﺪي را در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ﮔﺸﻮد.
ﻣﻼﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮاﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .از ﻓﺤﻮاي اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ وي در داﺳﺘﺎن ﺷﻴﺦ
ﺻﻨﻌﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ رﻧﺠﻲ دﺳﺘﻲ در ﻗﻠﻢ داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﻌﺎري ﺳﺮوده
اﺳﺖ:

ﺳﻮﻳﻠﺮدم اوزوم ﺑﻌﻀﻲ اﺷﻌﺎر

اوﻟﻤﺎز اوﻟﻮر ﻫﺮزه-ﻫﺮزه ﮔﻔﺘﺎر

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻳﻮان اﺷﻌﺎر وي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ  ،و ﻳﻘﻴﻨﺎ اﻳﻦ اﺷﻌﺎر در
ﮔﻮﺷﻪ ي اﻧﺒﺎر و ﻣﺨﺎزن ﻧﺴﺦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻛﺎﺷﻔﻴﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ.
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رﻧﺠﻲ در ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﺒﺤﺮي را در زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮوز داده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد رﺷﻚ ﺧﻮد ﻋﻄﺎر ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﻮد .وي در ﺳﺒﺐ ﻧﻈﻢ اﺛﺮ
ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ :

اﻟﺠﺎ اﻳﻠﻪ اﻳﺘﺪي ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺎران

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺑﻴﺰه ﺷﻌﺮ ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن

1

درﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎران رﻧﺠﻲ از وي ﺑﺮاي ﺳﺮودن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن از
ﻳﻜﺴﻮ ﮔﻮﻳﺎي ﺷﻬﺮت و آوازه وي ﺑﺮاي ﺷﺎﻋﺮي در ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن ادب ﺑﻮده و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺤﺮ او ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﭼﻨﻴﻦ داﺳﺘﺎن ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
رﻧﺠﻲ ﺧﻮاﻫﺶ دوﺳﺘﺎن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎرش اﺑﺮاز
ﻣﻴﻜﻨﺪ:

ﮔـﻮردم ﻛﻪ ﻋﺠﻤﺪه ﻧﻈﻢ ﺗﻜﺮار
ﺗـﺮك اﻳﻠﻪ دﻳﻤﻚ اراده ﻗﻠﺪوم
اﺷﻌﺎر اﻳﻠﻪ وﻳﺮدوم آﻧﻜﺎ زﻳﻨﺖ
درج اﻳﻠﻪ دﻳﺪوم ﺳﻮزﻣﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه

اﺗـﺮاﻛﺪه ﻳـﻮق وﻟﻲ ﺑﻮ ﮔﻔﺘﺎر
ﺑــﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻳﺮﻳﻦ زﻳﺎده ﻗﻠﺪوم
ﺑﺰم اﻫﻠﻨﻪ اﻧﺪن اوﻟــﻪ ﻧﺸﺄت
اﻧﺠـﻖ دﻳـﻢ اﺳﺘﻌـﻴﻦ ﺑـﺎﷲ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ رﻧﺠﻲ ﻛﺎر وي اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻜﺮر در ﻣﻴﺎن ﻋﺠﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت وي و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن آﺛﺎر اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﺳﺮوده ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﺎﺗﻲ را ﺑﺮ داﺳﺘﺎن آورده و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻌﺎر آﻧﺮا زﻳﻨﺖ دادم ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮح و ﺷﺎدي
اﻫﻞ ﺷﻌﺮ و ﺑﺰم ﺑﺎﺷﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭘﺮودﮔﺎر و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد .در ﭘﻲ آن از ﻛﺮاﻣﺎت اﺧﺘﺮ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎورد .در دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر و ﮔﻞ ﺑﺎران ﺷﺪن
دﺷﺖ و ﭼﻤﻦ را ﻣﻴﺴﺮاﻳﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن از وي
ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﺷﻴﺦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .رﻧﺠﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮح داﺳﺘﺎن
ﺷﻴﺦ ﺷﺶ ﻏﺰل را زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺶ آن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ ﻧﻮ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺮاﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺗﺎزﮔﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﻨﺪ .در
 .١برخی از دوستان از من درخواست کردند که داستان شيه صنعان را به نظم کشم.
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واﻗﻊ اﻳﻦ روش ﻛﺎري ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺎي ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﺮح داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻋﺸﻘﻲ ،ﺣﻤﺎﺳﻲ و دراﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﻫﺮﺟﺎ
ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎز ﺑﺮده
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺣﻮال ﺟﻤﻊ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ از ﺟﺴﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و
ﻣﺎﻧﺪﻛﺎري و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺣﺘﻲ در ﺟﺎﻳﻲ راوي ﺿﻤﻦ ﺷﺮح
داﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻳﺎران ﺷﻴﺦ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎ ﻃﺮز رواﻳﺖ
آﺷﻴﻘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .رﻧﺠﻲ ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
دﭼﺎر اﻧﺪوه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﺰل روي ﻣﻲ آورد .ﻣﻀﻤﻮن ﻏﺰﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﻬﻴﺞ ،
ﻓﺮح اﻧﮕﻴﺰ و رﻳﺘﻤﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻗﻴﻠﺪي ﺗﺮﺳﺎ اي ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ دﻟﺒﺮ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻨﻲ
ﺻﺒﺮﻣﻲ آﻟﺪي اﻟﻤﺪن اﻳﻠﺪي رﺳﻮا ﺑﻨﻲ
ﺑﻮي ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻛﺎﻛﻠﻲ ﺑﻮﻳﻨﻤﻐﻪ ذي اﻟﻨﺎر اوﻟﺪي
ﺑﺮﺳﻴﻪ آﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﺪي زﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮﺳﺎ ﻣﻨﻲ
دﻳﻨﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮع اﻟﻤﺪن آﻟﺪي اول ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ
ﮔﻮرﺳﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ دﻳﻤﺰ اﺻﻼ ﻣﻨﻲ
ﻋﺸﻖ ﺳﻮداﺳﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻮدا وﻟﻲ ﺳﻮد اﻳﻠﺪم
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮداﻣﻨﻲ ﺣﺴﺎدت ﻗﻠﺪي دل ﺳﻮدا ﺑﻨﻲ
ﻣﻬﺮ اﻳﻠﻪ ﺻﺎﻟﺪي ﻣﮕﺮ اول ﺷﻪ ﺑﻮ رﺳﻮاﻳﻪ ﻧﻈﺮ
اول ﺟﻬﺘﺪن ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻣﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺮوا ﻣﻨﻲ
ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ و دل ﺧﺎﻧﻲ ادراك و ﻓﻀﻞ ﺻﺒﺮ اوﻛﻮش
ﻗﺎﻣﻮدن ﻗﻠﺪي ﺑﺮي اول ﺷﻮخ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻨﻲ
ﺑﻮﻟﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ رﻧﺠﻴﺎ ﻳﺎري ﺑﻠﻮﻧﻚ وﺻﻞ ﺣﺒﻴﺐ
ﻛﻴﻢ ﻳﺨﺎرﻻ ﺑﻠﻤﺸﻢ ﺑﻮ ﻛﻔﺮ اﻳﻠﻪ ﻓﺮدا ﻣﻨﻲ

زﺑﺎن اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ از دو ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻫﺎي راﻳﺞ در ادﺑﻴﺎت ﭘﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ از
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ﻳﻜﺴﻮ از زﺑﺎن ﻓﺎﺧﺮ وﻳﮋه ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرش ﻧﺰد آﻧﺎن
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ از زﺑﺎن راﻳﺞ ﺗﺮﻛﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﻳﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻠﻴﻎ ﺑﺮﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺰل ﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن راﻳﺞ
ﺗﺮﻛﻲ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
رﻧﺠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﻌﺒﻴﺮات زﻳﺒﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ از ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ:

وار اﻳﺪي ﻗﺪرده ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻳﺎزو

ﻳﺎزوﻧﻲ ﺑﻮزارﻣﻲ زور ﺑﺎزو

در اﺷﻌﺎر ﻓﻮق »ﻳﺎزوﻧﻲ ﺑﻮزارﻣﻲ زور ﺑﺎزو« در ﺣﺪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ رﻧﺠﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻓﺮم وﺟﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر
ﻗﺮن  9-10ﻫﺠﺮي اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﻌﺮ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر
اﻣﻴﺮﻋﻠﻴﺸﻴﺮﻧﻮاﻳﻲ ﺧﻼﺻﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك از ﻣﺨﺘﺼﺎت زﺑﺎن ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ
زﺑﺎن اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ را ﺑﻪ زﺑﺎن راﻳﺞ ﻣﺮدم ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و اﺷﻌﺎر او را ﻣﻘﺒﻮﻟﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺳﻠﻮب و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻲ از اﺷﻌﺎر وي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﺠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﺎر
ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﻴﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻛﻮن اﻳﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﺧﺮوﺷﻪ ﮔﻠﺪي
درﻳﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻮﺷﻪ ﮔﻠﺪي
رﻧﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﻧﻴﻨﺪه ﺟﻮﺷﻪ ﮔﻠﺪي
ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﺷﻪ ﮔﻠﺪي
اﺻﻮﻻ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎزدن ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل دﻧﻴﺎ و ﺷﻮرﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻮﻫﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻌﺎر ﻧﺴﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن »ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن« در ﺟﺎي ﺟﺎي آن ﺗﺒﻠﻮر
اﻳﻦ اﻓﻜﺎر ﻣﻮج ﻣﻴﺰﻧﺪ .اوج اﻳﻦ ﺷﻮرﻳﺪﮔﻲ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎ از ﺛﺮوت و
ﻣﻜﻨﺖ و ﻗﺪرت دﻧﻴﻮي و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻲ دﻳﮕﺮان ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ او را از اﻳﻦ راه دور ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:

دﻳﺮﻟﺮ ﻣﺮﺷﺪم اول ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﻳﺪي ﻫﻤﻴﻦ
ﭘﻴﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﻫﻤﺪم ﻓﺮﻗﺎن اوﻟﻮرم
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ﻧﻴﭽﻪ ﻳﻞ ﻛﺰدم اﻳﺴﻪ اورﺗﺪه ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺻﻴﻔﺖ
ﺗﺮك اﻳﺪوب اﻳﻤﺪي ﺑﻮ ﺣﻴﻮاﻧﻠﻐﻲ اﻧﺴﺎن اوﻟﻮرم
اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وي ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در آن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺠﺎ از ﻛﻠﻤﺎت  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت راﻳﺞ در ﻛﻨﺎر ﻧﻮآورﻳﻬﺎي وي ﻓﺮاوان
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .رﻧﺠﻲ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎب و زﻳﺒﺎ ﻧﻮﻳﻲ ﻣﺜﻞ »ﻃﻌﻢ اﺟﻞ را
ﭼﺸﻴﺪن«» ،ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ«  » ،ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪن« » ،ﻫﻮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد« » ،
ازﭘﺎي اﻧﺪاﺧﺘﻦ«  » ،ﭘﺮﻧﺪه ﺻﺒﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﺳﺒﻚ و اﺳﻠﻮب او ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن وي ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺮﻧﻤﻲ
ﺧﻮرﻳﻢ:
ﺑﺎﺑﺎﺳﻲ دادوب اﺟـﻞ ﻣﺬاﻗﻲ
اﻳﺎم ﺑﻬــﺎرده اول ﭘــﺮﻳــﺰاد
ﻳﺘﻤﺰﻣﻲ ﺑﻮ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ اي ﭘﻴﺮ

ﻗﻴﺰ ﻗـﺎﻟـﺪي ﻫﻤﻴﻦ ﻳـﺮﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
اول ﻛﻮﺷﻜﻪ ﻛﻠﻮب دﺗﺮدي ﺑﻨﻴﺎد
اوز ﺣﺎﻟﻴﻨﺎ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎق ﭘﻴﺮ

ﻋﺸﻘﻨﻚ ﻣﻨﻜﺎ اﻳﻠﻪ اوردي آﺗﺶ ﺟﺎن ﭼﺨﻤﻐﻪ ﮔﻠﺪي ﺧﻮش و ﻧﺎﺧﻮش
اوردي ﺣﻖ آﻧﻲ اﻳﺎﻏﻪ ﺻﺎﻟﺪي

ﺑـﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣـﺎن اﻳـﺮاﻗﻪ ﺻﺎﻟﺪي

آﻟﻤﺸﺪي ﻗﺮار و ﻋﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻲ

ﺻﺎﻟﻤﺸﺪي ﻫﻮاﻳﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻮﺷﻲ

در اﺷﻌﺎر وي از ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﺎﻟﻤﺎت دروﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﺷﻌﺎر زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻛﺒﻲ ،ﮔﻮزم ﭼﺮاﻏﻲ و ﺷﻜﺮ ﻟﺐ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺻﻮت ﺳﻮزﻳﻦ اﺷﺘﺪي ﺻﻨﻌﺎن

ﺻﻮرت ﻛﺒﻲ ﻗﺎﻟﺪي ﺑﺎﻗﻪ ﺣﻴﺮان

ﺻﻨﻌﺎن دﻳﺪي اي ﮔﻮزم ﭼﺮاﻏﻲ

ﮔﻞ ﻣﻨﻜﺎ ﺑﻮ ﺳﻮزﻟﺮ دﻳﻨﻪ داﻏﻲ

ﮔـﻔﺘﺎره ﮔﻠــﻨﺪه اول ﺷﻜـﺮﻟـﺐ

آﻟـﻮردي ﻧﺒﺎﺗـﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺴﺐ

وي ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﻋﻬﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت زﺑﺎن ﻣﺎدرﻳﺶ ﺑﺮآﻣﺪه و اﻣﻜﺎﻧﺎت
دﺳﺘﻮري و ﺳﺎﺧﺘﺎري زﺑﺎن را ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺳﻠﻴﺲ زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
رﻧﺠﻲ ﮔﺎه ﭼﻨﺎن در ﺑﺤﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ آﻫﻨﮓ زﺑﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻫﺪف ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺻﻮات را ﻓﺪاي زﺑﺎن ﺑﺪﻳﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﻴﻜﻨﺪ.
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ﻣﻲ اﻳﭽﻤﻚ و ﺧﺎﭼﻪ ﺳﺠﺪه ﻗﻠﻤﻚ
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻪ اﻳﺴﻪ ﺑﻴﻠﻤﻚ اوﻟﻤﺰ

ذي اﻟﻨﺎر ﺑﻠﻨﺪه دﻳﺮه وارﻣﻚ
ﻧﺎﺣﻖ ﻳﺮه زﺟﺮ ﻗﻠﻤﺎك اﻟﻤﺎز

در اﺷﻌﺎر ﻓﻮق ﻗﻠﻤﻚ و وارﻣﻚ )ﺷﻜﻞ درﺳﺖ آن ﻗﻠﻤﺎق و وارﻣﺎق اﺳﺖ( و ﺑﻴﻠﻤﻚ
و ﻗﻠﻤﺎك ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺻﻮات ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آﻟﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭼﺸﻤﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻧﺠﻲ از ﺗﻜﺮار ﺑﻌﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺒﺮد و در اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﻧﻲ ﻗﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﻞ ﻋﻴﺴﻲ
ﺑﺮ ﻗﺪي ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺎﻣﺘﻲ ﺧﻮب
ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻮري

ﺗﺮﺳﺎ وﻟﻲ ﻛﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺮﺳﺎ
ﻣﺤﺒﻮب وﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﻣﺤﺒﻮب
ﺣﻮري وﻟﻲ ﻛﻮرﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﺣﻮري

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده از »وﻟﻲ ﻛﻪ«»،ﺣﻮري«»،ﺗﺮﺳﺎ«»،ﻣﺤﺒﻮب«
در اﺑﻴﺎت  ،زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺮزﺑﻴﺎن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ »ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن« ﺳﺎﺧﺘﻪ رﻧﺠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻗﺘﺒﺎس از
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﻴﺦ ﻋﻄﺎر اﺳﺖ رﻧﺠﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻮم ﺷﺨﺺ داﺳﺘﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ و در
ﺟﺎي ﺟﺎي ﻣﻨﻈﻮﻋﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻄﺎر را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺮاوﺳﺘﺎد،
ﭘﻴﺮﻣﻐﺎن ،دﻳﺮﻳﻨﻪ ﭘﻴﺮ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎ و داﻧﻨﺪه ﭘﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺣﺘﺮام
ﻋﻤﻴﻖ وي ﺑﻪ ﻋﻄﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ دﻫﺮ ﭘﻴﺮ اوﺳﺘﺎد

ﻗﻠﻤﺶ ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎد

و ﻳﺎ

اول ﭘﻴﺮﻣﻐﺎن ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي آﻏﺎز

و ﻳﺎ

دﻳﺮﻳﻨﻪ ﭘﻴﺮ ﻧﻈﻢ ﭘﻴﻤﺎ

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي اﻧﺸﺎ

و ﻳﺎ

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎي ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ وﻳﺮدي ﭘﺮواز

و ﻳﺎ

داﻧﻨﺪه ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺰ و ﮔﻔﺘﺎر

ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ اﻇﻬﺎر
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ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﻣﻼﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ داﺳﺘﺎن ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺮح
ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﺧﻮد وي ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﺮ داﺳﺘﺎن اﻓﺰودم ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ﺟﺬاﺑﺘﺮ
و ﻓﺮح اﻧﮕﻴﺰﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن وي ﺟﺎ دارد ﺻﺤﻨﻪ دﻳﺪار
ﺷﻴﺦ و دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از زﺑﺎن ﻋﻄﺎر و رﻧﺠﻲ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺒﺤﺮ وي
ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻨﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻋﻄﺎر ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:1
ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺷﻴﺦ آﺗﺶ در ﮔﺮﻓﺖ
دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎ ﭼﻮ ﺑﺮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻮن ﻧﻤﻮد از زﻳﺮ ﺑﺮﻗﻊ روي ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺴﺖ ﺻﺪ زﻧﺎرش از ﻳﻚ ﻣﻮي ﺧﻮﻳﺶ
ﻋﺸﻖ آن ﺑﺖ روي ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺮد
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻴﺦ آﻧﺠﺎ ﻧﻈﺮ در ﭘﻴﺶ ﻛﺮد
ﺟﺎي آﺗﺶ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺟﺎي اوﻓﺘﺎد
ﺷﺪ ﺑﻜﻞ از دﺳﺖ و در ﭘﺎي اوﻓﺘﺎد
ز آﺗﺶ ﺳﻮدا دﻟﺶ ﭼﻮن ﺧﻮن ﺷﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮدش ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ
و رﻧﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:

ﭼﻮن ﮔﻠﺪي ﻳﺘﺸﺪي ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن
ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﮔﻮردي روي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮ ﮔﻮرﻣﻚ اﻳﻠﻪ ﻗﺮاري ﮔﻴﺘﺪي
ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺗﻨﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

ﻧﻈﺎرﻳﻪ آﭼﺪي ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎن
ﻋﻴﻘﻮﻗﻪ ﻳﺘﻮردي دود و آﻫﻲ
ﺑﻴﻬﻮش اوﻟﻮب اﺧﺘﻴﺎري ﮔﻴﺘﺪي
اﻟﺪن ﻗﻤﻮ ﮔﻴﺘﺪي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻟﻐﻮي اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ
رﻧﺠﻲ در ﻣﺜﻨﻮي »ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن« از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ادﺑﻴﺎت ﻛﻼﺳﻴﻚ و اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻘﺪم
ﺧﻮد و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ از اﺷﻌﺎرﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻴﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻮﻟﻲ  ،ﻣﻴﺮزاﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﺣﻘﻴﻘﻲ
و ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﻚ-ﺗﻚ واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
ﻣﺜﻨﻮي آﻣﺪه اﺳﺖ را ﻣﻴﺘﻮان در اﺷﻌﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﺮاي ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد .ﺑﻌﻼوه
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺗﺮﻛﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ زﺑﺎن اﺷﻌﺎر وي اﺳﺖ .رﻧﺠﻲ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺑﺪاع واژه ﻫﺎي ﻧﻮ ﻧﻴﺰ روي آورده اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از روش
 .١شيخ صنعان  ،باھتمام دکتر سيدصادق گوھرين ،اميرکبير ،تھران ،١٣٦٣،ص١٦ .

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

١٣

ﺟﺎري در اﻓﺰودن واژﮔﺎن زﺑﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎت و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺜﻨﻮي رﻧﺠﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اول واژه ﻫﺎي راﻳﺞ زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ .واژه ﻫﺎي راﻳﺞ در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮزﻳﻨﺪن آﺧﺘﺪي ﻗﺎﻧﻠﻮ ﻳﺎﺷﻴﻦ  ،ﺟﮕﺮي ﻛﺒﺎب
اوﻟﺪي ،اﻳﺎﻏﻨﻪ دوﺷﺪي  ،آﺗﺶ اوردي ،ﺟﻮﺷﻪ ﮔﻠﺪي ﺟﺎﻧﻢ ،ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﻲ ﮔﻮر ﻧﻪ
ﺣﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺶ  ،ﺣﺎﻟﻪ ﮔﻠﺪي  ،ﺑﺎﺷﻴﻨﻪ دوﻛﻮب  ،ﻳﻮز وﻳﺮﻣﻪ ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻪ  ،اﻳﺶ ﺑﻮﻳﻠﻪ
ﮔﺘﻴﺮدي  ،اوزﺑﺎﺷﻴﻨﻪ ﺟﺎﻛﻢ اوﻟﺪي  ،ﺑﺮ ﮔﻮرﻣﻚ اﻳﻠﻪ ﻗﺮاري ﮔﻴﺘﺪي  ،آﭘﺎري ﺑﻮ ﺳﻮز
ﭘﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮارﻳﻦ  ،ﮔﻔﺘﺎره ﮔﺘﻮردي  ،اوﻟﻤﺎدي ﺳﻨﻜﺎ ﭼﺎر و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ  ،اﻣﺮوزه ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .
دوم واژه ﻫﺎي دﺧﻴﻞ .واژه ﻫﺎي دﺧﻴﻞ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ راﻳﺞ در ﻗﺮن  9-10ﻫﺠﺮي
ﻛﻪ در ﻣﺜﻨﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰو
ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎن زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻣﺮوزه ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .واژه ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل دﺧﻴﻞ ﻋﻤﺪآ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﺑﺎن ادﺑﻲ
ﻣﻜﺘﻮب ﻗﺮون ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻜﺎف ،ﺧﻨﺰﻳﺮ  ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺮ ،اﻟﻴﻖ  ،اﺟﺘﻨﺎس  ،ﻣﻀﻄﺮ  ،ﻣﺴﺘﻘﻢ ،
ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ  ،ﻫﺎﻟﻚ  ،ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ  ،اﺷﺘﺠﺎﻋﺖ  ،اﺧﻴﺎر  ،ﻣﺸﺘﻐﻞ  ،اﻟﺠﺎ  ،ﺗﻮﻗﻴﻊ ،
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  ،اﺣﺒﺎب  ،ﻣﺠﺘﻨﺐ  ،ﻣﻜﺴﺐ  ،ﻋﻴﻘﻮق  ،ﻣﺮﻛﺐ  ،واﺛﻖ  ،ﺗﻮاﺑﻴﻊ  ،ﻟﻮاﻣﻊ ،
ورع و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻘﺮ  ،ﻛﻬﻒ ﻣﻈﻠﻮم  ،اﺟﺎب اﻳﺠﺎد  ،ﺻﻼي ﻋﺎم  ،ﺷﻬﻲ
ﻟﻄﺎﻓﺖ  ،ﻧﺎﺻﺮﻣﻌﻴﻦ  ،ﻗﺮص ﮔﺮدون ﻛﻪ در ﻣﺜﻨﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ در زﺑﺎن ادﺑﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮم واژه ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮخ .واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺴﻮخ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ واژه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داده اﻧﺪ .ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺒﻪ
)ﻣﺴﺖ(  ،ﻗﺎﺗﻲ )ﻣﺤﻜﻢ(  ،دوش )ﺧﻮاب(  ،ﻛﺮو )ﺑﻌﺪ از(  ،اوﻛﻮش )ﺑﺴﻴﺎر(  ،دون
)ﺷﺐ( ،اﺷﻴﻚ )در ﻣﻨﺰل( ،ﻧﺴﻨﻪ )اﺷﻴﺎ(  ،ﺳﺎﻳﺮو )ﺑﻴﻤﺎر(  ،اون )ﺻﺪا(  ،ﻳﺎزو )ﺻﺤﺮا(
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 ،ﻗﭻ )ﭼﻨﺪ(  ،ﺳﻮﻛﺪي )ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ(  ،دﺷﺮه )ﺑﻴﺮون(  ،ﺑﻮﻳﺮوغ )ﻓﺮﻣﺎن ،اﻣﺮ( ،
ﺗﻨﻜﺮﺳﻨﻪ ) ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ( دﻳﮕﺮ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻴﺮوﻧﺪ و ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻣﻮ
)ﻫﻤﮕﻲ( ،ﻗﺎﻧﺪه )ﻛﺠﺎ(  ،ﻗﺎﻧﻲ )ﻛﻮ( ،ﻳﻠﺪوز )ﺳﺘﺎره(  ،ﻳﻞ )ﺳﺎل(  ،ﭼﻮق )ﺑﺴﻴﺎر(،
ﻳﺎﻗﺪي )آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ( ،ﻳﻮق )ﻧﻪ(  ،ﻣﻮﻧﺠﻪ )اﻳﻨﻘﺪر(  ،ﺑﻦ )ﻣﻦ(  ،ﻛﻮي )روﺳﺘﺎ( ،
دﺗﺪي )ﮔﺮﻓﺖ(  ،ﺑﻮﻻر)اﻳﻨﻬﺎ( ،اول )او(  ،آﻧﻜﺎ ) ﺑﻪ او(  ،آرق )ﺟﻮي(  ،ﻛﺒﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ(
 ،داﺧﻲ )دﻳﮕﺮ( ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻣﻼﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﺗﺐ دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎري
زﻳﺮ اﺳﺖ.
 ﭘﺎره اي از ﻛﻠﻤﺎت دﺧﻴﻞ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آواي ﮔﻔﺘﺎري آن ﻗﻴﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺜﻞ  :دﻳﻤﺎﻏﻤﻲ )دﻣﺎغ( ،ﺗﻮﺟﺎر )ﺗﺠﺎر(  ،ﺟﻴﮕﺮي )ﺟﮕﺮ( ،ﺧﻮرده ﺟﻪ
)ﺧﺮد( ،ﻋﺪل ﮔﻮﺳﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮ(  ،ﻓﻴﻐﺎن )ﻓﻐﺎن( ،ﺑﺴﺘﺎن )ﺑﻮﺳﺘﺎن(  ،راﻳﺲ )رﺋﻴﺲ(،
ﺑﻴﺮﻫﻨﻪ )ﺑﺮﻫﻨﻪ(.
 ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ »گ« و »ك« از ﻳﻚ اﺷﺎره »ك« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺻﻮت ﺳﺘﺒﺮ » س« در واژه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻲ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف از ﺣﺮف»ص« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻜﺮه  ،ﺻﺎغ  ،ﺻﻮل.
 ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن »ن« ﻏﻨﻪ از اﺷﺎره »ﻧﻚ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﻼي ﭼﻨﺪﻳﻦ واژه ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻗﻮص//ﻧﺎﻗﻮس ،ﺳﺎﻗﻲ//ﺳﺎﻏﻲ،کليسا//جليسا
 در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻛﻲ »ي« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ :ﻳﻠﺪوز ) اوﻟﺪوزﻣﻌﺎﺻﺮ(  ،ﻳﻮزﻳﻨﻪ )اوزوﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رودررو(
 اﻣﻼي ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺲ)ﻋﺒﺚ(  ،زره )ذره(  ،ﻓﺮﻳﺎد ﭘﺰﻳﺮ )ﭘﺬﻳﺮ( ،
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 ﺻﺪاي »ي« ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻴﺎن دو ﺣﺮف ﺻﺪادار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ »ك« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪدر آن زﻣﺎن »گ« ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻴﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ :ﺳﻮﻛﻤﻚ) ، (söyməkﺳﻮﻛﺪي
) ، (söydiاﻛﻠﻨﻤﻴﻪ )  ، (əklənməyəدﻛﻞ ) ، (dəyilدوﻛﻮب ) (döyüb
 ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﻦ واژه ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و در ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎ را دارد ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎت
دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺧﺎم ﻟﻮق  ،ﻣﻨﺴﻮخ ﻟﻐﻴﻦ  ،ﻏﺮه ﻟﻮق  ،ﻳﻜﺮﻧﮓ ﻟﻜﻪ.
 اﻣﻼي ﭘﺎره اي از ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻛﻲ دوﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اوﻟﻤﺰ//اوﻟﻤﺎز  ،ﻗﻴﻠﺪي//ﻗﻠﺪي،ﻗﺎﻣﻮ //ﻗﻤﻮ ،داﺧﻲ //داﺣﻲ  ،ﺑﻴﻠﻪ//ﺑﻠﻪ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري و ادﺑﻲ ﻗﺮون
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮي اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي-ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺷﻌﺎر راﺟﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در اﺷﻌﺎر وي ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻨﺼﺮ »ز« ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﺮ اول ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﻴﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ »ﻛﻨﺪو«
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻧﺎدر و اﺳﺘﺜﻨﺎء را دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري زﺑﺎن ادﺑﻲ
ﻗﺮن  18-17ﻣﻴﻼدي وﺟﻪ ﻗﺎﻟﺐ را ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺷﻌﺮاي ﺗﺮﻛﻲ ﻧﻮﻳﺲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ
ﻗﺮن  8-9ﻫﺠﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺘﺮگ ازﺑﻚ اﻣﻴﺮﻋﻠﻴﺸﻴﺮﻧﻮاﻳﻲ ﺑﻮده و
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي دﺳﺘﻮري وﻳﮋه زﺑﺎن ازﺑﻜﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در آن زﻣﺎن
زﺑﺎن ادﺑﻲ راﻳﺞ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮد را در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
در زﺑﺎن ﻫﺎي راﻳﺞ روزﻣﺮه ﺑﻬﻴﭽﻮﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در زﺑﺎن ادﺑﻲ
ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺸﻮد:
-1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻳﻴﺎت ﻟﻬﺠﻪ اي ﻗﺮن  9-10در ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻤﺎت آﻫﻨﮓ ﻟﺒﻲ وﺟﻪ
ﻗﺎﻟﺐ را دارد .اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ؛ اوﻻ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﺑﺎن
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ادﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﻟﻬﺠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،و در اﻳﻦ
ﻟﻬﺠﻪ آﻫﻨﮓ ﻟﺒﻲ ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ :ﻛﺘﻮردي ) ،(gətürdiاﻳﺘﺪوم )،(etdüm
ﻛﻴﺪورﻣﺶ ) ،(gidürmişﻗﻠﻮب ) ،(qılubﻗﻠﺪوم ) ،(qıldumوﻳﺮدوم
) ،(verdümدﻳﺪوم ) ،(dedümاﻳﺪوم ) ،(edümاﻳﻠﻤﺪوك )،(eyləmədün
اﻳﺪور ) ،(edürﺑﻠﻮرﺳﻦ ) ،(bilürsənدﻛﻮﺷﺪي ) ،(dəgüşdiدﻛﻠﺪور
) ،(dəgüldürﻗﺎﻟﻮب ) ،(qalubﻣﺮادﻧﻜﻮز ) ،(muradunuzﻧﺪور )، (nədur
دوم اﻳﻨﻜﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﻟﻬﺠﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ اذري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﺧﻲ و ﺑﺎﻛﻮ را
ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 -2در ﺑﺮﺧﻲ واژه ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻗﺒﻞ از ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮ »ن«
در واژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﺼﺪا اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﺜﻞ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺿﻴﺎﻧﻲ وﻳﺮدي آﻳﻪ وﻳﺮدي آﻳﻪ
اورادﻧﻲ وﻳﺮدي آﻟﺪي ﻧﺎﻗﻮس
ﺧﻨﺰﻳﺮﻧﻲ ﻳﺎر و ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮم
اﺳﻼﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﻛﻔﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ
 -3اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ »ن« را در واژه ﻫﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻣﻔﻌﻮل ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﻴﺼﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد.ﻣﺜﻞ :
دﻳﻨﻤﻨﻲ ﻫﺒﺎ ﻛﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﺎن
ﻛﺮدﮔﺎرﻣﻨﻲ ﭘﺮﺳﺖ اﻳﻠﻤﺸﻢ ﻣﻮﻧﺠﻪ زﻣﺎن
ﺻﻮﺗﻤﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ آوازه اﻳﻠﻪ اﻳﻠﻪ
دﻳﻨﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮع اﻟﻤﺪن آﻟﺪي اول ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮداﻣﻨﻲ ﺣﺴﺎدت ﻗﻠﺪي دل ﺳﻮدا ﺑﻨﻲ
درج اﻳﻠﻪ دﻳﺪوم ﺳﻮزﻣﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه
 -4در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ )ﻳﺆﻧﻠﻮك ﺣﺎل( ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺳﻤﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮات زﺑﺎن ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد .اﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ در زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻛﻲ اوﻳﻐﻮري،
ﻗﭙﭽﺎﻗﻲ و ﺟﻐﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و در ادﺑﻴﺎت ﺗﺮﻛﻲ آذري ﭘﺲ از آﻓﺮﻳﻨﺸﻬﺎي
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ﻋﻠﻴﺸﻴﺮﻧﻮاﻳﻲ و در اﺛﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻮي وي در زﺑﺎن ادﺑﻲ راﻳﺞ ﺷﺪ .در ﻣﺤﺎورات روزﻣﺮه
راﻳﺞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ واژه ﻫﺎ »ﻏﺎ«؛»ﻏﻪ « ﺑﻪ ﺟﺎي »آ«» ،ه« ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺜﻞ :
ﺑﻮي ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻛﺎﻛﻠﻲ ﺑﻮﻳﻨﻤﻐﻪ ذي اﻟﻨﺎر اوﻟﺪي
ﺑﺮﺳﻴﻪ آﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﺪي زﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮﺳﺎ ﻣﻨﻲ
ﻣﻬﺮﻣﻐﻪ ﮔﺮگ ﻳﻮك اﻳﻠﻪ آﻟﺘﻮن

اﺳﺒﺎب و ﻣﺘﺎع و در و ﻣﻜﻨﻮن

ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﺑﻮ ﻛﻮﻳﻪ ﮔﻠﻤﻚ

اﻟﻠﺮﻏﻪ اوزﻳﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﻴﻠﻤﺎق

 -5اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻮﻧﺪ » ﻳﺰ« و » ﺳﻴﺰ« ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن دوم ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﻛﻪ در
زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ »ﺳﻴﻨﻴﺰ« ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ.... ........

ﺑﻠﻤﺶ

ﺳﻴﺰ ﺟﺎﻧﻠﺮي ﻏﻤﺪه ﻗﻠﻤﻜﺰ رﻳﺶ

دﻳﺮﺳﻴﺰ ﻛﻪ زﻳﺎده دور ﺑﻼﻏﺖ
ﻛﻴﻢ ﺳﻴﺰ دﻳﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ آدﻧﻜﻮز ﻧﻪ
اي ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮور اﻳﺪن ﻧﺪﻳﺮﺳﻴﺰ

ادراﻛﻠﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و راﻳﺖ
ﻛﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻴﺰك ﻣﺮادﻧﻜﻮز ﻧﻪ
اﺣــﻮال زﻣـﺎﻧﺘﺪن ﺧﺒﺮﺳﻴﺰ

 -6ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﺮ اول ﺷﺨﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ »ﻣﻦ« از ﺷﻜﻞ »ﺑﻦ« ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ رﻧﺠﻲ  2ﺑﺎر »ﺑﻦ«  6 ،ﺑﺎر »ﺑﻨﻲ« و  1ﺑﺎر »ﺑﻨﻤﻠﻪ« ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و »م« وﺟﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮوب ﺧﻴﺎﻟﻨﻚ آﻟﺪوم

ﺣﺎل اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﻗﻴﻞ و ﻗﺎﻟﻨﻚ آﻟﺪم

ﺗﺎ ﻛﻴﻢ اوﻻﺳﻦ ﺑﻨﻤﻠﻪ ﻳﻜﺮﻧﮓ

ﺻﺎف اوﻻ ﺑﻮ ﻳﻮﻟﺪه ﻗﺎﻟﻤﻴﻪ ژﻧﮓ

داﺧﻲ ﺗﺮك اﻳﻠﻤﺰﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻨﻲ رﺳﻮا اوﻟﻮرم
ﺳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ ﺳﻦ ﻣﻦ داﺧﻲ ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮرم
ﻣﺼﺤﻔﻲ اوزﻧﻚ ﺳﺎل اوده ﻳﺎﻧﺪور

ﺑـﻮ دﻗﺖ اﻳﻠﻪ ﺑﻨﻲ اﻳﻨﺎﻧﺪور

 -7ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﺮ اول ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮي از ﻋﻨﺼﺮ »ز« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻗﺮن  18ﻣﻴﻼدي ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ
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اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ »ك« ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮروز ﺳﻨﻜﻠﻪ ﺑﻴﺰ ﻫﻢ

دوﺗﺪﻧﻚ ﺑﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺤﻜﻢ

 -8ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﺮ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ از ﺷﻜﻞ »اوﻻر« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻳﻦ
ﺿﻤﻴﺮ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ »اوﻧﻼر« ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﻨﺼﺮ »ن« ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
رﺣﻤﺖ ﻧﻈﺮﻳﻠﻪ ﻓﻀﻞ ﻳﺰدان

روزي اوﻻره رﺿﺎي رﺣﻤﺎن

ﺑﻮ ﻣﺪح اوﻻره اﻳﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ

ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر

 -9ﺿﻤﻴﺮ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻠﻲ »او« ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف در
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ »او« ﺑﻪ »آ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﺜﻞ آﻧﺪن› اوﻧﺪان  ،آﻧﺪه › اوﻧﺪا  ،آﻧﻜﺎ ›
اوﻧﺎ ،آﻧﻜﻠﻪ› اوﻧﻮﻧﻼ ،آﻧﻲ› اوﻧﻮ .
اﺷﻌﺎر اﻳﻠﻪ وﻳﺮدوم آﻧﻜﺎ زﻳﻨﺖ
ﺳﻮردﻳﻠﺮ ﺷﻴﺨﻪ ﺑﺮﺑﺮ اﺣﻮال

ﺑﺰم اﻫﻠﻨﻪ اﻧﺪن اوﻟﻪ ﻧﺸﺄت
ﺑﻠﺪﻳﻠﺮ آﻧﻨﻚ ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ دور اﺣﻮال

ﻋﻴﺴﻲ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﺎ وﻳﺮدي ﻣﻌﺠﺰ

اﺳﻼﻣﻲ آﻧﻨﻜﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي ﻋﺎﺟﺰ

 -10ﺿﻤﻴﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ »اوز« اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮرد از »ﻛﻨﺪاوز« ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از »ﻛﻨﺪي« و »اوز« اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪه ﺳﻮﻟﺮ اﻳﺪي

ﻛﻮﻧﻜﻠﻴﻨﻲ ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ اوﻟﺮ اﻳﺪي

 -11ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜﻲ در ﻳﻚ ﻣﻮرد از »وي« ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن
دوم ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ زﺑﺎن ادﺑﻲ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﺗﺮك اﻳﺘﻤﻪ دﻳﻨﻜﻮي اوﻟﻤﻪ ﺗﺮﺳﺎ
 -12ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﺮ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮي از ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ »دورور«
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻮق ﻣﻮﻧﻜﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻳﻠﻪ اﻣﻜﺎن

ﺗﻘﺪﻳﺮه دورور ﺑﻮ اﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ

ﺧﻨﺰﻳﺮ دورور ﺑﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺮدار

ﺧﻨﺰﻳﺮﻧﻜﻲ ﺗﺎﻧﻲ اول ﺧﺒﺮدار
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 -13ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺿﻤﻴﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ از »ﺑﻮ« اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ از »ﻣﻮ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺷﻌﺎر
رﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺠﻪ )5ﺑﺎر( ،ﻣﻮﻧﺪه)1ﺑﺎر( ،ﻣﻮﻧﻜﺎ )2ﺑﺎر( ،ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ ) 1ﺑﺎر( ﺑﺮﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ.
در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .وي  124ﺑﺎر »ﺑﻮ« را ﺑﻜﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﺗﺪي ﺑﺮﺑﺮ

ﺗﺎﺛﻴﺮﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اوﻟﻤﺎدي ﭘﻴﺮ

ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ اﻳﺪردي آه اﻳﻠﻪ زار

اوﻟﻤﺎزدي ﻧﮕﺎر ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮدار

ﻛﻴﻢ ﺳﻴﺰ دﻳﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ آدﻧﻜﻮز ﻧﻪ ﻛﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻴﺰك ﻣﺮادﻧﻜﻮز ﻧﻪ
ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪه ﺳﻮﻟﺮ اﻳﺪي

ﻛﻮﻧﻜﻠﻴﻨﻲ ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ اوﻟﺮ اﻳﺪي

 -14ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺿﻤﻴﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ دور در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ از »ﺑﻮ« و در ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻤﻊ آن از »ﺑﻮﻻر« ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ »ن« ﻛﻪ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ راﻳﺞ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ اﺷﺘﺪي اول ﻣﺠﺎور
ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺑﻮ ﻳﺮ ﻧﻪ ﻳﺮدور

ﻗﺎﺧﻴﺪي ﺑﻮﻻري ﺳﻮﻛﺪي واﻓﺮ
ﭼﻮرﻣﺪه ﺑﻮﻻر ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮردور

 -15ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺿﻤﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ و ﺿﻤﺎﻳﺮ ﺳﺌﻮاﻟﻲ از ﺷﻜﻞ ﻗﺪﻳﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ »ق « ﺑﻪ »ه« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و »ﻫﺎﻣﻲ« ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.
ﻛﺎﺷﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﻇﻬﻮر ﺳﻨﺪن

ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻤﻮ ﻧﺎر و ﻧﻮر ﺳﻨﺪن

ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺗﻨﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

اﻟﺪن ﻗﻤﻮ ﮔﻴﺘﺪي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﺟﻤﻊ اﻳﻠﺪي ﻗﺎﻣﻮ ﻳﺎر و ﻳﻮﻟﺪاش

ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﻳﻮﺧﻮﻧﻲ اﻛﻠﺮه ﻓﺎش

ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ و دل ﺧﺎﻧﻲ ادراك و ﻓﻀﻞ ﺻﺒﺮ اوﻛﻮش
ﻗﺎﻣﻮدن ﻗﻠﺪي ﺑﺮي اول ﺷﻮخ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻨﻲ
 -16ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﻛﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺸﺨﺺ از واژه ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ و دل ﺧﺎﻧﻲ ادراك و ﻓﻀﻞ ﺻﺒﺮ اوﻛﻮش
ﻗﺎﻣﻮدن ﻗﻠﺪي ﺑﺮي اول ﺷﻮخ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻨﻲ

٢٠

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

 -17ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن وﺟﻪ اﻣﺮي ﻓﻌﻞ از ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي –ﻛﻞ -،اﻟﻢ  ،و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻠﻜﻞ ﻣﻨﻜﺎ اﻳﻤﺪي ﻋﺮض اﻳﻤﺎن

ﻳﻜﺮﻧﮓ اوﻻﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺨﻤﺪن ﺟﺎن

وﻳﺮﻛﻞ ﻣﻨﻜﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﻳﻨﻜﺪن ﺟﺎم

ﻣﻲ ﻳﻨﻜﻠﻪ ﻛﻠﺪي ﻳﻨﻜﻲ اﻳﺎم اﻳﺎم

ﻗﻴﺰ ﭼﻮﻧﻜﻪ اﺷﺘﺪي ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ
دﻳﻤﺎﻏﻤﻲ ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﻳﻠﻪ اﻳﻠﻪ

ﺳﻮﻟﻨﻚ دﻳﺪي ﻛﻠﺴﻮن اول ﮔﺪاﻳﻪ
ﺻﻮﺗﻤﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ آوازه اﻳﻠﻪ اﻳﻠﻪ

ﻗﻮي ﻣﻦ ﭼﻜﻴﻢ ﺑﻮ درد ﻳﻠﻘﻮز

ﺳﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮم ﺳﺎرو دوﻧﻨﻜﻮز

ور اﻳﻤﺪي ﻣﻨﻜﺎ ﻣﻲ ﻣﻐﺎﻧﻲ

ﺗﺎ ﻋﺸﻖ اﻳﻠﻪ ﻣﺴﺖ اﻳﺪم ﺟﻬﺎﻧﻲ

دﻳﻨﻤﺰه ﻛﻠﻤﺰ اﻳﺴﻪ اول ﻳﺎر

ﺗﺮﺳﺎ ﻟﻐﻪ ﺑﻴﺰ اﻳﺪه ﻟﻮم اﻗﺮار

ﻳﻜﺮﻧﮓ اﻳﺴﻪ داﺧﻲ ﻳﺎره اول ﭘﻴﺮ

ﻳﻜﺮﻧﮓ اوﻻﻟﻮم ﺑﻴﺰ اوﻧﻜﺎ ﺑﺮﺑﺮ

 -18ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﺪادن وﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻓﻌﺎل ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آ +ﺑﻴﻠﻤﻚ از
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ و ﺑﻮ ﻛﻮي ﺗﺮﺳﺎ

ﺳﻨﺴﺰ اوﻻﻣﻢ داﺧﻲ ﺷﻜﻴﺒﺎ

 -19اﺷﻜﺎل ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﻨﺴﻮخ ادات ﻣﺜﻞ ﻛﺮو ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ آن »ﺻﻨﻜﺮه«
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ از ادات )ﻗﻮﺷﻤﺎ( ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  10ﻛﺎﻣﻼ از زﺑﺎن
ادﺑﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ سارو  ،ساويه ،بيله  ،اوزکه .
ﺷﻤﺪن ﻛﺮو ﻗﺒﺮ ﻓﻜﺮﻳﻦ اي ﭘﻴﺮ

ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ ﻫﻮا و ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ

ﺑﻴﺰ ﻗﺎﻧﺪه و ﻗﺎﻧﺪه ﻛﻮي ﺗﺮﺳﺎ

ﺷﻴﺦ ﺣﺮم اوﻟﻪ ﺑﻴﻠﻪ رﺳﻮا

ﺑﻴﻠﻪ دﻳﺪي ﻗﻠﺪي آه اﻓﻐﺎن

اﻓﻐﺎﻧﻪ ﻛﺘﻮردي ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎران

دﻳﺮﻟﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻛﻮن ﺳﻨﻲ ﺑﻮ ﻛﻮده

ﻫﺎ ﺑﻴﻠﻪ ﻓﻐﺎن ﻫﺎ و ﻫﻮده

رﺣﻢ اﻳﺖ ﻣﻨﻲ دﻟﻔﻜﺎره اﻳﻤﺪي

وﺻﻠﻨﻚ ﺑﻠﻪ اﻳﻠﻪ ﭼﺎره اﻳﻤﺪي

اﻧﻜﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﻗﻮﺷﻮﻟﺪي ﻳﺎران

ارﻣﻦ ﺻﺎروﻳﻪ دوزﻟﺪي ﻳﺎران

ﺣﺴﺮت ﺑﻠﻪ ﺷﻴﺨﻪ وﻳﺮدي ﺟﺎﻧﻴﻦ

ﺑﻞ ﺟﺎن اﻳﻠﻪ ﺑﻮ اﻳﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻴﻦ

ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮده ﻛﻮردي اول ﺷﺎه

دوﺷﺪي آﻧﻜﺎ روم اﻳﻠﻲ ﺳﺎرو راه

ﺑﺮ ارﻣﻨﻲ ﻛﻮي ﺳﺎرو وارﻣﺶ

ﺑﺖ ﻟﺮﻳﻨﻪ اﻧﺪه ﺳﺠﺪه ﻗﻠﻤﺶ

٢١

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

روم ﺳﺎروﻳﻪ ﻗﻠﺪي ﺷﻴﺦ ﭼﻮن ﻋﺰم
روم ﺳﺎروﻳﻪ اوﻟﺪﻳﻠﺮ رواﻧﻪ
ﺳﻦ ﺳﻦ ازل و اﺑﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ

اﺧﻼص اﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي ﻧﻴﺖ ﺟﺰم
اول ﻛﺸﻮر ﮔﺰدي ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺮﺳﻦ ﺳﻦ و ﺳﻨﺪن اوزﮔﻪ ﻳﻮق ﻛﺲ

ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺸﺎق ﺑﻠﻜﻴﻢ ﻃﺎق اﺑﺮوي ﺣﺒﻴﺐ
اوﻧﺪن اوزﮔﻪ ﮔﺮ ﺣﺮم ﮔﺮ ﻗﺪس ﻗﻠﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎر
 -20در زﺑﺎن ادﺑﻲ و در ﭘﺎره اي از واژه ﻫﺎ ﺻﺪاي »ق« اﺑﺘﺪا ﺑﻪ »خ« و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
»ه« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ آن واژه ﻫﺎ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ »ه« ﺑﻜﺎر
ﻣﻴﺮوﻧﺪ .در زﺑﺎن اﺷﻌﺎر رﻧﺠﻲ ﮔﻮﻧﻪ »ق« ﻓﻌﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎق  ،ﭼﻮق ،
ﻗﻤﻮ  ،ﻗﺎﻣﻮ  ،ﻗﺎﻧﺪه  ،ﻗﺎﻣﻮدن  ،ﻗﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎخ  ،ﭼﻮخ
 ،ﻫﺎﻣﻲ  ،ﻫﺎردا  ،ﻫﺎﻣﻴﺪان  ،ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ.
 -21ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آ +ﻣﺼﺪر ﻛﻪ اﻣﺮوزه در زﺑﺎن ادﺑﻲ راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮط ،
اﻟﺰام  ،ﺧﺒﺮ و اﺳﺘﻤﺮار را ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺻﻮت ﺳﻮزﻳﻦ اﺷﻴﺘﺪي ﺻﻨﻌﺎن

ﺻﻮرت ﻛـﺒﻲ ﻗﺎﻟﺪي ﺑﺎﻗﻪ ﺣﻴﺮان

ﭼﻮن ﻫﻨﮓ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮔﻴﺮدﻧﻚ اي ﺷﺎه
ارﺷﺎد اﻳﺪه ﮔﻮر ﺑﻴﺰه ده اول راه.

ﻓﻴﺮوز رﻓﺎﻫﻲ ﻋﻠﻤﺪاري
ﺗﻬﺮان 1390

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ
اي ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﺑﺮ ﻛﺎن

Ey cövhəri hüsni eşqə bir kan
Kanidən olur cahana ehsan

ﻛﺎﻧﻜﺪن اوﻟﻮر ﺟﻬﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎن

Səna bəhanəsiylə rəbba

ﺻﻨﻌﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻴﻠﻪ رﺑﺎ

Övsafi cəmilin etdim inşa

اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻠﻨﻚ اﻳﺘﺪوم اﻧﺸﺎ
ﺻﻨﻌﺎﻧﻪ دوﺷﺮ ﮔﻬﻲ ﺑﺮ اﺧﮕﺮ

1

Sənanə düşər gəhi bir əxgər

اورﺗﺎ روآﻧﻜﻠﻪ 2ارﻣﻨﻴﺴﺘﺎن

Orta rəvan ilə Ərmənistan

ﻛﻴﻤﻴﺎﻛﺮ اﻳﺪي ﻣﻜﺮ ﺑﻮ ﺗﺮﺳﺎ

Kimyagər idi məgər bu tərsa
Izhara gətirdi kani məna

اﻇﻬﺎره ﻛﺘﻮردي ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻔﺮ اﻳﭽﺮه ﺑﺮ آﻓﺖ اوﻟﺪي ﻇﺎﻫﺮ

Küfr içrə bir afət oldu zahir

اﺳﻼﻣﻪ دوﺷﺮدي 3ﺷﻮر ﻏﻮﻏﺎ

İslama düşürdü şurü qovqa

5

ﻣﻘﺼﻮد ﺿﻤﻴﺮ 4ﻣﺴﺘﻌﻴﺮم

Məqsudi zəmiri müstəirəm

ﺳﻦ ﺳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ز ﺷﻴﺦ و ﺗﺮﺳﺎ

Sənsən həmin zi şeyxu tərsa

اي اﻟﻴﻖ 6ﺣﻤﺪ و اﻋﻈﻢ و ﺷﺎن

Ey əlyəqi həmdü əzəmü şən

 .١جمشيدوف بو سؤزو» «əxkranاوخوموش .قافيييه گؤره دوغرودور إليازمادا يوخدور.
 .٢روان ايله دئمکدير .روان قديم آددير.
 .٣دوشوردی سالماق معناسيندا
 -١ .٤ايچ  ،باطين ؛  -٢اورک ؛ -٣بير شئيين داخيلی معناسی
 .٥بورج و عاريه ائدن
 .٦الييق سؤزوندندير شاييسته

٢٤

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Müstovcibi xidməti hər insan

ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن

Ey şakiri lütf nemə əfzun

اي ﺷﺎﻛﺮ ﻟﻄﻒ ﻧﻌﻤﺖ اﻓﺰون

Ey sabiri qəhrə rahət əfyun

اي ﺻﺎﺑﺮ ﻗﻬﺮه راﺣﺖ اﻓﻴﻮن

Ey ərzəqi ictinasi anam

اي ارزق اﺟﺘﻨﺎس آﻧﺎم

Bi meyl miyani küfru islam

ﺑﻲ ﻣﻴﻞ ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺮ و اﺳﻼم

Ey xaliqi xəlq xəlqə pünhan

اي ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻠﻖ ﺧﻠﻘﻪ ﭘﻨﻬﺎن

Bieynü əyan səndən əyan

ﺑﻲ ﻋﻴﻦ و ﻋﻴﺎن ﺳﻨﺪن اﻋﻴﺎن

Ey rasimi rəmzü kilki təqdir

اي راﺳﻢ رﻣﺰ و ﻛﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ

Təqdiri həmin nə rəyi tədbir

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻪ راي ﺗﺪﺑﻴﺮ

Ey hamiyi hər zəlilü müztər

اي ﺣﺎﻣﻲ ﻫﺮ ذﻟﻴﻞ ﻣﻀﻄﺮ

Müstəhkəmi ədli rüzi məhşər

ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻋﺪل روز ﻣﺤﺸﺮ

Ey şafiyi hər mərizü müstəqm

اي ﺷﺎﻓﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺘﻘﻢ

Zati mütəal , şəni məzəm

ذاﺗﻲ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻢ

Ey kafiyi fəqrü kəhfi-məzlum

اي ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻘﺮ و ﻛﻬﻒ ﻣﻈﻠﻮم

Müstəzhəri rəmzi sirri məktum.

ﺮ ﻣﻜﺘﻮم رﻣﺰ ﺳ1ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ

Ey alimi hər zəmiri məknun

اي ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻜﻨﻮن

Bimislü münəzzeh əz çevü çun.

ﺑﻲ ﻣﺜﻞ و ﻣﻨﺰه از ﭼﻪ و ﭼﻮن

Ey maliki mülki hər məmalik

اي ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻫﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ

Sən baqiyi , külli şey halik.

2

ﺳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻛﻞ ﺷﺌﻲ ﻫﺎﻟﻚ

Sənsən əzəlü əbəd həmin bəs

ﺳﻦ ﺳﻦ ازل و اﺑﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ

Birsən sənü səndən özgə yoq

ﺑﺮﺳﻦ ﺳﻦ و ﺳﻨﺪن اوزﻛﻪ ﻳﻮق ﻛﺲ
kəs
 ايظھار ائدن،  سؤيلين،  آچار.١
 ھالک اوالن،  آرادان گئدنلر.٢

٢٥

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

qalmışlara nasiri-müin ol

ﻗﺎﻟﻤﺸﻠﺮه ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻦ اول

Fəryadpəziri müztərin ol

 ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ اول1ﻓﺮﻳﺎد ﭘﺰﻳﺮ

******
Ey laleyi rövzeyi risalət

اي ﻻﻟﺔ روﺿﺔ رﺳﺎﻟﺖ

Ey gülbini gülşəni lətafət

اي ﻛﻠﺒﻦ ﻛﻠﺸﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ

Ey bülbəşərə əsasü bünyad.

اي ﺑﻮاﻟﺒﺸﺮه اﺳﺎس و ﺑﻨﻴﺎد

Sən taci rüsul icabi-icad.

ﺳﻦ ﺗﺎج رﺳﻞ اﺟﺎب اﻳﺠﺎد

Mənşə sənü kainatə məqsəd.

ﻣﻨﺸﺎء ﺳﻦ و ﻛﺎﻳﻨﺎﺗﻪ ﻣﻘﺼﺪ

Həm məzhəri mənşəati hər cəd

ت ﻫﺮ ﺟﺪĤﻫﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻨﺸ

Məbdə sənü ənbiyayə miad

ﻣﺒﺪاء ﺳﻦ و اﻧﺒﻴﺎﻳﻪ ﻣﻴﻌﺎد

Mürşid sənü ovliyayə ustad

ﻣﺮﺷﻴﺪ ﺳﻦ و اوﻟﻴﺎﻳﻪ اوﺳﺘﺎد

Adəm sənin ilə məxtum, məxtum

آدم ﺳﻨﻨﻚ اﻳﻠﻪ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﺨﺘﻮم

Əşya sənin ilə oldu mövsum.

اﺷﻴﺎ ﺳﻨﻨﻚ اﻳﻠﻪ اوﻟﺪي ﻣﻮﺳﻮم

Sən məzhəri zati kibriyasən,

ﺳﻦ ﻣﻈﻬﺮ ذات ﻛﺒﺮﻳﺎﺳﻦ

Sən mədəni gövhəri xudasən.

ﺳﻦ ﻣﻌﺪن ﻛﻮﻫﺮ ﺧﺪاﺳﻦ

Kaşaneyi həq zühür səndən,

ﻛﺎﺷﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﻇﻬﻮر ﺳﻨﺪن

Zahir qamu naru nur səndən.

ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻤﻮ ﻧﺎر و ﻧﻮر ﺳﻨﺪن

Olgil bu dili nigarə məhrəm,

اوﻟﻜﻞ ﺑﻮ دل ﻓﻜﺎره ﻣﺮﻫﻢ

Üqbadə şəfiyyü rəhnəma həm.

ﻋﻘﺒﺎده ﺷﻔﻴﻊ و رﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ

******
Ol mədəni fəzli çar yarın

2

اول ﻣﻌﺪن ﻓﻀﻞ ﭼﺎر ﻳﺎرﻧﻚ

 بو سؤز »فريادپذير« اولماليدير.« اوخوموشfərhaduəziri»  جمشيدوف بو سؤزو.١
 يولداشالرين چاره سی: چار يارنک.٢

٢٦

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺻﺪﻳﻖ و ﻋﺘﻴﻖ ﻳﺎر ﻏﺎرﻧﻚ

1

Seddiqü ətiqi yari qarın
Ol şahidi rahi qabi qövsiyn

او ﺷﺎﻫﺪ راه ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ

Ol yədi rəfiqi sani əsnin

اول ﻳﺪ رﻓﻴﻖ ﺛﺎﻧﻲ اﺛﻨﻴﻦ

Ol dinə müinü şərə rəhbər

اول دﻳﻨﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺮﻋﻪ رﻫﺒﺮ

Ol sədrnişinü ədlgöstər

اول ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ و ﻋﺪل ﻛﻮﺳﺘﺮ
2

Ehkami nizami ədlə faruq

اﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻋﺪﻟﻪ ﻓﺎروق

Ədlinə anın xilaf zənn

ﻋﺪﻟﻴﻨﻪ آﻧﻨﻚ ﺧﻼف ﻇﻦ ﻳﻮق
اول ﻣﻠﻚ ﺣﻴﺎﻳﻪ 3ﺻﺪر ﺗﺸﺮﻳﻒ

Ol mülki həyayə sədri təşrif,
Ehkami kəlamə verdi təlif.

اﺣﻜﺎم ﻛﻼﻣﻪ وﻳﺮدي ﺗﺎﻟﻴﻒ

Ol valiyi kişvəri səxavət,

اول واﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺨﺎوت

Sərdəftəri xeyli işticaət.

ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺧﻴﻞ اﺷﺘﺠﺎﻋﺖ
اول ﺣﻴﺪر ﺣﻖ وﺻﻲ اﺣﻤﺪ

Ol heydəri həqq, vəsiyyi Əhməd

اوﺻﺎﻓﻨﻪ ﻳﻮق ﻗﻴﺎس و ﻳﺎ ﺣﺪ

Hər biri bir əxtəri hidayət,

ﻫﺮ ﺑﺮي ﺑﺮ اﺧﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﻮ ﻣﺪح اوﻻره اﻳﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ روز ﺣﺸﺮ 4اﺧﻴﺎر

Ovsafina yox qiyasü ya hədd.
Bu mədh olara edər kifayət.
Həm cümlə mühacirinü ənsar,

5

Həm tabeyi ruzi həşri əxyar.

رﺣﻤﺖ ﻧﻈﺮﻳﻠﻪ ﻓﻀﻞ ﻳﺰدان

Rəhmət nəzərilə fəzli yəzdan,

روزي اوﻻره رﺿﺎي رﺣﻤﺎن

 .١يار غارنک :ماغارادا اوالنالرين يارديمجيسی
 .٢فاروق :بير-بيريندن فرقلنديرن
 .٣جانلی  ،ياشايان ،وار اوالن
 .٤روز حشر :قيامت گونو
 .٥ياخشيليق ائدنلر  ،خئر ايشلره مئل ائدنلر

Ruzi olara rizayi rəhman.

٢٧

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

******
ﺑﺮﻛﻮن ﻛﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﻴﺾ ﻧﻮروز

Bir gün ki, bahari feyzi- novruz

ﻗﻠﻤﺸﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻠﺸﻦ اﻓﺮوز

Qılmışdı cəhani gülşən əfruz

1

آﻳﻨﺔ دﻫﺮدن ﻛﻴﺪوب ژﻧﻚ

وﻳﺮﻣﺸﺪي ﺟﻬﺎﻧﻪ ﻻﻟﻪ دن رﻧﻚ
اﻃﻔﺎل ﻧﺒﺎت ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن
ﻛﻴﻤﺸﺪي ﺗﻨﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﻔﺘﺎن
اﺣﻨﺎدﻟﺮه 2ﻧﺒﺎﺗﻲ 3اﺷﺠﺎر

Ayineyi dəhrdən gedib jəng
Vermişdi cəhanə lalədən rəng
Ətfali nəbati bağü bostan
Geymişdi təninə səbz qaftan
Əhnadələrə nəbati əşcar

ﻛﻴﺪورﻣﺶ اﻳﺪي ﻛﻼه اﻧﻮار

Geydirmiş idi külahi ənvar

رﺑﻴﻨﻪ ﻗﻠﻮب ﻓﻴﻐﺎن ﺑﻠﺒﻞ

Rəbbinə qılıb fiöan bülbül,

آﭼﻤﺸﺪي دﻋﺎﺳﻲ ﺧﺎردن ﻛﻞ

Açmışdı duası xardən gül.

ﺑﺎغ اوﻟﻤﺶ اﻳﺪي ﺑﻠﻴﻎ 4رﺣﻤﺎن

Bağ olmuş idi bəliği rəhman,

داغ اوﻟﻤﺶ اﻳﺪي دري 5ﻛﻠﺴﺘﺎن

dağ olmuş idi dürri gülüstan.

ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻪ و ﻣﺴﺖ ﻻاﺑﺎﻟﻲ

Mən tilbəvü məsti laübali,

ﻓﻜﺮم ﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﻣﻠﻚ و ﻣﺎﻟﻲ

Fikrim nə cəhan, nə mülkü mali.

ﻧﻔﺴﻢ ﻣﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺶ

Nəfsim məni bir xəyalə salmış,

ﺑﺮ ﻣﺸﻐﻠﺔ 6ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺶ

Bir məşğəleyi mühalə salmış.

ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻐﻞ و ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ

Mən müştəqilü qəziyyə müşkil,

ﺣﻖ اﻳﺪه ﻣﻜﺮ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ

Həq edə məgər hüsuli qabil.

 .١أسکی فارس سؤزو »پاس« دئمکدير.
 .٢أسکی عرب سؤزودر »يان-يؤزه« » ،چؤوره« معناسيندادير.
 .٣آغ رنگی
 .٤گؤزل سؤز  ،گؤزلليک
 .٥اينجی  ،مورواری
 .٦ايش  ،مشغولييت

٢٨

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

اول ﻓﻜﺮده ﺟﻮﺷﻪ ﻛﻠﺪي ﺟﺎﻧﻢ

Ol fikrdə cuşə gəlidi canım,

ﻛﻔﺘﺎره ﻛﺘﻮردي ﺧﻮش زﺑﺎﻧﻢ

Göftarə gətirdi xoş zəbanım.

ﺳﻮﻳﻠﺮدم اوزوم ﺑﻌﻀﻲ اﺷﻌﺎر

Söylərdim özüm bəzi əşar,

اوﻟﻤﺎز اوﻟﻮر ﻫﺮزه ﻫﺮزه ﻛﻔﺘﺎر

Olmaz olur hərzə-hərzə göftar.
Əlca ilə etdi bəzi yaran,

اﻟﺠﺎ 1اﻳﻠﻪ اﻳﺘﺪي ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺎران

Söylə bizə şeri Şeyx Sənan.

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺑﻴﺰه ﺷﻌﺮ ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن

Gördüm ki, Əcəmdə nəzmi təkrar,

ﻛﻮردم ﻛﻪ ﻋﺠﻤﺪه ﻧﻈﻢ ﺗﻜﺮار
اﺗﺮاﻛﺪه ﻳﻮق وﻟﻲ ﺑﻮ ﻛﻔﺘﺎر

Ətrakkə yoq vəli bu göftar.

2

Türkilə demək iradə qıldım,

ﺗﺮك اﻳﻠﻪ دﻳﻤﻚ اراده ﻗﻠﺪوم

Bir neçə yerin ziyadə qıldım.

ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻳﺮﻳﻦ زﻳﺎده ﻗﻠﺪوم

Əşar ilə verdim ana zinət,

اﺷﻌﺎر اﻳﻠﻪ وﻳﺮدوم آﻧﻜﺎ زﻳﻨﺖ
ﺑﺰم اﻫﻠﻨﻪ اﻧﺪن اوﻟﻪ ﻧﺸﺄت

Bəzm əhlinə ondan ola nəşət.

3

درج 4اﻳﻠﻪ دﻳﺪوم ﺳﻮزﻣﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه

Dürc ilə dedim sözümnü kutah,
Ancaq deyim isteyin billah.

اﻧﺠـــﻖ دﻳــﻢ اﺳﺘﻌﻴــﻦ ﺑﺎﷲ

******
ﭘﻴﻤﺎﻧــﻪ دﻫـــﺮ ﭘﻴـﺮ اوﺳﺘﺎد

Peymaneyi- dəhr , piri-ustad,

5

Qılmış bu hekayə boylə bünyad.

ﻗﻠﻤﺶ ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎد

ﺷﻴﺦ اﻳﺪي ﺣﺮﻣﺪه ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن

Şeyx idi Hərəmdə Şeyx Sənan,

وﻳﺮﻣﺸﺪي ﺣﺮﻣﺪه اﻟﻠﻲ اﻳﻞ ﺟﺎن

Vermişdi hərəmdə əlli il can.

 .١ايستک  ،خاھيش ؛ الجا ايتمک  :ايستمک ،خاھيش ائتمک
 .٢شعير  ،أثر  ،سؤز
 .٣سئوينج  ،شأنليک
 .٤باھالی داشالر  ،جواھير ،جواھير سانديقچاسی
 .٥بنياد قلماق  :ياراتماق  ،دوزلتمک

٢٩

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي
1

Hər fənndə idi dəqayiq əhli,

اﺳﺮاره ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻫﻠﻲ

Əsrarə həmin həqayiq əhli.

ﻫﺮ ﻓﻨﺪه اﻳﺪي دﻗﺎﻳﻖ اﻫﻠﻲ
ﺑﺮ ﻣﻌﺪن ﻋﻠﻢ ﻛﻨﺰ 2اﺧﺒﺎر

Bir mədəni elm, kənzi-əxbar,

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮدار

Təsnifi-ülumə həm xəbərdar.

ﺑﺮ ﻣﺮﺷﺪ دﻳﻦ ﺷﺮﻋﻪ رﻫﺒﺮ

Bir mürşidi-din, şərə rəhbər,

ﺷﺮع اﻳﭽﺮه ﻧﻴﭽﻪ ﻛﺘﺎب ازﺑﺮ

Şər içrə neçə kitab əzbər.

ﻗﺎري و ﻛﻼﻣﻪ ﺣﻘﻪ ﺣﺎﻓﻆ

Qariyü kəlami-həqə hafiz,

ﺣﻜﻤﻲ ﻧﻴﭽﻪ دﻟﻴﻠﻪ ﻧﺎﻓﺬ
دورت ﻳﻮز ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺿﻞ
ارﺑﺎب ﻛﻤﺎل ﻓﻀﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ادﻧﺎﺳﻲ 3اﻳﺪردي ﺳﻴﺮ ﻻﻫﻮت

Hökmü neçə dəlilə nafiz.
Dörd yüz müridi cümlə fazil,
Ərbabi-kəmal,fəzili-qabil.
Ədnasi edərdi seyri-lahut,

ﺗﻮﻗﻴﻊ 4ﻣﻠﻮﻛﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﻮت

Tovqiyi-mülukə nami məsbut.

ﻗﻠﻤﺸﺪي ﺣﺮﻣﺪه اﻟﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺞ

Qılmışdı hərəmdə əlli bir həc,

ﻋﻤﺮه دﻳﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﭽﻪ ﺑﺮ ﻗﭻ
ﺑﺮ ﺷﻴﺦ اﻳﺪي ﻛﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ 5و ﻛﺎﻣﻞ
ارﺷﺎدي آﻧﻨﻚ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﻢ روم اراﺳﻨﺪه ﻫﻢ ﺷﺎم
اﻳﻠﺪه آدي ﺑﻠّﻮ ﺷﻴﺦ اﺳﻼم
ﻋﻤﺮﻳﻦ دﻳﺴﻪ ﻳﻮز ﻳﺎﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﻴﺮ

Ömrə demiyim ki, neçə bir qəç.
Bir şeyx idi kim, əlimü kamil,
İrşadi anın cəhanə şamil.
Həm Rum arasında , həm Şam,
Eldə adı bəllü Şeyx-ül-islam.
Ömrün desə yüz yaşında bir pir,

 .١دقايق اھلی :چوخ دقيق بيلن  ،ياخشی بيلن
 .٢گنجينه  ،حزانه
 .٣أن آشاغاسی ،أن باالجاسی
 .٤شاھالرين موھورو ،شاھالرين بويروغو ،دؤلت أمرلری
 .٥بيليگلی  ،ساوادلی  ،عاليم

٣٠
ﺣﻜﻤﺘﺪه ﻧﻈﺮده اﻫﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻛﻮر اﻳﻤﺪي ﻛﺮدﻛﺎرﻧﻚ
اﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻪ اوﻟﺪي اول ﻓﻜﺎرﻧﻚ

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Hikmətdə, nəzərdə əhli-tədbir.
Təqdiri gör imdi kirdigarın,
Əhvali nə oldu ol fikarın.

ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮده ﻛﻮردي اول ﺷﺎه

Bir kecə seyridə gördü ol şah,

دوﺷﺪي آﻧﻜﺎ روم اﻳﻠﻲ ﺳﺎرو راه

Düşdü ona Rum eli sarı rah.

ﺑﺮ ارﻣﻨﻲ ﻛﻮي ﺳﺎرو وارﻣﺶ

Bir erməni köyü sarı varmış,

ﺑﺖ ﻟﺮﻳﻨﻪ اﻧﺪه ﺳﺠﺪه ﻗﻠﻤﺶ

Bütlərinə onda səcdə qılmış.

ﻳﻮﺧﻴﺪن اوﻳﺎﻧﺪي اوﻟﺪي ﻣﺤﺰون

Yuxudan oyandı oldu məhzun,

ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮ ﺧﻴﺎل آﻧﻲ دﻳﻜﺮﻛﻮن

Qıldı bu xəyal onu digərgun.

ﻏﺴﻞ اﻳﻠﺪي ﻛﻴﺮدي ﺧﻠﻮﺗﻪ اول

Qüsl eylədi , girdi xəlvətə ol,

اوﻟﺪي داﻛﺎدك دﻋﺎﻳﻪ ﻣﺸﻐﻮل

Oldu danadək duayə məşqul.

ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﻲ ﻛﻮر ﻧﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺶ

Şeytan məni gör nə halə salmış,

ﺟﻼوﻳﻤﻲ ﺧﻮش اﻟﻴﻨﻪ آﻟﻤﺶ

Cilavımı xoş əlinə amış.

اﻳﻜﻴﻨﺠﻲ ﻛﻴﺠﻪ ﻳﻨﻪ او ﺷﻬﺒﺎز

İkinci kecə yenə o şəhbaz,

ﻗﻠﻤﺶ ﻳﻨﻪ اول ﻣﻜﺎﻧﻪ ﭘﺮواز

Qılmış yenə ol məkanə pərvaz.

ّل
ﻛﻮرﻣﺶ ﻧﻴﺠﻪ ﻛﻮرﻣﺶ او◌

Görmüş necə görmüş١ əvvəl,

ﻛﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺖ اوﻛﻨﺪه ﺑﺎﻏﻠﻤﺶ ال

Kim bir büt önündə bağlamış əl.

دوردي ﻳﻮﺧﻮدن اوﻳﺎﻧﺪي اول ﭘﻴﺮ

Durdu yuxudan oyandı ol pir,

ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻴﻨﻪ ﻏﺎﻳﺖ اوﻟﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮ

Bu halinə٢ qayət oldu təqyir.

ﺑﻮ ﻧﻪ ﻋﺠﺐ اﻳﺸﺪر اي ﺧﺪاوﻧﺪ

?Bu nə əcəb işdir ey xudavənd

ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﻣﻲ اوﻟﺪي ﻧﻔﺲ ﭘﻴﻮﻧﺪ

Şeytanəmi oldu nəfs peyvənd.

 .١جمشيدوف بورادا »ايدی« سؤزونو عالوه ائديبدير .أليازمادا يوخدور.
 .٢جمشيدوف بورسؤزو »حالتنه« اوخوموشدور.
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ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﻜﺎ دﺳﺖ ﺑﻮﻟﺪي ﺑﻮﻳﻮن

Şeytan mənə dəst buldu buyun,

ﻗﻠﺪي ﻣﻨﻲ ﺑﻴﻠﻪ ﺧﺎر و ﻣﺤﺰون

Qıldı məni beylə xaru məhzun.

ﻋﺎدﻳﺠﻪ وﺿﻮي ﻗﻠﺪي ﺗﺠﺪﻳﺪ

Adicə vüzui qıldı təcdid,

ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ

Təkid ilə qıldı tövbə töhid.

اوﭼﻨﺠﻲ ﻛﻴﺠﻪ ﻳﻮﺧﻮﻳﻪ واردي

Üçücü gecə yuxuya vardı,

ﻳﻮﺧﻮده ﻳﻨﻪ او ﻛﻮﻳﻪ واردي
ﻗﻠﺪي ﺑﺘﻪ ﺳﺠﺪه اول ﺷﺎه دﻳﻦ

Yuxuda yenə o kuyə vardı.
Qıldı bütə səcdə ol şahi-din,

ﺗﺮﺳﺎ دﻳﻨﻴﻦ اﻧﻜﺎ ﻗﻠﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ

Tərsa dinin ona qıldı təyin.

ّار
ﺑﺎﻏﻼدي ﺑﻠﻴﻨﻪ زﻧﺪ و زﻧـ◌

Bağladı belinə zündü zünnar,

ﺗﺮﺳﺎﻟﻐﻪ ﻗﻠﺪي دردم اﻗﺮار

1

Tərsalığa qıldı dərdəm iqrar.

ﻳﻮﺧﻮدن اوﻳﺎﻧﺪي ﺣﺎﻟﻪ ﻛﻠﺪي

Yuxudan oyandı halə٢ gəldi,

ﺑﺎﺷﻴﻨﻪ دوﻛﻮب ﻓﻐﺎﻧﻪ ﻛﻠﺪي

Başına dögüb fəğanə gəldi.

ﻗﺎﻟﻤﺪي ﺗﻨﻴﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

Qalmadı tənində tabü taqət,
3

اوچ ﻗﻮﻧﺪي اﻟﻨﺪن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﺟﻤﻊ اﻳﻠﺪي ﻗﺎﻣﻮ ﻳﺎر و ﻳﻮﻟﺪاش
ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﻳﻮﺧﻮﻧﻲ اﻛﻠﺮه ﻓﺎش
اﻳﺪور ﻧﻪ دﻳﺮﺳﻴﺰ اوج ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺮ ﺷﻌﺒﺪه دن دﻛﻞ ﺑﻮ ﺧﺎﻟﻲ

Uçqundu əlindən istitaət.
Cəm eylədi qamu yarü yoldaş,
Qıldı bu yuxunu onlara faş.
?Aydır: nə deyirsz uc bu halı
Bir şöbədən degil bu xalı.

دوﺷﺪي ﺳﻔﺮم دﻳﺎر روﻣﻪ

Düşdü səfərim diyari-Rumə,

ﻧﻪ ﭼﺎره داﺧﻲ ﺑﻮ ﻧﻔﺲ ﺷﻮﻣﻪ

?Nə çarə daxi bu nəfsi şümə

ﻳﺎران دﻳﺪﻳﻠﺮ ﻛﻪ اي ﻫﻨﺮور

Yaran dedilər ki, ey hünərvər,

 .١أليازمادا اظھار يازيليب و سونرا اوستونه خط چكيب آلتيندا “اظھار” عالوه ائديبدير.
 .٢جمشيدوف بورسؤزو »جانه« اوخوموشدور.
 .٣گوج  ،باجاريق

٣٢

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ اوزﻛﺎ ﻗﻠﻤﺎ رﻫﺒﺮ

Şeytanı özünə qılma rəhbər.

ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ اوﻟﻮر ﭼﻮﺧﻲ ﺑﻮ اﺣﻮال

Şeytani olur çoxu bu əhval,
Yüz vermə bu halə, etmə iqbal.

ﻳﻮز وﻳﺮﻣﻪ ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻪ اﻳﺘﻤﻪ اﻗﺒﺎل
ﻗﻴﻠﺪي ﻧﻴﺠﻪ ﺟﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﻓﺎﺿﻞ

Qıldı neçə cəhd şeyxi-fazil,

ﺗﺮك اﻳﻠﻴﻪ ﺑﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻃﻞ

Tərk eyləyə bu xəyali batil.

وار اﻳﺪي ﻗﺪرده ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻳﺎزو

Var idi qədərdə böylə yazu,

ﻳﺎزوﻧﻲ ﺑﻮزارﻣﻲ زور ﺑﺎزو

?Yazunı bozarmı zuri-bazu

روم ﺳﺎروﻳﻪ ﻗﻠﺪي ﺷﻴﺦ ﭼﻮن ﻋﺰم

Rum saruya qıldı şeyx çün əzm,

اﺧﻼص اﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي ﻧﻴﺖ ﺟﺰم

İxlas ilə qıldı niyyəti-cəzm.

ﻫﺮ ﻧﻴﺠﻪ دﻳﺪﻳﻠﺮ اوﻟﻤﺎدي ﭼﺎر

Hər necə dedilər olmadı çar,

ﻳﻮل ﻳﺮاﻏﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﭼﺎر و ﻧﺎﭼﺎر

Yol yarağı qıldı çarü naçar.

ﺷﻴﺦ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﻴﻮردي ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب Şeyx böylə buyurdu cümlə əshab,
1

Qalxub gedə cümlə yari-əhbab.

ﻗﺎﻟﺨﻮب ﻛﻴﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎر اﺣﺒﺎب

******
ﺳﺎﻏﻲ 2ﻛﺘﻮر اﻣﺪي ﺷﺮب ﺷﻴﺮﻳﻦ

Saqi gətir imdi şürbi-şirin.

دوراﻧﻪ ﻛﺘﻮر ﺑﻮ ﭼﺮخ دﻫﺮﻳﻦ

Dövranə gətir bu çərxi dəhrin.

ﻳﻮﺧﻮدان اوﻳﺎت ﺑﻮ ﻓﻮج ﻏﺪار

Yuxudan oyat bu fovci-qəddar,

ﻗﻴﻞ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز ﻟﻌﺒﺖ اﻇﻬﺎر

Qıl şöbədəbazi löbət izhar.

داﻳﻢ ﺑﻮ ﻧﻈﺎﻣﻪ وﻳﺮﻣﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ

Daim bu nizama ver təqrir,

ﻗﻴﻞ دور زﻣﺎﻧﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ

Qıl dövri-zəmanə seyri-təqyir.

ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻴﻨﺪن اﻳﻠﻪ ﺳﺮﺧﻮش

Gəh eşq meyindən eylə sərxoş,

 .١يولداشالر  ،ياخينالر؛ بو سؤز مورکبدير و يازيليشی يار-احباب اولماليدير.
 .٢أليازمادا ايمالسی بئله دير.

٣٣

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Gah eylə şürübi-əql ilə huş.

ﻛﺎه اﻳﻠﻪ ﺷﺮوب ﻋﻘﻞ اﻳﻠﻪ ﻫﻮش
ﻛﻪ ﺷﻴﺦ زﻣﺎﻧﻪ اول ﺟﻬﺎﻧﻪ

Gəh şeyxi zəmanə ol cəhanə,

ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﺟﺎوداﻧﻪ

Gəh məsti şərabi-cavidanə.

ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪي دوت ﻛﻬﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ

Gəh məscidi dut gəhi kəlisa,

ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻟﻎ اﻳﻠﻪ ﻛﺎﻫﻲ ﺗﺮﺳﺎ

Gəh şeyxlıq eylə, gahi tərsa.

ﭼﻮن دور زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻘﻠﺒﺪور

Çün dövri-zəmanə münqəlibdir,

1

Andan hünər əhli müctənibdur.

اول ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز

Ol piri-müğani-qissə pərdaz,

آﻧﺪن ﻫﻨﺮ اﻫﻠﻲ ﻣﺠﺘﻨﺒﺪور

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي آﻏﺎز
ﭼﻮن ﻗﻴﻠﺪي ﺳﻔﺮ ﻳﺮاﻏﻴﻦ اول ﭘﻴﺮ
اﻧﺠﺎﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ

Bu qissəni böylə qıldı ağaz.
Çün qıldı səfər yarağın ol pir,
Əncamnı qıldı böylə tədbir.

وار اﻳﺪي ﻣﺮﻳﺪﻟﺮ اﻳﭽﺮه ﺑﺮ ﺷﺎه

Var idi müridlər içrə bir şah,

ﺑﻮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻪ ﻗﺒﻮل درﻛﺎه

Bu cəmiyyətə qəbuli-dərkah.

ﻛﻌﺒﺪه ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﻜﺪي آﻧﻲ

Kəbədə xəlifə tikdi anı,

ﺗﺎ ﻗﻮﻳﻤﻴﻪ ﺧﺎﻟﻲ اوز 2ﻣﻜﺎﻧﻲ

Ta qoymaya xalı öz məkanı.

اوﻳﺪوردي اوزﻳﻨﻪ ﻏﻴﺮاﺻﺤﺎب

Uydurdu özünə qeyri əshab,

اﻧﺠﻢ 3اﻳﻠﻪ ﺳﻴﺮ ﻗﻴﻠﺪي ﻣﻬﺘﺎب

Əncüm ilə seyr qıldı məhtab.

روم ﺳﺎروﻳﻪ اوﻟﺪﻳﻠﺮ روان

Rum saruya oldular rəvanə,

اول ﻛﺸﻮر ﻛﺰدي ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ

Ol kişvəri gəzdi xanə-xanə.

ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻴﻢ واروردي اول ﭘﻴﺮ

Hər mənzilə kim varırdı ol pir,

دوش ﻫﻤﺖ اﻳﻠﻪ ﺑﻠﻮردي ﺑﺮ ﭘﻴﺮ

Duş himmətilə bulurdı bir pir.

 .١اوزاق دوشمک  ،يان گزمک  ،ايجتيناب اتمک
 .٢جمشيدوف بو سؤزو »اول« اوخوموشدور.
 .٣اولدوز
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ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

روم اوﻟﻜﻪ ﺳﻨﻚ دﻳﺎري اول ﻳﺎر

Rum ölkəsinin diyari ol yar,

ﺳﻴﺮ اﻳﻠﺪي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮي وار

Seyr eylədi cümlə müştərivar.

ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﻴﻪ اﻳﺮﻳﺸﺪي اول ﺷﺎه

Bir nahiyəyə irişdi ol şah,

1

Varı o diyarın idi gümrah.

واري او دﻳﺎرﻧﻚ اﻳﺪي ﻛﻤﺮاه

وار اﻳﺪي او ﻳﺮده ﺑﺮ ﻗﺼﻴﺠﻪ

2

Var idi o yerdə bir qəsicə,

ﺗﺮﺳﺎ اراﺳﻨﺪه ﺧﻮش ﻧﺴﻴﺠﻪ

Tərsa arasında xoş nəsicə.

وﺻﻔﻲ ﻛﻮزل و ﭼﻤﻦ ﻫﻮاﻟﻲ

Vəsfi gözəlü cəmən havali,

ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﻜﺎن و ﻗﺼﺮ ﻋﺎﻟﻲ

Fərxəndə məkanü qəsri- ali.

ﺑﺮ ﺧﻮرده ﺟﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﺠﻪ ﻣﻨﺰل
ﻣﺮدم ﻟﺮي ﺳﺎده ﻃﺒﻊ ﺧﻮش دل
ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ اﻳﭽﻴﻨﺪه واﻟﻲ
ﻇﻠﻤﻨﺪن اﻧﻨﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﻲ
ﻳﻮق اﻳﺪي ﺟﻬﺎﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ

Bir xırdaca şəhr xoşca mənzil,
Mərdümləri sadə, xoşdil.
Bir ali nəsəb içində vali,
Zülmündən anın cahani xali.
Yoq idi cahanda nəsli-peyvənd.

ﺑﺮ داﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اوزﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ

Bir danə fərzən, özgə fərzənd.

ﻧﻲ ﻗﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﻞ ﻋﻴﺴﻲ

ney qız ki, bəlkə nəsli İsa,

ﺗﺮﺳﺎ وﻟﻲ ﻛﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺮﺳﺎ

Tərsa vəli gör ki, necə tərsa.

ﺑﺮ ﻗﺪي ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺎﻣﺘﻲ ﺧﻮب

Bir qəddi büləndü qaməti xub,

ﻣﺤﺒﻮب وﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﻣﺤﺒﻮب

Məhbub vəli ki, necə məhbub.

ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻮري
ﺣﻮري وﻟﻲ ﻛﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ ﺣﻮري
ﺧﻮب ﻟﻖ آﻧﻜﺎ وﻳﺮوب ﺳﺎن 1زﻟﻴﺨﺎ
 .١بوللو  ،ساغالم  ،چوخ
 .٢قصرجه سؤزو قيسا فورمادا وئريلميشدير.
 .١دئيه سن ؛ سانماق فعليندن

Tərsa beçə demə, bəlkə hüri,
Hüri , vəli gör ki, necə hüri.
Xubluq ana verib sani-züleyxa,
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ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Oldu bu da bütpərəst tərsa.

اوﻟﺪي ﺑﻮ ده ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎ

İsa məgər ona veri möcüz,

ﻋﻴﺴﻲ ﻣﻜﺮ آﻧﻜﺎ وﻳﺮدي ﻣﻌﺠﺰ

İslami anınla qıldı aciz.

اﺳﻼﻣﻲ آﻧﻨﻜﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي ﻋﺎﺟﺰ

Doğdu məgər ol sənəmği Məryəm,

دوﻏﺪي ﻣﻜﺮ اول ﺻﻨﻤﻐﻲ ﻣﺮﻳﻢ

Yəhya kibi fitnə oldu şeyx həm.

ﻳﺤﻴﻲ ﻛﺒﻲ ﻓﺘﻨﻪ اوﻟﺪي ﺷﻴﺦ ﻫﻢ

Bir zülfi-kəməndü çeşmi-cadu,

ﺑﺮ زﻟﻒ ﻛﻤﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺟﺎدو

Haruna verurdı sehr ilə su.

ﻫﺎروﻧﻪ وﻳﺮوردي ﺳﺤﺮ اﻳﻠﻪ ﺳﻮ

Bütxanaya girsə ol pərizad,

ﺑﺘﺨﺎﻧﺔ ﻛﻴﺮﺳﻪ اول ﭘﺮﻳﺰاد

Bütlərə verərdi məkri ilə irşad.

ﺑﺖ ﻟﺮه وﻳﺮوردي ﻣﻜﺮاﻳﻠﻪ ارﺷﺎد

Meyxanədə qılsa bəzm ağaz,

ﻣﻴﺨﺎﻧﺪه ﻗﻠﺴﻪ ﺑﺰم آﻏﺎز

Nahidə verərdi rəqslə saz.

ﻧﺎﻫﻴﺪه وﻳﺮوردي رﻗﺼﻠﻪ ﺳﺎز

...........................səhra,

ﺻﺤﺮا...................................

Qılmazmıdı nazi şeyxə tərsa.
Görən edəməzdi səbrə imkan,

ﻗﻠﻤﺎزﻣﺪي ﻧﺎزي ﺷﻴﺨﻪ ﺗﺮﺳﺎ
ﻛﻮرن اﻳﺪه ﻣﺰدي ﺻﺒﺮه اﻣﻜﺎن

Sənanə demə, bəlkə piri-Kənan.

ﺻﻨﻌﺎن دﻳﻤﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮﻛﻨﻌﺎن

Göftarə gələndə ol şəkər ləb.
Alırdı nəbati misri məksəb.

ﻛﻔﺘﺎره ﻛﻠﻨﺪه اول ﺷﻜﺮ ﻟﺐ
1

آﻟﻮردي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺴﺐ

Təqdiri- ilahi , fəzli-yəzdan,

ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻳﺰدان

İş böylə gətirdi yüzə dövran.

اﻳﺶ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻛﺘﻮردي ﻳﻮزه دوران

Babası dadıb əcəl məzaqı,

2

Qız qaldı həmin yerində baqi.

ﻗﻴﺰ ﻗﺎﻟﺪي ﻫﻤﻴﻦ ﻳﺮﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ

ﺑﺎﺑﺎﺳﻲ دادوب اﺟﻞ ﻣﺬاﻗﻲ

 قازانج،  گلير.١
 طعمی،  دادی.٢

٣٦

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺎﻟﻮب ﻣﺤﻮ اوﻟﺪي ﺳﺎﻳﻪ

Xürşid qalıb , məhv oldu sayə,

ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺿﻴﺎﻧﻲ وﻳﺮدي آﻳﻪ

Xürşid ziyani verdi ayə.

اﻳﻮ 1اﻳﺘﺪي ﻋﺪم ﺳﺎﻳﻪ رﺧﺘﻴﻦ

Ev etdi ədəm, sayə rəxtin,

ﻗﻮﻳﺪي ﻳﺮﻳﻨﻪ ﺳﺮا و ﺗﺨﺘﻴﻦ

Qoydu yerinə səravü təxtin.

اوزﺑﺎﺷﻨﻪ ﺣﺎﻛﻢ اوﻟﺪي اول آي

Öz başına hakim oldu ol ay,

ﻳﻮق ﻛﻴﻤﺴﺪن اوﻧﻜﺎ ﻓﻜﺮ و ﭘﺮواي

Yoq kimisədən ona fikrü pərvay.

ﺳﻴﺮان 2اﻳﭽﻮن اﻳﻠﻤﺸﺪي اول ﻣﺎه

Seyran üçün eyləmişdi ol mah,

ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻴﺠﻪ ﻛﺸﻚ ﺑﺮ ﺳﺮ راه

3

Bir alicə köşk bər səri-rah.
Əyyami baharda ol pərizad,

اﻳﺎم ﺑﻬﺎرده اول ﭘﺮﻳﺰاد

Ol köşkə gəlib dutardı bünyad.

اول ﻛﻮﺷﻜﻪ ﻛﻠﻮب دﺗﺮدي ﺑﻨﻴﺎد

Bir qafilə kim keçərdi yoldan,

ﺑﺮ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻛﻴﻢ ﻛﻴﭽﺮدي ﻳﻮﻟﺪن
او ﻣﺎه ﺑﺎﺧﺮدي ﺻﺎغ و ﺻﻮﻟﺪن

O mah baxardı saqü soldan.

ﭼﻮن ﺷﻴﺦ واروب اوراﻳﻪ ﻳﺘﺪي

Çün şeyx varıb oraya yetdi,
Təqdiri ilahi gör ki, netdi.

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻲ ﻛﻮر ﻛﻪ 4ﻧﻴﺘﺪي
ﻣﻘﺼﻮدي ﺑﻮ اﻳﺪي ﺷﻴﺦ ﻛﻪ اوﻟﺪم
اﻛﻠﻨﻤﻴﻪ ﻛﻴﺠﻪ ﺗﻴﺰ 1و ﻣﺤﻜﻢ
ﻗﻴﺰ ﻛﻮردي ﻛﻪ ﻛﻠﺪي ﺧﻴﻞ اﻧﺒﻮه
ﺑﺮ ﺷﻮخ و ﺻﻼﺑﺘﻴﻠﻪ ﭼﻮن ﻛﻮه
ﺧﻮف اﻳﺘﺪي ﻛﻪ اوﻟﻪ ﺧﻴﻞ دﺷﻤﻦ

5

Məqsudi bu idi şeyx ki, oldəm,
Əglənməyə geçə tizü möhkəm.
Qız gördü ki, gəldi xeyli-ənbuh,
Bir şüxu səlabətilə çün kuh.
Xüf etdi ki, ola xeyli-dümən,

 .١جمشيدوف بو سؤزو »ديو« اوخوموش.
 .٢گزمک
 .٣جمشيدوف بو سؤزو » بير سر راه « اوخوموشدور.
.٤إليازمادا »کی« يازليب اوستونه خط چکيب »که« ايله عوض ائديبلر.
.٥بو سؤز »اول« و »دم« سؤزونون بيرلشمه سيدير.
 .١ھمن  ،سرعتله

٣٧

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Bir dostu düşmən eylədi zənn.

ﺑﺮ دوﺳﺘﻲ دﺷﻤﻦ اﻳﻠﺪي ﻇﻦ
ﻧﻈﺎرﻳﻪ ﭼﻴﺨﺪي ﻛﻮﺷﻜﻪ اول ﻣﺎه
ﺟﺎن.................

Nəzarəyə çıxdı köşkə ol mah,
……agah.

.......آﻛﺎه

…………Can

******
ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻨﻜﺎ ورﻛﻴﻞ 1اﻳﻤﺪي ﺑﺮ ﺟﺎم

Saqi mana vergil imdi bir cam,

ﺗﺎ اﻳﺪم آﻧﻨﻜﻠﻪ ﺗﺮك اﺳﻼم

Ta edim onunla tərki-islam

ﻛﻌﺒﺪه ﻳﺘﺮ 2ﺑﻮ اﺣﺘﺮاﻣﻢ

Kəbədə yetər bu ihtiramım,

ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﺎرو 3ﭼﻚ زﻣﺎﻣﻢ

Bütxanəyə saru çək zimamım.
Kəbədə idim imami-anam,

ﻛﻌﺒﺪه اﻳﺪم اﻣﺎم آﻧﺎم
اﺳﻼم دﻳﻨﻨﺪه ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎم اﻳﺘﺪم ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﻣﺨﺪوم ﻣﻲ و ﻣﻐﺎن و ﺗﺮﺳﺎ
ور اﻳﻤﺪي ﻣﻨﻜﺎ ﻣﻲ ﻣﻐﺎﻧﻲ
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ اﻳﻠﻪ ﻣﺴﺖ اﻳﺪم ﺟﻬﺎﻧﻲ

İslam dinində şeyx-ül-islam.
Min bəd məqam etdim kəlisa.
Məxdumi-meyü muğanü tərsa.
Ver imdi mənə meyi-muğani,
Ta eşq ilə məst edim cahani.
Eşqin verəyim səlayi-amə,

ﻋﺸﻘﻨﻚ وﻳﺮه ﻳﻢ ﺻﻼي ﻋﺎﻣﻪ
ذي اﻟﻨﺎره دﻛﺸﺪورم ﻋﻤﺎﻣﻪ

Zünnarə dəgişdirim əmamə.

******
دﻳﺮﻳﻨﺔ ﭘﻴﺮ ﻧﻈﻢ ﭘﻴﻤﺎ

Dirineyi-piri-nəzm peyma,

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي اﻧﺸﺎ

Bu qissəni böylə qıldı inşa:

 .١أسکی أمير فورماسيدير .وئر دئمکدير.
 .٢کفايت ائدر  ،بسدير ؛ يئتمک فعليندن.
 . .٣جمشيدوف بو سؤزو » بتخانه صارويه « اوخوموشدور.

٣٨

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﭼﻮن ﻛﻠﺪي ﻳﺘﺸﺪي ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن
ﻧﻈﺎرﻳﻪ آﭼﺪي ﭼﺸﻢ ﻛﺮﻳﺎن
ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﻛﻮردي روي ﻣﺎﻫﻲ

Çün gəldi yetişdi Şeyx Sənan,
Nəzarəyə açdı çeşmi-giryan.
Bivasitə gördü ruyi-mahı

ﻋﻴﻘﻮﻗﻪ 1ﻳﺘﻮردي دود و آﻫﻲ

Eyquqə yetirdi dudü ahi.

ﺑﺮ ﻛﻮرﻣﻚ اﻳﻠﻪ ﻗﺮاري ﻛﻴﺘﺪي

Bir görmək ilə qərari getdi,

ﺑﻴﻬﻮش اوﻟﻮب اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻴﺘﺪي

Bihuş olub ixtiyari getdi.

ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺗﻨﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

Qalmadı tənində tabü taqət.

2

Əldən qamu getdi istitaət.

3

Yer yüzünə düşdü mərkəbindən,

اﻟﺪن ﻗﻤﻮ ﻛﻴﺘﺪي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﻳﺮ ﻳﻮزﻳﻨﻪ دﺷﺪي ﻣﺮﻛﺒﻨﺪن
ﺑﻠﻜﻴﻢ 4درﺟﺎت ﻣﻨﺼﺒﻨﺪن

Bəlkim dərəcati-mənsəbindən.

ﺑﺎﺷﻼدي ﻓﻐﺎن و آه و زاري

Başladı fəğanü ahü zari,

ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﻗﺮار و اﺧﺘﻴﺎري

Qalmadı qərarü ixtiyari.

...................

.........آﻟﺪي

ﻫﺮ ﺑﺮي ﺑﺮ اوزﻛﻪ ﻓﻜﺮه داﻟﺪي
ﺷﻴﺦ اوزره ﻳﻐﻠﺪي ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻤﺰاد

…………………aldı,
Hər biri bir özgə fikrə daldı.
Şeyx üzrə yığıldı çümlə qəmzad,

واروب دﻳﺪﻳﻠﺮ ﻛﻪ ﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻴﺪاد

?Varub dedilər ki, bu nə bidad

ﺑﻴﺰ ﻗﺎﻧﺪه و ﻗﺎﻧﺪه ﻛﻮي ﺗﺮﺳﺎ

?Biz qandavü qanda küyi-tərsa

ﺷﻴﺦ ﺣﺮم اوﻟﻪ ﺑﻴﻠﻪ رﺳﻮا
ﺑﺮ ﻳﺮده ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻳﺘﺪي ﺑﻨﻴﺎد
ﺷﻴﺨﻪ دﻳﺪي اي ﻧﺰاﻟﻪ 1اوﺳﺘﺎد

Şeyxi-hərəm ola böylə risva.
Bir yerdə nəsihət etdi bünyad,
Şeyxə dedi ey nəzalə usta.

 .١عيوق عربجه آسمان ،گؤی دئمکدير .گؤرونور سؤزون ايمالسی سھودير.
 .٢گوج  ،باجاريق  ،ايمکان
 .٣آتيندان
 .٤جمشيدوف بو سؤزو » بيلکيم« اوخوموشدور.

٣٩

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﺳﻦ ﻓﺎﺿﻞ و اﻓﻀﻞ و ﺟﻬﺎن ﺳﻦ
ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻨﻮﻧﻪ ﻧﻜﺘﻪ دان ﺳﻦ
ﻋﻘﻠﻨﻚ دﻳﺴﻪ 2ﺟﻤﻠﻪ دن زﻳﺎده
ﻛﻴﺮﻣﺰ ﻫﻨﺮك ﭼﻮ ﺳﺎﻧﻪ آده

Sən fazilü əfzəli cahansan,
Hər elmi-fünunə nöktədansan.
Əqlindisə cümlədən ziyadə,
Girməz hünərin çü sanə, adə.

ارﺑﺎب ﻛﻤﺎﻟﻪ ﺳﺮور اﻳﺪﻳﻚ

Ərbabi-kəmalə sərvər idin,

ﻛﻤﺮاه ﺟﻬﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮ اﻳﺪﻳﻚ

Gümrahi cahana rəhbər idin.

ﺳﻨﺪن ﻧﻪ روا ﺑﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

Səndən nə rəva bu namünasib,

اوﻟﻤﻖ ﻃﻠﺐ و ﻫﻮاﻳﻪ راﻏﺐ

Olmaq tələbü həvayə raqib.

ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﺑﻮ ﻛﻮﻳﻪ ﻛﻠﻤﻚ
اﻟﻠﺮﻏﻪ اوزﻳﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﻴﻠﻤﺎق
ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ روش ﺳﻨﻜﺎ دﻛﻞ ﺧﻮب
ﻓﺎﺿﻴﻞ ﻟﺮ اﻳﺸﻲ دﻛﻞ ﺑﻮ اﺳﻠﻮب
ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﺗﺪي ﺑﺮﺑﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اوﻟﻤﺎدي ﭘﻴﺮ

Şeytanə uyub bu kuyə gəlmək,
Ellərqə özün fəsanə qılmaq.
Tərk et bu rəviş sənə degil xub,
Fazillər işi dəgil bu üslub.
Munca ki, nəsihət etdi bir-bir,
Təsirinə qabil olmadı pir.

اﻓﻐﺎﻧﻪ ﻛﻠﻮب دﻳﺪي ﻛﻪ ﻳﺎران

Əfqanə gəlib dedi ki, yaran,

ﻳﻮق ﻣﻮﻧﻜﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻳﻠﻪ اﻣﻜﺎن

Yoq muna nəsihət ilə imkan.

ﺗﻘﺪﻳﺮه دورور ﺑﻮ اﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ

Təqdirə durur bu iş mütləq,

ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻳﻠﻪ دﻓﻊ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻮق
دﻳﺮﺳﻴﺰ ﻛﻪ زﻳﺎده دور ﺑﻼﻏﺖ
ادراﻛﻠﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و راﻳﺖ
ﺑﺮ اﻳﺶ ﻛﻪ دوﺷﺮدي 1ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻋﺎﻗﻞ

Tədbir ilə dəfi mümkini yoq.
Dersiz ki, ziyadədir bəlağət,
İdrak ilə əqlü fəhmü rayət.
Bir iş ki, düşürdi böylə aqil,

 .١جمشيدوف بو سؤزو »نزانه« اوخوموشدور .منجه بو نزاله يعنی آتدن ائنن  ،دوشن .
» .٢ديرسه«نين قيسا فورماسيدير.
 .١جمشيدوف بو سؤزو »  «düşərdiييغماق معناسيندا اوخوموشدور.

٤٠

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Zur ilə degil ki, ola qafil.

زور اﻳﻠﻪ دوﻛﻞ ﻛﻪ اوﻟﻪ ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﺲ ﺑﻴﻞ ﻛﻪ دﻛﻞ ﺑﻮ اﺧﺘﻴﺎري
ﻋﻘﻠﻤﻲ..

1

Bəs bil ki, degil bu ixtiyari,
Aqlımı………………….......

.................

Dil mülkinə eşq oldu məfhum,

دل ﻣﻠﻜﻨﻪ ﻋﺸﻖ اوﻟﺪي ﻣﻔﻬﻮم

sevda-rəhi-əqli qıldı məzlum.

ﺳﻮدا ره ﻋﻘﻠﻲ ﻗﻠﺪي ﻣﻈﻠﻮم
2

Əflakə ki, çəkdi ahi-eşq mədd

ﺑﺎﻏﻼدي ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻋﻘﻠﻪ اول ﺳﺪ

Baqladı təriqi-əqlə ol sədd.

ﺑﺮ اﻫﻞ ﺧﺮد ﻛﻴﻢ اوﻟﺪي ﻋﺎﺷﻖ

Bir əhli-xirəd kim oldu aşiq,

اﻓﻼﻛﻪ ﻛﻪ ﭼﻜﺪي آه ﻋﺸﻖ ﻣﺪ

ادراﻛﻨﻪ داﺧﻲ دوﺗﻤﻪ واﺛﻖ

1

İdrakinə daxı dutma vasiq.

ﻋﺸﻘﺪن 2ﺧﺮدﻳﻨﻪ اﻳﻠﻴﻮب ﺑﻨﺪ

Eşqdən xirədinə eyləyib bənd,

ﺑﻮ ﺷﻌﺮي ﻧﻪ ﺧﻮش دﻳﻤﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪ Bu şeri nə xoş demiş xirədmənd.

******
ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻛﻠﻮب دل ﺷﻬﺮﻳﻨﻪ ﻗﻠﻐﺞ ﻗﺮار
ﺧﻴﻞ ﻋﻘﻞ ﻫﻮش اول اﻗﻠﻴﻤﺪن اﻳﻠﺮ ﻓﺮار
ﻟﻄﻔﻠﻪ ﻛﺮ ﻋﺎﺷﻘﻪ دﻟﺪار ﻗﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ
اول ﻧﻈﺮدن ﻓﻴﺾ اوﻟﻮر اول ﺧﺎﻛﺴﺎره ﻫﺮﻧﻪ وار
ﻋﺎﺷﻖ اوﻟﺪور ﺗﺮك اﻳﺪه ﻋﺸﻘﻨﻚ ﻳﻮﻟﻨﺪا دﻳﻦ و دوك
دﻳﻦ ودﻟﺪن ﭼﻮن ﻏﺮض ﻛﻮرﻣﻚ ﻫﻤﻴﻦ رﺧﺴﺎرﻳﺎر
ﺗﺮك اﻳﺪوب دﻧﻴﺎ و دﻳﻨﻚ ﻳﺎره ﺟﺎن وﻳﺮ اي ﻛﻮﻧﻜﻞ
ﻣﺎل و ﻣﻠﻚ دﻧﻴﻪ ﻋﻘﺒﺎﻳﻪ ﻳﻮﺧﺪور اﻋﺘﺒﺎر

 .١جمشيدوف بو سؤزو »  «əhniyatiاوخوموشدور.
 .٢يوخاری قالخماق
 .١يقيين  ،ايطمينان ؛ واثق دوتماق  :گوونمک  ،قطعی قرارا گلمک
 .٢جمشيدوف بو سؤزو »  «eşqinاوخوموشدور.

٤١

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﻳﺎر وﺻﻠﻴﻦ اﻳﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮﻧﻚ وارﻧﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ
ﭼﻮن ﺑﻠﻮرﺳﻦ ﺑﻮ ﻓﻨﺎ وار دﻛﻠﺪور ﭘﺎﻳﺪار
ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺸﺎق ﺑﻠﻜﻴﻢ ﻃﺎق اﺑﺮوي ﺣﺒﻴﺐ
اوﻧﺪن اوزﻛﻪ ﻛﺮ ﺣﺮم ﻛﺮ ﻗﺪس ﻗﻠﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎر
وﺻﻞ ﺟﺎﻧﺎﻧﻚ ﺑﻠﻮرﺳﻦ اﻳﻠﻤﻪ ﻗﻄﻊ اﻣﻴﺪ
رﻧﺠﻴﺎ ﻗﻠﻜﻞ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدﻧﻚ اﺳﺘﻮار
Eşq sultani gəlib dil şəhrinə qılğac qərar,
Xeyli əqlü huş ol eqlimdən eylər fərar.
Lütflə gər aşiqə dildar qılsa bir nəzər,
Ol nəzərdən feyz olur ol xaksarə hər nə var.
Aşiq oldur tərk edə eşqin yolunda dinü dun,
Dinü dildən çün qərəz görmək rüxsari-yar.
Tərk edib dünyavü dinin yara can ver ey gönül.
Malü mülkun sünyavü uqbayə yoxdur etibar.
Yar vəslin istə qeyrin malına qılma nəzər,
Çün bilirsən bu fəna var degildir paydar.
Qibləyi uşşaq bilkim taqi -əbruui həbib.
Ondan özgə gər hərəm, gər quds qılma ixtiyar.
Vəsli-cananın bilirsən eyləmə qəti ümid,
Rənciya qılqıl əsasi-etiqadın ustuvar.

******
Yarana dönüb dedi kim ol pir,
Ey əhli-kəmalü dərkü tədbir.
Təqdir

bilmiş

ﻳﺎراﻧﻪ دوﻧﻮب دﻳﺪﻳﻜﻴﻢ اول ﭘﻴﺮ
اي اﻫﻞ ﻛﻤﺎل و درك و ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺑﻠﻤﺶ

............

.......ﺗﻘﺪﻳﺮ

٤٢

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺳﻴﺰ ﺟﺎﻧﻠﺮي ﻏﻤﺪه ﻗﻠﻤﻜﺰ رﻳﺶ
ﻗﻮي ﻣﻦ ﭼﻜﻴﻢ ﺑﻮدرد ﻳﻠﻘﻮز
ﺳﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮم ﺳﺎرو دوﻧﻨﻜﻮز

Siz canları qəmdə qılmanız riş.
Qoy mən çəkəyim bu dərdi yalqız,
Siz çümlə hərəm saru dönünüz.

ﺑﻴﻠﻪ دﻳﺪي ﻗﻠﺪي آه اﻓﻐﺎن

Böylə dedi qıldı ahü əfqan,

اﻓﻐﺎﻧﻪ ﻛﺘﻮردي ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎران

Əfqanə gətirdi çümlə yaran.

ﻗﺎﻣﻮ دﻳﺪﻳﻠﺮ ﻛﻴﻢ اي وﻓﺎدار

Qamu dedilər kim, ey vəfadar,
Ustadi-qədimü nəqz göftar.

اوﺳﺘﺎد ﻗﺪﻳﻢ و ﻧﻐﺰ ﻛﻔﺘﺎر

Bu fəzlü bəlaqətilə dirsən,

ﺑﻮ ﻓﻀﻞ و ﺑﻼﻏﺘﻴﻠﻪ دﻳﺮﺳﻦ

Tərsalığı ixtiyar edirsən.

ﺗﺮﺳﺎﻟﻐﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺪرﺳﻦ
ﺳﻦ ﭘﻴﺮ و ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻴﻊ
ﺳﻦ ﻣﻬﺮ و ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻴﺰ ﻟﻮاﻣﻊ

1

2

Sən pirü təriq , biz təvabe,
Sən mehrü münir , biz ləvame.

ﻫﻴﭻ ﻟﻤﻌﻪ 3ﻗﻮ ﻳﺎﺷﺪن آﻟﻮرﻣﻲ

?Heç lümə qu yaşdan alırmı

ﻳﻠﺪوزﺳﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻗﻤﺮ ﻳﻮررﻣﻲ

?Yıldızsız heç qəmər yürürmı

ﺳﻦ ﻣﺮﺷﺪ راه ﺑﻴﺰ ﻣﺮﻳﺪﻧﻚ

Sən mürşidi rah, biz müridin,

(sən) Şeyxi-cahanı , biz ümidin.

ﺷﻴﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺰ اﻣﻴﺪﻧﻚ

Bu vəqədən ey nəzanə ustad,

ﺑﻮ وﻗﻌﻪ دك 4اي ﻧﺰاﻧﻪ اوﺳﺘﺎد

Qıldın bizə bu təriqi-irşad.

ﻗﻠﺪوك ﺑﻴﺰه ﺑﻮ ﻃﺮﻳﻖ ارﺷﺎد
ﭼﻮن ﻫﻨﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻴﺮدﻧﻚ اي ﺷﺎه

Çün həngi təriqə girdin ey şah,

ارﺷﺎد اﻳﺪه ﻛﻮر ﺑﻴﺰه ده اول راه
ﻳﻜﺮﻧﻚ ﻛﺮك ﻣﺮﻳﺪ اﻳﻠﻪ ﭘﻴﺮ

5

 .١سنه تابع اوالنالر.
 .٢پاراليان ،تصوفده ساليکين پاراليان تاثيری.
 .٣ايشيق
 .٤جمشيدوف بو سؤزو »وقته دک« اوخوموشدور.

İrşad edə qur bizə də ol rah.
Yekrəng kərək mürid ilə pir,

٤٣

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﻳﻚ رﻧﻚ ﻟﻜﻪ اﻳﺪه ﻟﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ
دوﺗﺪﻧﻚ ﺑﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺤﻜﻢ

Yekrənligə edəli tədbir.
Dutdun bu təriqi çünki möhkəm,

ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮروز ﺳﻨﻜﻠﻪ ﺑﻴﺰ ﻫﻢ

Tərsa oluruz səninlə biz həm.

ﭼﻮن ﺟﺪﻳﻠﻪ ﻗﻠﺪﻳﻠﺮ ﻣﻮﻧﻜﺎ ﺟﻬﺪ

Çün ciddilə qıldılar muna cəhd,

ﺑﺮ ﻳﺮده اوﻻ ﺑﻮ راه و ﺑﻮ ﻋﻬﺪ
اول ﻋﻬﺪي ﻗﺒﻮل ﻗﻠﻤﺪي ﭘﻴﺮ

Bir yerdə ola bu rahü bu əhd.
Ol əhdi qəbul qılmadı pir,

داﻏﻠﻤﻐﻪ ﻛﻮردي راي و ﺗﺪﺑﻴﺮ

Dağılmağa qurdu rəyü tədbir.

ﭼﻮن اوﻟﻤﺪي ﺷﻴﺨﻪ اﻳﺸﺘﻪ اﻣﻜﺎن

Çün olmadı şeyxə iştə imkan,

ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ اﻳﺘﺪي دوﻧﺪي ﻳﺎران

Qəti-nəzər etdi , döndu yaran.

ﻋﺰم اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﺣﺮم ﺳﺮاﻳﻪ

Əzm eylədilər hərəm saraya,

*.................................................................................................................1
ﻗﺎﻟﺪي آره ﻳﺮده ﺷﻴﺦ ﺗﻨﻬﺎ

Qaldı ara yerdə şeyx tənha.

آﺷﻔﺘﻪ و زار و ﺑﻲ ﺳﺮوﭘﺎ

Aşüftəvü zarü bisərü pa.

ﻛﻠﺒﻲ ﻛﺒﻲ دﺗﺪي آﺳﺘﺎﻧﻴﻦ

Kəlbi kibi dutdu astanın,

ﻋﺮﺷﻪ دﻳﺮك اﻳﻠﺪي ﻓﻐﺎﻧﻴﻦ

Ərşə dirək eylədi fəqanın.

اﻓﻼﻛﻪ ﻳﺘﻮردي ﺻﻮت آﻫﻲ

Əflakə yetirdi sövti-ahi,

اﻓﻐﺎﻧﻪ ﻛﺘﻮردي ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺘﺨﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻟﺪي آﻫﻲ آﺗﺶ
ﺧﺮﻗﻪ ﺳﻨﻲ ﻳﺎﻗﺪي اول ﺑﻼﻛﺶ

Əfqanə gətirdi murqü mahi.
Bütxanəyə saldı ahi-atəş,
Xirqəsini yaxdı ol bəlakəş.

ﺗﺴﺒﻴﺤﻨﻲ وﻳﺮدي آﻟﺪي زﻧﺎر

Təsbihini verdi aldı zünnar,

ﻛﺮدي ﺳﺮﻛﻮﻳﻪ وﻳﺮدي ﻛﺮدار

Girdi səri-kuyə verdi kirdar.

 .١جمشيدوف بورادا »سرپير« اوخوموشدور.
 .١بو سطير أليازمادا اوخونما کيفيتده دئييل.

٤٤

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Oradını verdi aldı naqus,

اورادﻧﻲ وﻳﺮدي آﻟﺪي ﻧﺎﻗﻮس
رﺳﻮاﻟﻐﻪ وﻳﺮدي ﻋﺎر و ﻧﺎﻣﻮس

Rüsvalığa verdi arü namus.

ﻗﺮآﻧﻲ دﻛﻮﺷﺪي آﻟﺪي اﻧﺠﻴﻞ

Qurani dəgişdi aldı İncil,

اﺳﻼﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﻛﻔﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ

İslamını qıldı küfrə təbdil.

ﻛﻮﻳﻦ ﺣﺮم اﻳﺘﺪي ﻛﻠﺒﻴﻦ ﻫﻤﺪم
ﺧﻨﺰﻳﺮﻧﻲ ﻳﺎر و ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮم
ﻳﺪي ﻛﻴﺠﻪ ﻳﺪي ﻛﻮن او رﺳﻮا

Kuyin hərəm etdi,kəlbin həmdəm,
Xinzirini yarü banı məhrəm.
Yeddi gecə ,yeddi gün o rüsva,

اول ﻛﻮﺷﻚ دﻳﺒﻨﺪه ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺎ

Ol köşk dibində bisərüpa.

ﻓﺮﻳﺎد و ﻓﻐﺎن و زار اﻳﺪردي

Fəryadü fəqanü zar etdərdi,

ﺗﻮﻗﻴﻊ 1ﻧﻜﺎه ﻳﺎر اﻳﺪردي

Tövqiyi-nigahi-yar edərdi.

ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ اﻳﺪردي آه اﻳﻠﻪ زار

Munca ki, edərdi ah ilə zar,

اوﻟﻤﺎزدي ﻧﻜﺎر ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮدار

olmazdı nigar heç xəbərdar.

دوﺗﻤﺰدي ﺧﺒﺮ ﻧﻜﺎري اوﻧﺪن

Dutmazdı xəbər nigarı ondan,

آﻛﺎه اوﻻﻣﺰدي ﻳﺎري اوﻧﺪن

Agah olamazdı yarı ondan.

ﻛﻴﻢ ﺷﻴﺦ دﻳﺮ اﻧﻲ 2ﻛﻴﻤﻲ ﺷﻴﺪا
ﻛﻴﻢ اوﺻﻠﻮ دﻳﺮ آﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ رﺳﻮا

Kim şeyx der anı, kimi şeyda,
Kim uslu der anı, kimi rusva.

ﻛﻴﻢ رﻧﺪ دﻳﺮ آﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ رﻋﻨﺎ

Kim rind der anı, kimi rəna,

ﻛﻴﻢ ﻛﺒﺮ دﻳﺮ آﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎ

Kim kəbr der anı, kimi tərsa.

ﻛﻴﻢ دﻳﺮي دﻳﺮ آﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ ﻋﺎﺷﻖ

Kim deyri der anı, Kimi aşiq,

ﻫﻴﭻ ﻧﺴﻨﻪ آﻧﻲ ﻛﻮرﻣﻪ ﻻﻳﻖ
ﻛﻴﻢ ﭘﻴﺮﻣﻐﺎن دﻳﺮ اوﻟﺪي ﻣﺠﻨﻮن

Heç nəsnə anı görmə layiq.
Kim piri-muğan der oldu məcnun,

 .١موھورلنميش
 .٢جمشيدوف بو سؤزو » شيخ ويرانی« اوخوموشدور.

٤٥

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Kim der anı eşq qıldı məhzun.

ﻛﻴﻢ دﻳﺮ آﻧﻲ ﻋﺸﻖ ﻗﻠﺪي ﻣﺤﺰون

Kim der ki, ulalmış olmuş əbləh,

ﻛﻴﻢ دﻳﺮ ﻛﻪ اوﻻﻟﻤﺶ اوﻟﻤﺶ اﺑﻠﻪ

Kim der ki, yol azdı oldu gümrah,

ﻛﻴﻢ دﻳﺮ ﻛﻪ ﻳﻮل آزدي اوﻟﺪي ﻛﻤﺮاه

Ney əqlü xirəd ,ney huşü idrak,

ﻧﻲ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻧﻲ ﻫﻮش و ادراك

Ney xofi həras kimsədən bak.

ﻧﻲ ﺧﻮف ﻫﺮاس و ﻛﻴﻤﺴﺪن ﺑﺎك

Tədric müsavi birlə nagah,

ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎه

Bu məşğələdən qız oldu agah.

ﺑﻮ ﻣﺸﻐﻠﻪ دن ﻗﻴﺰ اوﻟﺪي آﻛﺎه

Qıza dedilər kim ey səmənbər,

ﻗﻴﺰه دﻳﺪﻳﻠﺮ ﻛﻴﻢ اي ﺳﻤﻦ ﺑﺮ

Bir dəli qapıda hər gün ağlar.

ﺑﺮ دﻟﻮ ﻗﺎﭘﻮده ﻫﺮﻛﻮن آﻏﻼر

Bir pir ki. saqqalı ağarmış,

ﺑﺮ ﭘﻴﺮ ﻛﻪ ﺳﻘﺎﻟﻲ آﻏﺎرﻣﺶ

Şaldan başına əmamə sarmış.

ﺷﺎﻟﺪن ﺑﺎﺷﻨﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﺎرﻣﺶ

Məqsudi nə isə bilmək olmaz,

ﻣﻘﺼﻮدي ﻧﻪ اﻳﺴﻪ ﺑﻠﻤﻚ اوﻟﻤﺰ

Nahəq yerə zəcr qılmaq olmaz.

ﻧﺎﺣﻖ ﻳﺮه زﺟﺮ ﻗﻠﻤﺎك اوﻟﻤﺎز

Qız çünki eşitdi bu hekayə,

ﻗﻴﺰ ﭼﻮﻧﻜﻪ اﺷﺘﺪي ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ

Sölin dedi gəlsin ol gedayə.

ﺳﻮﻟﻨﻚ دﻳﺪي ﻛﻠﺴﻮن اول ﻛﺪاﻳﻪ

Gəlsin görəyim nədir müradı,

ﻛﻠﺴﻮن ﻛﻮرﻳﻢ ﻧﺪر ﻣﺮادي

Yoqdur əbəs ağlamaqda dadı.

 آﻏﻼﻣﻘﺪه دادي1ﻳﻮﻗﺪر ﻋﺒﺲ

Gəldilər ana dedilər ey pir,
Xanım səni gəl ki, köşkə istir.
Çün şeyxi yuxarıya buyurdı,
Ləbeyk dedi ayağa durdı.
Cananına qarşı vardı sərməst,

ﻛﻠﺪﻳﻠﺮ آﻧﻜﺎ دﻳﺪﻳﻠﺮ اي ﭘﻴﺮ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻨﻲ ﻛﻠﻜﻲ ﻛﻮﺷﻜﻪ اﺳﺘﻴﺮ
ﭼﻮن ﺷﻴﺨﻲ ﻳﻮﺧﺎروﻳﻪ ﺑﻮﻳﻮردي
ﻟﺒﻴﻚ دﻳﺪي اﻏﺎﻳﻪ دوردي
ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﻪ ﻗﺎرﺷﻮ واردي ﺳﺮﻣﺴﺖ
. بو سؤزون ايمالسی أليازمادا بئله دير.١

٤٦

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

اﻛﺮاﻣﻠﻪ ﻗﻮﻳﺪي ﻛﻮﻛﺴﻨﻪ دﺳﺖ

İkram ilə qoydu köksünə dəst.

ﻛﻮردي ﺻﻨﻤﻨﻚ او ﻧﺎز و ﻧﻮﺷﻲ

Gördü sənəmin o nazü nuşi,

ﺷﻴﺨﻨﻚ ﻳﻨﻪ ﻛﻴﺘﺪي ﻋﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻲ

Şeyxin yenə getdi əqlü huşi.

ﻋﻘﻞ اﻳﺘﻤﺪي ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺷﻴﺦ ﻳﺎري

Əql etmədi çünki şeyxə yarı,
Qalmadı əlində ixtiyarı.

ﻗﺎﻟﻤﺎدي اﻟﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎري
ﺳﺮﻣﺴﺖ اوﻛﻨﺪه دوﺷﺪي ﺑﺮﺧﺎك

Sərməst önündə düşdi bər xak,

ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪه ﻫﻮش و ادراك

Qalmadı başında huşü idrak.

ﻗﻴﺰﺑﺎﺧﺪي ﺑﻮﺣﺎﻟﻪ اوﻟﺪي ﺣﻴﺮان

Qız baxdı bu hala, oldu heyran,
Cigəri anın çün oldu büryan.

ﺟﻴﻜﺮي آﻧﻨﻜﭽﻮن اول ﺑﺮﻳﺎن
دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻮﻟﻪ دﻳﺪي ﺑﻮ ﻳﺎ ﻣﺴﺖ
ﻛﻴﻢ اوﻟﺪي ﺑﻮﻳﺮده ﺑﻮﻳﻠﻪ ﭘﺎﺑﺴﺖ
ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﺷﻪ ﻛﻠﺪي

?Divanə mola, dedi, bu ya məst
Kim oldu bu yerdə böylə pabəst.
Bir neçə zamandan huşa gəldi,
Canı bədənində cuşa gəldi.

ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﻧﻴﻨﺪه ﺟﻮﺷﻪ ﻛﻠﺪي
1

Sıçradı yenə ayağa durdı,

اول ﻛﻌﺒﺔ ﻣﻘﺼﺪه ﻳﻮز اوردي

Ol kəbeyi-məqsədə yüz urdı.

ﺳﺠﺮه دي ﻳﻨﻪ اﻏﺎﻳﻪ دوردي
ﻗﻴﺰ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﻴﻨﻪ آب وﻳﺮدي

ﺑﺮ ﺧﻮش ﺳﻮز اﻳﻠﻪ ﺧﻄﺎب وﻳﺮدي
ﻛﻴﻢ ﺳﻴﺰ دﻳﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ آدﻧﻜﻮز ﻧﻪ

Qız ləli-ləbinə ab verdi,
Bir xoş söz ilə xitab verdi.
?Kimsiz, dedi, söylə adınız nə

ﻛﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻴﺰك ﻣﺮادﻧﻜﻮز ﻧﻪ

?Kim munda sizin muradınız nə

دﻳﺮﻟﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻛﻮن ﺳﻨﻲ ﺑﻮ ﻛﻮده

Derlər neçə gün səni bu kudə,

ﻫﺎ ﺑﻴﻠﻪ ﻓﻐﺎن ﻫﺎ و ﻫﻮده
آﭘﺎردي ﺑﻮ ﺳﻮز ﭘﻴﺮﻧﻚ ﻗﺮارﻳﻦ

Ha beylə fəqan havü hudə.
Apardı bu söz pirin qərarın,

 .١أليازمادا ايکی يئرده آياغا دوردی» اغايا دوردی« گئديبدير کی ،دانيشيق ديلين تاثيريدير.

٤٧

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Aldı bu lətafət ixtiyarın.
Çün sövti sözün eşitdi Sənan,

اﻟﺪي ﺑﻮ ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ
ﭼﻮن ﺻﻮت ﺳﻮزﻳﻦ اﺷﻴﺘﺪي ﺻﻨﻌﺎن

Surət kibi qaldı baqa heyran.

ﺻﻮرت ﻛﺒﻲ ﻗﺎﻟﺪي ﺑﺎﻗﻪ ﺣﻴﺮان

Ney taqət ana ki, deyə razın,

ﻧﻲ ﻃﺎﻗﺖ آﻧﻜﺎ ﻛﻪ دﻳﻪ رازﻳﻦ

Ərz edə könüldəki niyazın.

ﻋﺮض اﻳﺪه ﻛﻮﻧﻜﻠﺪه ﻛﻲ ﻧﻴﺎزﻳﻦ

Bir neçə zamandan ol diləfkar,

ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎﻧﺪن اول دل اﻓﻜﺎر

Göftarə gətirdi nitq naçar.

ﻛﻔﺘﺎره ﻛﺘﻮردي ﻧﻄﻖ ﻧﺎﭼﺎر

Aydur ana: ey şəhi lətafət,

اﻳﺪور اﻧﻜﺎ اي ﺷﻬﻲ ﻟﻄﺎﻓﺖ

Həm kişvəri-hüsnə şahi-afət.

ﻫﻢ ﻛﺸﻮر ﺣﺴﻨﻪ ﺷﺎه آﻓﺖ

Mən şeyxi-ğərib, yerim hərəmdə,

ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺮﻳﻢ ﺣﺮﻣﺪه

İzzətdəvü nazü möhtərəmdə.
Eşqin məni qıldı xarü xəzlan,
Dinimni həba , günüm pərişan.

ﻋﺰﺗﺪه و ﻧﺎز و ﻣﺤﺘﺮﻣﺪه
1

ﻋﺸﻘﻨﻚ ﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﺧﺎر و ﺧﺬﻻن
 ﻛﻮﻧﻢ ﭘﺮﻳﺸﺎن2دﻳﻨﻤﻨﻲ ﻫﺒﺎ

Adım hərəm şeyxi Sənan,

آدم ﺣﺮم ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن

Sərdəftər din , əhli Quran.

ﺳﺮدﻓﺘﺮ دﻳﻦ اﻫﻞ ﻗﺮآن

Quranıma qalıb oldu İncil,

ﻗﺮآﻧﻤﻪ ﻗﺎﻟﺐ اوﻟﺪي اﻧﺠﻴﻞ

İslamımı qıldı küfrə təbdil.

اﺳﻼﻣﻤﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﻛﻔﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ

Əqlü xirədü kəmalü idrak,

ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد و ﻛﻤﺎل و ادراك

Elmü hunərü süluki-əflak.

ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ و ﺳﻠﻮك اﻓﻼك

Zöhdü vərəü bəlağətü huş,

 و ﺑﻼﻏﺖ و ﻫﻮش3زﻫﺪ و ورع

Canü dilü səbrü xoşü naxoş.

ﺟﺎن و دل و ﺻﺒﺮ و ﺧﻮش ﻧﺎﺧﻮش
 آشاغی ائنديريلميش، أردمسيز،  گؤمکسيز.١
 عبث،  بيھوده.٢
 مؤمين،  ايمانلی.٣

٤٨

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Bən çümlə verib xəyalın aldım,
Hal ilə bu qilü qalın aldım.

ﺑﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮوب ﺧﻴﺎﻟﻨﻚ آﻟﺪوم
ﺣﺎل اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﻗﻴﻞ و ﻗﺎﻟﻨﻚ آﻟﺪم

Minbəd mənü bu kuyi-yərsa,

ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ و ﺑﻮ ﻛﻮي ﺗﺮﺳﺎ

Sənsiz olamam daxı şəkiba.

ﺳﻨﺴﺰ اوﻻﻣﻢ داﺧﻲ ﺷﻜﻴﺒﺎ

Qız dedi kim, ey rəisi-islam,

ﻗﻴﺰ دﻳﺪي ﻛﻴﻢ اي راﻳﺲ اﺳﻼم

Tərk et bu xəyali olma bədnam.

ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ اوﻟﻤﻪ ﺑﺪﻧﺎم

Bu iş sana layiq olmaz əsla,

ﺑﻮ اﻳﺶ ﺳﻨﻜﺎ ﻻﻳﻖ اوﻟﻤﺰ اﺻﻼ

Məskən qılasan kənisi-tərsa.

 ﺗﺮﺳﺎ1ﻣﺴﻜﻦ ﻗﻼﺳﻦ ﻛﻨﻴﺲ

Yetməz sana nəsnə bu cəfadan.

ﻳﺘﻤﺰ ﺳﻨﻜﺎ ﻧﺴﻨﻪ ﺑﻮ ﺟﻔﺎدن

Şərm eylə bu şəri-Mustafadan.

ﺷﺮم اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﺷﺮع ﻣﺼﻄﻔﻲ دن

Səbr eylə özünə ol xirədmən,

ﺻﺒﺮ اﻳﻠﻪ اوزﻧﻜﺎ اول ﺧﺮدﻣﻨﺪ

Tərsalara olma böylə rişxənd.

ﺗﺮﺳﺎﻟﺮه اوﻟﻤﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ رﻳﺶ ﺧﻨﺪ

Ömr isə arada fani olmuş,
Qəbr ilə kəfən zamanı olmuş.

 ﻓﺎﻧﻲ اوﻟﻤﺶ2ﻋﻤﺮ اﻳﺴﻪ اراده
ﻗﺒﺮ اﻳﻠﻪ ﻛﻔﻦ زﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻤﺶ

Şimdən gerü qəbr firkin ey pir,

ﺷﻤﺪن ﻛﺮو ﻗﺒﺮ ﻓﻜﺮﻳﻦ اي ﭘﻴﺮ

Tərk et bu həvavü eşqi-təsir.

ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ ﻫﻮا و ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ

Aşiqliq işi sənə nə layiq
Divanə deyir sənə xəlayiq.
Tərk etmə dinivi olma tərsa,
Aql....

........ .....

ﻋﺎﺷﻘﻠﻖ اﻳﺸﻲ ﺳﻨﻜﺎ ﻧﻪ ﻻﻳﻖ
دﻳﻮاﻧﻪ دﻳﻴﺮ ﺳﻨﻜﺎ ﺧﻼﻳﻖ
ﺗﺮك اﻳﺘﻤﻪ دﻳﻨﻜﻮي اوﻟﻤﻪ ﺗﺮﺳﺎ
..... ﻋﻘﻞ

Tərk eylə bu eşqü bu xəyali,

ﺗﺮك اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﻋﺸﻖ و ﺑﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ

 کنيسه،  ععيبادت يئری.١
. « اوخوموشدورömr ilə iradə »  جمشيدوف بو سؤزو.٢

٤٩

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﺑﻲ وﻗﺖ اﻟﻪ آﻟﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻟﻲ

Bi vaqt ələ alma bir mahalı.

ﺻﻨﻌﺎن دﻳﺪي اي ﻛﻮزم ﭼﺮاﻏﻲ

Sənan dedi ey gözüm çırağı,

1

Gəl mana bu sözlər demə dağı.

ﻛﻞ ﻣﻨﻜﺎ ﺑﻮ ﺳﻮزﻟﺮ دﻳﻤﻪ داﻏﻲ
رﺣﻢ اﻳﺖ ﺑﻮ ﻛﺪاﻳﻪ اﻳﻠﻪ اﺣﺴﺎن

Rəhm et bu gədayə eylə ehsan,

ﻳﻮﺧﺪور ﺑﻮ ﺧﻴﺎﻟﻪ داﺧﻲ درﻣﺎن

Yoxdur bu xəyalə daxı dərman.
Mehmanına xoş riayət eylə,

ﻣﻬﻤﺎﻧﻨﻜﺎ ﺧﻮش رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻠﻪ

Feyzi-nəzərin riayət eylə.

ﻓﻴﺾ ﻧﻈﺮﻧﻚ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻠﻪ

Tərkin bu xəyalin , etmə əndiş,

ﺗﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮ ﺧﻴﺎﻟﻨﻚ اﻳﺘﻤﻪ اﻧﺪﻳﺶ
ﺑﻲ وﻋﻆ و ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻳﻠﻪ 2ﺑﻮ اﻳﺶ

Bi vəzü nəsihət eylə bu iş.

ﺑﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮ ﻳﻮل ﺑﻮ آﺳﺘﺎﻧﻚ

Bu eşq , bu yol , bu astanın,

ﺑﻮ ﻛﻴﺶ و ﺑﺖ ﻣﻲ و ﻣﻐﺎﻧﻨﻚ

Bu kişü bütü meyi-müğanın.

ﺗﺎ اوﻟﻤﻴﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎك ﺑﻲ ﺟﺎن

Ta olmaya cism xaki-bican,

ﺗﺮك ره ﻋﺸﻘﻪ ﻳﻮﺧﺪور اﻣﻜﺎن

Tərki rəhi-eşqə yoxdur imkan.

******
داﺧﻲ ﺗﺮك اﻳﻠﻤﺰﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻨﻲ رﺳﻮا اوﻟﻮرم
ﺳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ ﺳﻦ ﻣﻦ داﺧﻲ ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮرم
ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻣﺪت ﺣﺮم ﻛﻌﺒﺪه زﻫﺪ اوﻟﺪي ورع
ﺧﺎدم و ﻣﻲ ﻛﻴﺪه و ﻛﻠﺐ ﻛﻠﻴﺴﺎ اوﻟﻮرم
ﻛﺮدﻛﺎرﻣﻨﻲ ﭘﺮﺳﺖ اﻳﻠﻤﺸﻢ ﻣﻮﻧﺠﻪ زﻣﺎن
ﺑﺖ اوﻛﻨﺪه ﻣﻲ اﻳﭽﻮب رﻧﺪ ﻣﺒﺮا اوﻟﻮرم

 .١داھا  .گؤرونور بورادا قافيه اوجباتيندان »داخی« سؤزو بئله اولموشدور.
 .٢جمشيدوف بو سؤزو »  « iləاوخوموشدور.

٥٠

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﻏﺮض از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﺒﺮاﻳﻤﺶ
 اوﻟﻮرم1ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻮي ﺧﺮاﺑﺎت و ﺟﻠﻴﺴﺎ
ﺷﻴﺦ دﻳﺮم اوزوﻣﻲ اﻳﻠﺮدم ﻧﻔﺲ ﻏﺮور
ﺑﻮ ﻏﺮوري ﺑﺮﻗﻮب ﺑﻲ ﺳﺮ و ﺑﻲ ﭘﺎ اوﻟﻮرم
اﻳﻠﺪم ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ ﻏﻮاص اوﻟﻮب دري ﻃﻠﺐ
ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪوم آﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ درﻳﺎ اوﻟﻮرم
ﺟﻔﺎ.................

...........................

ﺑﺮ زﻣﺎن دﻟﺒﺮ رﻋﻨﺎﻳﻪ دل آﺳﺎ اوﻟﻮرم
Daxı tərk eyləməzin bən səni rüsva oluram,
Sən ki, tərsa beçəsən mən daxı tərsa oluram.
Munca müddət hərəmi-kəbədə zöhd oludu vərə,
Xadimi meykədəvü kəlbi-kəlisa oluram.
Kirdigarımnı pərəst eyləmişəm munca zəman,
Büt önündə mey içib rindi-mübərra oluram.
Qərəz əz məscidü meyxanəhəmin dilbərimiş,
Sakini-kuyi-xərabatü cəlisa oluram.
Şeyxi derdim özümü eylər idim nəfsə qürur,
Bu qüruri buraqub bisərü bipa oluram.
Eylədim munca ki, qəvvas olub dürri tələb,
Çün ki, buldum anı mən, talibi-dərya oluram.
……………………………………..cəfa
Bir zaman dilbəri-rənayə dilasa oluram.

. گؤرونور بورادا لھجه فورماسی تاثيرسيز اولماييبدير.  کليسا.١

٥١

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

******
وﻳﺮﻛﻞ ﻣﻨﻜﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﻳﻨﻜﺪن ﺟﺎم

Vergil mənə saqi yenidən1 cam,

ﻣﻲ ﻳﻨﻜﻠﻪ ﻛﻠﺪي ﻳﻨﻜﻲ اﻳﺎم اﻳﺎم

Meyinlə2 gəldi yeni əyam-əyam.
Dimağımı tərü tazə eylə-eylə,

دﻳﻤﺎﻏﻤﻲ ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﻳﻠﻪ اﻳﻠﻪ
ﺻﻮﺗﻤﻨﻲ 3ﺑﻠﻨﺪ آوازه اﻳﻠﻪ اﻳﻠﻪ

Sovtımnı bülənd avazə eylə-eylə.
Gör dövri-zəmanın inqilabın,

ﻛﻮر دور زﻣﺎﻧﻨﻚ اﻧﻘﻼﺑﻴﻦ
درج اﻳﻠﻪ اوزﻧﻜﺎ ﺑﻮ ﺣﺴﺎﺑﻴﻦ

Dərc eylə özünə bu hesabın.

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎي ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز

Əfsanə nümayi qissəpərdaz,
Bu qissəni böylə verdi pərvaz.

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ وﻳﺮدي ﭘﺮواز

İslamı bulanda küfri-nüsrət

اﺳﻼم ﺑﻮﻻﻧﺪه ﻛﻔﺮ ﻧﺼﺮت
ﺑﻮ ﻟﺤﻈﻪ وﻳﺮورﻣﻲ داﺣﻲ ﻓﺮﺻﺖ

Bu ləhzə verərmi dahı fürsət.
Döndi yenə şeyx aydur ey pir,

دوﻧﺪي ﻳﻨﻪ ﺷﻴﺦ اﻳﺪور اي ﭘﻴﺮ
ﭼﻮن اوﻟﻤﺎدي ﺳﻨﻜﺎ ﭼﺎر و ﺗﺪﺑﻴﺮ

Çün olmadı sənə çarü tədbir.

ﺗﺮك اﻳﻠﻤﺪوك ﺑﻮ راه ﺳﻮدا

Tərk eyləmədin bu rahi-sevda

دﻳﺮﺳﻨﻚ اوﻟﻮرام ﻳﻮﻟﻨﻜﺪه ﺗﺮﺳﺎ

?Dersən oluram yolunda tərsa

ﻋﺸﻖ ﻳﻮﻟﻲ ﻳﻤﺎﻟﻮﺟﻪ ﻳﻮﻟﺪور اي ﻳﺎر Eçq yolu yamalıca yoldur ey yar,
Məşüqə nə dersə eylə iqrar.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻧﻪ دﻳﺮﺳﻪ اﻳﻠﻪ اﻗﺮار
1

Bu yolda edərsən üç iş,

ﺑﻮ ﻳﻮﻟﺪه ﻗﺒﻮل اﻳﺪرﺳﻦ اوچ اﻳﺶ
اﻳﺘﻤﻪ داﺧﻲ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺎل اﻧﺪﻳﺶ
ﺗﺎ ﻛﻴﻢ اوﻻﺳﻦ ﺑﻨﻤﻠﻪ ﻳﻜﺮﻧﻚ

Etmə daxı heç xəyalə əndiş.
Ta kim olasan bənimlə yekrəng,

 .١جمشيدوف بو سؤزو »  « yegidənاوخوموشدور.
 .٢جمشيدوف بو سؤزو »  « meyingiləاوخوموشدور.
 .٣سسيمی  ،سؤزومو
 .١عطار أثرينده دئيير  :گفت دختر گر تو ھستی مردکار

چار کارت کرد بايد اختيار.

٥٢

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺻﺎف اوﻻ ﺑﻮ ﻳﻮﻟﺪه ﻗﺎﻟﻤﻴﻪ ژﻧﻚ

Saf ola bu yolda qalmaya jəng.

ﻗﻴﻞ ﺳﺠﺪه ﺑﺘﻪ و ﺑﺎﻏﻼ ذي اﻟﻨﺎر

Qıl səcdə bütü bağla zünnar,
Tərsalığa eylə xoşca iqrar.

ﺗﺮﺳﺎﻟﻐﻪ اﻳﻠﻪ ﺧﻮﺷﺠﻪ اﻗﺮار

Bütxanaya gir şərabi qıl nuş,

ﺑﺘﺨﺎﻧﻴﻪ ﻛﻴﺮ ﺷﺮاﺑﻲ ﻗﻴﻞ ﻧﻮش

İslami-təriqi qıl fəramuş.

اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﺼﺤﻔﻲ اوزﻧﻚ ﺳﺎل اوده ﻳﺎﻧﺪور

Müshəfi özün sal oda yandır,
Bu diqqət ilə bəni inandır.

ﺑﻮ دﻗﺖ اﻳﻠﻪ ﺑﻨﻲ اﻳﻨﺎﻧﺪور
ﺗﺎ ﻛﻴﻢ ﺳﻨﻜﺎ اوﻟﻪ ﺳﻮدﻛﻮﻧﻚ ﻳﺎر

Ta kim sənə ola sevdigin yar,
Məşüqə

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ .........................
ﭼﻮن ﺷﻴﺦ اﺷﺘﺪي اول ﺧﻄﺎﺑﻲ

Çün şeyx eşitdi ol xitabi,

ﺑﻠﻤﺎدي اﻳﺸﻨﻚ ﻧﺪور ﺻﻮاﺑﻲ

Bilmədi işin nədir səvabi.
Qaldı mütəhəyyirü pərişan,

ﻗﺎﻟﺪي ﻣﺘﺤﻴﺮ و ﭘﺮﻳﺸﺎن

Bir dəm baqa qaldı lal, heyran.

ﺑﺮ دم ﺑﺎﻗﻪ ﻗﺎﻟﺪي ﻻل ﺣﻴﺮان
ﺻﻨﻜﺮه دﻳﺪي اي ﻛﻮﻧﻜﻞ ﻗﺮاري

Sonra dedi ey könül qərari,
aldın çü ənani ixtiyari.

اﻟﺪﻧﻚ ﭼﻮ ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎري
ﻣﻲ اﻳﭽﻤﻚ و ﺧﺎﭼﻪ ﺳﺠﺪه ﻗﻠﻤﻚ

Mey içməkü xaça səcdə qılmək,
Zünnari bülənddə dirə varmək.

ذي اﻟﻨﺎر ﺑﻠﻨﺪه دﻳﺮه وارﻣﻚ
ﺑﻮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺪم 1اوﻛﻨﺪه اي ﻣﺎه

Bu çümlə edim önündə ey mah,

ﻫﺮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺴﻨﻚ اﻳﺪر ﺑﻮ ﻛﻤﺮاه

Hər nə ki, desən edər bu gümrah.

ﺣﻖ ﻣﺼﺤﻔﻲ اوده اﻳﺘﻤﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ

Həqq müshəfi oda etmə təklif,

ﻫﺮﻛﻴﻢ اﻳﺪر ﺣﻖ ﻛﻼﻣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻒ

2

Hər kim edər həqq kəlami təşrif.

 .١جمشيدوف بو سؤزو » « idimکيمی اوخووموشدور.
 .٢اوجا توتماق  ،جؤرمت ائتمک ؛ اوجا  ،يوکسک

٥٣

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Qız daxı qənaət etdi iqdam,

ﻗﻴﺰ داﺧﻲ ﻗﻨﺎﻋﺖ اﻳﺘﺪي اﻗﺪام

Etmədi kəlamə dahı ibram.

اﻳﺘﻤﺪي ﻛﻼﻣﻪ داﺣﻲ اﺑﺮام

Xuddamə buyurdu ol güləndam,

ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻮﻳﻮردي اول ﻛﻞ اﻧﺪام

Bir cami-şərab ver degil xam.

ﺑﺮ ﺟﺎم ﺷﺮاب وﻳﺮ دﻛﻞ ﺧﺎم

Öz nazik əlilə sundu anı,

اوز ﻧﺎزك اﻟﻴﻠﻪ ﺻﻮﻧﺪي آﻧﻲ

Şeyxın anın ilə aldı canın.

ﺷﻴﺨﻨﻚ آﻧﻨﻚ اﻳﻠﻪ آﻟﺪي ﺟﺎﻧﻲ

Şeyx aldı əlindən eylədi nuş,
Oldu çü bu eşqi-məsti sərxoş.

ﺷﻴﺦ آﻟﺪي اﻟﻨﺪن اﻳﻠﺪي ﻧﻮش
اوﻟﺪي ﭼﻮ ﺑﻮ ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺘﻲ ﺳﺮﺧﻮش

Bütxanəyə aldı girdi zünnar,

ﺑﺘﺨﺎﻧﻴﻪ آﻟﺪي ﻛﺮدي ذي اﻟﻨﺎر

Baqladı belinə qıldı iqrar.

ﺑﺎﻏﻼدي ﺑﻴﻠﻨﻪ ﻗﻴﻠﺪي اﻗﺮار

Müshəfi gətirdi oda saldı,

ﻣﺼﺤﻔﻲ ﻛﺘﻮردي اوده ﺳﺎﻟﺪي

Gəldi büt önündə səcdə qıldı.

ﻛﻠﺪي ﺑﺖ اوﻛﻨﺪه ﺳﺠﺪه ﻗﻴﻠﺪي

Mülhədlığa kibri-əhli tövhid,

ﻣﻠﺤﺪ ﻟﻐﻪ ﻛﺒﺮ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ

İslam kəlamdan oldu təcrid.

1

اﺳﻼم ﻛﻼﻣﺪن اوﻟﺪي ﺗﺠﺮﻳﺪ

İslam dinində hər nə kim var,

اﺳﻼم دﻳﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﻧﻪ ﻛﻴﻢ وار

Andan bəri oldu, qaldı naçar.

آﻧﺪن ﺑﺮي اوﻟﺪي ﻗﺎﻟﺪي ﻧﺎﭼﺎر

vardı dirə

 واردي دﻳﺮه..... ....................

Tərsabeçələr yığıldı seyrə.

ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ ﻟﺮ ﻳﻐﻠﺪي ﺳﻴﺮه

Qıldı yenə səcdə oldu kafir,

ﻗﻴﻠﺪي ﻳﻨﻪ ﺳﺠﺪه اوﻟﺪي ﻛﺎﻓﺮ

Həm piri-müğanə xoş mucavir.

ﻫﻢ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﻣﺠﺎور

******

 آيری،  اوزاق.١

٥٤

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﻗﻴﻠﺪي ﺗﺮﺳﺎ اي ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮدﻟﺒﺮ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻨﻲ
ﺻﺒﺮﻣﻲ آﻟﺪي اﻟﻤﺪن اﻳﻠﺪي رﺳﻮا ﺑﻨﻲ
ﺑﻮي ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻛﺎﻛﻠﻲ ﺑﻮﻳﻨﻤﻐﻪ ذي اﻟﻨﺎر اوﻟﺪي
ﺑﺮﺳﻴﻪ آﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﺪي زﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮﺳﺎ ﻣﻨﻲ
دﻳﻨﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮع اﻟﻤﺪن آﻟﺪي اول ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ
ﻛﻮرﺳﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ دﻳﻤﺰ اﺻﻼ ﻣﻨﻲ
ﻋﺸﻖ ﺳﻮداﺳﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻮدا وﻟﻲ ﺳﻮد اﻳﻠﺪم
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮداﻣﻨﻲ ﺣﺴﺎدت ﻗﻠﺪي دل ﺳﻮدا ﺑﻨﻲ
ﻣﻬﺮ اﻳﻠﻪ ﺻﺎﻟﺪي ﻣﻜﺮ اول ﺷﻪ ﺑﻮ رﺳﻮاﻳﻪ ﻧﻈﺮ
اول ﺟﻬﺘﺪن ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻣﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺮوا ﻣﻨﻲ
ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ و دل ﺧﺎﻧﻲ ادراك و ﻓﻀﻞ ﺻﺒﺮ اوﻛﻮش
ﻗﺎﻣﻮدن ﻗﻠﺪي ﺑﺮي اول ﺷﻮخ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻨﻲ
ﺑﻮﻟﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ رﻧﺠﻴﺎ ﻳﺎري ﺑﻠﻮﻧﻚ وﺻﻞ ﺣﺒﻴﺐ
ﻛﻴﻢ ﻳﺨﺎرﻻ ﺑﻠﻤﺸﻢ ﺑﻮ ﻛﻔﺮ اﻳﻠﻪ ﻓﺮدا ﻣﻨﻲ
Qıldı Tərsa ey xoşa bir dilbəri tərsa bəni,
Səbrimi aldı əlimdən eylədi rüsva bəni.
buyi mişkin kakili boynumğa zünnar oldu,
Bir siyəh ayinə saldı zülfi-kafərsa məni.
Dinimni bir növ əlimdən aldı ol tərsabeçə,
Görsə hər kafir müsəlmanəm deməz əsla məni.
Eşq sovdasında bir sovda vəli sud eylədim,
Çümlə sovdamnı hisadət qıldı dili-sovda bəni.
Mehr ilə saldı məgər ol şəh bu rüsvayə nəzər,
Ol cəhətdən qıldı böylə məstü napərva məni.

٥٥

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Əqlü dinü dil xanı,idraki-fəzlü səbr üküş,
Qamudan qıldı bəri ol şüxi-bihəmta məni.
Bulsa mümkün Rənciya yarı , bilin vəsli-həbib.
Kim yıxarla, bilmişəm bu küfr ilə fərda məni.

******
Qız yanına gəldi şeyx sərməst.

ﻗﻴﺰ ﻳﺎﻧﻴﻨﻪ ﻛﻠﺪي ﺷﻴﺦ ﺳﺮﻣﺴﺖ

Zənciri-məhəbbətində paybəst.

زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺒﺘﻴﻨﺪه ﭘﺎﺑﺴﺖ

Əl küksünə qoydu durdu qarşu.

ال ﻛﻮﻛﺴﻨﻪ ﻗﻮﻳﺪي دوردي ﻗﺮﺷﻮ

Daxı nədir əmrin ey səmənbu.

داﺧﻲ ﻧﺪر اﻣﺮﻧﻚ اي ﺳﻤﻦ ﺑﻮ

Aydır: nə deyirsən ey vəfadar.

اﻳﺪور ﻧﺪﻳﺮﺳﻦ اي وﻓﺎدار

Əmrin bəri oldu hər nə kim var.

اﻣﺮﻧﻚ ﺑﺮي اوﻟﺪي ﻫﺮ ﻧﻪ ﻛﻴﻢ وار

Rəhm et məni dilfikarə imdi,

رﺣﻢ اﻳﺖ ﻣﻨﻲ دﻟﻔﻜﺎره اﻳﻤﺪي

Vəslin bilə eylə çarə imdi.

وﺻﻠﻨﻚ ﺑﻠﻪ اﻳﻠﻪ ﭼﺎره اﻳﻤﺪي

Dindən bəri eylədin bəni sən,

دﻳﻨﺪن ﺑﺮي اﻳﻠﺪوك ﺑﻨﻲ ﺳﻦ

Ərzinə geyayəm..........
Hökmün məni qıldı çünki pamal,
Gəl ,lütf ilə bari, bir əlim al.
Yoxdur daxı məndə səbrü taqət,
Getmişdi əldən istitaət.

.......... ﻋﺮﺿﻨﻪ ﻛﺪاﻳﻢ
ﺣﻜﻤﻚ ﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘﺎﻣﺎل
ﻛﻞ ﻟﻄﻒ اﻳﻠﻪ ﺑﺎري ﺑﺮ اﻟﻢ آل
ﻳﻮﺧﺪور داﺧﻲ ﻣﻨﺪه ﺻﺒﺮه ﻃﺎﻗﺖ
ﻛﺘﻤﺸﺪي اﻟﺪن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

Daxı nədir eylə buyruq imdi.

داﺧﻲ ﻧﺪور اﻳﻠﻪ ﺑﻮﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

Qalmadı bəhanə ayruq imdi.

ﻗﺎﻟﻤﺪي ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

Qız aydır ana kim ey vəfadar,

ﻗﻴﺰ اﻳﺪور آﻧﻜﺎ ﻛﻴﻢ اي وﻓﺎدار

Dinlə ki, arada bir də söz var.

دﻳﻨﻜﻠﻪ ﻛﻪ اراده ﺑﺮ ده ﺳﻮز وار

٥٦

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Mən sahibi-cahü sən gədasən,

ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه و ﺳﻦ ﻛﺪاﺳﻦ

Həm malü mədarə binəvasən.

ﻫﻢ ﻣﺎل و ﻣﺪاره ﺑﻲ ﻧﻮاﺳﻦ
1

Mən əhli-nəsəb , sən əhli-iflas.

ﻣﻦ اﻫﻞ ﻧﺴﺐ ﺳﻦ اﻫﻞ اﻓﻼس

Yoq səndə zərü mətaü əcnas.

ﻳﻮق ﺳﻨﺪه زر و ﻣﺘﺎع و اﺟﻨﺎس

Mehrimğə gərək yuk ilə altun,

ﻣﻬﺮﻣﻐﻪ ﻛﺮك ﻳﻮك اﻳﻠﻪ آﻟﺘﻮن

Əsbabü mətaü durrü məknun.

اﺳﺒﺎب و ﻣﺘﺎع و در و ﻣﻜﻨﻮن

Çün səndə degil bu istiqamət,

ﭼﻮن ﺳﻨﺪه دوﻛﻮل ﺑﻮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

Muzdurluqa bari qıl qənaət.

ﻣﺰدرﻟﻐﻪ ﺑﺎري ﻗﻴﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖ

Artıq deməyim bir ildə bari,

ارﺗﻮق دﻳﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻠﺪه ﺑﺎري
 اﻳﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺎري2ﺧﻨﺰرﻣﻲ

Xınzırmı eylə hifz bari.
Bir yil bu davara gəlləban ol,

ﺑﺮ ﻳﻞ ﺑﻮ دواره ﻛﻠﻪ ﺑﺎن اول

Bir xoşca gün anı sürücüvan ol. ﺑﺮ ﺧﻮﺷﺠﻪ ﻛﻮن آﻧﻲ ﺳﺮﺟﻮان اول
1

Cananı dilərsən eylə xidmət,

ﺟﺎﻧﺎﻧﻲ دﻳﻠﺮﺳﻦ اﻳﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ

Həml ilə cəfavü covrü möhnət.

ﺣﻤﻞ اﻳﻠﻪ ﺟﻔﺎ و ﺟﻮر و ﻣﺤﻨﺖ

Ver badəvü baxma dövri çərxə,

وﻳﺮ ﺑﺎده و ﺑﺎﺧﻤﻪ دور ﭼﺮﺧﻪ

Payəndə degil ki, vermə ərxə.
Gör dövri-zəmanə neyləməkdə,

ﭘﺎﻳﻨﺪه دوﻛﻞ ﻛﻪ وﻳﺮﻣﻪ ارﺧﻪ
ﻛﻮر دور زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻠﻤﻜﺪه

Şeyxi-hərəmi səg eyləməkdə.

ﺷﻴﺦ ﺣﺮﻣﻲ ﺳﻚ اﻳﻠﻤﻜﺪه

Xınzir sənin bu nəfsin-dunun,

ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺳﻜﻚ ﺑﻮ ﻧﻔﺲ دوﻧﻨﻚ

Otlaqları mərtəi dövrün.
Xınzirdurur bu nəfsi-murdar,

اوﺗﻼﻗﻠﺮي ﻣﺮﺗﻊ دورﻧﻚ
ﺧﻨﺰﻳﺮ دورور ﺑﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺮدار

 کيمسه سيز،  يوخسول.١
 دونوز.٢
. آنجاق معناسی آيدين دئييل،« اوخوموشدورsərcəvan جمشيدوف بو سؤزو » سرجوان.١

٥٧

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Xınzirini tanı ol xəbərdar.

ﺧﻨﺰﻳﺮﻧﻜﻲ ﺗﺎﻧﻲ اول ﺧﺒﺮدار

Əvvəl tanı sən bu nəfsi-xınzir,

اول ﺗﺎﻧﻲ ﺳﻦ ﺑﻮ ﻧﻔﺲ ﺧﻨﺰﻳﺮ

Ol sonra bu kimiyaya iksir.

اول ﺻﻨﻜﺮه ﺑﻮ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻪ اﻛﺴﻴﺮ

Tərsa qapısında sanma ol pir,

ﺗﺮﺳﺎ ﻗﺎﭘﻮﺳﻨﺪه ﺻﺎﻧﻤﻪ اول ﭘﻴﺮ

Tərsa olub anda gördü xınzir.

ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮب آﻧﺪه ﻛﻮردي ﺧﻨﺰﻳﺮ
1

Nəfsində anın var idi bir xam,

ﻧﻔﺴﻨﺪه آﻧﻚ وار اﻳﺪي ﺑﺮ ﺧﺎم

Ol xamlıq anı qıldı bədnam.

اول ﺧﺎم ﻟﻮق آﻧﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﺑﺪﻧﺎم

Ol nəfsini güddü oldı qabil,

اول ﻧﻔﺴﻨﻲ ﻛﻮدي اوﻟﺪي ﻗﺎﺑﻞ

Nəfsin tanıdı və oldı kamil.

ﻧﻔﺴﻴﻦ ﺗﺎﻧﻴﺪي و اوﻟﺪي ﻛﺎﻣﻞ

Olmuşdu hərəmdə nəfsə məğrur,
Ol qurrəluq ilə oldu məqhur.

اوﻟﻤﺸﺪي ﺣﺮﻣﺪه ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻐﺮور
1

اول ﻏﺮه ﻟﻮق اﻳﻠﻪ اوﻟﺪي ﻣﻘﻬﻮر

Urdı həqq anı ayağa saldı,

اوردي ﺣﻖ آﻧﻲ اﻳﺎﻏﻪ ﺻﺎﻟﺪي

Bir neçə zaman irağa saldı.

ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎن اﻳﺮاﻗﻪ ﺻﺎﻟﺪي

Ta pak ola nəfsi kibrü qəldən,

ﺗﺎ ﭘﺎك اوﻟﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﺒﺮ و ﻏﻠﺪن

Ləzzət görə qıldığı əməldən.

ﻟﺬت ﻛﻮره ﻗﻴﻠﺪوﻏﻲ ﻋﻤﻠﺪن

Ey nəfsə qurur edən nədirsiz,

اي ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮور اﻳﺪن ﻧﺪﻳﺮﺳﻴﺰ

Əhvali-zəmanədən xəbərsiz.

اﺣﻮال زﻣﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮﺳﻴﺰ

Olmaq diləsən qəbuli dərgah,

اوﻟﻤﻚ دﻳﻠﻪ ﺳﻨﻚ ﻗﺒﻮل درﻛﺎه

Bil nəfsini, olma böylə gümrah.

ﺑﻴﻞ ﻧﻔﺴﻨﻜﻲ اوﻟﻤﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻛﻤﺮاه

Görməzmi səni rəsuli-əfzəl,

ﻛﻮرﻣﺰ ﻣﻲ ﺳﻨﻲ رﺳﻮل اﻓﻀﻞ

Nəfsin bilişin büyürdi əvvəl.

ﻧﻔﺴﻨﻚ ﺑﻠﺸﻴﻦ ﺑﻴﻮردي اول
 چاتمامازليق.١
 آياغا سالميش،  أزيلميش.١

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Nəfsini bilü sonra həqqi bildir,
Nəfsini tanımayan oldı kafər.

٥٨
ﻧﻔﺴﻨﻚ ﺑﻴﻞ و ﺻﻨﻜﺮه ﺣﻘﻲ ﺑﻴﻞ دﻳﺮ
ﻧﻔﺴﻴﻦ ﺗﺎﻧﻴﻤﻴﻦ اوﻟﺪي ﻛﺎﻓﺮ

Söz mədəni sirri-gövhərəfşan,

ﺮ ﻛﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎنﺳﻮز ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳ

Birdən bilə qıldı nəzmi-dəstan.

ﺑﻴﺮدن ﺑﻴﻠﻪ ﻗﻠﺪي ﻧﻈﻢ دﺳﺘﺎن

Şeyx aldı ələ əsavü naqus,
Əldən yerə saldı arü namus.
Xınzirlərini gəllə etdi,
Otlaqlarına vü aldı getdi.

ﺷﻴﺦ اﻟﺪي اﻟﻪ ﻋﺼﺎ و ﻧﺎﻗﻮص
اﻟﺪن ﻳﺮه ﺳﺎﻟﺪي ﻋﺎر و ﻧﺎﻣﻮس
ﺧﻨﺰرﻟﺮﻳﻨﻲ ﻛﻠﻪ اﻳﺘﺪي
اوﺗﻼﻗﻼرﻳﻨﻪ و آﻟﺪي ﻛﻴﺘﺪي

Xınziri güdərdi ol dilfikar,

ﺧﻨﺰﻳﺮي ﻛﻮدردي اول دل اﻓﻜﺎر

Eylərdi fəqanü naləvü zar.

اﻳﻠﺮدي ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﻪ و زار

Səhrada keçərdi günü gündüz,
Həmdəmləri , həmzəbanı donuz.

ﺻﺤﺮاده ﻛﭽﺮدي ﻛﻮﻧﻲ ﻛﻮﻧﺪوز
ﻫﻤﺪﻣﻠﺮي ﻫﻢ زﺑﺎن دﻧﻜﻮز

Gecə ki, evə gələrdi ol zar,

ﻛﻴﺠﻪ ﻛﻪ اوه ﻛﻠﻮردي اول زار

Baxmazdı yüzünə ol sitəmkar.

ﺑﺎﺧﻤﺰدي ﻳﻮزﻳﻨﻪ اول ﺳﺘﻤﻜﺎر

Kuyində edərdi sübhədək ah,

ﻛﻮﻳﻨﺪه اﻳﺪردي ﺻﺒﺤﻪ دك آه

Olmazdı nigari andan agah.

اوﻟﻤﺎزدي ﻧﻜﺎري آﻧﺪن آﻛﺎه

Şeyxə yox idi heç iltifatı,

ﺷﻴﺨﻪ ﻳﻮق اﻳﺪي ﻫﻴﭻ اﻟﺘﻔﺎﺗﻲ

Qəsdi bir ihanət idi qatı.

ﻗﺼﺪي ﺑﺮ اﻫﺎﻧﺖ اﻳﺪي ﻗﺎﺗﻲ

Öz dininə bir dəyanət etdi,
İslamə ğərəz əhanət etdi.
Aldırdı dililə anı ol şux,

اوز دﻳﻨﻨﻪ ﺑﺮ دﻳﺎﻧﺖ اﻳﺘﺪي
اﺳﻼﻣﻪ ﻏﺮض اﻫﺎﻧﺖ اﻳﺘﺪي
آﻟﺪردي دل اﻳﻠﻪ آﻧﻲ اول ﺷﻮخ

Bir zərrəcə dildə sevgisi yox.

ﺑﺮ زره ﺟﻪ دﻳﻠﺪه ﺳﻮﻛﻮﺳﻲ ﻳﻮخ

Məkrin nə bilirdi şeyxi-sadə,

ﻣﻜﺮﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﻠﻮردي ﺷﻴﺦ ﺳﺎده

٥٩

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﻛﻮﻧﺪن ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﺧﻮد زﻳﺎده

Gündən-günə eşqi xud ziyadə.

آﻟﻤﺸﺪي ﻗﺮار و ﻋﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻲ

Almışdı qərarü əqlü huşi,

ﺻﺎﻟﻤﺸﺪي ﻫﻮاﻳﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻮﺷﻲ

Salmışdı həvayə səbr quşi.

ﺑﻮ ﺣﺎل اﻳﻠﻪ ﻗﺎﻟﺪي او ﺑﻼﺟﻮ

Bu hal ilə qaldı ol bəlacu,

ﻳﺎراﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻮرﻟﻢ اول ﺳﻮ

Yaranı pəzir görəlim ol su.
Şeyxin hələ qoy bu halı beylə,

ﺷﻴﺨﻨﻚ ﻫﻠﻪ ﻗﻮي ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻠﻪ

Yaranı hərəmdə netdi söylə.

ﻳﺎراﻧﻲ ﺣﺮﻣﺪه ﻧﺘﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ

******
ﭼﻮﻧﻜﻴﻢ ﺣﺮﻣﻪ ﻳﺘﺸﺪي ﻳﺎران
واردي ﺑﻴﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي زار و اﻓﻐﺎن

Çünkim hərəmə yetişdi yaran,
Vardı belə qıldı zarü-əfqan.

ﻗﺎﻟﻤﺸﺪي ﺣﺮﻣﺪه ﻛﻴﻢ ﺧﻠﻴﻔﻪ

Qalmışdı hərəmdə kim xəlifə,

1

Sordu bu dəqiqədən səlifə.

ﺻﻮردي ﺑﻮ دﻗﻴﻘﺪن ﺳﻠﻴﻔﻪ

ﺑﺮ ﺑﺮ ددﻳﻠﺮ ﻧﻪ اوﻟﺪي اﺣﻮال

Bir-bir dedilər nə oldu əhval,

ﺗﺮﺳﺎ ﺑﻴﭽﻪ ﻗﻴﻠﺪي آﻧﻲ ﭘﺎﻣﺎل

Tərsabeçə qıldı anı pamal.

ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ اﺷﺘﺪي اول ﻣﺠﺎور

2

ﻗﺎﺧﻴﺪي ﺑﻮﻻري ﺳﻮﻛﺪي واﻓﺮ
ﻛﻴﻢ ﺳﻔﻠﻪ و ﺧﺎر و دون اﻳﻤﺶ ﺳﻴﺰ
ﺑﻮ ﻳﻮﻟﺪه ﻗﺎﺗﻲ زﺑﻮن اﻳﻤﺶ ﺳﻴﺰ
ﺳﻴﺰ اوﻟﻤﻴﻪ ﺳﻴﺰ اوﻧﻜﺎ ﻣﺘﺎﺑﻊ
ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻠﻪ ﺳﻴﺰ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺿﺎﻳﻊ

 .١کئچميش أحواالتی
 .٢مسجيد يا پير قوللوغچوسو
 .٣آرخاسينجا گئدن  ،مريد اوالن

3

Bu hali eşitdi ol mucavir,
Qaxıdı buları söydi vafir.
Kim süfləvü xarü dun imişsiz,
Bu yolda qatı zəbun imişsiz.
Siz olmıyasız ona mütabe,
Böylə qılasız təriqi-zaye.
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ﺷﻴﺨﻲ اﻳﺪه ﺑﻮﻳﻠﻪ رﺳﻮا

Şeyxi edə böylə rüsva,

اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﻗﻪ اوﻟﻪ ﺗﺮﺳﺎ

İslami buraqa, ola tərsa.

اﻓﺴﻮس ﻛﻪ ﺑﻲ وﻓﺎ اﻳﻤﻴﺶ ﺳﻴﺰ

Əfsus ki, bivəfa imişsiz,

ﺑﻮ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎﺳﺰا اﻳﻤﻴﺶ ﺳﻴﺰ

Bu mənzilə nasiza imişsiz.

اوﻟﺴﻮن ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﺳﺐ

Olsun təriqi heç münasib,

ﭘﻴﺮﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اوﻟﻪ ﻃﺎﻟﺐ

Pirinə müxalif ola talib.

دورﻧﻚ دوﻧﻠﻢ ﻳﻨﻪ اوراﻳﻪ

Durun dönəlim yenə orayə,

وارب ﻳﺘﻪ ﻟﻮم او ﺷﻴﺦ ﺟﺎﻧﻪ

Varıb yetəlim o şeyxi-canə.

دﻳﻨﻤﺰه ﻛﻠﻤﺰ اﻳﺴﻪ اول ﻳﺎر

Dinimizə gəlməz isə ol yar,
Tərsalığa biz edəlim iqrar.

ﺗﺮﺳﺎ ﻟﻐﻪ ﺑﻴﺰ اﻳﺪه ﻟﻮم اﻗﺮار
ﻳﻜﺮﻧﻚ اﻳﺴﻪ داﺧﻲ ﻳﺎره اول ﭘﻴﺮ
ﻳﻜﺮﻧﻚ اوﻻﻟﻮم ﺑﻴﺰ اوﻧﻜﺎ ﺑﺮﺑﺮ

Yekrəng isə daxı yarə ol pir,
Yekrəng olalım biz ona bir-bir.

ﺑﻮ ﻫﻤﺖ اﻳﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ دوردي

Bu himmət ilə xəlifə dürdi,

ﭘﻴﺮ اوﻟﺪوﻏﻲ ﻛﺸﻮره ﻳﻮز اوردي

Pir olduğu kişvərə yüz urdı.
Anınlə belə qoşuldı yaran,

اﻧﻜﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﻗﻮﺷﻮﻟﺪي ﻳﺎران
ارﻣﻦ ﺻﺎروﻳﻪ دوزﻟﺪي ﻳﺎران

Əqsayi-şərifə yetdilər çün,

اﻗﺼﺎي ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺘﺪﻳﻠﺮ ﭼﻮن

Əgləndilər anda bir neçə gün.

اﻛﻠﻨﺪﻳﻠﺮ آﻧﺪه ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻛﻮن
اوﻟﺪﻣﺪه 1ﺑﻮ روزﻛﺎره ﻇﺎﻫﺮ
ﺻﻮم 2آﻧﻨﻚ اﻳﺪي ﺣﺸﺮ آﺧﺮ
ﻗﺪرﻧﻚ ﻃﻠﺒﻨﺪه ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب
 .١اول دمده  ،او زامان
 .٢اوروجلوق  ،اوروج
 .٣قيامت گونو

Ərmən saruya düzüldi yaran.

Ol dəmdə bu ruzigarə zahir,
3

Sum anın idi həşr axir.
Qədrin tələbində çümlə əshab,
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ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﺗﺮك اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﺑﻮ ﺧﺮد 1اﻳﻠﻪ ﺧﻮاب

Tərk eylədilər bu xurd ilə xab.
Ta kim qılalar duayi pirə,

ﺗﺎ ﻛﻴﻢ ﻗﻼﻟﺮ دﻋﺎي ﭘﻴﺮه

İrşad ola həqqdən ol fəqirə.

ارﺷﺎد اوﻟﻪ ﺣﻘﺪن اول ﻓﻘﻴﺮه
اﻗﺼﺎده اوﺗﻮردي اﺟﺘﻜﺎﻓﻪ

Əqsadə oturdı ictikafə,

ﺳﺮﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﻨﺤﻪ ﻳﻪ ﻃﻮاﻓﻪ

Səbərhnə sənhəyə təvafə.

ﻗﺪرﻧﻚ ﻛﻴﺠﻪ ﺳﻨﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎران

Qədrin geçəsində çümlə yaran,

ﻳﻮز ﺗﻮﺗﺪي آﻟﻪ ﻗﻴﻠﺪي اﻓﻐﺎن

Yüz tutdı allaha qıldı əfqan.

زار آﻏﻼدﻳﻠﺮ ﺧﺪاﻳﻪ اوﻟﺪم

Zar aqladılar xudaya ol dəm,

ﻗﺎﻟﺪردي اﻟﻴﻦ دﻋﺎﻳﻪ اوﻟﺪم

Qaldırdı əlin duaya ol dəm.
Söylərdi xəlifə miskin,

ﺳﻮﻳﻠﺮدي ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺴﻜﻴﻦ

Zarilə diyərdi çümlə amin.

زار اﻳﻠﻪ دﻳﺮدي ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻴﻦ

******
اﻟﻬﻲ ﺣﺮﻣﺘﻲ ﻗﺪر و ﺑﺮات و ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﻲ
ﺑﻪ ﺣﻖ روﺿﻪء ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻫﻢ ﻛﻌﺒﻪ و ﺑﻄﺮ
اﻟﻬﻲ ﺣﺮﻣﺘﻲ اﻓﻼك و ﻋﺮش ﻗﺮص ﻛﺮدون
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺪر و ﻣﻌﻤﻮر و ﭼﺮخ ﻛﻮن ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻬﻲ ﺣﺮﻣﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻛﻮﻧﻴﻦ و اﻧﺲ و ﺟﻦ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺘﻲ ﻣﻨﺰﻃﻴﻦ آدم ﺣﻮا
اﻟﻬﻲ ﺣﺮﻣﺘﻲ ﻓﺮدوس و ﻫﻨﺮ ﺣﻮري و ﻗﻠﻤﺎن
ﺑﻪ ﺣﻖ روﺿﻪ رﺿﻮان و ﺧﻠﺪ ﺟﻨﺖ اﻟﻤﺎوي
اﻟﻬـــﻲ ﺣــــﺮﻣﺘﻲ ﻗــــﺮآن ﻗــــﺪر اﻧﺒﻴــﺎ
ﺑـــﻪ ﺣــــﻖ ﻣـﻌﺠـــﺰات ﻓﻴــــﺾ روﻧﻘﻲ ﺑﺮا
 .١يئمک
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اﻟﻬــــﻲ ﺣــــﺮﻣﺘﻲ اﻗﻄــــــﺎب ﺳﻠـــــﻚ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور اﻧﺒﻴﺎ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻠﻪ ﻛﻞ ﭘﻴﺮﻣﻮزه ارﺷﺎد اوﻟﻜﻞ
آﻧﻲ ﻓﻀﻠﻜﻠﻪ دوﻧﺪر دﻳﻨﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎﻛﻞ
İlahi hörməti qədri-bəratü məscidi-əqsa,
Behəqi rövzeyi peyğəmbərü həm kəbeyü butrə.
İlahi hörməti əflakü ərşü qüsi-gərdun.
Behəqi sədrü məmurü çərxi kuni-mafiha.
İlahi hörməti icadi hər küninü insü cin,
Behəqi hörməti mənzətini Adəmü Həva.
İlahi hörməti firdovsü hünəri-huriyü qılman,
Behəqi rövzeyi rizvanü xoldi cənətül-məva.
İlahi hörməti-Quran, qədri ənbiya
Behəqi möcizati- ronəki-bərra.
İlahi, hörməti-əqtab sülki
Behəqi xaceyi-aləm Mohəmməd sərvəri ənbiya.
Hidayət eyləgil pirimizə irşad olgıl,
Anı fəzlinlə döndər dinə böylə qoymqgıl.

******
Əshabi dua çü övcə gəldi,
Dəryayi-əcabə mövcə gəldi.
Rəhm oldu nüzulə şeyxə həqdən,
Qurtardı anı bu aqlamaqdan.

اﺻﺤﺎب دﻋﺎ ﭼﻮ اوﺟﻪ ﻛﻠﺪي
درﻳﺎي اﺟﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻛﻠﺪي
رﺣﻢ اوﻟﺪي ﻧﺰوﻟﻪ ﺷﻴﺨﻪ ﺣﻘﺪن
ﻗﻮرﺗﺎردي آﻧﻲ ﺑﻮ آﻏﻼﻣﻘﺪن

٦٣
Gəl görəli imdi şeyx halı,

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﻛﻞ ﻛﻮرﻟﻲ اﻳﻤﺪي ﺷﻴﺦ ﺣﺎﻟﻲ

Könlündə nədir anın xəyalı.
Bir gün məgər ol könül şikəstə,
Xinzirləri aldı gəldi dəştə.
Bir arq kənari dutdı məskun,
Naqusi çalırdı məstü məhzun.

ﻛﻮﻛﻠﻨﺪه ﻧﺪور آﻧﻚ ﺧﻴﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻛﻮن ﻣﻜﺮ اول ﻛﻮﻧﻜﻞ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺧﻨﺰﻳﺮﻟﺮي آﻟﺪي ﻛﻠﺪي دﺷﺘﻪ
ﺑﺮ آرق ﻛﻨﺎري دوﺗﺪي ﻣﺴﻜﻴﻦ
ﻧﺎﻗﻮﺳﻲ ﭼﺎﻟﻮردي ﻣﺴﺖ و ﻣﺤﺰون

Otlardı donuz həvaləsində,

اوﺗﻼردي دﻧﻜﻮز ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﻨﺪه

Xoşhalü həzinü naləsində.

ﺧﻮش ﺣﺎل و ﺣﺰﻳﻦ و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﻨﺪه

İlhami fəzli-feyzi-yəzdan

اﻟﻬﺎم ﻓﻀﻠﻲ ﻓﻴﺾ و ﻳﺰدان

Qıldı bu xitabi key Sənan,

ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻛﺎي ﺻﻨﻌﺎن

Yetməzmi bu xabü ğəflət ey pir,
Öz halına gəl cəhanə bax pir.
Gör kim bu nə yerdəsən, nə işdə,
Öz halını gör ki, nə rəvişdə.
Göz aç bu cəhanə bir nəzər qıl,
Etmiş əməlinə bir gözər qıl.
Yuxudan oyanmış oldu agah,
Başına dögüb ahü yüz ah.

ﻳﺘﻤﺰﻣﻲ ﺑﻮ ﺧﻮاب و ﻏﻔﻠﺖ اي ﭘﻴﺮ
اوز ﺣﺎﻟﻜﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎق ﭘﻴﺮ
ﻛﻮر ﻛﻴﻢ ﺑﻮ ﻧﻪ ﻳﺮدﺳﻦ ﻧﻪ اﻳﺸﺪه
اوز ﺣﺎﻟﻨﻜﻲ ﻛﻮر ﻛﻪ ﻧﻪ روﺷﺪه
ﻛﻮز آچ ﺑﻮ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻞ
1

اﺗﻤﻴﺶ ﻋﻤﻠﻨﻜﺎ ﺑﺮ ﻛﺰر ﻗﻴﻞ

ﻳﻮﺧﻮدن اوﻳﺎﻧﻤﺶ اوﻟﺪي ﻧﺎﻛﺎه
ﺑﺎﺷﻴﻨﻪ دوﻛﻮب آه و ﻳﻮز آه

Mən handayamü bu yer nə yerdir?

ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺑﻮ ﻳﺮ ﻧﻪ ﻳﺮدور

Çövrəmdə bular nə canivərdir?

ﭼﻮرﻣﺪه ﺑﻮﻻر ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮردور

Yanımda nədir bu zəndü naqus?
Zünnar belimdə əfsus əfsus.

ﻳﺎﻧﻤﺪه ﻧﺪور ﺑﻮ زﻧﺪ و ﻧﺎﻗﻮص
ذي اﻟﻨﺎر ﺑﻴﻠﻤﺪه اﻓﺴﻮس اﻓﺴﻮس
 گؤز گزدير.١

٦٤

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Qəflətdən oyandı huşa gəldi,

ﻏﻔﻠﺘﺪن اوﻳﺎﻧﺪي ﻫﻮﺷﻪ ﻛﻠﺪي

Canı bədənində cuşa gəldi.

ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﻧﻨﺪه ﺟﻮﺷﻪ ﻛﻠﺪي

Saldı özün arxa qüsl eylədi,

ﺻﺎﻟﺪي اوزن آرﻗﻪ ﻏﺴﻞ اﻳﻠﺪي

Aşüftəlüğü nə qandı bildi.

آﺷﻔﺘﻪ ﻟﻮﻏﻨﻪ ﻗﺎﻧﺪي ﺑﻴﻠﺪي
ﭼﺸﻤﻨﺪن آﻗﺘﺪي اﺷﻚ ﺧﻮﻧﻴﻦ

Çeşmindən axıtdı əşki xünin,

دوﻧﺪري ﺣﺮم ﺻﺎروﻳﻪ ﻳﻮﻧﻴﻦ

Döndərdi hərəm saruya yönin.

ﺗﻨﻜﺮﺳﻨﻪ ﺳﺠﺪه ﻗﻴﻠﺪي درﺣﺎل

Tanrısına səcdə qıldı dərhal,

ﻋﺮض اﻳﻠﺪي ﺣﻘﻪ ﺿﻌﻒ اﺣﻮال

Ərz eylədi həqqə zəfi əhval.

******
ﻟﻄﻒ اﻳﻠﻴﻪ ﻣﻜﺮ ﻓﻀﻞ دا ﺳﻨﻜﺎ
ﻳﺎ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻳﻠﻴﻪ ﻛﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﺎ ﺳﻨﻜﺎ
ﻗﺎﺑﻞ دوﻛﻞ ﻛﻪ ﺟﺮﻣﻤﻲ ﻋﺮض اﻳﻠﻴﻢ اي آﻟﻪ
ﻋﻔﻮﻋﻤﻴﻢ ﻓﻴﻀﺪن ﻗﻴﻞ ﺑﺮ ﺳﺨﺎ ﻣﻨﻜﺎ
درﻛﺎﻫﻪ داﺧﻲ ﻳﻮز دوﺗﻮب ﻛﻠﻤﻚ ﻣﺤﺎﻟﺪور
ﻓﻀﻠﻨﻚ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻠﻴﻪ ﺑﺮ رﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﻜﺎ
ﻧﻔﺲ ﺣﺴﻨﻢ اﺗﻤﺪي ﺑﺮ ﻧﻮع روﺳﻴﺎه
ﻗﺎﭘﻮﻧﺪه داﺧﻲ ﺳﻮﻟﻤﻚ اوﻟﻪ روا ﻣﻨﻜﺎ
ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻛﻨﺎﻫﻲ ﻗﻠﻤﻜﻪ ﻳﻮق اﻳﺪي ﻣﻨﺪه ﺗﺎب
ﺳﻨﺪن دورور ﻣﻜﺮ ﻳﻨﻪ ﺑﻮ اﻓﺘﺮا ﻣﻨﻜﺎ
ﻋﺮض اﻳﻠﻤﻚ ﻛﻨﺎﻫﻤﻲ ﻧﻪ ﺣﺎﺟﺖ اي ﻛﺮﻳﻢ
ﻳﺘﻤــﺰﻣﻲ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺑـﻮ ﻳـﻮزﻗﺮا ﻣﻨﻜﺎ
دارﻓﻨﺎده رﻧﺠﻴﻪ رﺣﻢ اﻳﻠﻪ اي رﺣﻴﻢ
روز ﺟﺰاده وﻳﺮ ﻧﻴﺠﻪ وﻳﺮﺳﻨﻚ ﺟﺰا ﻣﻨﻜﺎ

٦٥

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

Lütf eyləyə məgər fəzli-xuda sana,
Ya bir şəfaət eyləyə kim Mütəfa sana.
Qabil degil ki,cürmumu ərz eyləyim ey allah,
Əfü əmimi feyzdən qıl bir səxa mana.
Dərgahına daxı yüz dutub gəlmək məhaldir,
Fəzlin hidayət eylə bir rəhnəma mana.
Fəzli-həsənim etmədi bir növ rusiyah,
Qapında daxı süləmək ola rəva mana.
Böylə künahi qılmağa yox idi məndə tab,
Səndən durur məgər yenə bu iftira mənə.
Ərz eyləmək gnahımı nə hacət ey kərim,
Yetməzmi xəcalətü bu yüziqara mənə.
Darifənadə Rənciyə rəhm eylə ey rəhim,
Ruzi cəzadə ver necə verirsən cəza mənə.

******
Təsiri duayi fayzi-əshab,

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻋﺎي ﻓﻴﺾ اﺻﺤﺎب

Qılmışdı çü şeyxə əfü icab.

ﻗﻠﻤﺸﺪي ﭼﻮ ﺷﻴﺨﻪ ﻋﻔﻮ اﻳﺠﺎب

Hatifdən irişdi ğeybi-ilham,

ﻫﺎﺗﻔﺪن ارﺷﺪي ﻏﻴﺐ اﻟﻬﺎم

Tövbəni qəbul qıldım ey xam.

ﺗﻮﺑﻨﻜﻲ ﻗﺒﻮل ﻗﻠﺪم اي ﺧﺎم

Bu müjdədən oldu şeyx şadab,

 ﻣﮋده دن اوﻟﺪي ﺷﻴﺦ ﺷﺎداب1ﺑﻮ

Dutdu hərəmə yüzün şitaban.

دوﺗﺪي ﺣﺮﻣﻪ ﻳﻮزﻳﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن

******
.« اوخوموشدورbir » جمشيدوف بو سؤزو١

٦٦

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Saqı ələmim ziyadə oldu,

ﺳﺎﻗﻲ اﻟﻢ زﻳﺎده اوﻟﺪدي

Dəfinə səbəb çü badə oldu.

دﻓﻌﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻮ ﺑﺎده اوﻟﺪي

Ver badə pəyapey etmə ihmal,

وﻳﺮ ﺑﺎده ﭘﻴﺎﭘﻲ اﻳﺘﻤﻪ اﻫﻤﺎل

İftadeyi mönətəm əlim al.

اﻓﺘﺎده ﻣﺤﻨﺘﻢ اﻟﻢ آل

Yoxdur bu cəhanin etibari,

ﻳﻮﺧﺪور ﺑﻮ ﺟﻬﺎﻧﻚ اﻋﺘﺒﺎري

Ya dövri zəmanənin qərari.

ﻳﺎ دور زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻨﻚ ﻗﺮاري

Eyşinə cəhanin olma məğrur,

ﻋﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻨﻚ اوﻟﻤﻪ ﻣﻐﺮور

Olmaz bu cəhandə kimsə məstur.

اوﻟﻤﺰ ﺑﻮ ﺟﻬﺎﻧﺪه ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻣﺴﺘﻮر

Aldanma cəhanə alı çoxdur,

آﻟﺪﻧﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻪ آﻟﻲ ﭼﻮﺧﺪور

Bavər qılacaq xisalı yoxdur.

ﺑﺎور ﻗﻼﺟﻚ ﺧﺼﺎﻟﻲ ﻳﻮﺧﺪور

Əvvəl sunar ol şərabi saqi,

اوول ﺻﻮﻧﺮ اول ﺷﺮاب ﺳﺎﻗﻲ

Sonundan urar səninlə laqı.

ﺳﻮﻛﻮدن اورر ﺳﻨﻜﻠﻪ ﻻﻗﻲ

Hər kimsə kim ondan içsə bir cam,

ﻫﺮ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻛﻴﻢ اوﻧﺪن اﻳﭽﺴﻪ ﺑﺮﺟﺎم

Ol cam ona zəhr olur sərəncam.

اول ﺟﺎم اوﻧﻜﺎ زﻫﺮ اوﻟﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم

Bir yaxşı xisalı vardır amma,
Padaşi-əmməl qılır təməna.

ﺑﺮ ﻳﺨﺸﻲ ﺧﺼﺎﻟﻲ واردر اﻣﺎ
ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﻗﻠﻮر ﺗﻤﻨﺎ

Hər kimsə bilir səfancin əlbət,

ﻫﺮ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﺑﻠﻮر ﺻﻔﺎﻧﺠﻴﻦ اﻟﺒﺖ

Sevgisinə sevgi, büğzə büğzət.

ﺳﻮﻛﻮﺳﻨﻪ ﺳﻮﻛﻮ ﺑﻐﻀﻪ ﺑﻐﻀﺖ

******
Danəndəyi-piri nəğzü göftar,

داﻧﻨﺪه ﭘﻴﺮ ﻧﻐﺰ و ﻛﻔﺘﺎر

Qıldı bu hekayə böylə izhar.

ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ اﻇﻬﺎر

Təqdiri-xudayü hökmi-bari,
Nə sevgi ki, şeyxə idi varı.

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا و ﺣﻜﻢ و ﺑﺎري
ﻧﻪ ﺳﻮﻛﻮ ﻛﻪ ﺷﻴﺨﺪه اﻳﺪي واري

٦٧
Əfafi-müzaəf ilə etdi anı,
Qız canına saldı əcrü qanı.

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

اﻋﻔﺎف ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻳﺘﺪي آﻧﻲ
ﻗﻴﺰ ﺟﺎﻧﻴﻨﻪ ﺻﺎﻟﺪي اﺟﺮ و ﻗﺎﻧﻲ

Köşk üzrə oturmış idi ol mah, ﻛﻮﺷﻚ اوزره اوﺗﻮرﻣﻴﺶ اﻳﺪي اول ﻣﺎه
Canına bir od düşdü nagah.

ﺟﺎﻧﻴﻨﻪ ﺑﺮ اود دوﺷﺪي ﻧﺎﻛﺎه

Sıçra ayağa durdu sərməst,

ﺳﻴﭽﺮه اﻳﺎﻏﻪ دوردي ﺳﺮﻣﺴﺖ

Paberəhnə dişrə çıxdı dərdəm.

ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ دﺷﺮه ﭼﻴﺨﺪي در دم

Ney tağəti qaldı biqərari,

ﻧﻲ ﻃﺎﻗﺖ ﻗﺎﻟﺪي ﺑﻲ ﻗﺮاري

Getdi qamu səbrü ixtiyari.

ﻛﻴﺘﺪي ﻗﻤﻮ ﺻﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎري

Fəryadü fəqanü ah qıldı,

ﻓﺮﻳﺎد و ﻓﻐﺎن و آه ﻗﻴﻠﺪي

Dəşt saruya əzmi-rah qıldı.

دﺷﺖ ﺻﺎروﻳﻪ ﻋﺰم راه ﻗﻴﻠﺪي

Səhralərə düşdü paberəhnə,

ﺻﺤﺮاﻟﺮه دوﺷﺪي ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ

Bil kim səridilgüşa birəhnə.

ﺑﻠﻜﻴﻢ ﺳﺮدﻟﻜﺸﺎ ﺑﻴﺮﻫﻨﻪ

Kimdən sorar idi şeyxi ol mah,

ﻛﻴﻤﺪن ﺳﻮرر اﻳﺪي ﺷﻴﺨﻲ اول ﻣﺎه

Bu hal ilə gəzdi ta şəbangah.

ﺑﻮ ﺣﺎل اﻳﻠﻪ ﭼﻮ ﻛﺰدي ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﻜﺎه

Ol gecə sabah olunca ol mah,

اول ﻛﻴﺠﻪ ﺻﺒﺎح اوﻟﻨﺠﻪ اول ﻣﺎه

Eylərdi fəqanü naləvü ah.

اﻳﻠﺮدي ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﻪ و آه

Tənhacə yürürdi ol bəlacu,

ﺗﻨﻬﺎﺟﻪ ﻳﻮروردي اول ﺑﻼﺟﻮ

Xurşid sifət mənazil hər su.

ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎزل ﻫﺮ ﺳﻮ

Bir kimsə yoluqdı ona yolda,

ﺑﺮ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻳﻮﻟﻮﻗﺪي اوﻧﻜﺎ ﻳﻮﻟﺪه

Kəbə sarudan gəlirdi ol da.

ﻛﻌﺒﻪ ﺻﺎرودن ﻛﻠﻮردي اول ده

Ol verdi xəbər,yügürdi ol su,

اول وﻳﺮدي ﺧﺒﺮ ﻳﻮﻛﻮردي اول ﺳﻮ

Sürətlə yürürdi ol bəlacu.

ﺳﺮﻋﺘﻠﻪ ﻳﻮروردي اول ﺑﻼﺟﻮ

Sərməst gedirdi bi sərüpa,

ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻛﻴﺪردي ﺑﻲ ﺳﺮ و ﭘﺎ

٦٨

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
Ney kimsənədən hərasü pərva.

ﻧﻲ ﻛﻴﻤﺴﻨﻪ دن ﻫﺮاس و ﭘﺮوا
ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪه ﺳﻮﻟﺮ اﻳﺪي

Kəndözinə yolda söylər idi,

ﻛﻮﻧﻜﻠﻴﻨﻲ ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ اوﻟﺮ اﻳﺪي

Könlüni munula övlər idi.

******
ﻧﻴﻠﺮم داﺧﻲ ﺑﺘﻲ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اوﻟﻮرم
اﻧﺠﻠﻲ ﺗﺮك اﻳﺪرم ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻗﺎن اوﻟﻮرم
دﻳﺮﻟﺮ ﻣﺮﺷﺪم اول ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﻳﺪي ﻫﻤﻴﻦ
ﭘﻴﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﻫﻤﺪم ﻓﺮﻗﺎن اوﻟﻮرم
ﻳﺪي ﺟﺪن ﺑﺮي ﺗﺮﺳﺎﻟﻐﻲ دﻳﻦ اﺗﻤﻴﺶ اﻳﺪم
ﺑﻮ دﻳﻨﻲ ﺗﺮك اﻳﺪرم ﻫﻢ دﻳﻨﻲ ﺟﺎﻧﺎن اوﻟﻮرم
ﻧﭽﻪ اوﻗﺎﺗﺪه ﺑﺘﺨﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاره اﻳﺪوم
ﻛﻨﺞ ﻣﺴﺠﺪ دوﺗﺮم ﻗﺎري ﻗﺮآن اوﻟﻮرم
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اﻳﺪم ﺗﺮﺳﺎﻟﺮه ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ اوﻳﻮب
ﺧﺎدم ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﻋﺎﺑﺪ و دﻳﺮﻛﺎن اوﻟﻮرم
ﻧﻴﭽﻪ ﻳﻞ ﻛﺰدم اﻳﺴﻪ اورﺗﺪه ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺻﻴﻔﺖ
ﺗﺮك اﻳﺪوب اﻳﻤﺪي ﺑﻮ ﺣﻴﻮاﻧﻠﻐﻲ اﻧﺴﺎن اوﻟﻮرم
ﻛﻔﺮ و ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻳﻠﻪ ﭼﻮق اﻳﻠﺪوم اﺳﻼﻣﻪ ارا
ﻧﺎدﻣﻢ اﻳﻠﺪﻛﻮم اﻳﺸﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎن اوﻟﻮرم
ﺑﻠﻤﺸﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻴﺴﺎﻧﻨﻚ او ﻣﻨﺴﻮخ ﻟﻐﻴﻦ
ﻣﺼﻄﻔﺎ ﺷﺮﻋﻴﻨﻪ اوﻳﻮب اﻫﻞ اﻳﻤﺎن اوﻟﻮرم
ﻳﻮﻟﺪن آزدردي ﺑﻨﻲ رﻧﺠﻲ ﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻐﻴﻠﻪ
دوﺗﺮم دوﻏﺮي ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺰدان اوﻟﻮرم
Neylərəm daxı büti çünki müsəlman oluram,
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İncili tərk edirəm tabei furqan oluram.
Derlər mürşidim ol piri-muğan idi həmin,
Piri-Sənanə uyub həmdəmi furqn oluram.
Yeddi cəddən bəri tərsalıği din etmişidim,
Bu dini tərk edirəm həmdini canan oluram.
Neçə övqatda bütxanədə meyxarə idim,
Künci məscid duturam qari Quran oluram.
Büt pərəst idim tərsalərə , şeytanə uyub,
Xadimi-sovməvü abidü deykan oluram.
Neçə yil gəzdim isə ortada xinzir sifət,
Tərk edib imdi bu heyvanlığı insan oluram.
Küfrü təqlid ilə çoq eylədim islama ara,
Nadiməm eylədigim işə pəşiman oluram.
Bilmişəm məzhəbi İsanın o məsuxlığın,
Müstəfa şərinə uyub əhli-iman oluram
Yoldan azdırdı bəni Rənci nə şeytanlığ ilə,
Duturam doğruyı talibi yəzdan oluram.

******
Tüccar ilə vara-vara ol mah,

ﺎر اﻳﻠﻪ واره واره اول ﻣﺎهﺗﻮﺟ

Şeyxi hərəmə yetişdi nagah.

ﺷﻴﺦ ﺣﺮﻣﻪ ﻳﺘﺸﺪي ﻧﺎﻛﺎه

Şeyxə dedi: ey vəfalı yarım,

ﺷﻴﺨﻪ دﻳﺪي اي وﻓﺎﻟﻮ ﻳﺎرﻳﻢ

Dur imdi , gör imdi etibarım,
Qılgil mənə imdi ərzi iman,
Yekrəng olayı ki, çımadan can.

دور اﻳﻤﺪي ﻛﻮر اﻳﻤﺪي اﻋﺘﺒﺎرﻳﻢ
ﻗﻠﻜﻞ ﻣﻨﻜﺎ اﻳﻤﺪي ﻋﺮض اﻳﻤﺎن
ﻳﻜﺮﻧﻚ اوﻻﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺨﻤﺪن ﺟﺎن

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
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Yekrəngim olub sən oldun ey şah, ﻳﻜﺮﻧﻜﻢ اوﻟﻮب ﺳﻦ اوﻟﺪﻧﻚ اي ﺷﺎه
Bu fəzlü bəlağət ilə tərsa.
Tərsabeçəyəm məni-pərişan,

ﺑﻮ ﻓﻀﻞ و ﺑﻼﻏﺖ اﻳﻠﻪ ﺗﺮﺳﺎ
ﺗﺮﺳﺎ ﺑﭽﻪ ﻳﻢ ﻣﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎن

Yəkrəng olub olam müsəlman.

ﻳﻜﺮﻧﻚ اوﻟﻮب اوﻻم ﻣﺴﻠﻤﺎن

Mən sənə nə qıldım isə ey pir,

ﻣﻦ ﺳﻨﻜﺎ ﻧﻪ ﻗﻠﺪم اﻳﺴﻪ اي ﭘﻴﺮ

Qıl anı mənə yüz öncə bir-bir

ﻗﻴﻞ آﻧﻲ ﻣﻨﻜﺎ ﻳﻮز اوﻧﺠﻪ ﺑﻴﺮﺑﻴﺮ

Səbrin degiləm sənin kimi əhl,

ﺻﺒﺮﻧﻚ دﻛﻠﻢ ﺳﻨﻚ ﻛﻴﻤﻲ اﻫﻞ

Səbr ilə işini eylədin səhl.

ﺻﺒﺮ اﻳﻠﻪ اﻳﺸﻨﻜﻲ اﻳﻠﺪﻧﻚ ﺳﻬﻞ

Eşqin mənə urdu atəş,

ﻋﺸﻘﻨﻚ ﻣﻨﻜﺎ اﻳﻠﻪ اوردي آﺗﺶ

Can çıxmağa gəldi xoşü naxoş . ﺟﺎن ﭼﺨﻤﻐﻪ ﻛﻠﺪي ﺧﻮش و ﻧﺎﺧﻮش
Can çıxmadan eylə dini təlqin,

ﺟﺎن ﭼﺨﻤﺪﻳﻦ اﻳﻠﻪ دﻳﻨﻲ ﺗﻠﻘﻴﻦ

Rib etmə ölümüm eylə yəqin.

 اﻳﺘﻤﻪ اوﻟﻮﻣﻢ اﻳﻠﻪ ﻳﻘﻴﻦ1رﻳﺐ

Ərz eylədi ona şeyx iman,

ﻋﺮض اﻳﻠﺪي اوﻧﻜﺎ ﺷﻴﺦ اﻳﻤﺎن

İman ilə verdi ol sənəm can.

اﻳﻤﺎن اﻳﻠﻪ وﻳﺮدي اول ﺻﻨﻢ ﺟﺎن

Eşq yoluna verdi cani-şeyda,

ﻋﺸﻖ ﻳﻮﻟﻴﻨﻪ وﻳﺮدي ﺟﺎن ﺷﻴﺪا

Oldu bu yola şəhidi-əla.

اوﻟﺪي ﺑﻮ ﻳﻮﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ اﻋﻠﻲ

Şeyxin dizi üzrə qoydı başın,

ﺷﻴﺨﻨﻚ دﻳﺰي اوزره ﻗﻮﻳﺪي ﺑﺎﺷﻴﻦ

Gözündən axıtdı qanlı yaşın.

ﻛﻮزﻳﻨﺪن آﺧﺘﺪي ﻗﺎﻧﻠﻮ ﻳﺎﺷﻴﻦ

Həsrət bilə şeyxə verdi canın,

ﺣﺴﺮت ﺑﻠﻪ ﺷﻴﺨﻪ وﻳﺮدي ﺟﺎﻧﻴﻦ

Bil can ilə bi iki cəhanin.
Şeyx anı görüb xərab oldu,
Canü cigəri kəbab oldu.

ﺑﻞ ﺟﺎن اﻳﻠﻪ ﺑﻮ اﻳﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻴﻦ
ﺷﻴﺦ آﻧﻲ ﻛﻮروب ﺧﺮاب اوﻟﺪي
ﺟﺎن و ﺟﻜﺮي ﻛﺒﺎب اوﻟﺪي
 حيله،  آل.١
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Üstündə yolundı zarü məhzun,

اوﺳﺘﻨﺪه ﻳﻮﻟﻮﻧﺪي زار و ﻣﺤﺰون

Tənhavü zəlilü nəğzü purxun.

ﺗﻨﻬﺎ و ذﻟﻴﻞ و ﻧﻐﺰ ﭘﺮﺧﻮن

Ney taqət ona düzə məzarın,

ﻧﻲ ﻃﺎﻗﺖ اوﻧﻜﺎ دزه ﻣﺰارﻳﻦ

Təhid edə ol məzarü yarın.

 اﻳﺪه اول ﻣﺰار و ﻳﺎرﻳﻦ1ﺗﻤﻬﻴﺪ

Nə kimsə ona müinü nasir,

ﻧﻪ ﻛﻴﻤﺴﻪ اوﻧﻜﺎ ﻣﻌﻴﻦ و ﻧﺎﺻﺮ

Bir neçə zamanda qaldı sabir.

ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﻟﺪي ﺻﺎﺑﺮ

Gəh edər idi qəza ilə cəng,

ﻛﻪ اﻳﺪر اﻳﺪي ﻗﻀﺎ اﻳﻠﻪ ﺟﻨﻚ

Kim edə o nazəninə bir rəng.

ﻛﻴﻢ اﻳﺪه او ﻧﺎزﻧﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﻧﻚ

Üstündə gəhi fəqan edirdi,

اوﺳﺘﻨﺪه ﻛﻬﻲ ﻓﻐﺎن اﻳﺪردي

Gəh mənzərinə rəvan edirdi.

ﻛﻪ ﻣﻨﻈﺮﻛﺎ روان اﻳﺪردي

******
Təqdiri xudavü fəzli-yəzdan,
Gəldi o diyarə çıxdı yaran.
Şeyx oldiğu səmtə irdilər çün,
Gördilər anı zəlilü məhzün.

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا و ﻓﻀﻞ ﻳﺰدان
ﻛﻠﺪي او دﻳﺎره ﭼﻴﺨﺪي ﻳﺎران
ﺷﻴﺦ اوﻟﺪوﻏﻲ ﺳﻤﺘﻪ اردﻳﻠﺮ ﭼﻮن
ﻛﻮردﻳﻠﺮ آﻧﻲ ذﻟﻴﻞ و ﻣﺤﺰون

Ayağına düşdi gəldi varı,

اﻳﺎﻏﻨﻪ دوﺷﺪي ﻛﻠﺪي واري

Var eylədilər fəqanü zari.

وار اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﻓﻐﺎن و زاري

Şükr eylədilər qamu bu halə,

ﺷﻜﺮ اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﻗﻤﻮ ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻪ

Yer qazdılar ol məhi nəhalə.

ﻳﺮ ﻗﺎزدﻳﻠﺮ اول ﻣﻬﻲ ﻧﻬﺎﻟﻪ

Hər növ ilə düzdülər məzari,

ﻫﺮ ﻧﻮع اﻳﻠﻪ دوزدﻳﻠﺮ ﻣﺰاري

Tabşırdılar anda gülüzari.
Sordular şeyxə bir-bir əhval,

ﺗﺎﺑﺸﻮردﻳﻠﺮ آﻧﺪه ﻛﻠﻌﺬاري
ﺳﻮردﻳﻠﺮ ﺷﻴﺨﻪ ﺑﺮﺑﺮ اﺣﻮال
 حاضيرالماق.١
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Bildilər anın ki, necədir əhval.

ﺑﻠﺪﻳﻠﺮ آﻧﻨﻚ ﻛﻪ ﻧﻴﺠﻪ دور اﺣﻮال
1

ﺷﻴﺦ ﺧﺮﻗﻪ ﺳﻴﻦ اوﻧﻜﺎ ﻗﻠﺪي ﺗﻜﻔﻴﻦ

Şeyx xirqəsin ona qıldı təkfin,

ﻗﻠﺪي اوز اﻟﻴﻠﻪ آﻧﻲ ﺗﺪﻓﻴﻦ

Qıldı öz əlilə anı tədfin.

ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎن ﻗﺮار ﻗﻠﺪي

Bir neçə zaman qərar qıldı,

ﻗﺒﺮﻳﻦ ﺻﻨﻤﻨﻚ ﻣﺰار ﻗﻠﺪي

Qəbrin sənəmin məzar qıldı.

ﻛﻌﺒﻪ ﺻﺎرو آﻟﺪي دوﻧﺪي ﻳﺎران

Kəbəyə saru aldı döndi yaran,

ﺷﻴﺦ اوﻟﺪي ﺣﺮﻣﺪه اول ﻛﻤﺎﻛﺎن

Şeyx oldı hərəmdə ol kəmakan

ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺑﻌﻮن اﷲ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺗﻤﺖ

 .١کفن

أﺳﻜﻲ ﺳﺆزﻟﺮ و ﻣﻌﻨﺎﻻري
آرﺗﻮق) :( artuqداﻫﺎ
ﺧﻨﺰرﻣﻲ اﻳﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺎري

ارﺗﻮق دﻳﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻠﺪه ﺑﺎري

آدي ﺑﻠﻮ ) :( adı bəllüآدﻟﻲ-ﺳﺎﻧﻠﻲ  ،ﻣﺸﻬﻮر
ﻫﻢ روم اراﺳﻨﺪه ﻫﻢ ﺷﺎم

اﻳﻠﺪه آدي ﺑﻠـّﻮ ﺷﻴﺦ اﺳﻼم

آﻗﺘﺪي ) :( aqıtdıآﺧﻴﺘﻤﺎق  ،ﺗﻮﻛﻤﻚ
ﭼﺸﻤﻨﺪن آﻗﺘﺪي اﺷﻚ ﺧﻮﻧﻴﻦ

دوﻧﺪري ﺣﺮم ﺻﺎروﻳﻪ ﻳﻮﻧﻴﻦ

آل ) :( alﺣﻴﻠﻪ  ،ﻣﻜﺮ
آﻟﺪﻧﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻪ آﻟﻲ ﭼﻮﺧﺪور

ﺑﺎور ﻗﻼﺟﻚ ﺧﺼﺎﻟﻲ ﻳﻮﺧﺪور

آﻟﺘﻮن ) :(altınﻗﻴﺰﻳﻞ
ﻣﻬﺮﻣﻐﻪ ﻛﺮك ﻳﻮك اﻳﻠﻪ آﻟﺘﻮن

اﺳﺒﺎب و ﻣﺘﺎع و در و ﻣﻜﻨﻮن

آﻟﺪردي ) :( aldırdıآﻟﺪاﺗﻤﺎق ﻓﻌﻠﻴﻨﺪن  ،ﺣﻴﻠﻪ اﺋﺘﻤﻚ
آﻟﺪردي دل اﻳﻠﻪ آﻧﻲ اول ﺷﻮخ

ﺑﺮ زره ﺟﻪ دﻳﻠﺪه ﺳﻮﻛﻮﺳﻲ ﻳﻮخ

آﻳﺮوغ ) :(ayrıqﺑﺎﺷﻘﺎ  ،ﻓﺮﻗﻠﻲ
داﺧﻲ ﻧﺪور اﻳﻠﻪ ﺑﻮﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

ﻗﺎﻟﻤﺪي ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

ارﻣﻚ ) :( ərməkﻳﺌﺘﻴﺸﻤﻚ  ،ﭼﺎﺗﻤﺎق  ،وارﻣﺎق
ﺷﻴﺦ اوﻟﺪوﻏﻲ ﺳﻤﺘﻪ اردﻳﻠﺮ ﭼﻮن

ﻛﻮردﻳﻠﺮ آﻧﻲ ذﻟﻴﻞ و ﻣﺤﺰون

اﻛﻠﻨﻤﻚ ) :( əylənməkدﻳﻨﺠﻠﻤﻚ  ،اﻳﺴﺘﻴﺮاﺣﺖ اﺋﺘﻤﻚ
اﻗﺼﺎي ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺘﺪﻳﻠﺮ ﭼﻮن

اﻛﻠﻨﺪﻳﻠﺮ آﻧﺪه ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ ﻛﻮن

اوﺻﻠﻮ ) :( usluﻋﺎﻗﻴﻠﻠﻲ
ﻛﻴﻢ ﺷﻴﺦ دﻳﺮ اﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ ﺷﻴﺪا

ﻛﻴﻢ اوﺻﻠﻮ دﻳﺮ آﻧﻲ ﻛﻴﻤﻲ رﺳﻮا
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اوﭼﻘﻮﻧﻤﺎق ) :(uçqunmaqاوﭼﻮﻧﻤﺎق ﻓﻌﻠﻴﻨﺪﻧﺪﻳﺮ ،ﻛﺌﺘﻤﻚ ﻣﻌﻨﺎﺳﻨﺪا .ﺑﻮ ﺳﺆز
ﺑﻮ ﮔﻮن ﺑﻮ ﻓﻮرﻣﺎدا ﻳﺎﻟﻨﻴﺰ ﺗﺎرﺗﺎر دﻳﻠﻴﻨﺪه ﻗﺎﻟﻴﺒﺪﻳﺮ .ﺑﺎﺷﻘﺎﻻردا
اوﭼﻮﻧﻤﺎﻗﺪﻳﺮ.
اوچ ﻗﻮﻧﺪي اﻟﻨﺪن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﻗﺎﻟﻤﺪي ﺗﻨﻴﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

اوزره)  :(üzrəﺧﺎﻃﻴﺮ  ،ﮔﺆره ،اوﺳﺘﻮﻧﻪ  ،اﻳﭽﻴﻨﺪه
واروب دﻳﺪﻳﻠﺮ ﻛﻪ ﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻴﺪاد

ﺷﻴﺦ اوزره ﻳﻐﻠﺪي ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻤﺰاد
ﻛﻮﺷﻚ اوزره اوﺗﻮرﻣﻴﺶ اﻳﺪي اول ﻣﺎه

ﺟﺎﻧﻴﻨﻪ ﺑﺮ اود دوﺷﺪي ﻧﺎﻛﺎه

ﺷﻴﺨﻨﻚ دﻳﺰي اوزره ﻗﻮﻳﺪي ﺑﺎﺷﻴﻦ

ﻛﻮزﻳﻨﺪن آﺧﺘﺪي ﻗﺎﻧﻠﻮ ﻳﺎﺷﻴﻦ

اول)  :(olاو
ﺑﺎﻏﻼدي ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻋﻘﻠﻪ اول ﺳﺪ

اﻓﻼﻛﻪ ﻛﻪ ﭼﻜﺪي آه ﻋﺸﻖ ﻣﺪ

اوﻟﻤﻚ )  :(öləməkراﺣﺎﺗﻼﻣﺎق  ،ﺗﺴﻜﻴﻦ وﺋﺮﻣﻚ
ﻛﻮﻧﻜﻠﻴﻨﻲ ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ اوﻟـﺮ اﻳﺪي

ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪه ﺳﻮﻟﺮ اﻳﺪي

اوﻛﻨﺪه)  :(önündəﻗﺎﺑﺎﻏﻴﻨﺪا ،ﻗﺎرﺷﻴﻨﺪا
ﻫﺮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺴﻨﻚ اﻳﺪر ﺑﻮ ﻛﻤﺮاه

ﺑﻮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺪم اوﻛﻨﺪه اي ﻣﺎه

اوﻛﻮش)  :(öküşﭼﻮخ
ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ و دل ﺧﺎﻧﻲ ادراك و ﻓﻀﻞ ﺻﺒﺮ اوﻛﻮش
ﻗﺎﻣﻮدن ﻗﻠﺪي ﺑﺮي اول ﺷﻮخ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻨﻲ

اوﻳﻤﺎق ) :( uymaqآﻟﺪاﻧﻤﺎق  ،اﻳﻨﺎﻧﻤﺎق
دﻳﺮﻟﺮ ﻣﺮﺷﺪم اول ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﻳﺪي ﻫﻤﻴﻦ
ﭘﻴﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﻫﻤﺪم ﻓﺮﻗﺎن اوﻟﻮرم

اﻳﺮاق ) :( iraqاوزاق  ،ﻛﻨﺎر
ﺑﺮ ﻧﻴﭽﻪ زﻣﺎن اﻳﺮاﻗﻪ ﺻﺎﻟﺪي

اوردي ﺣﻖ آﻧﻲ اﻳﺎﻏﻪ ﺻﺎﻟﺪي

اﻳﺮﻳﺸﻤﻚ ) :( irişməkﭼﺎﺗﻤﺎق  ،ﻳﺌﺘﻴﺸﻤﻚ
ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﻴﻪ اﻳﺮﻳﺸﺪي اول ﺷﺎه

واري او دﻳﺎرﻧﻚ اﻳﺪي ﻛﻤﺮاه

اﻳﺸﺘﻪ )  :(iştəﺑﻮدور ،ﺑﺌﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺑﻮﺟﻮر
ﭼﻮن اوﻟﻤﺪي ﺷﻴﺨﻪ اﻳﺸﺘﻪ اﻣﻜﺎن

ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ اﻳﺘﺪي دوﻧﺪي ﻳﺎران
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اﻳﻤﺪي )  :(imdiاﻳﻨﺪي ﺳﺆزون أﺳﻜﻲ ﺷﻜﻠﻲ
ﺗﺎ اﻳﺪم آﻧﻨﻜﻠﻪ ﺗﺮك اﺳﻼم

ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻨﻜﺎ ورﻛﻴﻞ اﻳﻤﺪي ﺑﺮ ﺟﺎم

ﺑﺮﻟﻪ) :( birləاﻳﻠﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳﻴﭽﻴﺴﻲ
ﺑﻮ ﻣﺸﻐﻠﻪ دن ﻗﻴﺰ اوﻟﺪي آﻛﺎه

ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎه

ﺑﻮﻳﻮردي)  :(buyurduﮔﺌﺘﺪي
ﻟﺒﻴﻚ دﻳﺪي اﻏﺎﻳﻪ دوردي

ﭼﻮن ﺷﻴﺨﻲ ﻳﻮﺧﺎروﻳﻪ ﺑﻮﻳﻮردي

ﺑﺮﻗﻮب) :( bıraqıbأل ﭼﻜﻤﻚ  ،اؤﺗﻮرﻣﻚ  ،ﺑﻮراﺧﻤﺎق
ﺷﻴﺦ دﻳﺮم اوزوﻣﻲ اﻳﻠﺮدم ﻧﻔﺲ ﻏﺮور

ﺑﻮ ﻏﺮوري ﺑﺮﻗﻮب ﺑﻲ ﺳﺮ و ﺑﻲ ﭘﺎ اوﻟﻮرم

ﺑﻮزﻣﺎق)  :(bozmaqﺳﻴﻠﻤﻚ  ،ﺗﻤﻴﺰ اﺋﺘﻤﻚ ،آرادان ﻗﺎﻟﺪﻳﺮﻣﺎق
وار اﻳﺪي ﻗﺪرده ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻳﺎزو

ﻳﺎزوﻧﻲ ﺑﻮزارﻣﻲ زور ﺑﺎزو

ﺑﻠّﻮ )  :(bəllüاوﻧﻠﻮ  ،ﺷﻬﺮﺗﻠﻲ
ﻫﻢ روم اراﺳﻨﺪه ﻫﻢ ﺷﺎم

اﻳﻠﺪه آدي ﺑﻠّﻮ ﺷﻴﺦ اﺳﻼم

ﺑﻠﻤﺎق) :(bulmaqﺗﺎﭘﻤﺎق
ﺑﻮﻟﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ رﻧﺠﻴﺎ ﻳﺎري ﺑﻠﻮﻧﻚ وﺻﻞ ﺣﺒﻴﺐ
ﻛﻴﻢ ﻳﺨﺎرﻻ ﺑﻠﻤﺸﻢ ﺑﻮ ﻛﻔﺮ اﻳﻠﻪ ﻓﺮدا ﻣﻨﻲ

ﺑﻮﻳﺮوغ) :( buyruqأﻣﺮ  ،ﻓﺮﻣﺎن
داﺧﻲ ﻧﺪور اﻳﻠﻪ ﺑﻮﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

ﻗﺎﻟﻤﺪي ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻳﺮوغ اﻳﻤﺪي

ﺑﻠﺸﻴﻦ )  :(biləşinﺗﺎﻧﻴﻤﺎﻏﻴﻨﻲ  ،ﺑﻴﻠﻤﻪ ﺳﻴﻨﻲ
ﻛﻮرﻣﺰ ﻣﻲ ﺳﻨﻲ رﺳﻮل اﻓﻀﻞ

ﻧﻔﺴﻨﻚ ﺑﻠﺸﻴﻦ ﺑﻴﻮردي اول

ﺗﻠﺒﻪ )  :(tilbəﻣﺴﺖ،ﺳﺮﺧﻮش
ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻪ و ﻣﺴﺖ ﻻاﺑﺎﻟﻲ

ﻓﻜﺮم ﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﻣﻠﻚ و ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻨﻜﺮﺳﻨﻪ)  :(tanrısınaآﻟـﻼﻫﻴﻨﺎ
ﺗﻨﻜﺮﺳﻨﻪ ﺳﺠﺪه ﻗﻴﻠﺪي درﺣﺎل

ﻋﺮض اﻳﻠﺪي ﺣﻘﻪ ﺿﻌﻒ اﺣﻮال

ﺗﻴﻜﻤﻚ)  :(tikməkﺗﻌﻴﻴﻦ اﺋﺘﻤﻚ
ﻛﻌﺒﺪه ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﻜﺪي آﻧﻲ

ﺗﺎ ﻗﻮﻳﻤﻴﻪ ﺧﺎﻟﻲ اوز ﻣﻜﺎﻧﻲ
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ﺟﻼو) :(cilövآﺗﻴﻦ ﺑﻮﻳﻨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻏﻼﻳﺎن ﺑﻨﺪ  ،ﺑﻮﻳﻨﺪوروق
ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﻲ ﻛﻮر ﻧﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺶ

ﺟﻼوﻳﻤﻲ ﺧﻮش اﻟﻴﻨﻪ آﻟﻤﺶ

دان) :( danﺳﺤﺮ ﺗﺌﺰدن
ﻏﺴﻞ اﻳﻠﺪي ﻛﻴﺮدي ﺧﻠﻮﺗﻪ اول

اوﻟﺪي داﻛﺎدك دﻋﺎﻳﻪ ﻣﺸﻐﻮل

داﻟﻤﺎق ) :(dalmaqﻏﻮﻃﻪ ور اوﻟﻤﺎق
.........................................

ﻫﺮ ﺑﺮي ﺑﺮ اوزﻛﻪ ﻓﻜﺮه داﻟﺪي

دوار ) :( davarﺳﻮرو ،ﺧﻴﺮدا ﻣﺎل ﺳﻮروﺳﻮ؛ ﺑﻮ ﺳﺆز ﺑﻮرادا أﺳﻜﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﻴﻨﺪا
اﻳﺸﻠﻨﻴﺒﺪﻳﺮ.
ﺑﺮ ﻳﻞ ﺑﻮ دواره ﻛﻠﻪ ﺑﺎن اول

ﺑﺮ ﺧﻮﺷﺠﻪ ﻛﻮن آﻧﻲ ﺳﺮﺟﻮان اول

دوﺗﻤﺎق )  :(dutmaqﺗﻮﺗﻤﺎق
ﻛﻠﺒﻲ ﻛﺒﻲ دﺗﺪي آﺳﺘﺎﻧﻴﻦ
دوﺗﻤﺰدي ﺧﺒﺮ ﻧﻜﺎري اوﻧﺪن

ﻋﺮﺷﻪ دﻳﺮك اﻳﻠﺪي ﻓﻐﺎﻧﻴﻦ

آﻛﺎه اوﻻﻣﺰدي ﻳﺎري اوندن

دوﺷﺮﻣﻚ) :( döşərməkﺳﺎﻟﻤﺎق
ﺑﺮ اﻳﺶ ﻛﻪ دوﺷﺮدي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻋﺎﻗﻞ

زور اﻳﻠﻪ دوﻛﻞ ﻛﻪ اوﻟﻪ ﻏﺎﻓﻞ

دوﺷﻮرﻣﻚ) :( düşürməkﺗﻮﭘﻼﻣﺎق ،ﻳﻴﻐﻤﺎق
ﻛﻔﺮ اﻳﭽﺮه ﺑﺮ آﻓﺖ اوﻟﺪي ﻇﺎﻫﺮ

اﺳﻼﻣﻪ دوﺷﺮدي ﺷﻮر ﻏﻮﻏﺎ

دزﻣﻚ )  :(düzməkﺗﻴﻜﻤﻚ  ،دوزﻣﻚ ،دوزﻟﺘﻤﻚ ﻓﻌﻠﻲ ده ﺑﻮ ﻓﻌﻠﺪن ﻳﺎراﻧﻴﺮ.
ﻧﻲ ﻃﺎﻗﺖ اوﻧﻜﺎ دزه ﻣﺰارﻳﻦ

ﺗﻬﻴﺪ اﻳﺪه اول ﻣﺰار و ﻳﺎرﻳﻦ

ﻫـﺮ ﻧﻮع اﻳﻠﻪ دوزدﻳﻠﺮ ﻣﺰاري

ﺗﺎﺑﺸﻮردﻳﻠﺮ آﻧﺪه ﻛﻠﻌـﺬاري

دﻳﺮ ) :(dirدﺋﻴﻴﺮ
دﻳﺮﺳﻴﺰ ﻛﻪ زﻳﺎده دور ﺑﻼﻏﺖ

ادراﻛﻠﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و راﻳﺖ

دﻳﺮك ) :( dirəkداﻳﺎق
ﻛﻠﺒﻲ ﻛﺒﻲ دﺗﺪي آﺳﺘﺎﻧﻴﻦ

ﻋﺮﺷﻪ دﻳﺮك اﻳﻠﺪي ﻓﻐﺎﻧﻴﻦ

دﺷﺮه ) :( dişrəاﺋﺸﻴﻚ  ،ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﺳﻲ اﺋﻮ ﻗﺎﭘﻴﺴﻴﺪﻳﺮ.
ﺳﻴﭽﺮه اﻳﺎﻏﻪ دوردي ﺳﺮﻣﺴﺖ

ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ دﺷﺮه ﭼﻴﺨﺪي در دم
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ﺳﺎرﻣﺎق ) :(sarmaqدوﻻﻣﺎق
ﺑﺮ ﭘﻴﺮ ﻛﻪ ﺳﻘﺎﻟﻲ آﻏﺎرﻣﺶ

ﺷﺎﻟﺪن ﺑﺎﺷﻨﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﺎرﻣﺶ

ﺳﺎن ) :(sanﺷﻬﺮت ؛آد-ﺳﺎن
اوﻟﺪي ﺑﻮ ده ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎ

ﺧﻮب ﻟﻖ آﻧﻜﺎ وﻳﺮوب ﺳﺎن زﻟﻴﺨﺎ

ﺳﺎﻧﻤﺎق ) :(sanmaqﮔﻮﻣﺎن اﺋﺘﻤﻚ  ،ﺗﺼﻮر اﺋﺘﻤﻚ
ﻛﻴﺮﻣﺰ ﻫﻨﺮك ﭼﻮ ﺳﺎﻧﻪ آده

ﻋﻘﻠﻨﻚ دﻳﺴﻪ ﺟﻤﻠﻪ دن زﻳﺎده

ﺳﺮﺟﻮان ) :(surucuvanﭼﻮﺑﺎن  ،ﺳﻮروﻧﻮ ﺑﺴﻠﻪ ﻳﻴﻦ  ،ﺳﻮروﭼﻮﺑﺎن
ﺑﺮ ﻳﻞ ﺑﻮ دواره ﻛﻠﻪ ﺑﺎن اول

ﺑﺮ ﺧﻮﺷﺠﻪ ﻛﻮن آﻧﻲ ﺳﺮﺟﻮان اول

ﺳﺆﻳﻠﻤﻚ) :(söyləməkدﺋﻤﻚ
ﻗﻴﺰ ﭼﻮﻧﻜﻪ اﺷﺘﺪي ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ

ﺳﻮﻟﻨﻚ دﻳﺪي ﻛﻠﺴﻮن اول ﻛﺪاﻳﻪ

ﻛﻴﻢ ﺳﻴﺰ دﻳﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ آدﻧﻜﻮز ﻧﻪ

ﻛﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻴﺰك ﻣﺮادﻧﻜﻮز ﻧﻪ

ﺳﺠﺮه دي) :(sıçradıﺑﻴﺮدن ﺑﻴﺮه ﻗﺎﻟﺨﺪي  ،ﻫﻮﭘﺎﻧﻤﺎق
ﺳﺠﺮه دي ﻳﻨﻪ اﻏﺎﻳﻪ دوردي

اول ﻛﻌﺒﺔ ﻣﻘﺼﺪه ﻳﻮز اوردي

ﺳﻴﭽﺮه اﻳﺎﻏﻪ دوردي ﺳﺮﻣﺴﺖ

ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ دﺷﺮه ﭼﻴﺨﺪي در دم

ﺳﻔﺮ ﻳﺮاﻏﻴﻦ ﻗﻴﻠﻤﺎق) :(səfər yarağın qılmaqﻳﻮﻻ ﭼﻴﺨﻤﺎق اوﭼﻮن
ﺣﺎﺿﻴﺮﻟﻴﻖ ﮔﺆرﻣﻚ
اﻧﺠﺎﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﭼﻮن ﻗﻴﻠﺪي ﺳﻔﺮ ﻳﺮاﻏﻴﻦ اول ﭘﻴﺮ

ﺳﻮﻟﻤﻚ) :(süləməkآوارا ﮔﺰﻣﻚ  ،ﺳﻮروﻧﻤﻚ
ﻧﻔﺲ ﺣﺴﻨﻢ اﺗﻤﺪي ﺑﺮ ﻧﻮع روﺳﻴﺎه

ﻗﺎﭘﻮﻧﺪه داﺧﻲ ﺳﻮﻟﻤﻚ اوﻟﻪ روا ﻣﻨﻜﺎ

ﺳﻮﻛﻤﻚ) :( söyməkﻳﺎﻣﺎن دﺋﻤﻚ  ،ﭘﻴﺲ ﺳﺆز دﺋﻤﻚ
ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ اﺷﺘﺪي اول ﻣﺠﺎور

ﻗﺎﺧﻴﺪي ﺑﻮﻻري ﺳﻮﻛﺪي واﻓﺮ

ﺳﻴﺮده)  :(sayırdaﻳﻮﺧﻮدا
ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮده ﻛﻮردي اول ﺷﺎه

دوﺷﺪي آﻧﻜﺎ روم اﻳﻠﻲ ﺳﺎرو راه

ﺷﻤﺪن ﻛﺮو ) :(şimdən gərüﺑﻮﻧﺪان ﺳﻮﻧﺮا
ﺷﻤﺪن ﻛﺮو ﻗﺒﺮ ﻓﻜﺮﻳﻦ اي ﭘﻴﺮ

ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ ﻫﻮا و ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
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ﺻﺎﻟﻤﺸﺪي ﻫﻮاﻳﻪ ) :(salmışdş havayaﻫﺎواﻳﺎ اوﭼﻮرﺗﻤﻮﺷﺪو ،
ﺻﺎﻟﻤﺸﺪي ﻫﻮاﻳﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻮﺷﻲ

آﻟﻤﺸﺪي ﻗﺮار و ﻋﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻲ

ﺻﺎﻧﻤﺎ) :(sanmaﮔﻮﻣﺎن اﺋﺘﻤﻪ  ،ﺗﺼﻮور اﺋﺘﻤﻪ
ﺗﺮﺳﺎ اوﻟﻮب آﻧﺪه ﻛﻮردي ﺧﻨﺰﻳﺮ

ﺗﺮﺳﺎ ﻗﺎﭘﻮﺳﻨﺪه ﺻﺎﻧﻤﻪ اول ﭘﻴﺮ

ﺻﻮﻧﺪي) : ( sundıﺗﻘﺪﻳﻢ اﺋﺘﺪي  ،ﺑﻮﻳﻮردي
اوز ﻧﺎزك اﻟﻴﻠﻪ ﺻﻮﻧﺪي آﻧﻲ

ﺷﻴﺨﻨﻚ آﻧﻨﻚ اﻳﻠﻪ آﻟﺪي ﺟﺎﻧﻲ

)ﻓﻜﺮه( داﻟﻤﺎق) :(dalmaqدوﺷﻮﻧﻤﻚ  ،ﻓﻜﺮه ﻏﻮﻃﻪ ور اوﻟﻤﺎق
.................................................

ﻫﺮ ﺑﺮي ﺑﺮ اوزﻛﻪ ﻓﻜﺮه داﻟﺪي

ﻗﺎﺗﻲ) :( qatıﺑﺮك  ،ﻣﺆﺣﻜﻢ
ﺷﻴﺨـﻪ ﻳـﻮق اﻳــﺪي ﻫﻴـﭻ اﻟﺘﻔﺎﺗﻲ

ﻗﺼـﺪي ﺑـﺮ اﻫـﺎﻧﺖ اﻳــﺪي ﻗﺎﺗﻲ

ﻛﻴﻢ ﺳﻔﻠﻪ و ﺧﺎر و دون اﻳﻤﺶ ﺳﻴﺰ

ﺑﻮ ﻳﻮﻟﺪه ﻗﺎﺗﻲ زﺑﻮن اﻳﻤﺶ ﺳﻴﺰ

ﻗﺎﺧﻴﻤﺎق) :(qaxımaqوورﻣﺎق  ،دؤﻳﻤﻚ
ﺑﻮ ﺣﺎﻟﻲ اﺷﺘﺪي اول ﻣﺠﺎور

ﻗﺎﺧﻴﺪي ﺑﻮﻻري ﺳﻮﻛﺪي واﻓﺮ

ﻗﺎرﺷﻮ ) :(qarşuاوزﺑﻪ اوز  ،ﻣﻮﻗﺎﺑﻴﻞ
ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﻪ ﻗﺎرﺷﻮ واردي ﺳﺮﻣﺴﺖ

اﻛﺮاﻣﻠﻪ ﻗﻮﻳﺪي ﻛﻮﻛﺴﻨﻪ دﺳﺖ

ﻗﺎﻣﻮ) :(qamuﻫﺎﻣﻲ
ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﺗﻨﻨﺪه ﺗﺎب و ﻃﺎﻗﺖ

اﻟﺪن ﻗﻤﻮ ﮔﻴﺘﺪي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﺟﻤﻊ اﻳﻠﺪي ﻗﺎﻣﻮ ﻳﺎر و ﻳﻮﻟﺪاش

ﻗﻠﺪي ﺑﻮ ﻳﻮﺧﻮﻧﻲ اﻛﻠﺮه ﻓﺎش

ﻗﺎﻧﺪه) :(qandaﻫﺎردا
ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺑﻮ ﻳﺮ ﻧﻪ ﻳﺮدور

ﭼﻮرﻣﺪه ﺑﻮﻻر ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮردور

ﺑﻴﺰ ﻗﺎﻧﺪه و ﻗﺎﻧﺪه ﻛﻮي ﺗﺮﺳﺎ

ﺷﻴﺦ ﺣﺮم اوﻟﻪ ﺑﻴﻠﻪ رﺳﻮا

ﻗﺎﻧﺪي ) :(qandıآﻧﻼﻣﺎق  ،ﺑﺎﺷﺎ دوﺷﻤﻚ
ﺻﺎﻟﺪي اوزن آرﻗﻪ ﻏﺴﻞ اﻳﻠﺪي

آﺷﻔﺘﻪ ﻟﻮﻏﻨﻪ ﻗﺎﻧﺪي ﺑﻴﻠﺪي

ﻗﭻ)  :(qaçﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ ﺳﺎي  ،ﺑﺮ ﻗﺪر  ،دﻓﻌﻪ
ﻗﻠﻤﺸﺪي ﺣﺮﻣﺪه اﻟﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺞ

ﻋﻤﺮه دﻳﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﭽﻪ ﺑﺮ ﻗـﭻ

٧٩

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

ﻗﻔﺘﺎن) :(qaftanﺧﻠﻌﺖ ،ﭘﺎﻟﺘﺎر،زرﻫﻠﻲ ﭘﺎﻟﺘﺎر ﻣﻌﻨﺎﺳﻴﻨﺪا »ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ«ده
اﻳﺸﻠﻨﻴﺒﺪﻳﺮ.
اﻃﻔـﺎل ﻧﺒﺎت ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن

ﻛﻴﻤﺸﺪي ﺗﻨﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﻔﺘـﺎن

ﻗﻴﻠﻤﺎق) :(qılmaqاﺋﺘﻤﻚ ؛ ﻣﺆﻋﺎﺻﻴﺮ دﻳﻠﻴﻤﻴﺰده ﺑﻴﺮ ﺗﺌﭽﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺪه وار؛ ﻧﺎﻣﺎز
ﻗﻴﻠﻤﺎق.
دﻳــﺮﻳﻨﺔ ﭘﻴـﺮ ﻧﻈـﻢ ﭘﻴﻤـﺎ

ﺑﻮ ﻗﺼﻪ ﻧﻲ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻗﻴﻠﺪي اﻧﺸﺎ

ﻛﺮو) :(gerüﺳﻮﻧﺮا
ﺷﻤﺪن ﻛﺮو ﻗﺒﺮ ﻓﻜﺮﻳﻦ اي ﭘﻴﺮ

ﺗﺮك اﻳﺖ ﺑﻮ ﻫﻮا و ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ

ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ) :(kəndüzinəاوز-اوزوﻧﻪ  ،اوزوﻧﻪ
ﻛﻨﺪاوزﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪه ﺳﻮﻟﺮ اﻳﺪي

ﻛﻮﻧﻜﻠﻴﻨﻲ ﻣﻮﻧﻨﻜﻠﻪ اوﻟﺮ اﻳﺪي

ﻛﻮدردي ) :(güdərdiﺑﺴﻠﻪ ﻳﺮدي  ،ﺑﺎﺧﺎردي  ،ﻣﻮاﻇﺒﺖ اﺋﺪردي ؛ ﻛﻮدﻣﻚ
ﺧﻨﺰﻳﺮي ﻛﻮدردي اول دل اﻓﻜﺎر

اﻳﻠﺮدي ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﻪ و زار

ﻛﻮي ) :(köyﻛﻨﺪ  ،اوﺑﺎ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ اوﻳﻮب ﺑﻮ ﻛﻮﻳﻪ ﻛﻠﻤﻚ

اﻟﻠﺮﻏﻪ اوزﻳﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﻴﻠﻤﺎق

ﻛﻮﻛﺲ ) :(köküsﺳﻴﻨﻪ
ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﻪ ﻗﺎرﺷﻮ واردي ﺳﺮﻣﺴﺖ

اﻛﺮاﻣﻠﻪ ﻗﻮﻳﺪي ﻛﻮﻛﺴﻨﻪ دﺳﺖ

ﻣﻮﻧﺠﻪ ) :(muncaﺑﻮﻧﺠﺎ  ،ﺑﻮﻗﺪر
ﻣﻮﻧﺠﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﺗﺪي ﺑﺮﺑﺮ

ﺗﺎﺛﻴﺮﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اوﻟﻤﺎدي ﭘﻴﺮ

ﻣﻮﻧﺪه ) :(mundaﺑﻮﻧﺪه  ،ﺑﻮ اﻳﺸﺪه
ﻛﻴﻢ ﺳﻴﺰ دﻳﺪي ﺳﻮﻳﻠﻪ آدﻧﻜﻮز ﻧﻪ؟

ﻛﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻴﺰك ﻣﺮادﻧﻜﻮز ﻧﻪ؟

ﻧﺴﻨﻪ) :(nəsnəﺷﺌﻲ  ،أﺷﻴﺎ
ﻳﺘﻤﺰ ﺳﻨﻜﺎ ﻧﺴﻨﻪ ﺑﻮ ﺟﻔﺎدن

ﺷﺮم اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﺷﺮع ﻣﺼﻄﻔﻲ دن

وارﻣﺎق) :(varmaqﮔﺌﺘﻤﻚ ،ﭼﺎﺗﻤﺎق
اﻳﺎﻏﻨﻪ دوﺷﺪي ﻛﻠﺪي واري

واري) :(varıﻫﺎﻣﻴﺴﻲ  ،ﺑﻮﺗﻮن

وار اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﻓﻐﺎن و زاري

٨٠

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ
وار اﻳﻠﺪﻳﻠﺮ ﻓﻐﺎن و زاري

اﻳﺎﻏﻨﻪ دوﺷﺪي ﻛﻠﺪي واري

ﻫﺎﻧﺪه ) :(handaﻫﺎردا  ،ﻫﺎرادا
ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺑﻮ ﻳﺮ ﻧﻪ ﻳﺮدور

ﭼﻮرﻣﺪه ﺑﻮﻻر ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮردور

ﻳﺎﻗﻤﺎق) :(yaqmaqﻳﺎﻧﺪﻳﺮﻣﺎق  ،ﻳﺎﺧﻤﺎق
ﺑﺘﺨﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻟﺪي آﻫﻲ آﺗﺶ

ﺧﺮﻗﻪ ﺳﻨﻲ ﻳﺎﻗﺪي اول ﺑﻼﻛﺶ

ﻳﺎزو) :(yazıﻗﻴﺴﻤﺖ  ،آﻟﻴﻦ ﻳﺎزﻳﺴﻲ
وار اﻳﺪي ﻗﺪرده ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻳﺎزو

ﻳﺎزوﻧﻲ ﺑﻮزارﻣﻲ زور ﺑﺎزو

ﻳﺘﻤﻚ ) :(yetməkﻳﺌﺘﺮﻟﻲ اوﻟﻤﺎق  ،ﻛﺎﻓﻲ اوﻟﻤﺎق
ﻛﻌﺒـﺪه ﻳﺘـﺮ ﺑـﻮ اﺣـﺘﺮاﻣـﻢ

ﺑﺘﺨﺎﻧــﻪ ﺻﺎرو ﭼـﻚ زﻣــﺎﻣـﻢ

ﻳﺘﻤﺰ ﺳﻨﻜﺎ ﻧﺴﻨﻪ ﺑﻮ ﺟﻔﺎدن

ﺷﺮم اﻳﻠﻪ ﺑﻮ ﺷﺮع ﻣﺼﻄﻔﻲ دن

ﻳﻤﺎﻟﻮﺟﻪ ) :(yamalıcaﭼﺘﻴﻦ  ،ﻋﺠﻴﺒﻪ ؛ داﻧﻴﺸﻴﻖ دﻳﻠﻴﻨﺪه ﺑﻮﮔﻮن »ﻳﺎﻣﺎن ﺳﺆز
دﺋﻴﻴﺮﺳﻦ« ﺗﺮﻛﻴﺒﻨﺪه ﻗﺎﻟﻴﺒﺪﻳﺮ.
ﻋﺸﻖ ﻳﻮﻟﻲ ﻳﻤﺎﻟﻮﺟﻪ ﻳﻮﻟﺪور اي ﻳﺎر

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻧﻪ دﻳﺮﺳﻪ اﻳﻠﻪ اﻗﺮار

ﻳﻮروﻣﻚ) :(yürüməkﮔﺌﺘﻤﻚ ،ﺣﺮﻛﺖ اﺋﺘﻤﻚ
ﻫﻴﭻ ﻟﻤﻌﻪ ﻗﻮ ﻳﺎﺷﺪن آﻟﻮرﻣﻲ

ﻳﻠﺪوزﺳﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻗﻤﺮ ﻳﻮررﻣﻲ

ﻳﻮﻛﻮرﻣﻚ ) :(yügürməkﻫﺠﻮم اﺋﺘﻤﻚ  ،ﺳﺮﻋﺘﻠﻪ ﮔﺌﺘﻤﻚ
اول وﻳﺮدي ﺧﺒﺮ ﻳﻮﻛﻮردي اول ﺳﻮ

ﺳﺮﻋﺘﻠﻪ ﻳﻮروردي اول ﺑﻼﺟﻮ

ﻳﻮﻟﻮﻗﻤﺎق ) :(yoluqmaqﻳﻮﻟﻮﻧﺎ ﭼﻴﺨﻤﺎق  ،ﻗﺎرﺷﻴﻼﺷﻤﺎق
ﺑﺮ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻳﻮﻟﻮﻗﺪي اوﻧﻜﺎ ﻳﻮﻟﺪه

ﻛﻌﺒﻪ ﺻﺎرودن ﻛﻠﻮردي اول ده

ﻳﻮل ﻳﺮاﻏﻲ) :(yol yarağıﻳﻮﻻ ﭼﻴﺨﻤﺎق اوﭼﻮن ﻻزﻳﻢ اوﻻن ﺷﺌﻴﻠﺮ
ﻫﺮ ﻧﻴﺠﻪ دﻳﺪﻳﻠﺮ اوﻟﻤﺎدي ﭼﺎر
ﭼﻮن ﻗﻴﻠﺪي ﺳﻔﺮ ﻳﺮاﻏﻴﻦ اول ﭘﻴﺮ

ﻳﻮل ﻳﺮاﻏﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﭼﺎر و ﻧﺎﭼﺎر
اﻧﺠﺎﻣﻨﻲ ﻗﻴﻠﺪي ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﻳﻮﻟﻮﻧﻤﺎق ) :(yolunmaqزاري اﺋﺘﻤﻚ  ،ﺳﺎﭼﻼرﻳﻨﻲ دارﺗﻤﺎق
اوﺳﺘﻨﺪه ﻳﻮﻟﻮﻧﺪي زار و ﻣﺤﺰون

ﺗﻨﻬﺎ و ذﻟﻴﻞ و ﻧﻐﺰ ﭘﺮﺧﻮن

ﻳﻮن) :( yönﻃﺮف ،ﺳﺎري؛ ﺑﻮ ﺳﺆزو ﺑﻮﮔﻮن ﻳﺎن-ﻳﻮره ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﻨﺪه اﻳﺸﻠﺪﻳﺮﻳﻚ.

٨١

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي
ﭼﺸﻤﻨﺪن آﻗﺘﺪي اﺷﻚ ﺧﻮﻧﻴﻦ

دوﻧﺪري ﺣﺮم ﺻﺎروﻳﻪ ﻳﻮﻧﻴﻦ

ﻳﻮق ) :(yoqﻳﻮخ
ﻳﻮق ﻣﻮﻧﻜﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻳﻠﻪ اﻣﻜﺎن

ﺗﻘﺪﻳﺮه دورور ﺑﻮ اﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ

ﻳﻮق اﻳﺪي ﺟﻬﺎﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ

ﺑﺮ داﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اوزﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ

شيخ صنعان و ترسا قيری
أليازماسی
أﻟﻴﺎزﻣﺎ ﺑﻴﺮ ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﻳﺌﺮﻟﺸﻴﺮ .اوﻧﻮن ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻄﻴﺮﻟﺮي اوﺧﻮﻧﻮﻟﻤﻮر و ﺑﻴﺰ ده
ﻫﻤﻴﻦ ﻳﺌﺮﻟﺮي ﺑﻮش ﺑﻮراﺧﻤﻴﺸﻴﻖ .ﻛﺎﺗﺒﻴﻦ أﻟﻴﺎزﻣﺎﺳﻲ اوﺧﻮﻧﺎﻗﻠﻴﺪﻳﺮ و ﺧﻮش ﺧﻂ اﻳﻠﻪ
ﻳﺎزﻳﻠﺒﺪﻳﺮ .اﻳﻜﻲ ﺻﺤﻴﻔﻪ ده ﺷﻌﻴﺮﻟﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ده ﻳﺎزﻟﻴﺒﺪﻳﺮ .ﮔﺆروﻧﻮر ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﺷﻘﺎ أﻟﻴﺎزﻣﺎدان
ﮔﺆﭼﻮرﻧﺪه ﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﻮﻧﺮا اوﻧﻼري ﺣﺎﺷﻴﻪ ده ﻋﻼوه اﺋﺪﻳﺒﺪﻳﺮ .آﻧﺠﺎق
ﺗﺄﺳﻮف ﻛﻲ ،ﻫﻠﻪ ﻟﻴﻚ ﺑﺎﺷﻘﺎ أﻟﻴﺎزﻣﺎدان ﺧﺒﺮﻳﻤﻴﺰ ﻳﻮﺧﺪور.

٨٤

ﻣﻼ ﺟﻤﺎل رﻧﺠﻲ

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن و ﺗﺮﺳﺎ ﻗﻴﺰي

٨٥
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ÖNSÖZ
On yeddinci əsir Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindən olan
`Şeyx Sənan` poeması haqqında əlimizdə az məlumat olsa da
onun öz şerlərindən şairin nəqədər istedadlı və zövqlü
olduğunu görməmək olmaz. Molla Camal Rənci birinci
şairlərimizdəndir ki, belə mövzuya müraciət edir və bu haqda
bir misrada deyir:
Gördüm ki,Əcəmdə nəzm təkrar,
Ətrakdə yox vəli bu göftar.
Türkilə demək iradə qıldım,
Bir neçə yerin ziyadə qıldım.

Çox məharətlə yazılan bu məsnəvi , bəzi yerlərində gəzəl ilə də
sülənibdir. Onun dil bə ülubuna görə demək olar ki , Şeyx
Əttardan da yüksək səviyədə durur.
Camal Rəncinin həyatı haqqında ,təəsüflə, heç bir məlumatımız
yoxdur və eləcə də şeir divanın olub-olmamasından hələlik bir
şey bilmirik.
Bakıda Əlyazmaler İnstitunda saxlanılan yegənə nüsxəsi
haqqında ilk dəfə dilçi-ədəbiyyatçi alım Şamil Cəmşidov
məlumat verir və `Keçmişimizdən gələn səslər` məcmüəsində
١٩٨٣-ci ildə məlumat verir.
İranda yayınlanan ədəbiyyat tarixi kitablarında Türkdilli şairlər
haqqında heç bir məlumat verilmir onun üçün Rəncinin harada
və neçə yaşaması bizə bəlli deyil. Yalnız onun dillindən on
yeddinci əsir bir şair olması haqda kuman etmək olur.
Dili və məzmunu onun güçlü bir şair olmasını göstərir.
Biz oxuculara əlyazmanın foto sürətini də latın oxunuşu ilə
bərabər ədəbiyyat və dil sevərlərə təqdim edirik.
Firuz Refahi Ələmdari
Tehran

Introduction
The great poet of seventieth century Djamal Ranji has never
been mentioned in any literature history so far , and nothing is
clear about his life. All we understand from his writing clears
that he was already a famous poet among his friends , when
they asked him to write in azeri-turkish legends of Sheykh
Sanan. Ranji , in one of his poems mentions that ‘ Sheykh
Sanan‘ as a subject is new to Azeri-turkic literature , but in
persian it has been refered many times. Therefore he accepts
his friends request to create his poem. He also, mentions that
he has added more details to make poem lovers happier.
His style of narrating the story resembles those of folklore
Ashiks. He inserts some Gazels in between the story and this
form of narrating is unique to literary creation.
Ranji`s poems are very important for studying the language
construction and form of seventieth century.
Caligrapher has added some line to the margin of narration and
it seems that he has forgotten some lines and has added them
after finishing his job. And it seems that he had another copy to
caligraph from, while so far no manuscript from him has been
discovered.
For the first time researcher J.Jamshidov introduced Ranji and
his poems kept at Institute of Manuscripts of Academy of
Science of Azerbaijan republic. He publish the copy of the
Manuscript in the bulletin of IMASAR .
In order to pronounce the poems correctly , we added latin
transliteration with explanation of some archaic words and the
Manuscript itself at the end of this book.
Firuz Refahi Alamdari
Tehran
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