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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
Yeni Dönem. İl: 3, Sayı: 11 (Bahar 2018), ss. 71-89  
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 مناظره و پيکار ادبي  ینگاهی به تاريخچه
 با تاکيد به پيكار آسمان و زمين 

 خان : خسته قاسيم و تيليماعر نامدار ترکش از منظر دو
 به انضمام ترجمه خلجی آن

 1جمراسي  علي اصغر• 

ÖZET: Ali Asgar CEMRASİ, “İki Ünlü Türk Şairi Hasta Kasım ve Tilimhan 

Örneklerinde Edebî Munazara ve Yer-Gök Savaşı”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, 

Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 11 (Bahar 2018/1397), ss. 71-89 

Bu çalışmada, Tilimhan’a ait olduğu ifade edilen Gök ve Yer kasidesiyle Hasta 

Kasım’ın şiir divanında bulunan Gök ve Yer kasidesi kaşılaştırılmıştır. İnceleme 

sonucu, her iki kasidenin de küçük farklılıklara karşın aynı olduğu tespit edilmiştir. 

Oysa ki Hasta Kasım Afşarlar döneminde yaşarken, Saveli Tilimhan İran’ın merkez 

bölgesinde ve Fethali Şah Kacar döneminde yaşamıştır. Tilimhan’ın divanında 

münazara biçiminde durum ifadesinin iki örneğine yer verilmiştir: Biri yer ve göğün 

konuşması ve diğeri koyun ve üzüm ğacının münazarası. 

Açar Sözler:  Tilimhan, Hasta Kasım, Edebî Munazara, Yer ve Gök.  

مناظره ادبی با تأکید به پیکار اسمان و زمین از منظر    نگاهی به تاریخچه، "علی اصغر جمراسی چکيده:
تیلیم فصلنامه  وارلیق:  "،  خان به انضمام ترجمه آن به ترکی خلجیدو شاعر نامدار ترک: خسته قاسیم و 

 . 71-89.  (، صص8201/ 7139 بهار) 11، دوره دوم، شماره ترکیزبان، ادبیات و فرهنگ 

  قاسیم   خسته  اشعار   كتاب  زمین  و  آسمان  قصیده  خان باتیلیم  به  منتسب  زمین  و  آسمان  در این مقاله، قصیده
نتیجه حاصله نشان می  قرار  مقایسه  مورد است.  كهداده شده    یكي   قصیده  دو  هر  جزئي  تغییرات  با   دهد 
  با .  ه استشد  آورده  خانتیلیم  اشعار   دیوان  در  كه است  همان  ايساوه  خانتیلیم  زمین  و  آسمان  قصیده  و  است
  ایران  مركز   خطه  بنام  شاعران  از   ايساوه  خانتیلیم  و  زیستهمي   افشاریه  دوره  در  قاسیم  خسته كه  تفاوت  این

 است.   قاجار شاه فتحعلي با معاصر

 یكي  گردد؛مي   مالحظه  شده  برگزار  مناظره  بشكل  كه  حال  زبان  بیان   از  نمونه  دو  خانتیلیم  دیوان  در
 .است ( انگور درخت با میش) موو و قویون   مناظره ريدیگ و زمین و آسمان گفتگوي

  خان، خسته قاسم، مناظره ادبی، آسمان و زمینتیلیم ها:کليدواژه

 . زبان حال و مفهوم آن 1

 
 . مدیر بنیاد زبان ترکی خلجی 1
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-زبان حال اندیشه یا خواست یا حالتي است كه انسان در دل دارد ولي به لفظ و عبارت بیان نميي
دروني شخص است. به طور كلي نه به معناي حالتي  شود. حال در اینجا به معناي حالت و وضع
چیيزي اعيم از  شود، بلكه صرفا به معني صفت است. هركه از جانب پروردگار در دل ایجاد مي

 آسمان و غیره داراي صفت یا صفاتي اسيت.  نبات و جماد، فرشته و دیو، زمین و  انسان، حیوان،
بیرونيي دارد و گياهي نيدارد. م يل  گياهي نميایش  گاهي این صفت ذاتيي اسيت و گياهي عرضيي،
فهمانيد. در كند و گرسينگي خيود را بيه ميادر مييكودكي كه هنگام دیدن پستان مادر دهان باز مي

زبيان حيال  یعنيی( 137: 1394، )میيداني م لي آمده است كه »لسان الحال ابین من لسان المقال«
 تر از زبان قال است.تر و روشنگویا

اي دروني بنام چشم دل یا توانند این صفات و یا حاالت را با زبان قوهنمياند كه  بعضي مدعي شده
اي درونيي بنيام گيوش دل و به عبارت دیگير زبيان حيال عيالم موجيود را بيا قيوه  چشم بشر ببینند

 دهند.هللا نسبت مي ءبشنوند. م ال مشهور این معني كشف كراماتي است كه به اولیا

ز بكار رفته است و آن شرح و بیاني است كه شخصي ممكن است زبان حال به یك معناي دیگر نی 
بدون اینكه مدعي كشف و كراميات باشيد. آن شيرح و بیيان در   ؛ازحاالت یا صفات موجودي بكند

یا نبيات و یيا  یا حیوان، واقع به عبارت درآوردن حال یا كیفیت آن موجود است )خواه انسان باشد
حاالت او حكایت  شاعري از یا چیزي نگفته ولي نویسنده، جماد(. م ال در مواردي كه شیخي خود

گوید كه وي به زبان حال چنین گفت. كاري كه شياعر خیيام در مي  ،كرده و ابیاتي نقل كرده است
 جان )م ل كوزه( بیان كرده است.سخن خود را از زبان حال موجودي بي رباعیات خود كرده و

جمليه   این نوع شگرد در ادبیيات جهيان، از  بي است ونمایي شاعرانه و شگردي اد  ،در واقع هنر
ادبیات فارسي و تركي بسیار رایج بوده و نویسندگان و شاعران با استفاده از این گونه )ژانر(هاي 

هياي كوتياه جيانواران و اشيیاء هياي حكایيتترین این گونيهاند. یكي از قدیمادبي مختلف خلق كرده
گوینيد و مهمتيرین هيدف آن بیيان تعيالیم حكميت »فابل« ميي  هایي در فرنگي به آنهااست. حكایت
 عملي است.

ها یا پیكارهاي ادبي است كه میان »دو یيا چنيد شخصيیت هاي مذكور مناظرهنوع دیگري از گونه
 (.30 :1385، متخاصم اعم از انسان و حیوان و نبات و غیره( در پي گرفته است. )پورجوادي

سياال  یا با هم ،بحث با یكدیگر درباره حقیقت و ماهیت چیزي »مباح ه كردن و لغت: مناظره در
وگویي اسيت و به تعبیري دیگر مكالمه و گفيت(. ذیل واژه مناظره ،دهخدا) و جواب كردن است«

 كنيد كيه برتيري وسيعي ميي ،كه هر طرف با اسيتدالل و ارائيه بيراهین  (dialogue)  دو طرفي

متخاصيمین  »توجيه منياظره: ،د. از لحاظ علم منطيقفضیلت خویش را بر دیگري به ا بات برسان 
 كردن حق و صواب« ها براي آشكاردر مورد حكمي و نسبتي از نسبت ،است در ا بات نظر خود

 .(4372 :4 .ج ،معین)

هياي سابقه این نوع ادبي كه هم جنبه تعلیمي داشته است و هم جنبه تفنني و سرگرم كننده به تميدن
 گردد.ها بر ميسومرها و اكدهالنهرین یعني قدیم بین

 الف( مناظره در تمدن قديم و بين النهرين 
در    گوي موجودات مختلف در دست است، مناظراتي است که و هایي که از گفت ترین نشانهقدیمي

 النهرین یعني سومري و اکادي و بابلي پیدا شده است.  ادبیات سه تمدن قدیم بین

ها كه بر روي كتیبه هاي گليي  بيت زبان حالي متعلق به این تمدنها پیكار هایي از دهتاكنون بخش
 رسد.گشته پیدا شده است. قدمت این پیكارها به حدود سه هزار سال پیش از میالد مسیح مي
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این پیكارها نمایانگر یك نوع ادبي)ژانر( است كه بعدا در ادبیات ایيران باسيتان و ایيران پي  از  
هياي اروپيایي در قيرون وسيطي تيداوم یافتيه ریاني و عربيي و زباناسالم و همچنین در ادبیات س

 است.

 ها به دست آمده اسيت میيان دو شخصيیت زبيان حيالي اسيت كيه ازهمه پیكارهایي كه از سومري
 لحاظي خصم یكدیگرند و از لحاظي مكمل یكدیگرند.

مناظره  سریاني،  متون  قددر  است.  داشته  رواج  فراواني  مناظرهمي ی هاي  زبان  اترین  در  که  ي 
آرامي و سریاني به دست آمده، مناظرة میان درخت انار و بوته خار است که ظاهرا فقط قطعة  

 کوتاهي از آن بر جا مانده است: 

 بوته خار به درخت انار گفت: 

 زند، چیست؟«تو دست مي  یه خارهاي تو براي کسي که به میو  یه»فاید

 درخت انار به بوته خار گفت: 

 زند چیزي جز یک خار نیستي.«راي کسي که به تو دست مي »تو که خودت ب 

هاي آسمان و زمین، گفت و گوي »شیطان و مرگ«، »شیطان و فاحشه«، »کتري چاي  مناظره
:  1385، پورجوادی) هاي متون سریاني هستندو دو پسر« و »زر و گندم« از جمله مناظره 

51) . 

غياز و  حواصيیل و الك پشيت،  درخت و ني،  تابستان و زمستان،  همچنین پیكار میان بیل وخیش،
 .نقره است شبان و كشاورز، دو سنگ آسیاب، م  و مرغ و ماهي، فراغ، میش و گندم،

شود. سپ  یكي از دو كند آغاز مياي كه  زمینه نبرد را آماده ميپیكار یا مناظره معموال با مقدمه
پردازد. درپاسي  بيه خودستایي مي  كند و بهكند و از اوصاف خود یاد ميطرف آغاز به سخن مي

كنيد درحيالي كيه خيودش حریف خود را با الف زني و خودستایي متهم مي  طرف دیگر پیكار  ،او
كند پردازد. پ  از آن بار دیگر آغازگر مناظره از خود دفاع مينیز به الف زني و خودستایي مي

شمارد. سپ  نوبيت بيه بر ميمعایب او را   كشد وو محاسن دیگر خود را به رخ طرف مقابل مي
كند و در ضيمن دهد. یعني معایب طرف را ذكر ميرا او انجام مي  ررسد و همین كاطرف او مي

كنيد تيا پردازد. و همین طور گفتگو ادامه پیدا مييبه ذكر محاسن دیگر خود مي ،نكوهش كردن او
تنيد شخصيیت سيومي اینكه سرانجام وقتي هر دو طرف از محاسن خود و معایب دیگري سخن گف

گوید هير دوي آنهيا داراي دهد و ميشود و میان دو طرف آشتي ميدر مقام داور وارد صحنه مي
 محاسني هستند و وجودشان در عالم الزم است.

 ب( مناظره در ادبيات غرب 
گردد. مناظره به عنوان یک شگرد ادبي سابقه مناظره در ادبیات اروپایي، به یونان باستان بر مي

»در ادبیات غرب قدمت مناظره بيه دو ا ير مشيهور اریسيتو   ادبیات یوناني رواج داشته است.در  
رسد که در اولي بین دو تين از ها« و »ابرها« ميق.م(، »غوک  450-385فان  شاعر یوناني )

کننيد و سيرانجام آشيیل را موازنه و محاکميه مي  پید و آشیل  تراژدي نویسان معروف به نام اوري
کنند و شياعر در آن سيقراط دو مفهوم حق و ناحق با هم مناظره مي  دهد و در دیگري،ترجیح مي

 .(1276: 1376 را هجو کرده است.« )انوشه،
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.م( 119-)وفات شیوة سقراط در تعلیم فلسفه مبتني بر جدال، ساال و جواب و مناظره بود. تاسیت
قي معتقد دان« دارد. خانم میرصااي به نام »گفت و گو در باب سخنوردیگر کسي است که رساله
 .: واژه مناظره(1373)میرصادقي،   شود.«هاي فراواني یافت مياست که در ویرژیل مناظره

در قرون بعدي بیشتر آ ار نوشته شده در غرب به صورت نمایشنامه و تئاتر و در قاليب ن ير بيود 
اسيت و  یيات غيرب دو طرفييهياي فراوانيي وجيود دارد. منياظره در ادب که در نمایشنامه مناظره
 که اندلذت و روح م ل هم انتزاعي مفاهیم. جانواران و اشیا زمرة  از  یا ندامباح ه کنندگان یا انسان

 و شيودمي فکري طرز یا عقیده مظهر کدام هر گاه و گیرندمي قرار انساني هايشخصیت قلب  در
ا بات نظریة خود است. این نظریيه   و مباحث دو عنصر مخالف،  مقابله  از  نویسنده  یا  شاعر  هدف

اخالقي، مذهبي، عاشقانه و سیاسي و... باشد. پ  با توجه به این خصوصیات  ممکن است فلسفي،
هيا اغليب هاي ایراني ندارند و ایين تفاوتهاي غربي تفاوت چنداني با مناظرهبه طور کلي مناظره

است که اغليب گیاهيان و جيانوران و در جزئیات است. شباهت آنها نیز بیشتر در طرفین مناظره  
 ها هستند.انسان

 پ( مناظره در ادبيات عرب 
گيردد. قيرآن کيریم بيه طيور مي سابقة مناظره نزد اعراب بیشتر به دورة اسالمي و بعد از آن بير

هيایي کيه بيین خداونيد و مستقیم و غیر مستقیم به این مسئله اشاره کرده است. در یکيي از مناظره
آدم ایين اسيت کيه فرمایيد: »السيت بيربکم« و پاسي  ذریية بنيين است، خداونيد ميانسان در جریا

 .گوید: »بلي«مي

ي انسان و زمین در روز قیامت. هاي فراواني در قرآن کریم وجود دارد؛ از جمله مناظرهمناظره
لزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض زسوره زلزال حکایت از این سخن دارد: »اذا  4 تا1آیة  
ذ تحدث اخبارها« در قیامت، زمین سخت به لرزه در خواهد آمد ئ لها، یوم   قالها و قال االنسان ماا

و بارهاي سنگین آن بیرون خواهد ریخت. چون انسان بپرسد که چه شده است، زمین از خبرهایي 
 .، سورة زلزال(4تا  1هاي که در سینه دارد با او سخن خواهد گفت« )آیه

ترین پیکارهایي ماه در قرآن کریم که این گفت و گو موضوع یکي از قدیمي  خورشید و  یهمناظر
ها مع مناظره الشم  و القمر« از نویسيندة نيامعلوم در که به صورت رساله به نام »تشبیه انشقاق

 .(442:1385 اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به وجود آمده است )پورجوادي،

هاي عيرب محيض ا هم و نیيز بيا معتقيدان سيایر ادیيان، سیاسيتغیر از مباحث کالمي مسلمانان ب 
گویي علیه اعراب دامين زده؛ بيه طيوري کيه وقتيي نهضيت شيعوبیه پيا گرفيت، امویان به مفاخره

گویي عجم بر عيرب و بيه عکي  مضيمون بسيیار شيایعي شيد و شياعراني در ایين زمینيه نقیضه
که در تفياخر بيه اجيداد ایرانيي خيود و یسار نخستین شاعري است  اشعاري سرودند. اسماعیل ابن

ها بر عربي سخن گفت و در نهایت جانش را در همین راه از دسيت داد و او را در آب ترجیح آن
ترین شاعر ایراني است که در دورة عباسيي پرجوخ تخارستاني بزرگ  بردبن  خفه کردند. بشاربن

: 1372ره سروده است )صفا، ظهور کرد. وي اشعار فراواني به صورت ساال و جواب و مناظ
179-23). 

 پيش از اسالم ايران ادبيات   رمناظره د
طبیعت شعري که ایران باستان با آن آشنا بود، وجود دارد. نکتة مهمي که ه باراختالف زیادي در  

رسد، این است که ملت ایران در چه زماني در صحنة تاری  به وجود آميده در ابتدا به ذهن ما مي
 ؟است
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بيه زبيان درخت آسوریک  ظومه  من باید به    هاي قبل از اسالم برویم،خواهیم به سراغ مناظرهاگر ب 
اي است که قبل از اسالم به دست ما رسیده ترین مناظرهاولین و تنهاپهلوي اشكاني اشاره كنیم كه  

 است. 

 در  این مناظره از یک مقدمه، گفت و گوهاي طرفین و سيرانجام یيک خاتميه تشيکیل شيده اسيت.
تر تر و مفیيدوگویي است میان یيک بيز و درخيت خرميا کيه هير کيدام خيود را سيودمندگفتواقع  
 شمرد.داند و مزایاي خود را بر دیگري بر ميمي

شاعر در این منظومه از زبان درخت خرما شكل معماگونه به تشریح فواید درخت خرما براي بز 
شيود. كه از چوب و برگ و الیاف آن ساخته مي  هاي آن یا ابزارهایشپردازد. مانند فواید میوهمي

كنيد و فوایيد خيود را قیر و استهزا ميو او را تحخیزد  در بخش بعدي بز با او به معارضه بر مي
بردي كه شیر او در مراسيم دینيي زرتشيتي كنند یا كارهایي كه از شیر او درست ميمانند خوراك

شمارد. سازند بر ميانند پوست و پشم و روده و... ميدارد و نیز ابزارهایي كه از اندام هاي او م
 تاری  ادبیات پیش از اسالم(. -)دكتر احمد تفضليشود سرانجام بز پیروز مي

 مناظرة درخت آسوريک:  
 »درختي رسته است ترا و شتر آسوریک 

 بنش خشک است سرش هست تر 
 و رگش ني ماند 

 برش ماند انگور شیرین بار آورد 
 نم درخت بلندمرتومان و ینا آ

 پو خونیر  دمیک درختم نیست هم تن
 . (16:1342)بهار، چي شاه اچ از خورد کذ نوک آورم بار...«  

 ترجمه اين اشعار: 
 »درختي روییده است در کشور آسورستان

 بن آن خشک و سر آن تر است 
 برگش به ني ماند

 برش به انگور شیرین بار آورد 
 داي مردم، نگاه کنید، منم آن درخت بلن 

 هیچ در زمین خنیر  درختي هم تن من نیست 
 . (18-19  :1372)همان،    خورد چون تازه آورم بار...« چه پادشاه از من مي 

 بعد از اسالمايران مناظره در ادبيات 
بعد از اسالم از آن کیست، میان محققان اخيتالف نظير وجيود دارد   ه  در مورد اینکه اولین مناظر

پوشيي کيرد و آن را نادیيده نياظره زیبياي بياز و زاغ عنصيري چشمتيوان از ماما به هرحيال نمي
گرفت و اسدي طوسي را اولین مناظره سرا به شمار آورد. در هر حال، بعد از عنصيري اسيدي 

گانية خيود پرداختيه هاي پنجطوسي شاعري است که با مهارت کامل و استادانه به سرودن مناظره
سمان و زميین«، »نیيزه و کميان«، »شيب و روز«، اند از: »عرب و عجم«، »آاست که عبارت
 »مغ و سلیمان«.

گویي دسيتي داشيته ( شاعري اسيت کيه در منياظره520بعد از اسدي طوسي، امیر معزي )وفات  
الدین سعدابن عليي است و در یک مناظره گفت و گویي با عقل دارد که در آخر آن به مدح شرف

 پردازد:مي
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 گفتا: »چگونه یافتي از حسن من خبر«  الصور« گفتم به عقل دوش که »یا احسن 

 ( 343:1385معزي، )

ها را که گفت و گوي یک  هاي متعددي دارد که براي نمونه، یکي از آنبعد از وي، سنایي مناظره 
 آوریم. شخص ابله و شتر است، مي 

 گفت نقشت همه کژ است چرا   ا ابلهي دید اشتري به چر
 کني، هشداراش مي عیب نق  گفت اشتر که اندرین پیکار

 (42:1377)سنایي، 

پ  از سنایي به ترتیب نظامي، عطار، مولوي، سعدي، حافظ، هالليي جغتيایي، وحشيي بيافقي از 
بهيار، اعتصيامي، پیشياوري، دهخيدا، ادیيب الماليک فراهياني،   شاعران کالسیک و نیميا یوشيیج،

یرزا، شهریار، مشیري، الهوتي، نسیم شمال، رهي معیري، عارف قزویني، فرخي یزدي، ایرج م
سيرا خانلري، حمیدي شیرازي، ابتهاج، نادرپور، اخوان  الث و شاملو از شاعران معاصر مناظره

شيود، در ایين مقاليه هایي از این شاعران باعث طوالني شدن مطلب مياند. آوردن شاهد م البوده
 مقدور نیست.

گو و سيرآمد منياظره ترین مناظرهزرگو اما بدون هیچ تردیدي پروین اعتصامي شاعر نامدار، ب  
هياي قطعيه منياظره در قالب 65قطعيه شيعر او   248سرایان ایران اسيت. در دیيوان پيروین، از  
 قصیده، قطعه، م نوي و مسمط وجود دارد.

 . پيكار )مناظره( آسمان و زمين 2
دانیم ولي نمي(، 10:41) گویندآسمان و زمین از موجوداتي هستند كه در قرآن با خداوند سخن مي

كه شاعران و نویسندگان دقیقا ازچه زماني این دو را در برابر هم قرار داده و میان آنهيا منياظره 
دو پیكيار بيه زبيان سيریاني   ،ي بریتانیااي كهن متعلق به كتابخانهاند. در دست نوشتهبرقرار كرده

از نخسيتین پیكيار فقيط  بت شده كه یكي میان عدل و فضل است و دیگري میان آسيمان و زميین. 
بخش آغازین به جامانده ولي خوشبختانه پیكار آسمان و زمین به صورت كامل محفظ مانده است. 

شيده اسيت. این پیكار كه به ن ر است كامال جنبه دیني دارد و ظاهرا در مراسم مذهبي خوانده ميي
مسلما پيیش از آن  ،ا رتاری  كتابت دست نوشته این ا ر قرن ششم یا هفتم میالدي است ولي اصل 

 .تصنیف شده است

ینيه اي آميده اسيت كيه زما ر سومري )سریاني( پیش از آن كيه دو طيرف پیكيار كننيد، مقدميه  در
آن گفته شيده اسيت كيه  آید كه دراي ميدر آن فراهم شده است. در انتهاي پیكار نیز خاتمهمناظره  

 و آسمان با یكدیگر آشتي كردند. زمین ؛دار شدزماني كه حضرت مریم از كلمه آسماني بار

كند و زمین بي درنگ به وي پاس   آسمان است كه یكي از فضایل خود را ذكر مي  ،آغازگر پیكار
 یابد.گوهاي كوتاه تا آخر ادامه ميودهد. این گفت مي

كلیسيا و شيخص عيادل در مين »  و زمین گویيد:  »ملكوت و فرشتگان در من است«  آسمان گوید:
 است«. 
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اي است از ا ر یوسف هروي كه به میبيدي نسيبت ترین مناظره من ور در زبان پارسي ترجمهقدیم
 1هياي اسيدي طوسييترین منياظره منظيوم یكيي از قصيیده( و قدیم166-7:  )فراتر  داده شده است

 است.

هاي به یادگار آید كه پیكار آسمان و زمین از دستنوشتهميشواهد از قرائن تاریخي چنین برهرچند  
 سریاني مقدم بر پیكار آسمان و زمین قصیده اسدي طوسي باشد.مانده 

ي  سال پیش در منزل یكي از دوستان همشهري بنام مشهدي عبدهللا تلخابي،  15حدود   نوازنده سيري
تركي عاشیقي، هنگامي كه دفتر اشيعار شخصيي آن بزرگيوار را  ساز چوگور وعالقمند به اشعار

جمله به قصيیده طيوالني منياظره  اي ازبه حكیم تیلیم خان ساوه كردم به اشعاري منتسبتورق مي
هيایي از آسمان و زمین برخوردم كه به تركي سروده شده بود. با اجازه آن دوست ارجمنيد  بخيش

هاي بعد آن قصیده را به تركيي اشعار دفتر را براي خودم مجددا باز نویسي نمودم. سپ  در سال
خيان توسيط جنياب آقياي اسيدهللا امیيري دیوان چاپ شده حكيیم تیليیمخلجي برگرداندم. تا اینكه در  

 نسخه متفاوتي از این مناظره ) آسمان و زمین( را مالحظه كردم.

آن شدم تا كنكاشي از سابقه تاریخي این واقعه در ادبیات تركيي اطالعياتي كسيب نميایم. بيا   لذا بر
 از مناظرات به شكل  من ور و منظوم ازهاي زیادي  مرور به آ ار نویسندگان كهن تركي به نمونه

معاصير افشياریه  2عيارف پيرآوازه آذربایجيان خسيته قاسيیم  جمله قصیده آسمان و زمین شياعر و
 برخوردم.

بيا قصيیده  خان كه از دوست و همزبان ارجمندم گرفته بودم،قصیده آسمان و زمین منتسب به تیلیم
. بيدین نتیجيه رسيیدم كيه  بيا 3سيه قيرار دادمآسمان و زمین كتياب اشيعار خسيته قاسيیم ميورد مقای 

اي همان اسيت كيه خان ساوهده آسمان و زمین تیلیمی تغییرات جزئي هر دو قصیده یكي است و قص
جناب آقاي مهند  امیري در دیوان اشعار تیلیم آورده است. با این تفاوت كه خسته قاسیم در دوره 

ان بنام خطه مركز ایيران معاصير بيا فتحعليي شياه اي از شاعرخان ساوهزیسته و تیلیمافشاریه مي
 ار است. جقا

خان ما دو نمونيه از بیيان زبيان حيال كيه بشيكل منياظره برگيزار شيده را مالحظيه در دیوان تیلیم
)ميیش بيا درخيت انگيور(  كنیم؛ یكي گفتگوي آسمان و زمین و دیگري مناظره  قویون و ميوومي
 است.

زميین خسيته قاسيیم را جهيت آشينایي عالقمنيدان و ادیبيان   در این سطور قصيیده پیكيار آسيمان و
قصيیده را  دو پایان ميتن هير مورد بررسي و باز خواني قرار داده و در  ،هاي گراميركولوقووت 

 داریم.جهت مطالعه و مقایسه به خوانندگان گرامي تقدیم مي

فارسيي اسيدي طوسيي خان برخالف قصيیده  قاسیم و تیلیم مناظره آسمان و زمین در اشعار خسته
قالب دو بیت از محسنات خيود و معایيب   یك از طرفین در  آنگاه  هر  ؛شودبدون مقدمه شروع مي

 گویند.دیگري سخن مي

 
است. وی در سال   گرشاسب نامه هجری و سراینده ا ر حماسی شاعر قرن پنجم اسدی طوسی احمد بن علی  ابونصر -1

 .است تبریز وی در. مقبره هجری در گذشت 465

 . باشدمی  داشتیکمه  گذشتهالدی(، متولد و در می 1684–1760(  افشاریه فیلسوف دوره   شاعر، عارف و خسته قاسم  -2

است. این    آذربایجان شرقی واقع شده داش درکیلومتری جاده تبریز به تهران در شهر تیکمه  75مقبره خسته قاسم در  
گنبدخانه و  شامل یک ورودی  در  ای هشتمقبره  و  است  نقاط مختلف    ضلعی  از  هنردوستان  بازدید  شاهد  طول سال 

 .باشدکشورهای همسایه می  ایران و سایر
 .  1384،تبریز، نشر اختر خسته قاسیمعبادي قاراخانلو، محمد؛  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4
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مناظره منظيوم   گونه كه در مناظره من ور در زبان سریاني آغازگر سخن، با آسمان بود، درهمان
 (.52-3 :است )فراترخان نیز  آغازگر بحث آسمان خسته قاسیم و تیلیم اسدي،

منده   آسمان ایله زمین بحث قیلدیالر، مكان  و  كوون  دئییر:  -آسمان 
 دیر.

 دیر.نیشان مندهذات مطلق اول بي دیر یارانیب اول دوقوز افالك،یدهاگ

خان همانند مناظره سيریاني و منياظره فارسيي قاسیم و تیلیمدر مناظره آسمان و زمین تركي خسته
گوید كه مين از تيو بهتيرم آنگاه خطاب به زمین مي ؛كندشتن فرشتگان فخر مياسدي، آسمان به دا

 ،صورت فلكي را نیز در  آسيمان قيرارداده اسيت 9مكان  خداوند عالوه بر وجود كون و كه زیرا
 همچنین ذات مطلق واجب الوجود در من نهان گشته است.

 دیر. همند دان حق یارا دان شاب ازل  سازون اازوندن سایله، :زمین دئییر
 . دیرهپنهان مند اهيگ ،آشكاراهي گ  ، همتاي م لبي او واحد و یكتا،

كند كه اي آسمان سخن از خودت بگو زیرا زیاد تند نرو كه من  آنگاه زمین به آسمان خطاب مي 
چون از روز اول آنچه كه خداوند آفریده و خلق نموده در من است. آن خداي واحد    از تو بهترم،

 نیز گاهي آشكار و گاهي پنهان در من است. 

 سني سئون اولماز هیچ غمدن امین، ،زمینیین وار سنین نه  آسمان دئییر:
 دیر. رد مقرب پیك رحمان مندهاد اسرافیل، میكاییل، جبراییل امین،

ین؟ هرك  كه دل به تو بست از غصه  گوید تو چه داري اي زمین مجددا ميآسمان در جواب زم
نگشت. ف  رها  چهار  كه  باش  داشته  اسرافیل،ر بیاد  یعني؛  خداوندي  درگاه  مقرب   میكائیل،  شته 

 جبرائیل امین در من است. 

 هر بیر آندا گلیر نئچه مین آیات  دیر بوساط زمین دئییر: آسمان منده 
 ر. دی رد كیتاب افضلي قرآن مندهدا  له تورات فزبور ایله اینجیل صح  

به آسمان مي نهان اس  گوید: اي آسمان بساط زمین خطاب  بیک  ت،در من  آیات    ران كه هر نزول 
صحف و تورات و از همه    كتاب مقد : زبور، انجیل،  جمله چهار  لحظه قابل مشاهده است از

 تر قرآن مجید در من است.  افضل

 شوكور آلاله حق یانیندا پاییم وار نعیم وار  آسمان دئییر: زمین منده
 دیر. تابان منده شب ایچینده ماه   گاه مكمل آییم وار  شم ،  گاه نور  

مي زمین  به  نعمتآسمان  زمین  اي  بي گوید  است، هاي  من  در  این    شمار  از  كه  شاكرم  را  خدا 
  ، یز درتاریكي شبها وجود نور خورشید و گاهي ن نعمات سهمي نزد او دارم. از جمله این نعمت

 كامل ماه تابان در من است.  بدر

 ستومه ییغیلب انجم سپاهي،وا زمین دئییر: بودور سازون كوتاهي،
 . دیریزدان منده محمد)ص( تك نور    دي شق ائتدي ماهي،اشاره ائیله

كند ولي، با  گوید: مخلص كالم این است كه گرچه تاریكي شب مرا احاطه ميزمین به آسمان مي
عوض تاریكي شب وجود    گاوماهي زمین را به دو نیم تقسیم نموده و در  ،جانب حق  شاره ازیك ا

 بخشد. من روشنایي مي الهي بر نازنین محمد )ص(فرستاده خداوند همچون نور

 بویوررام فلكه گردنین آوار،  آسمان دئییر: زمین سن ائیله باور، 
 دیر. ساالن مندهپون چكیب خورشید خاور،      پرتووون آستینا وزرین ت 
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گویيد: بياوركن اي زميینا  اگير بيه چيرخ و فليك امير كينم گردنيت را آسمان در جواب زمین ميي
كند و ترا زیر پرتوهاي خيود شكند. كره درخشان و زرین خورشید، وقتي از مشرق طلوع ميمي

 از من است. ،دهدقرار مي

 باب، چیخیبسان هاوایا مانند ح زمین دئییر: آسمان گتیرمزسن تابا 
 . دیرلي)ع(كیمي شیر یزدان مندهع  هایخیردي سمایا داندو آفتاب،

زیرا م ل یك حباب    خواهي آورد،، تو در مقابل من تاب ن زمین خطاب به آسمان گفت: اي آسمان
شوي. حال آنكه شخصیت بزرگواري چون  ماني كه با یك فریاد از هم متالشي ميپر از هوا مي

 است.   شیر خدا بنام علي )ع( در من

 مندن سنه میراث نماز اوروجدور،  آسمان دئییر: من سازلریم بورجدور،
 دیر. میزان منده ،شم ، قمر، دلو كي بورجدور، اون ای  ،اون ایكي اولدوزدور

اردن  زگ  هاي تو به من، هاي تو است. یكي از آن طلبآسمان گفت: اي زمین سخنم روي بدهكاري
برج است.  و روزه   دوازدهنماز  ازگاهاي  ماه  و  مسیر گردش خورشید  و    نه  دلو  منزلگاه  جمله 

 میزان در من است. 

 اوالد رسوال)ص( هزاران سالم،  دین تامام، سازون ائیله  زمین دئییر:
 دیر. مهدي صاحب زمان منده شاه    اون ایكي پهلوان اون ایكي امام، 

سخنت تو  آسمان  اي  گفت:  سالم   زمین  هزاران  رساندي،  اتمام  به  را  فرزندان    )كالمت(  به 
ه امام )پیشوا( همچون صاحب الزمان  دجمله دوازده دالور و دواز  گرامي اسالم از  رسول)ص(

 هستند.  مهدي موعود باد كه در من مستقر 

 برابر اولماغا هئچ ائتمه هو ،  مه عبث،یلهاسازون س آسمان دئییر:
 دیر. بیري یاقوت بیري مرجان منده  ،1بیت المعمور ایله بیت المقد  

گوید: بیهوده سخن مگو اي زمین، هرگز هو  برابري و مقابله با من  سمان خطاب به زمین ميآ
مكان زیرا،  نزند  سرت  بیتبه  و  المعمور  بیت  چون  مقدسي  و  هاي  یاقوت  از  یكي  كه  المقد  

 در من است.  ،دیگري از مرجان بنا شده است

مور خانه ایست در آسمان چهارم بیت المعمور: از رسول خدا)ص( نقل شده كه فرمودند بیت المع
» والطور و كتاب مسطور في رق منشيور و البیيت   و خداي منان آن را در قرآن بیان كرده است

. بزرگي بیت المعمور به حدي است كه پانصد سال راه است و «(1-4)سوره طور آیات   المعمور
و چهيارمي از نقيره چهار درب دارد یكي از یاقوت و یكي از زبرجد سبز و دیگيري از زر سي  

كند، این خانه در آسمان چهارم بيوده این باره نقل مي  كه مجلسي دردیگري    ر روایتد  خام است.
 .و از یاقوت سرخ ساخته شده است

 
ن قرار داده است، حال آنكه بیت المقد  در زمین واقع  اما شاعر )خسته قاسیم( محل بیت المقد  را هم در آسما  -1 

-شده و مكان اصلي آن نیز اورشلیم است. لذا جهت اطمینان از جانب نگارنده پیرامون محل وقوع بیت المقد ، مطالعه

 اي نرسید. تاچه رسد به اینكه از جن  مرجان باشد.اي بعمل آمد ولي از اینكه در آسمان باشد به نتیجه
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المعمور همان جایگاه ستارگان در آسمان فروردین است كه قيرآن كيریم در شيب قيدر از مياه بیت
)كياظم موسيوي  1پیيامبر اكيرم )ص( نيازل شيد رمضان به آنجا فرود آميد و سيپ  بيه تيدریج بير

 (.المعارف بزرگ اسالميهدائر بجنوردي،

 منیم ایله اوال بیلمزسن حریف،  مه تعریف،زمین دئییر: اازون ائیله
 دیر. برهان منده ،دیان منان، حنان، خلیل هللا)ص( ساالن كعبه شریف، 

نكن، تو حریف عظمت و بزرگي   پاس  زمین به آسمان گفت: اي آسمان از خودت زیاد تعریف در
كرده و اسماء و صفات جمیله    خواهي شد زیرا، كعبه شریفي كه حضرت ابراهیم خلیل هللا بنامن ن 

 دیان در وجود من متجلي هستند.  منان، حنان، جمله:  ز خداوند سبحان ا

 مه فاشي،ي پنهان ساخال ائیلهسیري  آسمان دئییر: زمین اولما سن ناشي،
 دیر.ارغنون تك مرغي خوشخوان منده ي نئچه مین باشي،نئچه مین قاناد

گوید: اي زمین خیلي ساده نباش، سخن خودت را نگهدار و فاش  آسمان مجددا خطاب به زمین مي
نكن، ققنو  یعني آن مرغ خوشخوان ارغواني رنگ كه داراي هزاران بال و سر است در من  

 است. 

 گارسدیم قیزیل ااكوزو، گل سنه  سازو،  زمین دئییر: قبول ائتدیم بو
 دیر.عنبر ساچان گاو ماهیان منده بیر باشي وار سكسان سككیز بوینوزو،

هم براي    را  پذیرفتم، اما بیا منو  گوید: اي آسمان این سخن ت در اینجا زمین خطاب به آسمان مي
اهي  هشت شاخ دارد. بدان كه گاو م  تو گاو طالیي را نشان دهم كه این گاو یك سر و هشتاد و 

 گیسو عنبر معطر كه با شاخ هایش زمین را نگهداشته است در من است. 

ا   ، اسريدیر وارین خسته قاسیم بو غوغادالوفارغ  هئچ    بو  نماز 
 ، سري

 دیر. هو دیوان مند  داد   ونوگ  محشر  ، مختصري زا سیه اگ دئیر زمین 

با زمین  و  آسمان  قصیده  سراینده  مناظره  پایان  به   در  خطاب  خود  نام  خویش    ذكر  خویشتن 
ها گوید: این قاسیم مبتال به نوعي خستگي و درد دروني است كه هیچگاه سرش از گرفتاري مي

روز قیامت )محشر( كرسي داد و دیوان    :گویدكند و ميشود. زمین خطاب به آسمان ميفارغ نمي 
 است.  در من مستقر

 

 مقايسه قصيده زمين و آسمان ديوان تيليم خان و خسته قاسيم 

 خسته قاسيم  ای خان ساوه ليم تي
 زمین و آسمان مباحث ائتدي،
 دیر. آسمان دئدي اول المكام منده

 عرش و كرسي، لوح و قلم، نه افالك،
 دیر. شم  و منیر، ماه تابان منده

 

 آسمان ایله زمین بحث قیلدیالر  
 دیر.آسمان دئییر: كوون و مكان منده 

 دوقوز افالك دیر یارانیب اول گویده 
 دیر.ذات مطلق اول بي نیشان منده 

 

 
ارشاد    ان سازمان انتشارات وزارت فرهنگ وزیرنظر: کاظم موسوی بجنوردی؛ تهر  المعارف بزرگ اسالمی،ه دائر  1

 .1384چاپ اول،  اسالمی،
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 یرلرزمین و آسمان بحث ائیله
 دیر زمین دئدي شفیع عصان منده 
 باني ارض و سما هر ملكونات 

 دیر پیغمبر آخر زمان منده
 

 آسمان دئدي منده واردور جبرائیل 
 قابض ارواح عزرائیل و اسرافیل 
 سود وزیان، وزن وكیل میكائیل 

 دیر. مالئك مقربان منده
 

 زمین دئدي صاحب شمشیر سنان 
 استاد جبرئیل میر مامنان 
 قاضي عرصات قاسم الجنان
 دیر.شاه مردان شیر یزدان منده 

 
 آسمان دئدي منده هزاران هزار 

 ینلر مالئكه وارر ائیلهحقه ذك
 هزار باشلي فرشته وار، او یازار
 دیر لوح محفوظ سر دفتران منده

 
 زمین دئدي منده طریق متین 
 مامنه آساندیر منكره چتین 

 یولو بیردیر یئتمیش ایكي ملتین 
 دیر. دورد كتابه افضل قرآن منده

 
 مسجد اقصي  و او بیت المعمور 
 مرغ عظیم واردیر دهانینده نور

 ت شنا  موذن صبور و شكور وق
 دیر.عرش خوروزو  او خوش الحان منده 

 
 ي ظریفزمین دئدي زمزم چشمه 
 ي تعریف حجراالسود دیر نامه

 بیت ابراهیم اول كعبه شریف 
 دیر. اول بیت هللا قبله نشان منده

 
 آسمان دئدي زمین وئررم نشاني 

 زیاده اولما حديیني تاني 
 انبیاالر اولیاالر مكاني 

 دیر.رم و یئددي رضوان مندهبیر ا
 

 زمین دئدي دینمه اوجادان باخان
 كبر و غرور ائدیب هوایا چیخان 

 دوشنلر آل رسولي یایخان 

 سازون اازوندن سایله، :زمین دئییر
 دیر.ه مند  دانحق یارا دانشاب ازل 

 ،همتا  م ل  بي او واحد و یكتا،
 دیر.ه پنهان مند اهيآشكار گاهي گ
 

 ، زمینیین وار سنین نه آسمان دئییر:
 سني سئون اولماز هیچ غمدن امین 

 جبراییل امین،  ،میكاییل اسرافیل،
 دیر.رد مقرب پیك رحمان منده اد
 

 دیر بوساطزمین دئییر: آسمان منده 
 هر بیر آندا گلیر نئچه مین آیات

 له توراتزبور ایله اینجیل صحف 
 ر.ی درد كیتاب افضلي قرآن منده اد
 

 آسمان دئییر: زمین منده نعیم وار
 شوكور آلاله حق یانیندا پاییم وار

 مكمل آییم وار   گاه ،عشم  گاه نور  
 دیر.شب ایچینده ماهي تابان منده 

 
 زمین دئییر : بودور سازون كوتاهي،

 ااستومه ییغیلب انجم سپاهي ، 
 دي شق ائتدي ماهي، اشاره ائیله

 .دیرده ن محمد)ص( تك نوري یزدان م
 

 آسمان دئییر: زمین سن ائیله باور،
 بویوررام فلكه گردنین آوار 

 اور، پون چكیب خورشید خوزرین ت 
 دیر.پرتووون آستینا ساالن منده

 
 زمین دئییر: آسمان گتیرمزسن تابا

 چیخیبسان هاوایا مانند حباب، 
 هایخیردي سمایا داندو آفتاب، 
 دیر.علي)ع(كیمي شیر یزدان منده 

 
 آسمان دئییر: من سازلریم بورجدور،

 ماز اوروجدور، امندن سنه میراث ن 
 ، اون ایكي اولدوزدور اون ایكي بورجدور

 دیر.میزان منده  شم ، قمر، دلو ،
 

 دین تامامسازون ائیله زمین دئییر:
 اوالد رسوال)ص( هزاران سالم، 
 اون ایكي پهلوان اون ایكي امام
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 دیر. جهنم و نار و سوزان منده
 

 دوزولموش بیر ملك بالیله ُدمي
 هر فلكه  دگدي براقین سُمي )دیرناقي(

 شب معراج گاردو  نبي امي 
 دیر.صاف زمرد آب خضران منده 

 
تلرین قورباني  شاه شهید امي

 ین اول صفحه عصیانيفوك ائیله
 مالئكلر پاسباني درباني 

 دیر. تشنه جگر شاه رضوان منده
 

 آسمان دئدي منده هاوا قاتیشیر 
 رعد برق و تیر شهاب آتیشیر
 آب رحمت مندن سنه ساتیشیر
 دیر.ابر و باد و برف و باران منده

 
 زمین دئدي یاییم قیشیم دویونور

 اییز اولور آغاچالریم سویونورپ 
 باهار گلیر صحرا سبزه گئیونور 

 دیر. الله چمن مرغزاران منده
 

 آسمان دئدي منده قدسیان پاك
 تمامي هوشمند صاحب ادراك 

 یئددي طبق اون بئش حجاب نه افالك 
 دیر.قاب قوسین پرده نهان منده 

 
 زمین دئدي صدر گلشن حسنینه
 محرم اسرار دور سري مابینه

 یشدي او عدنا قاب قوسینهیئت 
 دیر.حبیب هللا عزیز مهمان منده 

 
 آسمان دئدي منده مهر درخشان  
 بي طناب بي دیرك نیلگون ایوان 
 زحل  قمر مری  عطارد كیوان 
 دیر. یئددي كوكب یتدي نشان منده

 
 زمین دئدي منده یئددي گوشه وار 
 نئچه دریا نئچه شیرلي بیشه وار
 راه ظلماته چوخ اندیشه وار 
 دیر.چشمه خضر آب حیوان منده 

 
 آسمان دئدي حمل  ور و جوزاني 
 سرطان اسد سنبله و میزاني 

 دیر.مهدي صاحب زمان منده  شاه
 

 مه عبثیله اسازون س آسمان دئییر:
 برابر اولماغا هئچ ائتمه هو  

 معمور ایله بیت المقد  البیت 
 دیر.بیري مرجان منده بیري یاقوت 

 
 مه تعریف،زمین دئییر: اازون ائیله

 منیم ایله اوال بیلمزسن حریف، 
 خلیل هللا)ص( ساالن كعبه شریف 

 دیر. دیان برهان منده منان، حنان،
 

 آسمان دئییر : زمین اولما سن ناشي
 مه فاشي، ي پنهان ساخال ائیلهسیري 

 نئچه مین قانادي نئچه مین باشي،
 دیر.رغي خوشخوان منده ارغنون تك م

 
 سازو زمین دئییر: قبول ائتدیم بو

 گل سنه گارسدیم قیزیل ااكوزو 
 بوینوزو اشي وار سكسان سككیزب بیر 

 دیر.عنبر ساچان گاو ماهیان منده 
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 عقرب و قو ، جدي حوت نشاني 
 دیر.اون ایكي برج دلو میزان منده 

 
 زمین دئدي منده چهارده نامي  
 تانیییرالر اون ایكي پاك امامي 

 یوز ایگیرمي دارت مین پیامبر هامي 
 دیر.منده  اولیاالر یاخشي یامان

 
 آسمان دئدي منده كهكشان راهي 

 ضعیف هالل قیل الم  بدر اوالن ماهي 
 جاري اوالن گوندن حكم الهي 
 دیر. پروین سایسیز كواكبان منده

 
 زمین دئدي بسله میشم چوخ راهي 
 صاحب كمر تاجي تختي كالهي 

 چرنده پرنده گاوینن ماهي 
 دیر.حوري پري جن و انسان منده 

 رین  دیللنیر آسمان دئدي گدال
 محنت سویو اازلرینه چیللنیر 

 سنین خلقین روزي ایچون ییللنیر 
 دیر. مالئك بي آب و نان منده

 
 زمین دئدي سانماگینان مسكینم 
 سبك بیلمه پر معني و سنگینم
 گوهریم وار دریاالردا زنگینم

 دیر. قیزیل گوموش گوهر و كان منده
 

 آسمان دئدي منده نور مطلقده 
 باشالري حقده دیللري دعاده 

 ذكره مشغولدوالر هم اول وقتده 
 دیر. باخ گار نور فرشتگان منده

 
 زمین دئدي منده اوخونار  قرآن 

 یه دلیل و برهانلري بندهوحي
 كافر شقي شیعه مامن مسلمان 

 دیر.دیر چوخ فاضالن منده یقین
 

 رم آسمان دئدي قو  و قزح تاکه
 رم ایاز اولوب بولوت كاكسون ساکه

 رم ندوز   واب گناه چکهگئجه گو
 دیر ترازوي سود و زیان منده 

 
 سري زمین دئدي آسمان دئمه سر 
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 محشرده بیلینیر هر كیمین یئري  
 تیلیم بسدیر سایله ساز مختصري 
 دیر. محشر گوني عالي دیوان منده
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 برگردان قصيده آسمان و زمين خسته قاسيم به ترکي خلجي 

 يئرله كؤك  دانيٌشاقيٌ 

Yérle Kök Danışaķı 

 

 خلجي ترکی برگردان  خسته قاسيم  
 آسمان ایله زمین بحث قیلدیالر  

 دیر. : كوون و مكان مندهآسمان دئییر
 دیر یارانیب اول دوقوز افالك یده گا

 دیر. نیشان مندهذات مطلق اول بي
 

 سازون اازوندن سایله، :زمین دئییر
 دیر. همند  دانحق یارا دانشاب ازل 

 ،همتا  م ل  بي او واحد و یكتا،
 دیر. هپنهان مند اهيار گآشكاهي گ
 

 ، زمین یین وار سنین نه آسمان دئییر:
 سني سئون اولماز هیچ غمدن امین 

 جبراییل امین،  ،،میكاییل اسرافیل
 دیر.رد مقرب پیك رحمان منده اد
 

 دیر بوساط زمین دئییر: آسمان منده
 هر بیر آندا گلیر نئچه مین آیات

 له تورات زبور ایله اینجیل صحف
 ر. دی تاب افضلي قرآن مندهدورد كی 

 
 آسمان دئییر: زمین منده نعیم وار
 شوكور آلاله حق یانیندا پاییم وار

 گاه مكمل آییم وار  شمش، گاه نور  
 دیر. شب ایچینده ماهي تابان منده

 
 زمین دئییر: آسمان گتیرمزسن تابا

 چیخیبسان هاوایا مانند حباب، 
 هایخیردي سمایا داندو آفتاب، 

 دیر.یر یزدان منده علي)ع(كیمي ش
 

 مه عبث، سازون سایل آسمان دئییر:
 برابر اولماغا هئچ ائتمه هو ، 
 بیت المعمور ایله بیت المقد ، 
 دیر.بیري یاقوت بیري مرجان منده 

 
 دین تامامسازون ائیله زمین دئییر:

 ، لردوش وكه ت ن بحثوكیله یئر ب اك ک
 . چرمكان مندي كوون و  :یركاك های 

 ي، وققوز افالك خلق شامیش ت   چه نوكیب 
 . چرذات مطلق ازل نشان مندي 

 
 سازویْن اازوین ده هایي، :یرهای  یئر

 . چرش مندي ی  حق یاراتم داشاآووال ب 
 ،همتابي  و م لبي او واحد و یكتا،
 . چرداق پنهان مندي  گاه آشكار گاه

 
 ین وار زمین،سهسنین نه :ری ان های مآس

 هیشه گیلین  اوماز هئچ غم ده امین، 
 اسرافیل میكائیل جبرائیل امین

 تورت مقرب پیگ رحمان مندي چر. 
 
 مندیچر بوسات ، آسمان   :یرهای  یئر

 ده كلیر نچچه مین آیات،هر بي دم 
 ال تورات، زبورال اینجیل و صحف 
 . چرمندي تورت كیتاب افضل قرآن 

 
 زمین مندیچه نعیم وار،  :یرهای آسمان 
 قا شوكر حق یانیچا پاییم وار،آلاله 

 شم  گاه داق كامل هاییم وار، گاه نور
 دیچر. لرچه ماه تابان من كئچه 
 

 ا  سن تاب،ینبیلمهآسمان كلي :یرهای زمین 
 ین یوققارقا م ل بي حباب،  هونموشه

 هافقوردو سماقا هوندو آفتاب، 
 .چرمندي ،علي وارا شیر یزدان

 
 ساز هایما پوچ و عبث،  :یركاك های 

 قا هئج ائتمه هو ، برابر اولماغ
 المقد ، المعمورال بیت بیت

 . چردي ن بي سي یاقوت بي سي مرجان م
 
 ،آسمان توتام من آرام  :یرهای  یئر
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 اوالد رسوال)ص( هزاران سالم، 
 اون ایكي پهلوان اون ایكي امام
 دیر. هشاه مهدي صاحب زمان مند

 
 آسمان دئییر: من سازلریم بورجدور،
 مندن سنه میراث نماز اوروجدور، 

اون ایكي اولدوز دور اون ایكي بورج 
 دور، 

 دیر.شم ، قمر، دلو ،میزان منده 
 

 ه تعریف،مزمین دئییر: اازون ائیله
 منیم ایله اوال بیلمزسن حریف، 

 خلیل هللا)ص( ساالن كعبه شریف 
 دیر. منده دیان برهان منان، حنان،
 

 : زمین اولما سن ناشي آسمان دئییر
 مه فاشي، ي پنهان ساخال ائیلهسیري 

 نئچه مین قانادي نئچه مین باشي،
 دیر.ارغنون تك مرغي خوشخوان منده

 
 بودور سازون كوتاهي،  زمین دئییر: 

 ستومه ییغیلب انجم سپاهي ، او
 دي شق ائتدي ماهي، ائیلهاشاره

 دیر دهن محمد)ص( تك نوري یزدان م
 

 آسمان دئییر: زمین سن ائیله باور،
 بویوررام فلكه گردنین آوار 

 زرین تپون چكیب خورشید خاوور، 
 دیر.پرتووون آستینا ساالن منده

 
 زمین دئییر: قبول ائتدیم بوسازو
 گل سنه گارسدیم قیزیل ااكوزو 

 بیر باشي وار سكسان سككیز بوینوزو
 دیر.عنبر ساچان گاو ماهیان منده 

 
 ، اسريدیر وار  قاسیمین خسته وب 

 ، سري بو نماز هئچ غوغادالفارغ اوْ 
 ، مختصري  زاسیه اگ دئیر زمین 
 دیر. هو دیوان مند  گونو محشر

 ، هزاران سالمین كالالریئه رسول
 ، امام یسلیمان اون اكك ئاون اكك

 . چرمان مندي ا مهدي هادي صاحب ز
 

 سازلریم بوالر،اي زمین   :یرهای  كاك 
 منده سنه میراث، نماز  اوروج آر،  

 بورج آر،  یآر، اون اکک یولدوز یاون اکک
 .چرمنديمیزان دلو و   شم  و قمر،

 
 : اازوینده ائتمه تعریف، زمین هاییر

 ین ا  حریف،مندیله سن اولوبیلمه
 خلیل هللا هاتغیلي کعبه شریف،  

 .چر منديحنان و منان، دیان و برهان 
 

 ،یما سن ناشلاي زمین اوْ  :یرهای   كاك
 فاشي،   ائتمه ئساقل  كئشیك سازین
 ، یشاچه مین ب چ ن  ،یه مین قانات چنچ

 .چر منديالر ارغوان شخوان مرغ خو
 

 اْووساللوق، ه سمان ائتمآ :یریئرهای 
 ، قارالوق كئچهمه چكیلمیش ستو  او  

 ، هایلوق  چه وئرگیليي قحقالریازی ق
 . چرمحمد وارا نور رحمان مندي 

 
 سن ائتي باوار،: اي زمین یرهای كاك 

 هووار غه، بویونوینْ  امر ائتم فلک
 زررین تپوین چکر خورشید خاوار، 
 ساچالرین هاتغیلي آستیئه مندیچر 

 
 ، قبول شادوم بو سازو :زمین هاییر

 یئک سنه کارستدیم قیزیل ااکوزو، 
 بي بوشو وار سیسان سککیزته کازو،

 . چرمندي عنبر ساچلیغ گاو ماهي 
 
 ، اسري ر آرواقاسیمین  خستهبو 

 ، سري ماز هئچ غوغادا بولفارغ اوْ 
 ، مختصري زاس كاكگه ر ی  زمین های 
 ■  چرو دیوان مندي  داد و  ن و  محشرك 
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