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کیتاب تانیتیمی:
ارسالن میرزایینین ادبی یارادیجیلیغی
• عماد حضرتی
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کؤچورن :یاسیر ساواالن
توپلومالر ،کولتورلریندهکی شعر و ادبیاتال وارلیقالرینی قانیتالییب ساغالمالشدیرارالر .قاشقایی دوروموندا
اوالن بیر توپلومدا شعر و شاعیرین وارلیغی او دیلی دانیشانالرین می ّلی کیملیگینه نه اؤلچوده باغلی
اولدوغونون گؤسترگهسی دیر .ایران سینیرالری ایچینده شیراز مرکز اولماق اوزره سککیز  -دوققوز ائلده
داغینیق اوالراق یاشایان قاشقایی تورکلری ده تورکجهنین یانیندا فارسجا ایله برابر ایکی دیللی بیر تورک
توپلولوغو اولماالرینا باخمایاراق بؤیوک اوراندا تورکجه شعر و تورکجه سؤیلهین شاعیرلر بسلهمیشدیر .بو
چالیشمادا ،قاشقایی تورکلرینین اونلو (مشهور) شاعیری ارسالن میرزایینین ادبی حیاتی و اثرلرینین
تانیتیمی آماجالنمیشدیر.
ارسالن میرزایی ادبیات دونیاسیندا درین آنالملی گؤزل شعرلر ،اوشاق اؤیکولری (حکایهلری) و چشیدلی
قولالردا بیر چوخ یاپیتی (اثری) بولونان ،اثرلری چوخ اونلو اوالن و قاشقایی تورکلری ادبیاتینین اؤنده
گلن آدالریندان اوالن عینی زاماندا قاشقایی تورکلرینین ایلک سیراالردا گلن هجو (یئرگی)
اوستاالرینداندیر.
هجو طرزیندکی شعرلرینین آنالتیمالری دا اؤز چاپیندا اولدوقجا گؤزل و درین آنالملیدیر .بو طرزده بیر
چوخ باشاریلی اؤرنکلری قاشقاییالرین خالق ادبیاتینا بئله گئچمیشدیر.

1آنکارا اونیورسیتهسی ،بیلگیسایار مهندسلیگی بؤلومو ،دوکتورا اؤیرنجیسی ،ایمیلemadqashqai@gmail.com :
اورسید نومرهسی.https://orcid.org/0000-0002-2732-5871 :
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ارسالن میرزایی اثرلرینین ایستر آراشدیردیغی دیل قونوالرینین ایستر یازدیغی اوشاق اؤیکوسو ،ایستر
سؤیلهدیگی هجو شعری و ایسترسه ده سؤیلهدیگی آجیلی و غملی شعرلری اولسون ،تک اورتاق نؤقطه
سی واردیر ،تورک!
ارسالن میرزایی تورک میلّی کولتورونو ،اؤزللیکله ده ایرانین گونئی و مرکزی بؤلگهلرینده یاشایان
تورکلرین میلّی کیملیگینی تانیتماق و آیاقدا توتماق اوچون چابا گؤسترمکدهدیر .شاعیر اؤزلیکله ده
«اوزاق یول» آدلی کیتابیندا کولتورل اؤزگورلوک و باغیمسیزلیغین و میلّی کیملیگین اؤنمینه
توخونماقدادیر .تورکلرین آنادیلینین ازیلمهسیندن شیکایتچیدیر و بو شیکایتینی شعرلرینده دایما ان
سرت شکیلده ایفاده ائتمکدهدیر .هم اؤزونون و هم منسوبو اولدوغو میلّتینین دردینی بیر اوزاق و
دوالمباج لی یول اوالراق بیلیر و عینی زاماندا دویغوالرینی ،اؤزلملرینی ،اوشاقلیغینی بو اوزاق یوال
سؤیلهیهرک آنالتماغا چالیشیر .بو ایسه یالنیز اونون اؤز دویغو و اؤزلمی دئییل ،قاشقایی تورکلرینین ده
اؤزلم و دویغوسودور.
ارسالن میرزایینین شعرلرینده سورکلی وورغوالنان بیر بیرلیک چاغیریسی گؤرونمکدهدیر .قاشقاییدا
بیرلیک ،ایران تورکلرینده بیرلیک ،دونیا تورکلرینده بیرلیک ،اونون سورکلی وورغوالدیغی چاغریدیر.
اؤزو ایسه بو چاغرییا ان چوخ اویانالرداندیر و اونون اوچون گؤزل چالیشماالری دا اولموشدور .بو یولدا
اؤنملی چالیشماالریندان «قاشقاییدان حیدربابایا سالم» چالیشماسیدیر .ارسالن میرزایی هر شعرینده
قاشقایی توپلومونون ایتیردیگی دگرلری اؤزلمله آنماقدادیر .اونون شعرلری ایله قاشقایی توپلومونون
گئچمیشی ،کؤچو ،اگلنجهلری ،سیاسی گوجلری ،قهرمانلیقالری ،سیخینتیالری ،موتلولوقالری گوجلو
بیر بیچیمده آنالشیالبیلیر.
بو شعرلر سایه سینده هم قاشقایی توپلومو هم ده بو توپلوم ایچریسینده سورهگلن تورک خالق ادبیاتی
حاقیندا فیکیر ائدینهبیلمکدهییک.
شاعیرین حیاتی
دوغوم تاریخی  28آقوست  1977اوالن ارسالن میرزایی اؤزو «نفوس بلگهمده اوالن دوغوم تاریخی
اؤزومدن بیر یاش داها کیچیکدیر» دئییر .حتی هر زامان سؤز قونوسو اوالن دوغوم تاریخی ایله ایلگیلی
قاشقاییدا یاش و بؤیوکلوکله ایلگیلی اوالن بیر دئییم ایشلهدیر «یاشیم اؤزومدن بیر کؤیهنک 2آز
ییرتمیشدیر» دئییر.
ارسالن میرزایی قاشقایی تورکلرینین «عمله» طایفاسینداندیر .آتاسی بو طایفا ایچینده اوالن «گلهزن»
(اویغور) اوباسیندان ،آناسی ایسه یئنه عینی طایفادان اوالن «طییبلی» اوباسینداندیر.
اوشاقلیغینی دوغانین قوجاغیندا قونار-کؤچر بیر عایلهده گئچیرن ارسالن میرزایی -1983ده شیرازا
یاخین اوالن کوار شهرینده اؤیرنیمه باشالدی .اؤیرنیمینی شیرازدا قاشقایی قونار-کؤچرلرینین شهید
2کؤینک.
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بهشتی آدلی یاتیلی اورتا اوخولوندا سوردوروب متوسطهنی قیر-کارزین و فیروزآباد شهرلرینده بیتیردی.
-1993ده فارس آسیمیالسیونونا قارشی هجو سؤیلهمگه باشالدی و تورک ایله شیطان داعواسی ،تورک
ایله تانری داعواسی آدلی هجو دولو شعرلرینده قاشقاییالرین ایتیردیگی دگرین آختاریشیندا بولوندو.
-1996دا اورتا مکتبی بیتیرن ارسالن میرزایی فارس ادبیاتی آنابیلیم دالیندا فیروزآباد اؤزل
اونیورسیتهسینده دوکتور ابراهیم قیصری ،دوکتور جهانبخش نوروزی ،دوکتور کاووس حسنلی ،دوکتور
افراسیابی ،دوکتور االسفور ،دوکتور محمودی کیمی اونلو اوستادالر یانیندا اگیتیمینی سوردوردو .داها
سونرا ،دیلچیلیک بؤلومونده یوکسک لیسانسینی تامامالدی.
قاشقایی تورکلرینین دیلی و ادبیاتی اوزرینه کؤنوللو اوالراق چالیشان ارسالنین آیدینالرال بیر آرایا
گلمهسی اونون دقتینی تورکلرین اؤز دیلینده اؤیرهنیم آلما حاقینا دوغرو یؤنلتدی .اؤزو قاشقایی
آیدینالرینی حیاتیندا بیر دؤنوم نقطهسی اوالراق گؤرور.
ارسالن« ،تورک و تاری »3آدلی اونلو هجولی شعرینده ده گؤرولدویو کیمی چوخ یوکسک بیر میزاح
آنالییشینا صاحیبدیر .ارسالن بو شعرینه گؤره قاشقایی تورکلری آراسیندا «تاریینان جر ساالن» 4آدینا
دا مشهوردور.
گلهنکسل شعر و کالسیک ادبیاتال یاناشی  ،چاغداش قاشقایی شعری بیچیملرینده ده بؤیوک قاتقیسی
واردیر .ارسالنین هر شاعیرده اولدوغو کیمی اؤزونه اؤزگو شعرسل بیر دیلی وار.
ارسالن میرزایی 2000 ،ایلینده اونیورسیتهدن مأذون اولدوقدان سونرا شیرازین  15کیلومتر اوزاقلیغیندا
یئر آالن زرگان شهرینده «یاردیم کومیتهسی» (کمیته امداد) آدلی دؤلت قوروموندا گؤرهولی اوالراق
چالیشماغا باشالدی 2001 .ایلینده عینی شهرده ،بوگونهدک وارلیغینی سوردورن «قاشقایی ادبیات و
کولتور درنگی»نی قوردو .بو درنک طرفیندن قاپساملی و اؤنملی فعالیتلر یورودولمکدهدیر-2003 .ده
قاشقایی تورکلریندن اوالن بیری ایله ائولندی .ائولیلیگیندن بیر قیزی و بیر اوغلو اولموشدور .اوغلونا
«رضا» ،قیزینا ایسه ایران جوغرافیاسیندا -2000لردن سونرا ایذینلی اوالن تورکجه کؤکنلی «آسئنا»
آدینی سئچمیشدیر.
ارسالن میرزایی هئچ بیر سیاسی فیکری ویا دوشونجهنی ایشینه قاتمادان ایش حیاتیندا دا چوخ
باشاریلی اولموش-2015 ،ده فارس ایالتینده «ان یاخشی چالیشان» اوالراق سئچیلمیشدیر.
سادهجه قاشقایی تورکلرینین دئییل ،بوتون تورک دونیاسینین اؤنده گلن صنعت و دوشونجه آدامالری
آراسیندا چوخدان بری یئر آلماسی گرهکن ارسالن میرزایی نه یازیق کی الیقینجه تانینمامیشدیر.

3تانری.
4تانرییال داالشان.
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ارسالن میرزایی ،اسداهلل مردانی کیمی بؤیوک دیلچیلرین یانیندا اؤز آنا دیلی اوالن قاشقایی
تورکجهسینده ده گرکدیگی قدر درس آلمیش و تورکجهنین شعر دیارینا آددیم آتمیشدیر .بو دیاردا
سرعتله زیروهلره چیخمیش ،قاشقاییالرین دورغون و باسقیدا قالمیش شعر و ادبیاتینا ایوازاهلل صفری
کیمی شاعیرلرله بیرلیکده بؤیوک بیر دئوریمه یول آچمیشدیر.
ایران جوغرافیاسیندا تورکلرین آنا دیلینین ازیلمهسیندن شیکایتچیدیر و بو شیکایتینی شعرلرینده
دایما ان سرت بیچیمده ایفاده ائتمکدهدیر.
شاعیر موزیکله ده یاخیندان ایلگیلنیر و بیر اوزان کیمی اؤز سؤیلهدیگی شعرلری بستهلره تؤکور.
قاشقاییالردا بیلینن مسعود نامداری کیمی اونلو موسیقیچینین ایش بیرلیگی ایله یاپدیغی «ایلگر و
اوزاق یول» آلبومالری موسیقی قونوسوندا ان اؤنملی چالیشماالرینداندیر.
او هم شاعیر هم ،هم موزیسین و هم ده بیلیم آدامی اوالراق گؤستردیگی باشاریالر دوالییسییال
قاشقاییالر آراسیندا فرقلی عنوانالرال اؤیولمکدهدیر.
شاعیرین اثرلری
باسیلمیش اثرلر:
میرزایی ،ارسالن ( ،)1394/2015دینادان حیدربابایا سالم ،تک درخت یایینالری ،تهران.
میرزایی ،ارسالن ( ،)1396/2017اوشاقالر آی اوشاقالر :اوشاق شعرلری ،تخت جمشید و قاشقایی
یایینالری ،شیراز.
میرزایی ،ارسالن ( ،)1396/2017قاشقایی بیلمهجهلری (قاشقایی تاپماجاالری) ،یاشیلآلما یایینالری
و اوجاق درنگی ،شیراز.
باسیما حاضیرالنان اثرلر:
قاشقایی دئییملری
قیساجا قاشقایی موزیکلریندن
بیر دیلیم آی (قاشقایی گنجلرینین شعرلری)
دیوانسیز شاعیرلر
گؤروندویو کیمی ارسالن میرزایی بیر سورو آراشدیرمایا دایالی صنعت ،فولکلور و توپلوم آالنالرینداکی
چالیشماالرینا باخمایاراق اونون «اوزاق یول» آدلی اونلو اثری و شعرلری ایله قاتیلدیغی فستیوال و
توپالنتیالر ،بیر شاعیر اوالراق تانینماسینی ساغالمیشدیر .بو بؤلومده ارسالن میرزایینین اثرلری و
شعرلرینین ایچریگینی اینجلهمگه چالیشاجاغیق .حیاتینین چئشیدلی مسئلهلرینه دایانان تثبیت و
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گؤزلملرینی (مشاهیدهلرینی) ،اؤزونه اؤزگو یوغون بیر دویغو و دوشونجه یاپیسی ایله شعرلرینه
تؤکموشدور .قاشقاییالرین ان شیرین و تاتلی سؤزلرینی ارسالنین شعرینده تاپابیلریک.
داها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی کیمی ،شعرینین قونوالری گنلده قاشقایی خالقینین گئچمیشی ،کؤچو،
اگلنجهلری ،سیاسی گوجلری ،قهرمانلیقالری ،سیخینتیالری و موتلولوقالریدیر.
سؤزلری ارسالن میرزاییدن اوالن و قاشقاییالرین گنج مغنّیسی (ماهنیچیسی) شهرام اسدی طرفیندن
سسلندیریلن «بیز تورکوک بیز قاشقاییییق» پارچاسی بلکه ده قاشقاییالرال ماراقالنان هر کسجه بیر
موزیک ویدئ و اوالراق ایزلنمیشدیر .آشاغیدا بو پارچانین سؤزلری و داها سونرا یوتیوب کانالیمیزدا
پایالشدیغیمیز باغالنتیسی گتیریلمیشدیر:

بیز تورکگ بیز قاشقایییاک
بیزیم آغیر ائل واریمیز
آغزیمیز ایچینده شیرین
شکر تکین دیل واریمیز
بیزیم ائلده گوموش اوزلر
قلم قاشالر ،آال گؤزلر
یاخچی متل ،5شیرین سؤزلر
دویغولو ناغیل واریمیز
ایکی نرگیز ،ایکی سومبول
شیدا بولبول ،بیر قیزیل گول
«یوسوف علی» 6تکین بولبول
«سلطان» کیمین گول واریمیز
«داوود تکین» 7سهتار چاالن
حق آیتی «جهانگیر خان»8
«ماذون» 9کیمین سیرّی نهان
مجنون و عاقیل واریمیز
عی ّزت ائوینی قاییران
5اؤیکو ،حکایه.
6قاشقایی تورکلرینین اسکی شاعیری.
7قاشقاییالردا اسکی موسیقیچی.
8شخص آدی.
9قاشقایی تورکلرینین اسکی شاعیری.
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اینگیلیز دؤشونده دوران
«صولت» 10کیمین دوشمن یوموران
بیزیم جوشخون سئل واریمیز
گؤلوموزده سونا واردیر
ائلیمیزده آنا واردیر
11
آرخامیزدا «دینا» واردیر
گوللو یاشیل چؤل واریمیز
کئچن گونه آغالمیشاک
عهدیمیزی 12ساخالمیشاک
ائلیم سنه باغالمیشاک
محکم 13سینماز بئل واریمیز
سولموش گوللرینگ آچیلسین
باتمیش گونونگ گئنه چالسین
دوشمنینگ گؤزو کور اولسون
زاغ واریمیز هئل واریمیز
یئتیم یال 14ائیواز غمیندن
دینا منصور 15قدمیندن16
ارسالنینگ قلمیندن
بیزیم اوزاق یول واریمیز17
یوخاریدا سؤز ائتدیگیمیز بیرلیک چاغیریشی ،قاشقایی تانیتیمی ،قاشقایی قهرمانلیقالری و بنزری
هامیسی بو کیچیک پارچا شعر ایچینده یئر آلماقدادیر .شعر ،میلّتینین کیم اولدوغو تانیتیمی ایله
باشالر ،تورکلوک و قاشقاییلیق وورغوالناراق میلّتینین بؤیوک صنعتچی ،شاعیر و سیاسی قهرمان
اؤرنکلری ایله دوام ائدر و بیرلیک چاغریسی ایله بیتر.
10قاشقایی ایلخانی (قاجار و پهلوی دؤنمینده)
11دینا ،قاشقایی جوغرافیاسیندا بیر داغ آدی.
12سؤزوموز.
13برک ،گوجلو.
14قاشقایی شاعیری ائیوازاهلل صفرینین اثری.
15قاشقایی شاعیری منصور و دینا آدلی اثری.
16آددیمیندان.
17اخhttps://youtu.be/MJjOxmuzstI .
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چوخ باشاریلی بیر شکیلده قاشقاییدا چوخ بیلینن دیگ ر ایکی آیدین شاعیری ده اؤز یورودویو اوزاق
یولون یولداشی اوالراق بیلیر .ائیوازاهلل صفری «یتیم یال» آدلی شعر کیتابینین یازاری و منصور شاه
محمدی ایسه «دینا داغی» کیتابینین یازاری قاشقایی تورکلرینین دیگر ایکی آیدین و میلّی شاعیری
دیر« .اوزاق یول» کیتابیندان آلینان آشاغیداکی بیت ده یئنه عینی یولداش چاغیریشی بنزر و قصورسوز
شکیلده یاپیلمیشدیر .یالنیز بورادا قاشقایی و آذربایجانداکی اورتاق دگرلری ده اونوتماییب اوزاق
یولوندان بیر ده آذربایجانا مساژی وار .ارسالنین میلّی دویغوسونو یازماغا بیزیم قلمیمیز یئترسیز اوالبیلر.
بلکه بوتون او دویغو و دوشونجهنی آنالماق اوچون سادهجه بو تک بیت یئترلیدیر:

اوزاق یولوم 18یتیم یاال 19سالم وئر
منصور 20دیناسیینان دیللش کالم وئر
حیدربابا 21اؤلکهسینه پیغام وئر
دئ ارسالن اوزاق یولونگ اوغلودور
سینمیش قولو زنجیرینن باغلیدیر.
«اوزاق یول» اثری
(ارسالن میرزایی ،اوزاق یول ،فرشته یایینالری 1388 ،و  ،1399تبریز)
 182صفحهلیک بو شعر توپالغی ،قاشقایی تورکلرینده اوالن فرقلی شعر بیچیملریندن اولوشور.
آساناق (بایاتی) ،یئنی قوشما ،آغجا قوشما ،ق وشما و گرایلی بیچیملری بو دیواندا ایشلهنن بیچیملردیر .بو
کیتابا اسداهلل مردانی بیر گیریش یازمیشدیر.
حریت ،میلّت سئوگیسی ،میلّتینین قایغیسی کیمی تماالر هر پارچا شعرینده گؤرونمکدهدیر .یئنه اوزاق
یولدان آلینان بو پارچادا درد لر ،آجیالر و دیلکلر ان اویوملو شکیلده بیر-بیرینین آردینجا دوزولموش و
شاعیر بو شعرینده قاشقاییالرین اولو قهرمانی شهید خسروخانی بیر چینار آغاجی بنزتمهسی ایله
گیزلهدهرک دویغوالرینی بئله ایفاده ائدر:

هاچان اوالر بو یارامیز ساغ اوال
نیفاق ایته ،تفرقهمیز داغیال
هاچان اوالر آغیر ائللر ییغیال،
بیر اوال کی دوست آلنیندان اؤپک بیز
18اوزاق یول ،شاعیرین اؤز شئعیر کیتابینین آدی.
19قاشقایی شاعیری ائیواراهلل صفرینین اثری.
20قاشقاییالرین میللی شاعیرلریندن.
21آذربایجان شاعیری اوستاد شهریارین اونلو اثری.
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دوشمنلری حق ساجیینان یاپاک بیز
سود ائیلهمنگ غمدن سن ،آز حسرت چک
گل هیمّت ائت 22اؤزونگ بیر دم غیرت چک
بوندان سورا بیزه یاخچی قیسمت چک
اوزاق یولوم گؤی چیناریم ییخدیالر
ائللر دوروب مات و حیران باخدیالر
اوزاق یولوم گل چیخاک ائل داغینا
باش قویاک چؤللرینگ تر 23قوجاغینا
دوداق قویاک چشمهلر دوداغینا
یئنگی باشدان بو دونیایا گلک بیز
بیر خوش گؤرک ،اوندان سورا اؤلک بیز
تورک شعرینین گلهنکسل تماسی اوالن غربت ،حسرت ،محنت و مالل ارسالنین شعرلرینین ده
کاراکتریستیک اؤزللیگیدیر .آیریجا بو تماالرا ایرانداکی قاشقایی تورکلرینه اوالن باسقی و اوردا اوالن
گیزلی سسلنمهده آرتیریلمیشدیر:

اوزاق یولوم ،آغیر ائلدن قالمیشام
بیر بولبولم قیزیل گولدن قالمیشام
جوشقون بوالق ،یاشیل چؤلدن قالمیشام
چک ترکینگه منی ائله ائتیرت سن
گوله ائتیرت ،یاشیل چؤله ائتیرت سن
ارسالن «اوزاق یول» ایله دیللشدیگینده اوندان هم قهرمانلیقالری هم قاشقاییالرین چکدیگی دردلرین
خاطیرالتماسینی ایستهییر .او دردلر ،او مجادلهلر و قهرمانلیقالرین هامیسی شاعیر اوچون بیر اؤزلم
حالینا گلمیشدیر .ارسالن اؤزلملرین شاعیریدیر .اونون اؤزلمی آنا دیلینی دانیشیب یازماق ،تاریخ و
چاغداش میلّی و ادبی قهرمانالرینی تانیماق ،گئچمیشی ایله غرور دویماق ،میلّتینین قهرمانلیقالری ایله
اؤیونمک و بو آتموسفرده اولوشان هاوانی ائلداشالری ایله تنفس ائدیب حظ دویماق کیمی کولتورل بیر
چرچیوهدیر.

اوزاق یولوم خزان یئلی گلمگیندن بیر دانیش
یاشیل چینار 24سؤنمگیندن بیر دانیش
22اؤزن گؤسترمک.
23یاش ،ایسالق.
24خسروخان (مجاز).
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شئر 25ایگیتلر اؤلمگیندن بیر دانیش
خانزئنیان 26او گونلردن یاد وئریر
قارا قاجینگ 27چایی قان قان داد وئریر
طیفان 28گلمیش آغاجالری لوت ائدیر
جؤور 29تیکانی آیاقالری شیت 30ائدیر
ائل کؤچموشدور یورد اوجاغی تیت 31ائدیر
ایشیقلرینگ بیر بیرنن چالیشماییر
سؤنموش اوجاق چوخ جان چکیر آلیشماییر
اوزاق یولوم جیسمیمینگ جان یوخودور
قاشقایی شهرینینگ سلطان یوخودور
عالجسیز دردیمینگ درمان یوخودور
قورو قابدان خالی 32قالمیش تاغچاالر
شاعیرین سادهجه «اوزاق یول» اثری و بو اثرده یئر آالن «اوزاق یول» آدلی شعری باشلی باشینا بیر
دئییملر خزینهسیدیر« .صبری تاالنماق»« ،دئوران امجگیندن زهیر اممک»« ،دؤش قانا ایسالماق»،
«قانلی چایدان کئچمک»« ،یاد ائلهمک»« ،باشی ساغ اولماق»« ،اوزونه جان سپمک»« ،درد سوموکدن
کئچمک»« ،درد ایلیگه چاتماق»« ،یوکو مقصده چاتماق»« ،دونیا دوالنماق»« ،قانا بویانماق»« ،باش
داردان آسماق»« ،آرایا آرا سالماق»« ،باش دارا وئرمک»« ،آدی باتماق»« ،قوالق کسمک»« ،گؤز چاپاق
کسمک»« ،شرط باغالماق»« ،جیناغ سیندیرماق»« ،قوالقدان ایراق»« ،خوش گؤرمک»« ،تورپاغا
یاتماق» و بنزری کیمی چوخجا دئییم بولونماقدادیر .ارسالن شعرلرینین بوتونو بو مجازالر و خالق
سؤیلهییشلری ایله دولودور .ارسالن ایرانداکی قاشقایی تورکلرینین ادبیاتیندا دیلی قولالنما بیچیمی
ایله یئنیلیکچی بیر اؤنجودور.
گلهنکسل سؤز قالیبالرینا ،آتاسؤزلری و دئییملره باشووروسو ایله یئنی بیر جیغیر آچمیش و قاشقایی
شعرینی آیاغا قالدیرمیشدیر .ارسالن دیلینده چوخ صمیمی و اینجه بیر دیل ،آتاسؤزو و دئییملرله دولو
25آسالن.
26قاشقایی یایالقالریندان.
27قاشقایی قیشالقالریندان.
28طوفان ،فیرتینا.
29ظلم.
30اینجیتمه ،اذیت.
31دومان.
32بوش.
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بیر تورکجه گؤرونمکدهدیر .اؤرنگین آشاغیدا اولو خسروخان اعدامینی گیزلی شکیلده تصویر ائدن «اوزاق
یول» شعریندن آلینان شعرده «آغاجین قوردو اؤز ایچیندندیر» آتاسؤزو قولالنیمی:

دوستاقی دونیانین باغلیدیر گؤزو
بوردا بیر دلی وار ،آنگالنماز سؤزو
بیر سینیق آینا وار ،غوبارلی اوزو
ایچینده بیر پیس روایت عکسی وار
بیر منصور وار ،بیر شهادت عکسی وار
اوزاق یولوم بیر قان شاعیر سؤزونه
هیجراندان سوغولموش قانلی گؤزونه
دوشمن گؤینو خوش اولماسین اؤزونه
بو آغاجا اؤز ایچیندن قورد دوشدو
خییالینگا تر سونبولو کیم بیچدی
شام اولموش اؤلکهمیزدن گون باتمیش
سکوت الال دئییر شولوقالر یاتمیش
درد سوموکدن کئچمیش ایلیگه چاتمیش
اوزاق یولوم قاری آنا یاتالی
ائشیتمئیرک آقاساق جئیران متلی
اوزاق یولوم گون دوالندی باتماغا
منیم بختیم گئنه گئتدی یاتماغا
عجل گلدی اؤز یوقونو چاتماغا
جانیم قاچار هیچ طرفدن یان یوخو
چاباالیار اورک آما جان یوخو
اوزاق یولوم تا کی دونیا وئریر یاد
شیرین عشقی سالدی بیر شور و بیداد
بیستون دؤشونده اؤلموشدو فرهاد
آما من گؤردوم کی دونیا دوالندی
بیسوتوندا خسرو قانا بویاندی
«سکوتون الال دئمک»« ،شولوغون یاتماسی»« ،یاشیللیقدان قالماق»« ،ساغ سوال گئتمک»« ،دوداق
گؤزوندن دوداق کسمک»« ،گؤزدن چیراغ کسمک»« ،یولو یولدان اوزاق کسمک»« ،باشدان هاباالق
کسمک»« ،خالیلی قاش»« ،باللی باش»« ،یاد ائلهمک»« ،باشی ساغ اولماق» یئنه چوخ قولالنیالن
اؤنملی دئییملردندیر.
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ارسالن شعرلرینده یئنه چوخ قارشیالشیالن اؤنملی قونوالردان بیری قاشقاییدا اوالن فولکلورالرا
توخونماقدیر.
«قاری آنا یاتالی /ائشیتمئیرک آغساق جئیران متلی» بیتینده آذربایجان و قاشقاییدا اورتاق آخساق
جئیران حکایهسینه توخونموشدور« .ائله بیر کوراوغلو الزیم» بیتینده کوراوغلو حکایهسینه اشاره
ائتمیشدیر.
آیریجا قاشقاییالرین اؤز قهرمانالری دا ارسالن شعرلرینده هیچ اسکیلمهمیشدیر .اؤرنگین:

بیر موسی ایستهییر
بیر بهمن
بیر صولت ایستهییر
صولت دوغا

و بنزری تامالما و سؤزلر.
«قاشقایی تاپماجاالری» اثری
(ارسالن میرزایی ،قاشقایی تاپماجاالری ،یاشیل آلما یایینالری ،1396 ،شیراز)
بو کیتاب ،قاشقایی فولکلورونداکی اسکی مثللی تاپماجاالرین (بولماجاالرین) توپلوسوندان عیبارتدیر .بو
کیتاب ،ارسالن میرزایینین  20ایللیک آراشدیرماسینینین سونوجو اوالراق یاخالشیق  350قاشقایی
فولکلوریک تاپماجاسیندان اولوشان و خالق آراسیندا ایشلهدیلن بیر تاپماجا کولئکسیونودور .ارسالنین
اؤزو «بو تاپماجاالری فرقلی اوباالرین یاشلیالریندان ،چوبانالریندان ،دارغاالردان 33و بنزلریندن توپالماق
هئچ ده راحات دئییلدی ،آما من سئوهرک بو ایشی گؤردوم» دئییر (قایناق . ).....بو کیتاب قاشقایی
تورکلرینین گنجلری طرفیندن قوروالن قاشقایی اوجاغینین چاباسی ایله باسیلمیشدیر .بو تاپماجاالرین
یازییا آلینماسی اصلینده قاشقایی فولکلورونون ایتمیش بیر پارچاسینین قورتاریلماسی دئمکدیر.
بو کیتابدا ،تاپماجاالر اؤنجه آلفابتیک سیرایال نومرهلندیریلمیش و سونرا دا هر تاپماجانین جوابی اونا
قارشیلیق گلن سایی ایله وئریلمیشدیر.
اؤرنک:
«گئجه اکدیم نوخودو ،گوندوز باخدیم یوخودو»
جواب« :اولدوز».
«اوشاقالر آی اوشاقالر» اثری
(ارسالن میرزایی ،اوشاقالر آی اوشاقالری ،قشقایی یایینالری ،1390 ،شیراز)
33دوه چوبانی
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ارسالن میرزایینین اوشاقالر حاقیندا یازدیغی اونلو اثری «اوشاقالر آی اوشاقالر»دیر .بو اثرین تامامی
سپیده کریمیفر طرفیندن قاشقاییالرین میلّی گئییملری ایله رسیملنمیشدیر .بو کیتاب ،اوشاقالرین
یاشینا اویغون بیر شعر کیتابیدیر و بیر نئچه باشلیق آلتیندا یازیلمیشدیر .رسیملر ده چوخ آچیق،
آنالشیلیر و قونویا اویغون شکیلده چیزیلمیشدیر .قاشقایی اوغلو ،قاشقایی قیزی ،کیتاب و حامام بو
کیتابین آلت باشلیقالریدیر.
کیتاب باشلیغی آلتیندا قاشقایی اوشاقالریندان کیتاب اوخ وماالرینی و باشقاسینین دیلی یئرینه اؤز
دیللری ،تورک دیلینین قورونماسینی ایستهمکدهدیر .اوشاقالرا بیرنئچه سؤزون فارسجاسی یئرینه
تورکجهسینی شعر حالیندا اؤیرهدهرک اونالرا اؤز دیللرینی قوروماغی اؤنریر .قاشقایی قیزی شعرینده
دیلینه صاحیب چیخیب کولتورونو قورویان بیر قیزی تصویره چکمکدهدیر.
«حامام» شعرینده اوشاقالرا تمیزلیک قونوسوندا اؤیودلر وئریلمکدهدیر.
«قاشقایی اوغلو» بؤلومونده ،قاشقایی اوغلونون آنا دیلینی و کولتورونو قوروماسی گرکدیگی
وورغوالنماقدادیر .اوشاقالر ساییالری اؤیرنسین دئیه کیتابین صحیفه نومرهلری تورکجه حرفلرله ده
یازیلمیشدیر.
بو کیتابین آندروید اویغوالماسی سورومو ده وحید رستمی طرفیندن حاضیرالنمیشدیر.
کیتابدان بیر اؤرنک:

اوشاقالر ،آی اوشاقالر
گلینگ تا بئل باغالیاک
اؤزگه دیلی دؤشونده
تورکو دیلی ساخالیاک
«گنجشک»ه 35بیز قوش دئرک
«آشنا»یا تانیش دئرک
«ابر»ی بولوت سؤیلهرک
«باران»ا یاغیش دئرک
«خرگوش»ا دووشان دئرک
«موش»ا دا سیچان دئرک
«الکپشت» اولور توسباغا
بیز«مار»ا ایالن دئرک
اوشاقالر ،آی اوشاقالر
گلینگ تا بیز سوروشاک
34باخhttp://iranapps.ir/app/oshaqlar.qashqaie .

35دیرناق آراسینداکی سؤزجوکلر فارسجادیر.
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آتامیزدان ،آنادان
تورکو دیلی دانیشاک
«سرما»یا سوووق دئرک
«مرغ»ا دا تاووق دئرک
دورماک باخاک ایراقدان
«نزدیک»ه بیز یوووق دئرک
دوه دئرک «شتر»ا
«سنگ» دئمئرک کوتورا
سؤز دئیهرک اورکدن
تا گؤینونگه اوتورا
من اؤزگویه جان دئمم
آناما «مامان» دئمم
«برف» بیلیرم قار اولور
هئچ کیمه یاالن دئمم
«هندونه» قارپیز اولور
«نعناع» دا یارپیز اولور
آی هئچ زامان «ماه» اولماز
«ستاره» اولدوز اولور
بارماغا «انگشت» دئمم
یوموروغا «مشت» دئمم
اتیم تؤکولور یولداش
اتیمیزه «گوشت» دئمم
اوشاقالر ،آی اوشاقالر
گلینگ گئدک اوینایاک
بیر-بیرینن جوش یئیک
قازان تکین قاینایاک

«دنادان حیدربابایا سالم» اثری
(ارسالن میرزایی ،دنادان حیدربابایا سالم ،قشقایی یایینالری ،1394 ،شیراز)

بو اثر آدیندان دا آنالشیلدیغی کیمی ،گونئی آذربایجاندا یاشامیش ،آذربایجان تورکجهسینین و تورک
دونیاسینین چاغیمیزداکی ان بؤیوک شاعیرلریندن اوالن محمدحسین شهریارین اونلو اثری «حیدربابایا
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سالم» شعرینی سالمالماقدادیر .بو اثرده شهریار و اونون «حیدربابایا سالم» اثرینین ائتکیسی قاشقایی
شعری اوزرینه اینجهلنمیشدیر .بو ائتکی قاشقاییالردا هئچ ده آز دئییل .ارسالن میرزایینین اؤزو ده
داخیل اولماق اوزره بیر چوخ قاشقایی شاعیری شهریارین بو اثریندن ائتکیلنمیشدیر .ارسالن میرزایی بو
ائتکینی و بو بنزرلیکلری بیر-بیر اینجهلهمیشدیر .اؤرنگین:
-1منصور شاه محمّدی و «دینا داغی» شعری
-2ائیوازاهلل صفری و «یئتیم یال» شعری
-3کاوه ایروانی و «آغیر ال» شعری
-4ارسالن میرزایی و «اوزاق یول» شعری
-5داوود حسنآغایی و «تک آغاج» شعری
-6کوثر رحیمی و «دینا داغی» شعری
-7فرود جهانگیری و «ماذون» شعری
اؤزل شعرلری
ارسالن میرزایی تورک یوردالریندا دوزنلهنن بیر چوخ ادبی فستیواال قاتیلمیش و گئتدیگی هر تورک
جوغرافیاسیندا سانکی یئنی بیر گوج و دویغو الده ائتمیش کیمی ،اوراالردا داها اؤز گوونلی بیر شکیلده
اؤزگورجه شعرلر سؤیلهمیش ،آنجاق یئنه ده قاشقاییالری خیطاب آالراق سسلنمیش.
 1مای  ،2013ایستانبولدان ائشینه خیطابًا یازدیغی بیر شعر:
«قاشقایی گول :حیات یولداشیم اوچون»

قاشقایی گول منیم اینن یوال گل
من گئدیرم سن ده ایستانبوال گل
بیر دامچایدیم 36باتمیشام آغ دنگیزه37
اوزو ایزله منی بوال بوال گل
یوردو بولوب یورد داشینی سالمیشام
آقسارایدان بوکول بیر آز سوال گل
دیلی باغلی چوجوقالری بلکله
38
دوش بو یوال قوی هر نه سئیر اوال گل
بو آیریلیق آغیر ائله چتیندیر
36دامجی.
37دنیز.
38ایستهمک.
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قویما گؤزوم بوز تورپاقدان دوال گل
آیاق یالین ،باشینگ آچیق ،قارنینگ آج
سو الینگده قوی یئره دوش یوال گل
گول دیلینگی گؤتور قوتار دؤگوشدن
*سئویلتیمز گلمز یولدان بئله گل39
*«سابا قونداگ ایستانبولونگ دوزونه»40
گلمز گلین باشا دوواق دوال گل
اولما ریضا ،41آسئنامیز 42پوزوال
قویما گولوم قونچاسیندا سوال گل
-2014ده قازاقیستاندا یازدیغی شعر:
«هاردایانگ؟»

هاردایانگ سن آی وفاسیز هاردایانگ؟
سن جوغالی من یالینگیز هاردایانگ؟
گلین الینگ قالدی اؤزگه الینده
بیر دئ گؤروم ایندی منسیز هاردایانگ؟
تورک ائلینده گون آیالردان سورموشام
دوغو ،باتی ،قوزایالردان سورموشام
یاقوتالردان آلتایالردان سورموشام
ایستانبولدا ،اورمو ،تبریز هاردایانگ؟
آینایا باخ اؤزونگو گؤر اؤزونگده
هر نه یاخچی یامان واردیر اؤزونگده
کوراوغلونونگ هیبتی وار اؤزونگده
قاشی تیمور گؤزو چنگیز هاردایانگ؟
گل ای منیم اورگیمی قوپاردان
دیندیر منه او سهتاردان او تاردان
هانی ائلدن هانی بویدان تباردان
تورکمننگ ،قازاق ،قیرقیز هاردایانگ؟
39عصمت اینؤنو و سراج اوغلو طرفیندن قاشقاییالرین تورکیهیه داشینماسی ایستگی.
40قاشقایی فولکلور شعری ،سابا قونداگ ایستانبولونگ دوزونه /قوش آتارانگ اؤردکینه قازینا.
41ایکی آنالمی بیرلیکده داشیییر ،رضایت و شاعیرین اوغلونون آدی.
42شاعیرین قیزینین آدی.
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ملیک یازار قارا مکتوپ چینیمده
بیلمم سنسیز نه یازغی وار اؤنومده
ایشیق گتیر منیم قارا گونومده
هیالل قاشلیم اوزو گوندوز هاردایانگ؟
هاردایانگ سن؟ سندن سورا سولدو یاز
آیریلیقدان منه هر نه اولدو یاز
مدّتدیر کی هئچ نه منی جوشدورماز
داریخمیشام بعد هرگز هاردایانگ؟
یئر قورشاغی گول اوزونگدن آالر رنگ
آسیماندان یئر اوزونه گله رنگ
چوخ غریبم ،من سنم یا سن مننگ؟
یئدی ایل ده اولدو سکیز هاردایانگ؟
سون پارچا اوالراق «اوزاق یول» کیتابیندا باسیلمیش اوالن «تورک و تانری» آدلی هجو شعرینی
اوخویالیم.
«تورکینن تاری»

بیر گون بیر تورک عرض آپاردی تارییا
نه اوچون بیزی قابالدینگ
خلقی سن سالدینگ دیز یوال تاری جان
بیزی سالدینگ تپ و توال 44تاری جان
آخمورونگو ائتمه توروش تاریمیز45
اگری اوتور سن دوز دانیش تاریمیز
نه اوچون بیزی بئله گیریفتار ائتدینگ
تات 46یانیندا تورکو خار و زار ائتدینگ
تات کی هئچ باخماز ایدی سؤزونگه
ایندی گلمیش باش ائتیردمیش اؤزونگه
فرنگیلر آیی تسخیر ائتدیلر
آسیماندان او یانتر ده گئتدیلر
قارا عرب کی گزیردی خلیجی
باشخارییا43

43یوققوش ،باش یوخاری.
44چؤل.
45قاش قاباق سالالماق.
46تات ،تاجیک ،فارس.
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آسیماندان باج آلمیش قیلیجی
تورک کی سنه طرفداردیر تاری جان
واری یئرده گیریفتاردیر تاری جان
تاتینگ یئری کنت و تنی ساغ اولدو
تورکونگ یئری ناساز یئری داغ اولدو
تاتا باغ و ویال لطف ائتدینگ
تورکو داغدا سرگردان قویدونگ گئتدینگ
گئنگ یئرده یولداشانگ دار یئرده دوشمن
ظولومونگ تیرینه اولموشام توش من
مروت ائت مینگ بیر ایلینگ آجییام
درگاهینگدان بیر چؤرک محتاجییام
دوداغیم دیلیکدیر پاشنام 47یاریغدیر
هیمّت ائدسنگ االن جانیم فاریغدیر
او گون کی وئردینگ تورکه گلالهی
خئیر گؤرمهدی اوندان سورا والالهی
او گون کی وئردینگ بئش اون قویونو
باشیما سن توتونگ مینگ بیر اویونو
گؤی قوزوالر وئردیم سنینگ یولونگا
یئتیمینگه ،دوز ساغینگا ،دولونگا
نذر ائتدیم یولونگا نئچه قوچ کسدیم
هر دفعهده ایکی کسدیم اوچ کسدیم
ایمامزادانگ منده اولغالق قویمادی
بئش اؤلدوردوم اون اؤلدوردوم دویمادی
وارلیغیمی وئردیم گئداالرینگا
گؤی گومبودلو ایمامزاداالرینگا
پیر و پئیغمبرینگ ذیکرینی ائتدیم
یئمهمیش نعمتینگ شوکرونو ائتدیم
تا باساردیم نیتیمی صاف ائتدیم
آچیق دئ تاری جان نه خالف ائتدیم
دئدینگ تورک ایمامی حضرت عباسدیر
اونونگدا قولونو شوم یزید کسدی
47آیاق دابانی.

111

112
دئیرلر خوداوند حی و کریمدیر
سندن آیری دادا گلنیم کیمدیر
دلی بؤرکو دوره قویما تاری جان
سویولموش قافیله سویما تاری جان
گوونمه دارا مالینا تاری
بیر گل فقیر یانینا تاری
تاری دئدی کیمنگ بئله گولدورانگ
چوماقینان سئیرنگ منی اؤلدورنگ
دئدی تورکم بیر بندنگم تاری جان
واری یئرده شرمندنگم تاری جان
تاری دئدی کؤلگمدن قاچا بیلمنگ
قیلیجیم آلتیندان سن کئچه بیلمنگ
من تا اییام تاریلیقدان قاچمیرام
اؤزونگ بیلیرن ویل یئره آند ایچمئیرم
یاالن دئمه بئله بشر یوخومدور
قرآن بیلسین تورکدن خبر یوخومدور
تورک مندن دگیل گالبی بندهدیر
بنده اودور کی همیشه کنتدهدیر
منیم بندهلریم جینسی چامیردیر
بئله کی سن دئیرنگ تورکلر دمیردیر
دئدیم خلقل اینسانه مئنتین
تورکه هاچان دئدیم این تاجیک مین
اوندا کی دونیا مالینی بحر ائتدیم
چوخ کیمسهنین قیسمتینی شهر ائتدیم
تورکونگ وارلیغینا سولوم ائتیشمئیر
پیس مووقا گلمیشنگ پولوم ائتیشمئیر
کی دوورینگی باغ و مولکو کنت ائدم
بیر نحوینن آغزینگیزی بند ائدم
تورک دئدی تاری جانائی دانیشییرانگ
عجب منیم احوالیمی سوروشیرانگ
ال گؤتور باشیمدان کی حال یوخومدور
سنینگنن جوغاب سوال یوخومدور
تاریلیگینگ منیم باشیما یاندی
باش قوشما باشیما دوواریم گئتدی
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قوی تا چوماغیمی قویام بویونوما
گئدم چاتام اوچ دؤرت آریق قوینوما
واردی گئدی گدیکدن پناه اولدو
هر نه کی دئمیشدیم صاف گوناه اولدو
تاری دئدی دامار چکدم دالینگدان
جهنمده خبر بیلدم حالینگدان
48دامار چکدم ایسمن تورکو زباندان
.علیالخصوص شعر یازان ارسالندان
Emad HAZRATİ
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