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 نین ادبی یارادیجیلیغیارسالن میرزایی

 1عماد حضرتی •

 کؤچورن: یاسیر ساواالن

رالر. قاشقایی دوروموندا اساغالمالشدیرییب وارلیقالرینی قانیتالال کی شعر و ادبیاتتوپلومالر، کولتورلرینده
باغلی  ؤلچودهینه نه اگکیملی یّلمی دانیشانالرینوارلیغی او دیلی  ینمدا شعر و شاعیرواوالن بیر توپل

لده ئوز اققدو -یز کدیر. ایران سینیرالری ایچینده شیراز مرکز اولماق اوزره سکسیاولدوغونون گؤسترگه
نین یانیندا فارسجا ایله برابر ایکی دیللی بیر تورک اوالراق یاشایان قاشقایی تورکلری ده تورکجه قداغینی

میشدیر. بو ین شاعیرلر بسلهبؤیوک اوراندا تورکجه شعر و تورکجه سؤیله راقالرینا باخمایاتوپلولوغو اولما
نین نین ادبی حیاتی و اثرلریارسالن میرزایی یشاعیر)مشهور( نین اونلو چالیشمادا، قاشقایی تورکلری

 النمیشدیر.جآماتیمی تانی

لی دو چشیلری( )حکایهیکولری اؤ اوشاقزل شعرلر، ؤارسالن میرزایی ادبیات دونیاسیندا درین آنالملی گ
نین اؤنده بولونان، اثرلری چوخ اونلو اوالن و قاشقایی تورکلری ادبیاتی)اثری( چوخ یاپیتی  بیرقولالردا 

 )یئرگی( نین ایلک سیراالردا گلن هجوزاماندا قاشقایی تورکلری عینیاوالن  آدالریندانگلن 
 اوستاالرینداندیر.

 بیر هرزدطدیر. بو ا گؤزل و درین آنالملیقجالتیمالری دا اؤز چاپیندا اولدونین آنزیندکی شعرلریطرهجو 
 چمیشدیر. گئ بئلهادبیاتینا  خالقچوخ باشاریلی اؤرنکلری قاشقاییالرین 
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، ایستر اوشاق اؤیکوسوایستر یازدیغی نین ینین ایستر آراشدیردیغی دیل قونوالراثرلریرسالن میرزایی ا
طهقؤن قشعرلری اولسون، تک اورتا غملیی آجیلی و گدیسؤیله و ایسترسه ده یی هجو شعرگدیسؤیله

 سی واردیر، تورک!

لرینده یاشایان ی و مرکزی بؤلگهئین گونایرانده ؤزللیکله ، ای کولتورونوارسالن میرزایی تورک میّل
لیکله ده اعیر اؤزدیر. شن چابا گؤسترمکدهوچوینی تانیتماق و آیاقدا توتماق اگی کیملیتورکلرین میّل

ینه مین اؤنگی کیملیآدلی کیتابیندا کولتورل اؤزگورلوک و باغیمسیزلیغین و میّل «اوزاق یول»

ان  ماتینی شعرلرینده دایایدیر و بو شیکیتچیاسیندن شیکنین ازیلمه. تورکلرین آنادیلیتوخونماقدادیر
نین دردینی بیر اوزاق و تیمیّللدوغو منسوبو اودیر. هم اؤزونون و هم سرت شکیلده ایفاده ائتمکده

بو اوزاق یوال  یغینیوالرینی، اؤزلملرینی، اوشاقلغلی یول اوالراق بیلیر و عینی زاماندا دویجدوالمبا
ده نین تورکلرییل، قاشقایی ئیاؤز دویغو و اؤزلمی داونون یالنیز ایسه  بو. ا چالیشیرغرک آنالتمایهسؤیله

 اؤزلم و دویغوسودور.

دا دیر. قاشقاییوالنان بیر بیرلیک چاغیریسی گؤرونمکدهغشعرلرینده سورکلی وور نینن میرزاییارسال
. دیروالدیغی چاغریغ، اونون سورکلی وورک، دونیا تورکلرینده بیرلیکبیرلیک، ایران تورکلرینده بیرلی

ری دا اولموشدور. بو یولدا چالیشماال ن گؤزلوچودیر و اونون ااویانالردانچوخ بو چاغرییا ان ایسه اؤزو 
دیر. ارسالن میرزایی هر شعرینده چالیشماسی «یدربابایا سالمحدان قاشقایی»اؤنملی چالیشماالریندان 

توپلومونون شعرلری ایله قاشقایی اونون رلری اؤزلمله آنماقدادیر. گد ایتیردیگیقاشقایی توپلومونون 
لو جالری گوقینتیالری، موتلولوخرمانلیقالری، سیلری، قهجوگلری، سیاسی لنجهگؤچو، اکئچمیشی، گ

 .آنالشیالبیلیره بیچیمدبیر 

گلن تورک خالق ادبیاتی هسینده هم قاشقایی توپلومو هم ده بو توپلوم ایچریسینده سوربو شعرلر سایه
 .کییهبیلمکدهدینئحاقیندا فیکیر ا

 

 شاعیرین حیاتی

اوالن دوغوم تاریخی  مدهبلگهنفوس »رزایی اؤزو می ارسالناوالن  1977وست قآ 28دوغوم تاریخی 
هر زامان سؤز قونوسو اوالن دوغوم تاریخی ایله ایلگیلی  یحت .ییرئد «یچیکدیرمدن بیر یاش داها کواؤز

آز  2نکهیاشیم اؤزومدن بیر کؤی» دیرایشلهییم ئدا یاش و بؤیوکلوکله ایلگیلی اوالن بیر دقاشقایی
 ییر.ئد« ییرتمیشدیر

 «زنلهگ»اوالن  ایچینده ابو طایفآتاسی  .سینداندیراطایف «عمله»نین میرزایی قاشقایی تورکلری نارسال
 اوباسینداندیر. «بلیطیی»اوالن ادان نه عینی طایفیئسی ایسه آناور( اوباسیندان، غ)اوی

 اشیرازه د-1983میرزایی  ارسالنئچیرن گده لهعاییر کؤچر ب-قوناروجاغیندا قدوغانین  ینیغیاوشاقل
 دشهی نینکؤچرلری-قونارشیرازدا قاشقایی  نیمینیریؤباشالدی. ا نیمهریؤین اوالن کوار شهرینده اخیا

                                                             
 کؤینک.2 
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. بیتیردیباد شهرلرینده آارزین و فیروزک-یرنی قمتوسطه اوخولوندا سوردوروب ی آدلی یاتیلی اورتاتبهش
، تورک داعواسیان طتورک ایله شیه باشالدی و گمیلهؤیمیالسیونونا قارشی هجو سآسه فارس د-1993

 بولوندو. آختاریشیندارین گد ایتیردیگیآدلی هجو دولو شعرلرینده قاشقاییالرین  داعواسیایله تانری 

اؤزل باد آمیرزایی فارس ادبیاتی آنابیلیم دالیندا فیروز ارسالنبیتیرن اورتا مکتبی دا -1996
 وکتورسنلی، دحوس وکا وکتورنوروزی، د خشجهانب وکتوردری، صابراهیم قی وکتورسینده دنیورسیتهاو
. داها سوردوردویتیمینی گا یانیندااوستادالر نلو او یمیکمحمودی  وکتورسفور، دالا وکتورفراسیابی، دا

 .ینی تامامالدییوکسک لیسانسچیلیک بؤلومونده سونرا، دیل

 آرایاآیدینالرال بیر ین ارسالنن نوللو اوالراق چالیشاکؤنین دیلی و ادبیاتی اوزرینه قاشقایی تورکلری
 قاشقایی اؤزو. یؤنلتدی نا دوغروآلما حاقی نیمرهیاؤ دهدیلین اؤزتورکلرین دقتینی سی اونون گلمه

 ر.ورگؤ راقسی اوالطهآیدینالرینی حیاتیندا بیر دؤنوم نق

 یزاحبیر مو کیمی چوخ یوکسک یرولدوؤگده آدلی اونلو هجولی شعرینده  «3تورک و تاری»، ارسالن
آدینا  4«تاریینان جر ساالن»قاشقایی تورکلری آراسیندا  ینه گؤرهبو شعر ارسالن. صاحیبدیرآنالییشینا 

 دا مشهوردور.

یسی ق، چاغداش قاشقایی شعری بیچیملرینده ده بؤیوک قاتال یاناشینکسل شعر و کالسیک ادبیاتهگل
 ؤزگو شعرسل بیر دیلی وار.نه اوین هر شاعیرده اولدوغو کیمی اؤزارسالنواردیر. 

کیلومتر اوزاقلیغیندا  15ون اولدوقدان سونرا شیرازین ذأمدن اونیورسیته هیلیندا 2000میرزایی،  ارسالن
اوالراق  ولیگؤرهلت قوروموندا دؤ( آدلی دکمیته امدا) «سییاردیم کومیته» ر آالن زرگان شهریندهئی

قاشقایی ادبیات و » دک وارلیغینی سوردورنهه، بوگونعینی شهرد هیلیندا 2001 ا باشالدی.غچالیشما
ه د-2003دیر. ولمکدهدلیتلر یوروعانملی فاؤ قاپساملی و طرفیندن. بو درنک قوردونی «یگکولتور درن

ا ونلاولموشدور. اوغ وغلوبیر ا ی ویزقیندن بیر گولیلیئا .ولندیئقاشقایی تورکلریندن اوالن بیری ایله ا
 «نائآس»کنلی ؤینلی اوالن تورکجه کذلردن سونرا ای-2000ایران جوغرافیاسیندا  نا ایسهیزیق ،«رضا»

 چمیشدیر.ئس آدینی

ایش حیاتیندا دا چوخ  قاتمادانی ایشینه نهجبیر سیاسی فیکری ویا دوشون چئمیرزایی ه ارسالن
 چیلمیشدیر.ئاوالراق س« چالیشان یاخشیان »ه فارس ایالتینده د-2015، باشاریلی اولموش

آدامالری  دوشونجهت و صنعنین اؤنده گلن بوتون تورک دونیاسی ،یلئینین دجه قاشقایی تورکلریساده
 تانینمامیشدیر. الیقینجه کی قمیرزایی نه یازی ارسالنکن هر آلماسی گرئدان بری یخآراسیندا چو

                                                             
 تانری.3 
 تانرییال داالشان.4 
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الن قاشقایی دیلی او اؤز آنا یانینداچیلرین مردانی کیمی بؤیوک دیل هللاسدامیرزایی،  ارسالن
 یم آتمیشدیر. بو دیاردادنین شعر دیارینا آدی قدر درس آلمیش و تورکجهدیگکسینده ده گرتورکجه

 صفری اهللوازایدا قالمیش شعر و ادبیاتینا قیون و باسغمیش، قاشقاییالرین دورخلره چیزیروهسرعتله 
 .ه یول آچمیشدیروریمئبؤیوک بیر د کدهکیمی شاعیرلرله بیرلی

یتینی شعرلرینده ادیر و بو شیکیتچیکاسیندن شینین ازیلمهدیلی جوغرافیاسیندا تورکلرین آنا ایران
 دیر. ده ایفاده ائتمکدهبیچیمما ان سرت یدا

. رکوتؤلره ی شعرلری بستهگدییلهؤو بیر اوزان کیمی اؤز س یریندان ایلگیلنخشاعیر موزیکله ده یا
ایلگر و »یغی دیله یاپا یگایش بیرلی نینیسیقیچیمی اونلو مونامداری ک سعودقاشقاییالردا بیلینن م

 ملی چالیشماالرینداندیر.  اؤنقونوسوندا ان سیقی ری موآلبومال «اوزاق یول

 دوالییسییال ی باشاریالرگو هم ده بیلیم آدامی اوالراق گؤستردی یسیناو هم شاعیر هم، هم موز
 .دیرمکدهولیاؤنوانالرال عسیندا فرقلی اقاشقاییالر آر

 

 شاعیرین اثرلری

 :باسیلمیش اثرلر

 ، تهران.الریت یایینخ، تک دریدربابایا سالمحنادان ید ،(2015/1394) ارسالنیرزایی، م

ت جمشید و قاشقایی خ، تاوشاق شعرلری: اوشاقالر آی اوشاقالر ،(2017/1396) ارسالنمیرزایی، 
 ، شیراز.الرییایین

 الریآلما یایین، یاشیلتاپماجاالری( یلری )قاشقایجهشقایی بیلمهقا، (2017/1396) ارسالنمیرزایی، 
 درنگی، شیراز.  قو اوجا

 رالنان اثرلر:یباسیما حاض

 یملریئیقاشقایی د

 یندنریساجا قاشقایی موزیکلق

 نین شعرلری(لریجبیر دیلیم آی )قاشقایی گن

 دیوانسیز شاعیرلر

توپلوم آالنالرینداکی ت، فولکلور و صنع دیرمایا دایالیمیرزایی بیر سورو آراش ارسالنو کیمی یگؤروندو
اتیلدیغی فستیوال و قآدلی اونلو اثری و شعرلری ایله « اوزاق یول»اونون  باخمایاراقالرینا چالیشما

نین اثرلری و میرزایی ارسالنتوپالنتیالر، بیر شاعیر اوالراق تانینماسینی ساغالمیشدیر. بو بؤلومده 
یت و ثبلرینه دایانان تمسئله چئشیدلینین یاتیح. قه چالیشاجاغیگمینی اینجلهگنین ایچریشعرلری
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شعرلرینه  ایله و و دوشونجه یاپیسیغیوغون بیر دوی اؤزگو اؤزونه، (لرینیدهیمشاهگؤزلملرینی )
 .کبیلریتاپاین شعرینده ارسالن. قاشقاییالرین ان شیرین و تاتلی سؤزلرینی دورؤکموشت

چمیشی، کؤچو، ئگنین ونوالری گنلده قاشقایی خالقیقنین ی کیمی، شعریگیلدیته بلیرداها اؤنجه د
 .دیرالریقینتیالری و موتلولوخهرمانلیقالری، سیقلری، جلری، سیاسی گولنجهگا

فیندن طری دشهرام اس)ماهنیچیسی(  یسیج مغّندن اوالن و قاشقاییالرین گنمیرزایی ارسالنسؤزلری 
بیر  جههر کس رال ماراقالنانده قاشقاییال هی بلکسپارچا «قییبیز قاشقایی کورکوبیز ت»سسلندیریلن 

کانالیمیزدا  یوبو اوالراق ایزلنمیشدیر. آشاغیدا بو پارچانین سؤزلری و داها سونرا یوتئموزیک وید
 پایالشدیغیمیز باغالنتیسی گتیریلمیشدیر:

 تورکگ بیز قاشقایییاک یزب
 بیزیم آغیر ائل واریمیز

 زیمیز ایچینده شیرین آغ
 شکر تکین دیل واریمیز

 

 بیزیم ائلده گوموش اوزلر 
 آال گؤزلر ،قلم قاشالر

 ، شیرین سؤزلر 5یاخچی متل
 ولو ناغیل واریمیزغدوی

 

 ایکی نرگیز، ایکی سومبول 
 بیر قیزیل گول  ،شیدا بولبول

 تکین بولبول  6«لیعوف یوس»
 کیمین گول واریمیز « سلطان»
 

 تار چاالنهس 7«داوود تکین»
 8«جهانگیر خان»حق آیتی 

 ی نهانکیمین سیّر 9«ونذام»
 مجنون و عاقیل واریمیز

 ت ائوینی قاییران  ّزعی

                                                             
 اؤیکو، حکایه.5 
 نین اسکی شاعیری.قاشقایی تورکلری6 

 قاشقاییالردا اسکی موسیقیچی.7 
 شخص آدی.8 
 ری.نین اسکی شاعیقاشقایی تورکلری9 
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 اینگیلیز دؤشونده دوران 
 دوشمن یوموران   ینکیم 10«ولتص»

 بیزیم جوشخون سئل واریمیز
 

 گؤلوموزده سونا واردیر
 ائلیمیزده آنا واردیر

 رواردی 11«دینا»آرخامیزدا 
 گوللو یاشیل چؤل واریمیز

 

 چن گونه آغالمیشاک کئ
 ساخالمیشاک 12عهدیمیزی

 ائلیم سنه باغالمیشاک
 سینماز بئل واریمیز 13کممح

 

 سولموش گوللرینگ آچیلسین
 باتمیش گونونگ گئنه چالسین

 ر اولسونودوشمنینگ گؤزو ک
 زاغ واریمیز هئل واریمیز

 

 میندن  غواز ائی 14یئتیم یال
  16دمیندنق 15ورصدینا من
 ینگ قلمیندن  ارسالن

 17بیزیم اوزاق یول واریمیز
 

مانلیقالری و بنزری رهقچاغیریشی، قاشقایی تانیتیمی، قاشقایی  کیمیز بیرلیگیئتداریدا سؤز اخیو
نین کیم اولدوغو تانیتیمی ایله تیمیّل شعر،ر آلماقدادیر. ئک پارچا شعر ایچینده ییچیبو کهامیسی 

هرمان قر و سیاسی یتچی، شاععنصیوک ؤنین بتیمیّل قوالناراغلیق وورشقاییباشالر، تورکلوک و قا
 چاغریسی ایله بیتر. کدر و بیرلیئاؤرنکلری ایله دوام ا

                                                             
 قاشقایی ایلخانی )قاجار و پهلوی دؤنمینده(10 
 دینا، قاشقایی جوغرافیاسیندا بیر داغ آدی.11 
 سؤزوموز.12 

 برک، گوجلو.13 
 نین اثری.قاشقایی شاعیری ائیوازاهلل صفری14 
 قاشقایی شاعیری منصور و دینا آدلی اثری.15 
 آددیمیندان.16 
 https://youtu.be/MJjOxmuzstIاخ. 17 
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و اوزاق ییورودواؤز ر ایکی آیدین شاعیری ده گبیلینن دی خباشاریلی بیر شکیلده قاشقاییدا چو خچو
 نین یازاری و منصور شاهآدلی شعر کیتابی «یتیم یال»صفری  وازاهللیائبیلیر.  قیولون یولداشی اوالرا

ی شاعیریر ایکی آیدین و میّلگنین دینین یازاری قاشقایی تورکلریکیتابی «دینا داغی»دی ایسه محم
وز قصورس نی یولداش چاغیریشی بنزر وعینه یئکیتابیندان آلینان آشاغیداکی بیت ده  «اوزاق یول»دیر. 

اوزاق  برلری ده اونوتماییگد قداکی اورتابورادا قاشقایی و آذربایجان النیزی .شکیلده یاپیلمیشدیر
. بیلرترسیز اوالئمیمیز یقلا بیزیم غوسونو یازماغی دویین میّلارسالنمساژی وار.  ایولوندان بیر ده آذربایجان

 دیر:ترلیئجه بو تک بیت ین سادهوچوی آنالماق انهو و دوشونجغبوتون او دوی هبلک
 

 ر  ئسالم و 19یتیم یاال 18زاق یولوماو
 رئدیناسیینان دیللش کالم و 20منصور

 رئسینه پیغام ولکهؤا 21یدرباباح
 اوزاق یولونگ اوغلودور ارسالن ئد

 .ردیسینمیش قولو زنجیرینن باغلی
 
 

 اثری «اوزاق یول»

 (تبریز، 1399و  1388، فرشته یایینالری، اوزاق یول)ارسالن میرزایی، 

 .ورلی شعر بیچیملریندن اولوشرققاشقایی تورکلرینده اوالن ف توپالغی،بو شعر ک لیصفحه 182

نن بیچیملردیر. بو هوشما و گرایلی بیچیملری بو دیواندا ایشلقوشما، قوشما، آغجا ق ئنی)بایاتی(، ی قآسانا
 هلل مردانی بیر گیریش یازمیشدیر.اکیتابا اسد

نه اوزاق یئ .دیرکیمی تماالر هر پارچا شعرینده گؤرونمکده قایغیسینین تیت سئوگیسی، میّلریت، میّلح
ش و ولموزودنین آردینجا یبیر-لر، آجیالر و دیلکلر ان اویوملو شکیلده بیردیولدان آلینان بو پارچادا در

یله ا سیآغاجی بنزتمه چیناری بیر انخورسخ درمانی شهیقهر بو شعرینده قاشقاییالرین اولو یشاع
 :له ایفاده ائدربئوالرینی غویرک دهدهگیزل

 

 هاچان اوالر بو یارامیز ساغ اوال 
 میز داغیال هتفرق ،نیفاق ایته
 ر آغیر ائللر ییغیال،هاچان اوال

 یندان اؤپک بیز  نکی دوست آل بیر اوال

                                                             
 نین آدی.یول، شاعیرین اؤز شئعیر کیتابیاوزاق 18 

 نین اثری.قاشقایی شاعیری ائیواراهلل صفری19 
 الرین میللی شاعیرلریندن.قاشقایی20 
 آذربایجان شاعیری اوستاد شهریارین اونلو اثری.21 
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 بیز  کدوشمنلری حق ساجیینان یاپا
 سرت چکحمدن سن، آز غمنگ سود ائیله
 یرت چکغاؤزونگ بیر دم  22ت ائتگل هیّم

 بوندان سورا بیزه یاخچی قیسمت چک
 اوزاق یولوم گؤی چیناریم ییخدیالر

 یالردیران باخحات و ب مائللر دورو
 ائل داغینا کاوزاق یولوم گل چیخا

 قوجاغینا   23رینگ ترلچؤل کباش قویا
 لر دوداغیناچشمه کدوداق قویا
 ان بو دونیایا گلک بیزدیئنگی باش

 ا اؤلک بیزبیر خوش گؤرک، اوندان سور
 

نین ده ین شعرلریارسالنل نت و مالحسرت، محربت، غاوالن  اسینکسل تمنین گلهتورک شعری
ی و اوردا اوالن قداکی قاشقایی تورکلرینه اوالن باسدیر. آیریجا بو تماالرا ایرانیگکاراکتریستیک اؤزللی

 ده آرتیریلمیشدیر: گیزلی سسلنمه
 

 یشام اوزاق یولوم، آغیر ائلدن قالم
 بیر بولبولم قیزیل گولدن قالمیشام 

 یاشیل چؤلدن قالمیشام  ،ون بوالققجوش
 چک ترکینگه منی ائله ائتیرت سن 

 له ائتیرت سن ؤیاشیل چ ،گوله ائتیرت

لرین دی درگیدچکالرین ینده اوندان هم قهرمانلیقالری هم قاشقاییگایله دیللشدی «اوزاق یول» ارسالن

بیر اؤزلم  وچونسی شاعیر اامیه ینقهرمانلیقالر و لرلر، او مجادلهداو در .رییهیرالتماسینی ایستخاط
و  خیازماق، تاری دانیشیب دیر. اونون اؤزلمی آنا دیلینیاؤزلملرین شاعیری ارسالن .حالینا گلمیشدیر

ایله  رینین قهرمانلیقالتیدویماق، میّلایله غرور  چمیشیئگ، ماققهرمانالرینی تانی یو ادب یمیّل چاغداش
دویماق کیمی کولتورل بیر  حظ بدیئتنفس ا ایله لداشالریئی انونمک و بو آتموسفرده اولوشان هاوایاؤ

 دیر.وهیچرچ
 

 یندن بیر دانیشگاوزاق یولوم خزان یئلی گلم
 یندن بیر دانیشگسؤنم 24یاشیل چینار

                                                             
 اؤزن گؤسترمک.22 
 یاش، ایسالق.23 
 خسروخان )مجاز(.24 
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 یندن بیر دانیشگایگیتلر اؤلم 25شئر
 او گونلردن یاد وئریر 26خانزئنیان

 چایی قان قان داد وئریر 27ا قاجینگقار
 گلمیش آغاجالری لوت ائدیر 28یفانط
 ائدیر 30الری شیتقتیکانی آیا 29رؤوج

 ائدیر 31ور یورد اوجاغی تیتدائل کؤچموش
 ییر اایشیقلرینگ بیر بیرنن چالیشم

 ییراسؤنموش اوجاق چوخ جان چکیر آلیشم
 

 اوزاق یولوم جیسمیمینگ جان یوخودور
 سلطان یوخودور  نینگشهری یقاشقای

 الجسیز  دردیمینگ  درمان  یوخودور ع
 قالمیش تاغچاالر 32قابدان خالی قورو

 

آدلی شعری باشلی باشینا بیر  «اوزاق یول»ر آالن ئاثری و بو اثرده ی «اوزاق یول»جه شاعیرین ساده
 ،«قایسالمادؤش قانا » ،«کاممزهیر  یندنگدئوران امج» ،«ری تاالنماقصب»دیر. سیزینهخیملر ئید
ن ددرد سوموک»، «وزونه جان سپمکا» ،«اشی ساغ اولماقب»، «مکلهئد اای»، «چمککئقانلی چایدان »

باش »، «قانا بویانماق»، «دونیا دوالنماق»، «یوکو مقصده چاتماق»، «درد ایلیگه چاتماق»، «چمککئ
 قگؤز چاپا»، «قوالق کسمک»، «آدی باتماق»، «رمکئباش دارا و»، «آرایا آرا سالماق»، «داردان آسماق

تورپاغا »، «وش گؤرمکخ» ،«قان ایراقدوالق»، «جیناغ سیندیرماق»، «شرط باغالماق»، «کسمک
نین بوتونو بو مجازالر و خالق شعرلری ارسالنیم بولونماقدادیر. ئید خجاکیمی چوو بنزری « یاتماق

 ولالنما بیچیمیقنین ادبیاتیندا دیلی داکی قاشقایی تورکلریایران ارسالنییشلری ایله دولودور. هسؤیل

 ودور.جنیلیکچی بیر اؤنئیله یا

یغیر آچمیش و قاشقایی جنی بیر ئایله ی ووروسوباشالرینا، آتاسؤزلری و دئییملره بالیقنکسل سؤز گله
و دئییملرله دولو  ، آتاسؤزوبیر دیل اینجهیمی و صم خدیلینده چو ارسالنالدیرمیشدیر. قشعرینی آیاغا 

                                                             
 آسالن.25 
 قاشقایی یایالقالریندان.26 
 ی قیشالقالریندان.قاشقای27 
 طوفان، فیرتینا.28 
 ظلم.29 

 اینجیتمه، اذیت.30 
 دومان.31 
 بوش.32 
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اوزاق »دن ئویر اصدامینی گیزلی شکیلده تعان اخورسخین آشاغیدا اولو گاؤرن .دیربیر تورکجه گؤرونمکده
 ولالنیمی:  قآتاسؤزو « روردو اؤز ایچیندندیقآغاجین »شعریندن آلینان شعرده  «یول

 

 دیر گؤزواقی دونیانین باغلیتدوس
 النماز سؤزوگآن ،بوردا بیر دلی وار

 وبارلی اوزوغ ،بیر سینیق آینا وار
 س روایت عکسی واریبیر پ هایچیند
 بیر شهادت عکسی وار ،ور وارصبیر من

 اوزاق یولوم بیر قان شاعیر سؤزونه
 هیجراندان سوغولموش قانلی گؤزونه

 دوشمن گؤینو خوش اولماسین اؤزونه
 ودبو آغاجا اؤز ایچیندن قورد دوش
 دیخییالینگا تر سونبولو کیم بیچ

 میزدن گون باتمیشهلکؤشام اولموش ا
 سکوت الال دئییر شولوقالر یاتمیش

 چمیش ایلیگه چاتمیشکئن ددرد سوموک
 اوزاق یولوم قاری آنا یاتالی

 ائشیتمئیرک آقاساق جئیران متلی
 اغاوزاق یولوم گون دوالندی باتما

 اغدی یاتماتمنیم بختیم گئنه گئ
 ا  غعجل گلدی اؤز یوقونو چاتما

 رفدن یان یوخوطم قاچار هیچ جانی
 چاباالیار اورک آما جان یوخو

 اوزاق یولوم تا کی دونیا وئریر یاد
 شیرین عشقی سالدی بیر شور و بیداد

 و فرهاددبیستون دؤشونده اؤلموش
 آما من گؤردوم کی دونیا دوالندی

 و قانا بویاندیردا خسبیسوتون
 

دوداق »، «تمکئسوال گ ساغ»، «ان قالماقدلیقلییاش»، «ون یاتماسیغشولو»، «کمئتون الال دوسک»
باشدان هاباالق »، «یولو یولدان اوزاق کسمک»، «گؤزدن چیراغ کسمک» ،«گؤزوندن دوداق کسمک

ولالنیالن ق خنه چویئ« باشی ساغ اولماق»، «مکلهئد اای» ،«باللی باش»، «الیلی قاشخ»، «کسمک
 دیر.اؤنملی دئییملردن
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 رااؤنملی قونوالردان بیری قاشقاییدا اوالن فولکلورال قارشیالشیالن خچو شعرلرینده یئنه ارسالن
 دیر.توخونماق

 قساخآ قبیتینده آذربایجان و قاشقاییدا اورتا« یران متلیئیرک آغساق جئشیتمئقاری آنا یاتالی/ ا»
اشاره ه سینکایهحوغلو اروه کدینبیت «وغلو الزیموراله بیر کئا» .توخونموشدورسینه کایهحان ریئج

 ائتمیشدیر.

 گین:میشدیر. اؤرنیلمهاسکشعرلرینده هیچ  ارسالنقهرمانالری دا  اؤزآیریجا قاشقاییالرین 

 ییرایسته یبیر موس
 بیر بهمن

 ییرولت ایستهصبیر 
 ولت دوغاص

 و بنزری تامالما و سؤزلر.
 
 

 اثری «ی تاپماجاالرییقاشقا»

 ، شیراز(1396ل آلما یایینالری، یاشیقاشقایی تاپماجاالری، میرزایی، ن )ارسال

یر. بو دبارتیع لوسوندانتوپ (بولماجاالرینتاپماجاالرین ) لیبو کیتاب، قاشقایی فولکلورونداکی اسکی مثل
قاشقایی  350 قالشیخیانین سونوجو اوالراق یآراشدیرماسین کیللیا 20نین میرزایی ارسالن ،کیتاب

ین ارسالن  کسیونودور.ئاجا کولتاپمبیر  دیلنایشلهآراسیندا  اولوشان و خالق تاپماجاسیندانفولکلوریک 
یندن توپالماق لرو بنز 33دان، دارغاالردانینلی اوباالرین یاشلیالریندان، چوبانالرقماجاالری فرتاپبو » اؤزو

. بو کیتاب قاشقایی )قایناق.....( رئیید «گؤردومرک بو ایشی ن سئوهمآما ، یلدیئید راحاتچ ده ئه
 ماجاالرینتاپباسیلمیشدیر. بو ایله  چاباسی نینوروالن قاشقایی اوجاغیقرفیندن طلری جنین گنریتورکل
 مکدیر.ئلماسی داریورتقنین بیر پارچاسی ایتمیشقاشقایی فولکلورونون  هلینداصآلینماسی  یازییا

اونا ماجانین جوابی تاپو سونرا دا هر لندیریلمیش آلفابتیک سیرایال نومره نجهاؤماجاالر تاپا، دبو کیتاب
 ریلمیشدیر.ئارشیلیق گلن سایی ایله وق

 :رنکاؤ

 «یم یوخودودیم نوخودو، گوندوز باخدجه اکئگ»

 .«اولدوز»: بجوا
 

 ریاث «اوشاقالر آی اوشاقالر»

 ، شیراز(1390قشقایی یایینالری، اوشاقالر آی اوشاقالری، )ارسالن میرزایی، 

                                                             
 دوه چوبانی33 
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ین تامامی دیر.  بو اثر«اوشاقالر آی اوشاقالر»اونلو اثری یازدیغی دا ینحاقنین اوشاقالر میرزایی ارسالن
اوشاقالرین  ،لری ایله رسیملنمیشدیر.  بو کیتابگئییمی فیندن قاشقاییالرین میّلطرفر سپیده کریمی

، قآچی خباشلیق آلتیندا یازیلمیشدیر. رسیملر ده چو نئچه دیر و بیرون بیر شعر کیتابیغیاشینا اوی
بو  ماماحیزی، کیتاب و قیزیلمیشدیر. قاشقایی اوغلو، قاشقایی چون شکیلده غلیر و قونویا اویآنالشی

 دیر.کیتابین آلت باشلیقالری

 اؤزرینه ئنین دیلی یاسیقوماالرینی و باشخکیتاب باشلیغی آلتیندا قاشقایی اوشاقالریندان کیتاب او

رینه ئاسی یجفارس سؤزون نئچهاوشاقالرا بیر دیر.مکدهورونماسینی ایستهقنین تورک دیلیدیللری، 
یزی شعرینده قی اؤنریر. قاشقایی غوروماق دیللرینی اؤزرک اونالرا هدهریاؤ اسینی شعر حالیندتورکجه
 دیر.ویره چکمکدهصیزی تقکولتورونو قورویان بیر  خیبچی بیحاصدیلینه 

 دیر.یلمکدهرئلر ودویشعرینده اوشاقالرا تمیزلیک قونوسوندا اؤ «ماماح»

دیگی دیلینی و کولتورونو قوروماسی گرک بؤلومونده، قاشقایی اوغلونون آنا «قاشقایی اوغلو»
رفلرله ده حتورکجه ری لهمرون صحیفهکیتابین یه ئرنسین دیوالنماقدادیر. اوشاقالر ساییالری اؤغوور

 یازیلمیشدیر.

 34.رالنمیشدیریفیندن حاضرطد رستمی یوح هد سورومووالماسی غبو کیتابین آندروید اوی

 :اؤرنکان بیر دکیتاب

 آی اوشاقالر  ،اوشاقالر
   کگلینگ تا بئل باغالیا 

 اؤزگه دیلی دؤشونده
 تورکو دیلی ساخالیاک  

 بیز قوش دئرک  35ه«گنجشک»
 یا تانیش دئرک«آشنا»
 رکی بولوت سؤیله«ابر»
 ا یاغیش دئرک  «باران»
 دووشان دئرک   ا«خرگوش»
 ان دئرک  ا دا سیچ«موش»
 اولور توسباغا   «پشتالک»

 ا ایالن دئرک  «مار»بیز
 

 آی اوشاقالر  ،اوشاقالر
 گلینگ تا بیز سوروشاک  

                                                             
 http://iranapps.ir/app/oshaqlar.qashqaieباخ. 34 
 دیرناق آراسینداکی سؤزجوکلر فارسجادیر.35 
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 آتامیزدان، آنادان 
 دانیشاک  یتورکو دیل

 وق دئرک  ویا سو«سرما»
 ا دا تاووق دئرک «مرغ»

 ان  ددورماک باخاک ایراق
 ه بیز یوووق دئرک«کزدین»

 ا «شتر»ک ردوه دئ
 دئمئرک کوتورا« نگس»

 ندرک اورکسؤز دئیه
 تا گؤینونگه اوتورا

 من اؤزگویه جان دئمم
 دئمم« مامان»آناما 

 بیلیرم قار اولور   «برف»
 چ کیمه یاالن دئممئه
 ز اولوریقارپ« نههندو»
 دا یارپیز اولور« عناعن»

 اولماز « ماه»چ زامان ئآی ه
 اولدوز اولور « هستار»

 دئمم « انگشت»بارماغا 
 دئمم « مشت» یوموروغا

 ؤکولور یولداشتاتیم 
 دئمم « گوشت» اتیمیزه

 

 آی اوشاقالر  ،اوشاقالر
 گلینگ گئدک اوینایاک 

 بیرینن جوش یئیک  -بیر
 قازان تکین قاینایاک

 

 

 اثری «یدربابایا سالمحدنادان »

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

نین و تورک سیدا یاشامیش، آذربایجان تورکجهی آذربایجانئاثر آدیندان دا آنالشیلدیغی کیمی، گون بو
یا حیدربابا»شهریارین اونلو اثری  حسینیوک شاعیرلریندن اوالن محمدؤنین چاغیمیزداکی ان بدونیاسی
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نین ائتکیسی قاشقایی اثری «یا سالمحیدربابا». بو اثرده شهریار و اونون ماقدادیرسالمال نیشعری «سالم
ده  اؤزونین یمیرزای ارسالنیل. ئیآز دده چ ئلنمیشدیر. بو ائتکی قاشقاییالردا هشعری اوزرینه اینجه

میرزایی بو  ارسالن. لنمیشدیرائتکیبو اثریندن قاشقایی شاعیری شهریارین  خچو بیر اولماق اوزره یلخدا
  . اؤرنگین:میشدیرلههاینج بیر-بیرلری کی و بو بنزرلینائتکی

 شعری  «دینا داغی»و  یور شاه محّمدنصم-1

 شعری  «تیم یالئی»هلل صفری و ایوازائ-2

 شعری  «آغیر ال»کاوه ایروانی و -3

 شعری   «اوزاق یول»میرزایی و  ارسالن-4

 شعری «تک آغاج»غایی و آداوود حسن-5

 شعری «دینا داغی»یمی و حر رثکو-6

 شعری  «ونذام»و فرود جهانگیری -7
 

 اؤزل شعرلری 

ی هر تورک گیدتئاتیلمیش و گق ادبی فستیواال خچو ن بیرنلهدوزنیوردالریندا میرزایی تورک  ارسالن
 نلی بیر شکیلدهگوواؤز تمیش کیمی، اوراالردا داها ئو الده اغو دوی جنی بیر گوئجوغرافیاسیندا سانکی ی
 .سسلنمیش قآالرا باطیخالری یایشقاق یئنه ده قمیش، آنجااؤزگورجه شعرلر سؤیله

 یازدیغی بیر شعر: ًاابطیخائشینه دان ، ایستانبول2013مای  1

 «نوچویات یولداشیم اح: قاشقایی گول»

 قاشقایی گول منیم اینن یوال گل 
 گل  ده ایستانبوال من گئدیرم سن

  37باتمیشام آغ دنگیزه 36بیر دامچایدیم
 ایزله منی بوال بوال گل   اوزو

 یوردو بولوب یورد داشینی سالمیشام 
 دان بوکول بیر آز سوال گل سارایقآ

 الری بلکله قدیلی باغلی چوجو
 اوال گل  38دوش بو یوال قوی هر نه سئیر
 بو آیریلیق آغیر ائله چتیندیر 

                                                             
 دامجی.36 
 دنیز.37 
 مک.ایسته38 
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 ان دوال گل دقویما گؤزوم بوز تورپاق
 آیاق یالین، باشینگ آچیق، قارنینگ آج 

 وش یوال گل سو الینگده قوی یئره د
 ن دگول دیلینگی گؤتور قوتار دؤگوش

 39لتیمز گلمز  یولدان بئله گلی*سئو
  40«ایستانبولونگ دوزونه گسابا قوندا*»

 گلمز گلین باشا دوواق دوال گل 
 پوزوال  42نامیزئ، آس41اولما ریضا

 قویما گولوم قونچاسیندا سوال گل 
 

 دا یازدیغی شعر: یستانقازاق ده-2014

 «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
 وتالردان آلتایالردان سورموشام قیا

 اورمو، تبریز هاردایانگ؟ دا، ایستانبول
 آینایا باخ اؤزونگو گؤر اؤزونگده 

 هر نه یاخچی یامان واردیر اؤزونگده 
 وغلونونگ هیبتی وار اؤزونگده اروک

 نگیز هاردایانگ؟ چقاشی تیمور گؤزو 
 گل ای منیم اورگیمی قوپاردان 

 تاردان او تاردان هدیندیر منه او س
 هانی ائلدن هانی بویدان تباردان 

 تورکمننگ، قازاق، قیرقیز هاردایانگ؟ 

                                                             
 یه داشینماسی ایستگی.ورکیهاینؤنو و سراج اوغلو طرفیندن قاشقاییالرین تعصمت 39 

 ونگ دوزونه/ قوش آتارانگ اؤردکینه قازینا.قاشقایی فولکلور شعری، سابا قونداگ ایستانبول40 
 ایکی آنالمی بیرلیکده داشیییر، رضایت و شاعیرین اوغلونون آدی.41 
 نین آدی.شاعیرین قیزی42 
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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 

 نه اولدو یاز  ان منه هردآیریلیق
 ورماز دی جوشنه من یر کی هئچدتمّد

 هرگز هاردایانگ؟ عدداریخمیشام ب
 یئر قورشاغی گول اوزونگدن آالر رنگ 

 رنگه آسیماندان یئر اوزونه گل
 ریبم، من سنم یا سن مننگ؟ غچوخ 

 یئدی ایل ده اولدو سکیز هاردایانگ؟
 

ینی آدلی هجو شعر «تورک و تانری»کیتابیندا باسیلمیش اوالن  «یول قاوزا»اوالراق  سون پارچا

 ویالیم.خاو

 «ینن تاریتورک»

 بیر گون بیر تورک عرض آپاردی تارییا  
   43ن بیزی قابالدینگ باشخارییاوچونه ا

 خلقی سن سالدینگ دیز یوال تاری جان  
 تاری جان   44بیزی سالدینگ تپ و توال

   45آخمورونگو ائتمه توروش تاریمیز
 ری اوتور سن دوز دانیش تاریمیز  گا

 ینگ  دگیریفتار ائت هبئل ن بیزیوچونه ا
 ینگ  دیانیندا تورکو خار و زار ائت 46تات

 دی سؤزونگه  ای چ باخمازئتات کی ه
 ایندی گلمیش باش ائتیردمیش اؤزونگه  

 دیلر  تخیر ائسلر آیی تفرنگی
 دیلر  تتر ده گئآسیماندان او یان

 کی گزیردی خلیجی   قارا عرب

                                                             
 یوققوش، باش یوخاری.43 
 چؤل.44 
 قاش قاباق سالالماق.45 
 ، تاجیک، فارس.تات46 
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 ماندان باج آلمیش قیلیجی  یآس
 ردیر تاری جان  دارفطکی سنه تورک 

 تاردیر تاری جان  فگیریه واری یئرد
 تاتینگ یئری کنت و تنی ساغ اولدو  
 تورکونگ یئری ناساز یئری داغ اولدو  

 دینگتف ائطتاتا باغ و ویال ل
 دینگ  تتورکو داغدا سرگردان قویدونگ گئ

 گئنگ یئرده یولداشانگ دار یئرده دوشمن  
 موشام توش من  ظولومونگ تیرینه اول

 مروت ائت مینگ بیر ایلینگ آجییام  
 تاجییام  حدرگاهینگدان بیر چؤرک م
 دیر یاریغ 47دوداغیم دیلیکدیر پاشنام

 دیر  ت ائدسنگ االن جانیم فاریغهیّم
 او گون کی وئردینگ تورکه گلالهی 

 دی اوندان سورا والالهی  خئیر گؤرمه
 او گون کی وئردینگ بئش اون قویونو  
 باشیما سن توتونگ مینگ بیر اویونو  

 گؤی قوزوالر وئردیم سنینگ یولونگا
 یئتیمینگه، دوز ساغینگا، دولونگا  

 یم یولونگا نئچه قوچ کسدیم  دنذر ائت
 ایکی کسدیم اوچ کسدیم   هدعههر دف

 ایمامزادانگ منده اولغالق قویمادی
 بئش اؤلدوردوم اون اؤلدوردوم دویمادی  

 ردیم گئداالرینگا  وارلیغیمی وئ
 گؤی گومبودلو ایمامزاداالرینگا  

 یمدکرینی ائتیمبرینگ ذغپیر و پئی
 یم  دمتینگ شوکرونو ائتعمیش نیئمه

 یم  دتا باساردیم نیتیمی صاف ائت
 یم  دآچیق دئ تاری جان نه خالف ائت

 دیردئدینگ تورک ایمامی حضرت عباس
 ی داونونگدا قولونو شوم یزید کس

                                                             
 آیاق دابانی.47 
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 دیر  و کریم یحداوند دئیرلر خو
 دیر  سندن آیری دادا گلنیم کیم

 ویما تاری جانقدلی بؤرکو دوره 
 سویما تاری جان  هسویولموش قافیل

 دارا مالینا تاری   هوونمگ
 بیر گل فقیر یانینا تاری  

 تاری دئدی کیمنگ بئله گولدورانگ  
 چوماقینان سئیرنگ منی اؤلدورنگ  

 ری جان  دئدی تورکم بیر بندنگم تا
 واری یئرده شرمندنگم تاری جان  
 تاری دئدی کؤلگمدن قاچا بیلمنگ

 چه بیلمنگ  کئقیلیجیم آلتیندان سن 
 ان قاچمیرام  قدمن تا اییام تاریلی

 اؤزونگ بیلیرن ویل یئره آند ایچمئیرم  
 یاالن دئمه بئله بشر یوخومدور  

 ن خبر یوخومدور دقرآن بیلسین تورک
 دیر  البی بندهگیل گتورک مندن د

 دیر  کی همیشه کنتده بنده اودور
 لریم جینسی چامیردیر  منیم بنده

 بئله کی سن دئیرنگ تورکلر دمیردیر  
 دئدیم خلقل اینسانه مئنتین  

 تورکه هاچان دئدیم این تاجیک مین  
 یمداوندا کی دونیا مالینی بحر ائت

 یم  دنین قیسمتینی شهر ائتچوخ کیمسه
 رلیغینا سولوم ائتیشمئیر  تورکونگ وا

 گلمیشنگ پولوم ائتیشمئیر  ووقاس میپ
 کی دوورینگی باغ و مولکو کنت ائدم  

 وینن آغزینگیزی بند ائدم  حبیر ن
 ئی دانیشییرانگ  انتورک دئدی تاری جا

 عجب منیم احوالیمی سوروشیرانگ  
 ال گؤتور باشیمدان کی حال یوخومدور  

 ور  سنینگنن جوغاب سوال یوخومد
 تاریلیگینگ منیم باشیما یاندی 

 دی  تباش قوشما باشیما دوواریم گئ
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 قوی تا چوماغیمی قویام بویونوما  
 گئدم چاتام اوچ دؤرت آریق قوینوما  

 ن پناه اولدو  دواردی گئدی گدیک
 یم صاف گوناه اولدو  دهر نه کی دئمیش

 تاری دئدی دامار چکدم دالینگدان  
 ینگدان  جهنمده خبر بیلدم حال

  48دامار چکدم ایسمن تورکو زباندان
 .دانارسالنشعر یازان  صوصلخاعلی
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