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Hebib Sahir Güney Azerbaycan şeirine yeni ruh, yeni biçim terzi getiren 
şairlerdendir. Tek fikirle yox, daha çox hisslerle yüklenmiş şeirler yazmağa 
çalışırdı. Aşıq şeiri ve danışıq diline  yaxın bir dil ile beslenmiş yeni bir üslubun 
başlanğıcını qoymuşdu. Tablo kimi yaratdığı poetik tesvirlerinde de bol bol 
sintaksisler; zerf ve sifetlerden yararlanırdı. Şeirlerinin çoxunu heca vezninde 
yazmaqla şair, artıq köhnelmiş  “sanki duyğuların qalıba salınıb qatılaşdırıldığı” 
eruz veznine meydan oxuyurdu. Türkiye’de tehsil alan, İstanbul’un ab-havasını 
udan, Yehya Kemal, Ehmed Haşim, Tofiq Fikret’in fikir və duyğuları ile tek 
oxuduğu kitablardan deyil, temasda özlerinden de eşidib duyan, Fransız dilinde 
danışıb çevirmeler eden Hebib Sahir’i başqa cür tesevvür etmek de mümkün deyil. 
O yeni şekil ve formalar axtarışında olan bir yenilikçi şair idi.   

Açar Sözcükler: Hebib Sahir, Güney Azerbaycan, Yeni Biçimli Şeir, Edebî 
Eserler.  

فصلنامه : ارليق، و"آفريد  مصراعهاي پر احساس تابلوها ميحبيب ساهر، شاعري كه با" ، پروانه ممدلي:چكيده
 .97-110 .، صص)1395 بهار (4، دوره دوم، شماره زبان، ادبيات و فرهنگ تركي

او سـعي   . حبيب شاهر از جمله شعرايي است كه روح و طرز جديدي را وارد ادبيات آذربايجان جنوبي نموده است                 
ساهر آغازگر سبك جديـدي بـود كـه بـا           . يشتر با احساسات خود شعر بسرايد     كرد كه نه تنها با انديشه، بلكه ب         مي

كرد، از سـاختارهاي      در تصاويري كه همانند تابلو نقاشي ايجاد مي       . شد  اشعار فولكلوريك و زبان گفتاري تغذيه مي      
گـويي  شـده عـروض را كـه          او بـا بكـار بـردن وزن هجـايي؛ وزن كهنـه            . نمود  ها استفاده مي    نحوي، قيدها و صفت   

ساهر تحصـيل كـرده تركيـه بـود، آب و           . خواند  به رقابت فرا مي   » ساخت  احساسات را در درون قالبي محدود مي      «
هواي استانبول را تنفس كرده و اشعار يحيح كمال، احمد هاشم و توفيق فكرت را نه تنها از كتاب، بلكـه از خـود                        

                                                            
  ).com.ahooy@mamedli_ph( آذربايجان ميلّي علملر آكادميسي ١



٩٢  )Varlıq, Bahar 2016 (1395بهار / ، ياز وارليق

سـاهر شـاعري   . كـرد   آثاري را از آن زبان ترجمه مـي   گاهي به زبان فرانسوي مكالمه و گاهي      . ها هم شنيده بود     آن
  .نوگرا و در جستجوي فرم و سبك جديد در شعر بود

 . جنوبي، شعر نو، آثار ادبيذربايجانحبيب شاهر، آ :ها كليدواژه

 

ABSTRACT: Pervane MAMMADLI, “The Poet, Who Created the Literary 
Chronicle of Nation”, Varlıq: Quarterly Journal of Turkish Language, Literature 
and Culture, Second period, Issue 4 Spring 2016/1395, pp. 97-110.  

Habib Sahir is one of the poets, contributing to the formation and development of 
the "new style" poetry of South Azerbaijan and his poetry is characterized by the 
originality of literary description. His social-themed works are as much realistic as 
his love poems and the works on nature are romantic.  

As a realist, he described the problems of our time and society, with the pains of his 
soul. His poems can be called "the chronicle of the struggle of the South 
Azerbaijanies, suffering and tragedy of nation". 

Key words:  Habib Sahir, South Azerbaijan, New Style Poetry, The Literary 
Chronicle. 

 

 رلهيكيف تك. ريرلردنديشاع رنيگتي طرز ميچيبي ئن يروح،ي ئن ينهيشعر جانيذرباآ گونئي ساهر بيحب
 نياخ ينهيليد قيشيدان وي شعر قيشعا. يرديشيچال ازماغا يشعرلر شيوكلنم يسلرلهيح چوخ داها وخ،ي
شاعيرانه ي غياراتدي يميك تابلو. موشدويقوي نيجيغباشالن سلوبونوا ريبي ئن يشيبسلنم لهيا ليد ريب

 هجا چوخونو نين يشعرلر. يرديارارالن يلردنصفت و ظرف ،سلرينتاكسيس بول -بول ده ندهيرلريتصو
 "يغيلديريالشديقات بينيسال بايقال نيغوالريدوي سانك" شيلمكهنه قيآرت ر،يشاع ازماقال يندهيوزن

 كمال،يي ح ياودان،ي نيهاواس-آب ستانبولونيا آالن، ليتحص دههيتورك. وردوياوخو دانيم نهيوزن عروض
 تماسدا ل،ييدئ تابالردانيك اوخودوغو تك لهياي غوالريدو و ريكيف نيكرتيف قيتوف م،يهاش احمد
 تصور جور باشقاي ساهر بيحب ائدن لررمهيچئو بيشيدان ندهيليد زيفرانس ان،يدو بيديائش ده ندنياؤزلر

  . يديا ريشاعي چكيليئن يريب اوالن ندايشيآختار رماالروف و ليشكي ئن ياو. لييدئ نومكوم ده ائتمك

 و قياوشاقل ندنيگيرديتيا اركني نيآتاس. بيآچ گؤز ايايدون زدهيتبر لدهيا جو-1903 ساهر بيحب
 كيريرنياؤ ندنيلررهيخاط نيرهسا. اولوبي ل هاوزلشم لهياي ناقالريس ريآغ نياتيح ندهيللريا كيگنجل

ي لرگئجه شيق لهياي سس اوخشار روحو ش،يوارمي ماراغ وكيبؤ شعره نين يآناس لويسو» اتياب «،يك
  .شيادارمياوي سئوگ نهيثروت سؤز نيخالق دهساهر باالجا دهاؤزلليكله  اوشاقالردا، رك هيلهيسؤ الرياتياب

 خان يتقي معلمي اتيادب وي  ليد زيفرانس اونون للردهياي غيآلد ليتحص ندهيسمدرسه هيمحمد نيزيتبر
 دا ستانبوليا زهيميفينيص حرس گون ريب": يردياز يندهيلررهيخاطي باغل اونونال ساهر .ح. اولوب رفعت

 نهياگن ان،يباغال كراواتي رنگل نونايبو ان،يقو بؤرك مخصوص هتوركلر گنج نايباش آالن، ليتحصي عال
 رفعتي تق شياراتم يكيليئن يندهيشعر فارس او،. اولدو وارد معلم ريب گنج شيميگئ پالتار قارا گؤزل

 فنون ثروت ندهيوزن عروض بيراخوبي لرهيمدح و دهيقص قيآرت رلريشاع گنجي كمكتبده. ... يديا
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 دا گاه فارسجا، قوشولوب، اونالرا ده من. الريباشالد ازماغا يشعرلري اجتماع و كيريل اسلوبونداي اتيادب
 لهياي سطهيواس نيرفعتقي ت .)10 ص ،26 .س 1981 قيوارل ("...ميازد يشعرلر اصولداي ئن يتوركجه

 گريد و توپلوالرالي اجتماع-يادبي ميك يآي مليرس ،فنون ثروت ولونانا نشر دههيتورك ساهر بيحب
ي نياثرلر نيساهر جالل و كرتيف قيتوف لهيخصوص ،يشعرلر اولونان درج اورادا. اولور شيتان لرلههينشر
 ريتاثي اساسل ائله گؤروشونه ايدون ذؤقونوني عيبد-يادب نيريشاع گنجي اثرلر نيرهسا جالل. ريبگن چوخ
   .ريگؤستر تخلص اؤزونهي نيآدي سو اونون ،يك ريترگؤس

 زدهيتبر رفعت خان يتق اوالن ندنيرلريشاع ليكچي يئني ،ياستعدادل ش،ينميتان دؤرونون ك،ائد ديق
ي غياراتد يمضمونوندا و رماوف نيريشاع سهيا يلرطلبه. يرديراخوب قزئتي آدل) »لشمهيئني« (تجدد

 انجمن. رالرييمالييا يرفعت انجمن آالراق، لهاميا ندنيلردوشونجه و ريكيفي كچيليئن يكدن،يليئني
 چوخ داها انپوريآريي ح يبرگزار،ي تق ،ساهر بيحب خرم، محمدي لرطلبهي مليسئو نيريشاع دهرفعت
ي قوشونالر شاهي حركتي ابانيخ نيالك. الريرديراخوب دهينيقزئت يادبي ئني يحت ر،يگؤستر قيفعالل
 بو بوتون. يباغالند لريدرگ و قزئت ليقاباقج سونرا قدانيلديريات يقاليزليانسآمي خصوص ندنيطرف

 ندهيكند زجيد ليزيق رفعت خان يتق نيلمهيب دؤزه نهيساؤلدورولمه نينيابانيخ و قالرايزليحاقس
 قيليجياراد ينيريشاع ليكچي يئني ساهر بيحب دنجمله او ،يلرطلبهي صداقتل نيالك. ريائد حارينتيا
 لرترجمه آز-آز ندنيليد زيفرانس آالركن ليتحص اورتا ده»هيمحمد «هله. لريرديائتد دوام اوغورال ولونوي

 قلم لكيا. ريديسارس روحونو ر،يديآغر قلباً اؤلومو نيرفعتي تقي ميمعل و نينيابانيخي ساهر ائدن
  . ريائد حصر اؤلومونه نينيابانيخ محمد خيشي نيشعر لكيا ،ينيستجربه

ي لّيم زيعوضسي نيابانيخ .م .ش ندهيشعري آدل» يلررهيخاط مكتب«ي غيازد يسونراالر ساهريب بح
 اوشاقالر اونون ر،يآن دنيئني يميك رهبر گؤسترني غيقاي خصوص نايانكشاف نيتيمدن ن،يمعارف در،يل

  : يرديائد بحث مكتبلردني غيآلد ليتحص ده اؤزونون ،يغيآچد اوچون

  ييا يداغ ،يشيق وقيسو اونوتمارام
  ييآ آغ اولدوزلو، صاف گونو، ليزيق

  ...ييمصرا ريب هر قاالن قاجارالردان
  كؤچوردو،ي ابانيخ اوراي زيب

  .يرديچيا شربت بيوئر باتان نوغول،
 نهيشيئچمگي باغل سؤزله ،شعرله نين يطالع جك هگل اونون ده،ي سدئمه درس نيرفعتي تق مكتبده

 گنج ميزيب ،يك كيلديب سونراالر زيب" ،يكي ردياز يساهر بيحب ندايحاق رفعتي تق. ريگؤستر ريثأت
  :اودولدو وي گئتد دو،يقوي نيسنؤورهيب نيشعري ئن يدا رانيا او. شيميا ريشاع ده هم زيميميمعل

   ندا،يماغياو آغاجي گياكد او
   ندايباغ رازيش گون بو ريآچ چكيچ
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  ندايباغ نن ـهگولل الپ نيشعري ئني
  شيميا ميك رفعتي تق دئمز مسهيك

  .شيميا ميك حكمت نيدر ازاني يشعر
 "شعر آزاد" فارسجا ريشاعي مازندرانل گنج ريبي آدل جيوش يماين ،اركنيباشالي ساواش ايدوني نجيكيا
ي ئني يجيوش يماين ل،ييدئي رفعتي تقي چوخالر ريب ده هله ،يك اولسون افسوسالر. يباشالد ازماغاي

  )6. ، ص2. ، سقارداش ادبياتالر درگيسي(."رالرييساي سيائلچ نيشعر

ي سيوامچادلياقتلي  نين يشالريآختار قيليجيارادي يئن ينيرفعتي تقي استاد ساهر بيحب سونراالر
  .اولدو

ي غيقازاند ر،يوئر درس ناياوشاقالر نيلرلهيعاي امكانل مدت ريب ووروب، باشاي نيليتحص اورتا ساهربيب ح
 آلماق ليتحصي عال بيگئد هيهيتورك سهياي نيقاالن ر،يگؤندر نهيسلهيعا هزيتبري نيسصهيح ريب پولون

  . يردييتوپال لهياي تين

» انيرانيا دبستان «شيلميآچ اوچون الريرانليا انياشا ياورادا. ريگئد هيهيتورك ساهر لدهياي ج- 1927
 ستانبوليا ساهر هلديا جو-1929. اوالراق چاليشيري معلمي اتيادب وي ليد فارس ليا 2 ندهيمكتب
ي ساعد، ساهر بيحب ذونوأم نين يسفاكولته ايغرافوج. اولور ليداخ بؤلومونه ايغرافوج نين يستهيورسياون
- 1934ي نيسخالصه نين تئزيي آدل "ياسيغرافوجي عيطب نينيجانيآذربا رانيا" لهياي سهيتوص نيبگ
  . ريريائتد نشر دهنيشكل سلسلهدرگيسينده  يسيلگيب ورد يجانيآذربا لدهيا جو

 ندانيانالرقروا مطبوعي كلريائتد نشر نين يمهاجرلر جانيآذربا دا ستانبوليا يسيلگيب ورد يجانيآذربا
 درگيده. يديا اوغلو جعفر احمدي سياليض وي ميعال جانيآذرباي گؤركمل رداكتورو نين درگي. يديا يريب

 ،لرينتورك درگيسينده يسيلگيب ورد يجانيآذربا. لريرديائد اشتراك فعال داي الرياليض تورك شينميتان
 اولونان بحث ندان،ياقتصاد و ايغرافوجعيني زاماندا  ،يخيتار ،ياتيادب ،يتيمدن ني جانيآذربااؤزلليكله 

 گؤروشونون ايدون اونوني طيمحي مدن-يادب وي ليتحص ستانبوليا. اولونوردو چاپ الريازي
ي ميك حكمت ميناظ ،كماليي ح يكرت،يف قيتوف اورادا ساهر .ريگؤستر ريتاث وكيبؤ نهيسنلشمهيئتكي

 نيزنگ هم اونون بونالر بوتون. ريائد مطالعهي نياثرلر نياونالر اولور، شيتان شخصا رلرلهيشاعي گؤركمل
 شيتان لرله هپروسي ادب معاصر ،يخيتار ريكيفي فلسف و كياستت ،يعيبد-يادب آورپا ده هم ،ياتيادب شرق

  .يشدياراتم يامكان اولماغا

ي نياتيادب زيفرانسي ئن يندنيونرلريمس زيفرانس ندا»كلوبو الريكاليآمر «گؤسترن تيفعال دا ستانبوليا
 ستانبوليا شعرلر، رايس- آرا. ريرييآ واخت هيمطالعهي ديج چوخ داها ندانيغيليجياراد يشعر ساهر. ريرنياؤ

ي سبكلي ئن ينيبولدر شارلي ريشاع زيفرانس وكيبؤ اساساً دا، ازسا يشعري كيا-ريب سهيا ندهيستوركجه
 ندهيليد تورك ندهيوزن عروض ،يفرقل ندنيلرعنعنه شعر كيكالس. ريائد ترجمه نهيليد فارسي نيشعرلر
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 بو و ورياوخو چوخ داهاي نياثرلر نيكماليي حي يريشاعليكچي  يئني وكيبؤ نينهيتورك اراداني- بيازي
  .وريقو زيا گوجلو روحونا شعرلر

 هيتورك ندهيشعر چوخ ريب نيساهر" ،يك رياز يناريپقآ اووزي يعلآراشديرماجيسي  هيتورك شينميتان
ي نيزلريا نين ياتيح ستانبوليا نيريشاع. اوالر ماقيدوي نيتلريخصوص فادهيا ،ينيهاواس نين يستوركجه

 نيريشاع. اوالر ماقيدوي نيتلريخصوص سلوبوا و ليد نين سي توركجه جانيآذرباي لرمنظومه انييداش
ي اؤرنكلر سلوبوا و ليد نين سي توركجه جانيآذرباي لرمنظومه انييداشي نيزلريا نين ياتيح ستانبوليا
ي ريشاع هيتورك او) 7. ، ص2. ، سقارداش ادبياتالر درگيسي.("ريخيچ ايقارش طرزده اوخشار ذؤقو لهيا

  ني كرتيف قيتوف

  مكاره نهيآهنگ لهياي شؤق اولوم ده من چال،
  .ميلائده جوشاني سئوداالري روحالرداك

  ي شعري داكيآشاغ لدهياي ج-1977 بيروحالن ندنيشعر "كار نغمه اري يا" انيباشال لهياي مصراعالر

  :ريازي

   رياوجالي آ جادانيچامل باخ،
  قان ليزيقي رنگ
  ،يپري نازلي سن قجايآند

  .جان خاريچي سانك
  اوزونه تؤكي نيساچ قومرال

  .ونعود اله آل
ي نياتيادب تورك عموم هند"يسيآنتولوژي شعر تورك"ي غيرالديحاض نشره فارسجا دا رانيا ساهربيب ح
  . ريرييآ ئر يمعلوماتالراي ادب وي خيتار ساجايق سؤزونده اؤن نيتابيك. ريديتان

. يشديارانمام يرهيب-ردنيب ستكيا بو. يديآرزوسوندا رمكيائتد وامادي نيليتحص ب،يگئد ايفرانسا ساهر
 اثرلر لدنيد بو. يشديرميسئود رفعتي تقي غيديساي استاد اونا ندهيللريا قياوشاقل هلهي ليد بو

 وي ليد زيفرانس. وار داي اولونانالر چاپ اونالردان ،يشديازم يده شعرلر زجايفرانسي حت ش،يرميچئو
 اورادا ،اركنياوخو دا ستانبوليا. يشديرنمياؤ كالجدهي خصوصي غيآچد نيونرلريمس زدهيتبري نياتيادب
  . ريائد صحبتلر ندايحاق شعر صنعت، اونالرال گؤروشور، زئت-زئت لهياي الرياليض زيفرانس نيشلهيا

 هئچ الدهي باغل لهياي سفر اييباك ،يك سفأت. ريقال دا يباكي آ ريب بيحب ولالنان يسهيپار دان ستانبوليا
 اونا آلماق ليتحص بيقال اورادالر اوزوندن ينليچت ديما آما ر،يگئد ايفرانسا ساهر. وخدور يمعلومات ريب
  . اولمور سريم



٩٦  )Varlıq, Bahar 2016 (1395بهار / ، ياز وارليق

 اونوني گيرليناظ معارف رانيا لدهياي ج-1936. ريدييقا رانايا دنيئن يسونرا لدنياي ئدد يساهر
  .گؤرولور قيالاؤدوله  ندنيطرف دؤلت تابيك بو. ريائد نشري نيتابيكي آدل "خمسهي ايجفراف"

 ردلرهيشاگ. رييشلهيااوالراق  معلم ندهيمكتب شهر زيتبر لهيا) آتاماسي( يناتييتع نين يساداره معارف
 سئون، محبتله اودلوي نيوطن وي نيخالق وردونو، يآنا. رياز يكلريدرسل و ريائد سيتدري نيفنّ ايغرافوج

 وورغونو شعر ،اتيادب دوغولموشدو، ريشاع فطرتا ساهر اوالني باغل تئللرله لمازيريق تورپاغا دوغولدوغو
. يرديردياؤ ندنيدر دا ينياتيادبتورك  جانيآذربا برابر لهياي ليد آنا ردلرهيشاگي گيدئد درس. يديا

 مبارزه ونجايبو عؤمرو بوتون اوغرونداي ليد آناي غيساندي آچار نين يسنهيخز نيعلملر ريشاع حساس
 زامانسا نه و رايساخال دهي نيگيمليك ،ينيغيوارلي لّيم ؛لتيم خالق، انيقوروي نيليد ،يك بينانيا ب،يآپار

 اؤزگه ل،يد ادي» ...ريآچي قاپ غايآزادل ر،يآچ قيشيا ريگونشد ليد «چونكو. راقووش نايغيآزادلي گيرديتيا
  ...ريدينجيليق جالد كابوسودور، اؤلومي سانك اوستوندهي باش نيخالق لسهيد

 توركجه اوشاقالرال مكتبده ،يميكي غيازد يندهيلررهيخاط نيريشاع. ريليگؤندر مگهشلهيا زنجانا ساهر
 ندن،يائل اؤز. ؤچورورلرك شهره او شهردن بو» يميكي هود يسرگردان «ليا 3 اونو اوچوني غيشديدان
 او رهسا ائدن كيل ممعلّ بيياشا يلدهياردب ن،يقزو تهران، مازندران، زنجان، دوشن،ي ريآ ندن،يسلهيعا
  : يردياز يبييراليخاطي للريا

   م،يساتماد لرهاؤزگه وردومو يمن
  ميآتمادي ميائل اؤز بيآل خلعت
  م،ياتماد ياوسته اتاق يپكيا مخمر،

  يرديچيا شربتي آج منه قدر
  .كؤچوردو ائللره ادي يمن دوشمن

  يغيليجيارادي

 الناو دكللرهياي ج-1941 دؤرو لكيا نينيغيليجيارادي. اوالر بؤلمك دؤره اوچي نيغيليجياراد ينيساهر
 دؤرو اوچونجو ،يللرياي ج-1946- 1941 دؤورو زيتبروئريملي  ان ،ينجيكيا نينيغيليجياراد ي،يللريا
  .ريائد احاطهي للرياي ج-1985-1947 سهيا

 لكياي غيباشالد غايليجيارادي يعيبد. ريلديداخ للريا اولوندوغو محكوم مگهشلهيا بيياشا يدؤري نجيريب
 ،يك معلومدور. يردياراد يبياز يلهياي ريتاث نيچوالر"فنون-ثروت" ساهربيب ح ندهيللريا كيگنجل

باخيميندان  مضمون ده هم ،رماوف همي اتيادب لرهقوي جياراد ياننتوپال نداياطراف ون"فنوني ثروت"
ي ستميس كيپوئت وي نيلرفيموت شرق) نكسل گله(ي وعنعنه رمك،يلشدسادهي ليد رمك،يلشديئني

 فهيوظ اساس نايالريقارشي مرام كياستتي ادبي ميك بو و ماقيا ياصولونوي اتيادب غرب رمك،يشديدگ
 اونالر. لريدلمهيب رهيئچگ اتايحي لرفهيوظ بو انالرنتوپال ناياطراف ون"فنون ثروت" نيالك. موشدوالريقو
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فرزانه ...(دوشدولر اوزاق خالقدان اوچوني قالريازد يسينده توركجهي عثمانلي بليترك فارس و عرب ظيغل
2005(.  

 جهينت ندنيسهولر نيچوالر"فنون ثروت" سونراالر او ،يك ريگؤستر قيشليتان لهياي ارث كيپوئت ساهر
 زيفرانس ساهر. ريشديلميب رهيلشدنيمع وزدي نيآمال وي نيمرام كيپوئت اؤزونون ش،يخارميچ
 اونون: يدريگؤستر جهد ائتمگه فادهياي گرچكلر رئال بيخيچ ندنيريثأت نين يزميمانتور
ي ريثأت نينياتيادب زيفرانس ،يرلريتصو عتيطب كيريل اثرلردهي غيازد يندهيللريا لكيا نينيغيليجيارادي

 ندهيللريا لكيا نيگيگنجل. يرديائد ليتشك اوستونلوك شعرلر روحلو منتاليسنت شيلمياز يندايآلت
 محبت ،يكگؤزلل عت،يبط وطن، ندايغيليجياراد يساهربيب ح شيكؤكلنم غوالراليدو كيمانتور

  :ريدمؤقعدهي جيآپار شعرلر شيلمياز يمؤضوسوندا

  گؤزللردن بياز يغزل
  .يائدرد بحث لردنيپر

  رك،دردلشه اولدوزالرال
  .يدرد ريد هن ،يديا لمزيب

 مختلفي نيقلم او، اوچوني گيدزلهياي اتيادب شيلمياز يللردهيد بو وي گيلديبي نيللريد روس ز،يفرانس
تورك شعرينده  جانيآذربا رك هلنبهرهنكلردن  گلهي مترق نين شعري ايدون. ريينايس ريندهبيچيمل شعر
 ليئم چوخ داها ازماغا يشعرلر ندهيوزن هجا داالنانيق فولكلوردان وي وزن عروض توتان ئري ياؤنمل

  .يشديگؤسترم

 سهياي بئش نده،يليد فارس چوخو نياونالر. اولونموشدو چاپي كتاب قيآرت اوندان ندايغيساغل نيساهر
 قيشيا لدهياي ج-1965 ندايآلتي آد "شعرلر كيريل"ي تابيك شعر لكيا ندهيليد آنا. ريدندهيليدتورك 

شعريندن  فارس كيكالس ("گونش نيسؤنمه" ،"ريقالنيشيا سحر" ،"كؤوشن" سونراالر. گؤردو اوزو
 جو-1979-1978ي تابالريك) فارسجا("يسيژآنتولوي اتيادب تورك" "لررهيخاط قينيداغ" ،)لرترجمه

  .اولونموشدور نشر سونرا ندانيانقالب رانيا للريا

 ده اؤلكهاؤزلليكله  ،اولمايانالرا فارس ندهيللرياي تيحاكم نيلريپهلو دا رانيا ،يميك اولدوغو معلوم
. يرديليديئري ياستيس ونيالسيميآسي قارش نهيتيمدن و ليد توركلرين ائدن ليتشك ونوچوخ نين ياهال

 نشر تابيك و آلماق ليتحص ندهيليد آنا ،اقالريندانح انساني عاد ان مدت اوزون توركلر انياشا يدا رانيا
  .لريديا محروم شماقدانيدان ندهيليد آنا ئرلردهي يرسم ائتمك،

 نساراالي رنگ كونجونده نيقالريصاند گؤرمور؛ اوزو قيشياي اثرلر نيالرياليض ارادان يبياز يندهيليد آنا
 نشر عادتا، ن،يتابالريك اولونان چاپ نايباهاس كلرينليچت جه،يزليگ للردهيا او. يرديليچئور ازماالرايال

  .اولونموشدو چاپي زليگي تياكثر نين ياثرلر نيساهر. يرديلميگؤستري ئر يوي خيتار
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. يدياي سوئرمه اوستونلوك نهيليد دوغماي ريب تلردنيخصوص اوالن خاص نايغيليجياراد ياونون
 لدهيد ريبي قليآنالش نين يشعرلر نيرهسا ،يلماسييا يندايآراس نين يسكوتله اوخوجو شيگئن نين ياثرلر

 خالق ساهر گؤسترن ليئمي خصوص رمگه،يلشديخلق رمگه،يلشدسادهي ليد. يديا يباغل لهياي لماسيازي
 آنا –ي غيآزادل ليد ندهيظرن نيريشاع. يرديائد استفاده مهارتله ندنيگينليزنگ نين يليد قيشيدان
  . ريد يسيتلياهم وي ضرور واجب، ان نيغيآزادلي معنوي لّيمي حاقّ اوخوماق و اراتماق يبياز يندهيليد

 نيساهر مؤضوع بو للريا اوزون. ريدئمكد قوروماق وغمؤجودلوي لّيم بوتؤولوكله قوروماقي نيليد آنا
 نايداشالريسو رهسا ندهيشعر "نانمايا چوخ ترّهاتا". دواولون موترنّ و ريتصو چوخ داها ندايغيليجيارادي

  :يردياز يخطابا
   ريلديد نيريشي تورك ميزيب

   ريلديد نيزنگي صدال خوش
  آچار قيشيا ر،يگونشد ليد
  .!"وندوروقيبو": يليد نيادي
  ...بوروق- بوروق: ريدديئچگ ريب

  انما يم،يزيق آتشه، گل
  !نانمايا چوخ ترّهاتا
   ،ينيليد زاؤ دانمازي زنج
  ينيائل اؤز سئوري نديه
  آزماز، بيچاش ولون يمسهيك

  )5. ، ص4-3. ، س1979وارليق (.ازمازي يفارس ب،ييدئي تورك

 حساب دؤرووئريملي  و پارالق ان نينيغيليجياراد يللرياي ج- 1941-1946ي غياشاد يزدهيتبر نيساهر
  .لرياولوناب

 گونئي الرياليضي جانليآذربا گلن زهيتبر ندهيبيترك نينيتئيه ندهينما سووئت لدهياي ج- 1941
. شالرينامياو رول مهم ندهيسلمهيريگوجلند نيشيانياو شيارانم ينداياتيحي اجتماع-يمدن ني جانيآذربا

ي لّيم شعرده قيآرتي پارچاالنماس ني جانيآذربا شيلميچئور اعمؤضو اساقيقوزئيده  وگونئيده  ويبو للريا
 باشقا و ولوندا يوطن ،اولونور غيتبلسئورليك  وطن ك،يرليبي لّيم  ر،يتاپي نيسفادهياي ميكي آغر درد،

 كيستيسيپوبل-يعلم الر،يازي يباغل لهياي اتيادب ،يليد ،يخيتار ،كولتورو جانيآذربا ندايانالرقروا مطبوع
 اؤز كلرتور دوشموش اوزاق ندنيارثي معنو و كؤكوندني سو مدت اوزون سؤزله ريب اولونور، درج لرمقاله
 يوز ايلده جي-20. ريتاپ امكان ئچرمگهگي سيح غرور لهياي شيئچمگ لواو وشور،وقو سينه حافظهي خيتار
 اوي سشمهونلبوت مؤضوعسونون "آراز" شيلميچئور سمبولونا حسرتي لّيم ك،يرليب ق،يآزادل زدايمياتيادب
  . ريشديوئرم باش للردهيا
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ي استعدادل ر،ياراد يكلريكليشيدگ وكيبؤ ندهيطيمحي مدن -يادب زيتبر آيدينالر گلن دان جانيآذرباقوزئي 
 لردهساحه بوتوني اونالر آپاراراق، صحبتلري باغل  صنعتله درنكلردهيؤنتديكلري  ر،يخاريچ اوزهي گنجلر

 نيرلريشاع گنج بئله يولليسار عثمان و خندان جعفر. لريرديريمعارفلند ده ساحهي ادب دن جمله او
 اراقيباشال واختدان او. لريشديرميهوسلند اراتماغا يبياز ياونو بيبگني نيشعرلر نيرساه ،ينيريب

 ،شفق ،ولوندا يوطن ،جانيآذربا داجانيآذرباگونئي و قوزئي ي لرمقاله وي لرترجمه ،يشعرلر نيساهر
  .ريتاپ ئر يزونهؤا ندهيلرفهيصحدرگيلرين  و قزئتي ميك شرقي ئني ،لتيم آزاد

 11- 12 لياي ج-1946 نينيسيدرگ جانيآذرباي مهد نيحسآناليز ائدن  دفعه لكياي نيشعرلر نيساهر
 وي ميصم اولدوقجا لرهحادثه نيريشاع ندهيسمقالهي گيائتد حصر نايغيليجياراد ياونون نداسيييسا
  .)1967مهدي ( يردييوورغوالي خصوصي نيسگؤسترمه مناسبتي جانليه

 افسانه"  ،)"لركؤلگه" ("ها هيسا" ،"قيشقا" نجايآرد نين يريب -ريب للردهياي غياشاد يزدهيتبر ساهر
 "شعرلر شيلميسئچ" ،)"لرتيم" ("رياساط" ،)"سالخيمالر" ("ها خوشه" ،)"يسافسانه گئجه" (،"شب
  .اولور لينا نهينشر نين يتابالريك فارسجاي آدل

 نيساهري قورولماس نين يومتكحي لّيم جانيآذربا وي سغلبه نين يحركات آذر 21 دا جانيآذرباي گونئ
ي اشل ي43 اوالن مشغول كلهيل ميمعل. ريگؤستر ريتاثي ديج مضمونوناي اسيس- ياجتماع نين يغيليجيارادي

ي مترق شيمگؤرونمهبنزري  النيآپار دهاؤلكه. رييباشال ازماغا يهيحكا و شعر توركجه ده ريشاع
ي معنو -يلّيم ،ندنيگيلسئور وطن اونون سهيا بو. ريارادي يگيوكسكل يروح وكيؤب اوندا اصالحاتالر

ي ل هريا ندانيناميا اولدوغونا پروبلملر وكلو يطالع اوچون جك هگل نيبونالر بوتون وورغونلوغوندان، شايانياو
 گهيل ليمستقي لّيم گرچك ،يآمال ،يلئاديا آرزوسو، ،يلدييدئ زلرؤس گؤزلي شيگل بونالر آما. يرديگل
  . يدياي نجيسئو لكيا نين يشلرياي داليفا اوچون خالق نيحكومتي لّيم اوالن وشماقوقو

  : يردييسالمال لهياي شعرلر اؤزي حؤكومتي لليم ساهر

  وردا يقونوبيي آ آذر
  سحر دوغور گونش ليزيق

  قدانيآزادل قورتولوشدان،
  .خبري وئردي ئن يصبا

 ده ساهري ميك الرياليضي رليكيف قيچآ چوخ ريب سونرادوشورولدوكدن ي حكومتي لّيم جانيآذرباي گونئ
 نه ب،يتعق نه نيكال. اولموشدو مجبور اشاماغا يطدهيشراي ناجاقليآج ش،يلميائد سورگون وردوندان ياؤز

 ندايآلت نظارت اوزاقالردا اوبادان-ائلدن ساهر. يشديملمهيب دؤندوره ندنيس دهيعق اونوي اتيح سورگونلوك
 رمكدنيلديبي نياعتراض اؤز ر،يائد ريتصوي نيگؤردوكلر اؤزونون و نين يخالق واختالردا،ي غياشادي

 سا،يرديشيدانگؤرودن  خوش و نجدنيسئو ساهر شعرلردهي غيازد يدؤرونده حكومتي لّيم. يردينميچك
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 نياراتماغ يبياز يلدهيد دوغما. ريائد موترنّي غيآزادل ر،يشيدان ندنيكلريرديتيا ندهيسمرحله ارتجاع
  :ريائد فادهياي نيسفاجعه نين يتيمجبور شماقيدان فارسجا گون بو ريشاع آالن قلمهي نينجيسئو

  الريآنالتد
  اوخوت اوشاق مكتبه، گئت

  نهيائو دؤن سونرا درسدن
  !...داخما خوشدور

  اولوبان غرق غايقارانل
  .باخما گونه ليزيق پارالق

  
  اول؛ قول اداي

  .شيآل درده
  شيدان فارسجا

  لهيائ نيتلقي گيشليدرو ،يگيرلياس
  .)183: 1994، 4.جنوبي آذربايجان ادبياتي آنتولوگياسي ج( اوشاقالرا

 قورخوالردان-دهه ،يداگمه ونيبو بلرهيتعق باسقيالرا، اراقيباخما نهيسلمهيائد سورگون لرلهدفعه ساهر
 اله-الدني شعرلر ،يد هلميچكي گئر وي ورولماد يدنمبارزه اوغرونداي غيآزادل نيخالق ،يدنمهيچك
  .يالديآش روحو مبارزه خالقا بيگز

 حسرت وي سيسئوگ ورد يعشق،ي ساهر بيحبي نطق ديحم ريشاع و ميعال- توركولوق شينميتان
 نيساهربيب ح. يرديريآدالند ريشاع ائدن موترنّ لهياي كلريگؤزلل بوتون بيريگت لهيدي نيلرنغمه

 نيساهر .ح. اولوروقي ديشاه داها ريب نين يكلريدلهيسؤ كلهيگؤرنل اوزاق اونون ،زلركنياي نيغيليجيارادي
  :يديا انيعص قيآچ شيؤنلمي يقارش استبدادا ،لوغاكتاتوريدي شعري آدل "مي يريشاع نيائللر رياس"

  ندايآلت ونيگؤ بو تينها يب
  .وخ يده روزهيف ي هقب ريب زهيب
  راقيچ نلرجهيم افالكدا اناري
  .وخ يده زهيآو ريب شمع، ريب زهيب

   زهيب ندايآراس اولدوز رقد بو
  .وخوموش ياولدوز ريب لردهيگؤي ئددي

   مگر، عالمدهي قوشالر اؤلدولر
  قوشيبا آغالر اوي چاتد زهيب

  مهلت گون هري من قوواالركن
  غم گئجه هر ريددهمهيدؤي ميقاپ
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  واري ريشاع نيائل آزادهي هام
  ...ميريشاع نيميائللر رياس من

ي نياتيح سورگون ريآغ و ريگل نايقرار ائولنمك كنيا نداياش ي43 دهلياي ج- 1946 تينها ،ساهر بيحب
  .ريياشا يرگهيب ماليخاني نور الملوك نصرتي ولداش يگون-عؤمور ل،ييدئ زينالي

  :يردياز يبتلردنيمص النيآچ نايباش نيخالق ندنيطرف لرقوهگئريجي  خطابا رستمه مانيسل ،ساهر

  وردالر، يچوخ ريب دايتا بو
  .اوجاق سؤنموش شيلميخيي

   وروشلرده، يشياودالنم
  قاالق-قاالق تابالريك

 جگه هگلي نيخالق لهياي قلم ر،يلميسارس تدنيمغلوب ريشاع چكني نيسيآج ،ينيدرد نين يخالق
  :يردياز يشعرلر رانيروحالند

  سوالرا ساالر قيشيا گونش ئنهي
   بارا، آغاجالر گلر تر،يب بوغدا
  والرا آز ،"بابا" عؤمرو گونون قارا

  .)182: 1979ساهر ( سوالر تئز گولو سؤنوب، اودو ظولمون

 گؤره بونا ر،يدتؤرهگليشيمينه انگل ي مدن وي اقتصاد ني جانيآذرباي گونئتيمي  يؤنه شاه ،يك معلومدور
 مركزه ،گونئيه لهياو دوموا تاپماق شيا الريجانليآذربا ر،يآرت كيزليشسيا ندهيكندلر و شهر نياريد بو ده

 درجه سون ريشاع النياخي-بيان يچدنيا و گؤرن بونو. يرديگئد بيآخ طرف تهرانا لهيا يخصوص
  :يردياز يتوخوناراق هيمسئلهي اسيساؤنملي 

  وطندن، كؤچمه گل
  .قارداش باغالما بئل اداي

  گئتمز، بئله دؤران
  . داش اوزره داش قالماز

 ن،يلرسالله لويسو تورك ائدن اداره اونو ب،يسال نظر نهيخيتار اوزاق ني رانيا او پارچادا ريب كيپوئت باشقا
  :رييراليخاط ،ينيدمتلريخ نياوغولالر تورك ئچنگ بئله ندانيجان اوچوني سمدافعه ني رانيا

   ،يدياولماساي شاهالر تورك
  . يديا قالماز اوسته داش داش

  يمملكتي آدل رانيا
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  .يديا سالماز ادا يخيتار

 او،. يدياحاكيم  نهيللريد عرب روس، ز،يفرانس. اولوردو مشغول قاليليجيارادي يلساحه چوخ ساهر بيحب
 اثرلر رايس ريب زهيميليد ندنيرلريشاع ايدون گريد و دننيگرك .م دان، فلئرمونتو.م دن،لمارتن ، بدلئردن

 داي غيازد يلرهيحكا كيچيك ندهيليد عرب شعرلر، زجايفرانس اونوني اناش يبونالرال. ريشديرميچئو
 فارس كيكالس. مؤجوددوري شعرلر گؤزل چوخلو شيلمياز يلهياي سلهجه استانبول نيساهر. لومدورمع

 نهيقلم نيساهر دهي سترجمهسينه  توركجه جانيآذربا نين ياثرلر نياميخ و حافظ ،يسعدي رلريشاع
  . مخصوصدور

 زلؤگ ش،يلنمبهره وزنلردن و اسلوب چوخ ريب ننشلهياشعرده  ساهر اوالن بلد ندانياخ يناياتيادب ايدون
ي ميك ميريلديا حسن آلوو، دوزگون، نيحس ني جانيآذرباگونئي . ريشديلمياراداب يلرنمونه كيپوئت
 بيحبي نيلماسياراد يسونرا دنرفعتي تق نين يلرنمونه شعر سربستآيدينالري توركجه  شينميتان

 سربست شعريندهي گونئ چونكو،. لييدئ نومكوم الشماماقيراض رلهيكيف بو. رالرييباغال لهياي آد نيساهر
 سينه ، گليشمهنهيسللشمهيتكم دا داها اونون وئرمكله استاتوسي رسم ساهر بيحب دفعه لكيا شعره
 صمد پداقوق ،يريناثي گؤركمل ني جانيآذرباي گونئ ندهيللرياي ج-60 نيعصر اؤتن. ريشدياراتم يامكان
 اوزوندني گيسليپ دؤرون دا، ازساالر يشعر ندهيوزن هجاي چوخالر دا جانيآذرباي گونئ": يرديازي يبهرنگ

 "كؤوشن" اوالراق مثال بونا. شالريقالمي زليگ دهي اؤزلر كدهيرليب لهياي شعرلر شالر،ينماميتان
 شعرلر "كؤوشن" بورادا بياد ،يك سؤزسوز .)67. بهرنگي، ص( "اوالر گؤسترمكي نيمولف نين يوانيد

  .توتموشدور نظردهي ساهر بيحبي مولف اونون وي نيكتاب

 بو اؤزو ريشاع. يوئرد اوستونلوك نهيوزن هجا سونراالر دا، باشالسا لهياي وزن عروض ازماغا يشعر ساهر
ي عيطب اؤز لركلمه و سؤز وزنده بو. ريديوزن هجاي وزن نين يشعر تورك زيسشبهه": يردياز يدهباره
ي عثمانل (زيميتوركلري جانليآذربا ميزيب قدر گونه بو. ريلميخاريچي مجبور نانديقالب و ندنيآهنگ
 فارس اولوب، فارسجاي لرهيقاف دا، ازساالر يشعر توركجه دؤرده چاغداش ستريا ك،يكالس ستريا) رميدئم

 ريشاع گنج نئچه ريبي اناش يملهيمن آما. لييدئي شئ ريب اراشان يزهيب بو. بيليريغونالشدياو نهيسلهجه
 و دقت چوخ ،يك دا بو. اولموشوق موفق ازماغا يشعر ندهيوزن عروض لهياي آهنگ و يليد تورك زيتم

 شعرلري قالريازد يندهيوزن عروض نيهاشم احمد كمال،يي ح يندنيتوركلري عثمانل. رييستهيا زحمت
  .)8.، ص3. س،1979، يولداش درگيسي( "ريمبنزه نهيشعر فارس اولسا دا آز هئچ

 قيليباشچ نه يگيرليب الريچياز يجانيآذربا دا تهران سونرا ندانيانقالب رانيا للردهيا جو-1978- 1979
 ساده قدري غيآنالد نيخالق و اوچون خالق رلرهيشاع وي چياز يساهري ميك صنعتكاري لتجربه ائدن،

 سربست ر،يشاع وئرن اوستونلوك نهيوزن هجا. توتوردو ولو يبو شهيهم اؤزوده. يرديائد هيتوصي ازماغي
  .يردياناش يقاليطلبكارل چوخ هشعر

 كارالرابسته و رسام ندهياثرلر رلريشاعي بعض كيمال ذؤقه و وميدو نجهيا قلبه، حساس ،يه تجربه نيزنگ
 عتيطب زلؤگي ساهر بيحبي صباحي لگنجهي چيازي يگؤركمل. رلرينلهبهره رمادانيمعناالند مخصوص
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 ك،يل يليقيموس ق،يآهنگدارل ندهيشعرلر اونوني ناشا يبونونال. يرديدبنزه رساما ارادان يتابلوسو
  :ريچكي دقت دا قيليجيآخ

   آچاراق نيقانادالر پكيا نجه،يا
  .رياس ئلي يزليگ-يزليگ كدهيلمئشه

. يرديليب ائده فادهيا لرلهطهيواس اوالن خاص نؤعه كيپئا ده بعضا و غجامي يينيرلريكيف ندهيشعرلر ريشاع
 وفاي سيقاتچيتدق نين ياثرلر نيساهر. يشديائتم سؤق ناماغايسي نيقلم ده ردهنث اونو جهت بو ائله بلكه
ي گيائتد حصر زاييپا نيريشاع. ريشديخارميچ اوزهي نيسهيحكا نئچه ريب شياولونمام چاپ اونون فييعل

   :ريرالديخاط "تابلوسونو زييپا"، ينياثر ميرس چوخ شعردن ده بلكه سهيا پارچا كيپوئتي داكيآشاغ

  يگلد زانخ
  .ريبدياودالن گونش ليزيق

   ،يارپاقالر ينيآغاجالر
  .ريبديانيبو رنگه ريب نيم

   وار؛ي رنگ ريب نيارپاغ يهر
   ،يرنگ حسرت ،يرنگي سئوگ

  ي رنگ ربتغ توزلو توتقون،
  اسركن، ئلي يچاغ خزان

  ارپاق، يرياغي
  ارپاق ياؤلگون

  .قاالق قاالق ريبديتاالن

 چوخ ريب ندايآراسشعرلري  نيهاشم احمدي ريشاع يهتوركشعرلريله ايله  رساه بيحب ناريپقآ اووزي يعل
 دا هاشم لهياي نيع اوالراق، رنگ ميحاك ندهيشعرلر نيساهر بيحب" :رياز يبيائد ديقي قالرياوخشارل
 رنگ بو ندهيسفادهيا نين يلرمنظره عتيطبي سيكيا هر نياونالر. گؤروروكي نيزيرميقي ميك اولدوغو

 رنگله بوي نيبوالنماس قانا ني رانيا ظولمو، نين يميرژ شاه. رالريريقازاند معنا ريبي جتماعا-ياسيس
  .)2000فرزانه ( "رلييشيچال آنالتماغا

 هر فييعل رستم ميعال شناسشرق شينميتان اوالنداي باغل سرحدلر ندهيللرياي ج-70 نيعصر اؤتن
 ترانه و سؤز تزه" شعرده ريبي فييعل رستم ساهر. يديا كؤرپوي جانل ندايآراسآيدينالري  نييتاي كيا

  :بؤلوشوردوي نيدردلر اونونال شعردهي گيائتد اتحاف بيريآدالند "يچژدهوم خوش رنيگت

   قوشما، شيلمياز يلهيا قيشيا
  .مكتوب شيلميسووار لهياي اش يگؤز
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   نايكروان نيهنر قوشولدون سن
  نايداستان نيائل دا نيآسد قوالق

. رييولال يشعر ريب اونا لهيا "كؤرپوسو رستم" للردهيا بو هابزادهاو اريبختي ريشاع جانيباآذري گؤركمل
 نين يشعر انيباشال لهياي مصراس "وخ يده روزهيف ي هقب ريب زهيب ندايآلت ونيگؤ بو تينهايب" نيساهر

 ريب انيباشال لهياي مصراس "!ريماه رسانياز ي،ساهر نهيحرئس نين يشعر" هساهر هابزادهاو لهياي ريتاث
  .ريائد حصر شعر

ي تلياهم خالقا لهياي شعرلر اؤز زيالن يش،ياولمام مشغول استلهيس قيآچ ساهر ،يك ريمديالز ائتمك ديق
-اليسوس اونون سه،يديا كيمانتور رقد نهي كاسيريلي سئوگ و عتيطب نيساهر. ريشديگؤسترم دمتيخ

  .يردييداش تيماه ستيلارئ رقد او ريبي اثرلر لوعمؤضوي اجتماع

 كاوري نيالريآج- ريآغ ،ينيپروبلملر لئاآكتو نيتيجمع دؤرون،ي ميك ريشاع ستيلارئ ريب ساهر بيحب
ي غيآپاردجي يوز ايلده - 20 ني جانيآذرباگونئي ي نيشعرلر اونون. ريشديائتم ريتصو لهياي سيانغي

  .اوالر رماقيآدالند توپلوسوي عيبد نيلرفاجعه ن،ياضطرابي گيچكد ن،ينمبارزه

 ندايسيقارش ،باسقيالري نيدوشنلر ايقورخو گوجوندن ريتاثي نياثرلر نيريشاع انكاريعص شمازيبار
 گوجو اؤزونه نيساهر بيحب. ريائد اريحنتيا نداياش ي85 ساهر بيحب انيدوي نيجگهيلمهيب ائده مقاومت
 نين يرلريشاع جكهيسسله غايدلآزاي خالق و اجاقياشا يدا صاباح ان،ياشاي ينديا اونون چاتانالر،

 نين يسغلبه نين يشعر ساهر بيحب و سؤزون ده اؤزو بونون. الريقالد زيعاج ندايسيقارش
  ■ ريد يسيجيگؤستر
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