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  يزيا فولكلورون ندايتابالريك باسما داش توركجه
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ÖZET: Ali BERAZENDE, “Türkce Daşbasma Kitablarında Folklorun İzi”, Varlıq: 
Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 4 (Yaz/Bahar 
2016), ss. 67-74 
Qacar döneminde daşbasma kitabların yayınlanmasıyla yeni bir ressamlıq dönemi 
başlamış oldu. Daşbasma kitablardakı resimler eski ressamlıq uslublarıyla çox ferqli 
olmaqla birlikde, kitab tasarımı seneti ve folklorik unsurlardan yararlanma yoluyla 
yeni ve ferqli bir kitab şekli de ortaya çıxmış oldu. 
Bu çalışmada, daşbasma kitabların tarixi ve özellikleriyle birlikde, Türk dilinde 
yayınlanmış olan ve içinde resimler bulunduran daşbasma foklkorik kitablardan 
örnekler verilmeye çalışılmışdır. 
Bu nüsxelerin en önemli özelliyi, benzer bir yapının bir çox kitabda uyqulanması ve 
davam etmesidir. Bu yapının kökü, eski dönemlere aid gelenek ve göreneklere, 
folklorik melzemelere dayanmaqda ve günümüzde de izini sürdürmekdedir.  
Açar Sözcükler: Türkce, Daşbasma, Folklor, Resim.  

فصلنامه زبان، ادبيات و فرهنگ : ارليق، و"هاي چاپ سنگي تركي جايگاه فولكلور در كتاب" ، علي برازنده:چكيده
 67- 74 .، صص)1395 بهار (4، دوره دوم، شماره تركي

ضمن اينكه تصاوير موجـود در      . با انتشار كتب چاپ سنگي در دوره قاجار، مرحله جديدي در هنر نقاشي آغاز شد              
هاي قبل داشت، با استفاده از عناصـر فولكلوريـك و هنـر               هاي دوره   گي تفاوت زيادي با نقاشي    هاي چاپ سن    كتاب
  .آرايي، شكل جديد و متفاوتي از كتاب نيز به وجود آمد كتاب

هايي از كتب سـنگي فولكلوريـك    نمونههاي كتب چاپ سنگي،  در اين مقاله، ضمن بررسي مختصر تاريخ و ويژگي      
  .گردد باشد، معرفي مي تصاوير نقاشي نيز مي به زبان تركي كه حاوي 

اين ساختار ريشه در    . باشد  ها مي   ترين ويژگي اين نسخ، تطبيق و تداوم يك ساختار واحد در بسياري از كتاب               مهم
  .آداب و رسوم باستاني و عناصر فولكلوريك داشته و آثار آن تا امروز ادامه يافته است

 .لور، تصاوير نقاشيتركي، چاپ سنگي، فولك :ها كليدواژه

 

                                                            
  ).azerses2@gmail.com(فولكلور آراشديرماجيسي  ١



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

  شيريگ

 داش يگرچ. اولدو شيباشالمي نمؤد قيرسامل ريبي ئن يلهيا نشر نيتابالريك باسما داش دورونده قاجار
تاساريمي  تابيك رايس ريب اما ،يدايي فرقل چوخ قالراليرساملي اسك لرينقاش و ميرسي تابالرداكيك باسما

  . اولدو شيجانالنم يشكل تابيك ريبي فرقل وي ئنيال عنصورالريندان يارارالنماق فولكلور وصنعتي 

 ديلينده تورك ب،لييآچ سؤز جاسايقاؤزلليكلريندن  وي خيتار نيتابالريك باسما داشده،  بو مقاله
اؤرنكلر  تابالردانيك يكفولكلور باسما داشبولوندوران  ميرس و ريتصو ندهيچيا و اوالن شيمنالينياي

  . وئريلمگه چاليشيلميشدير

 قورولوشون بو. دير سي ائتمه واماد قورولوشون ريببنزر  رچوخوندايبي گياؤزللاؤنملي  ان نيلر نسخه وب
  .ريگؤستر اؤزونه آالراق ريتاث لردن عنعنه يكفولكلور و القن خقاالؤنملردن دي اسكي بعض كؤكو

  ي خيتار نيتابالريك باسما داش

 وزي ينجيزيكسك اون تابالريك باسما داش ،سونرا  ايل300 ندانياختراعس نيينيماشي باسق ين گوتنبرگ
 اوجوز وي دي ايآلمانل ريب وخسولي فلندر. اولدو ابداع ندنيطرف فلندر سنه سيآلو ندايسونالر نيليا
 جانيآذربا. يتاپد ول يرانايا متود، بو سونرا ليا اون. يشديائتم اختراع متودو بو اوچوني سيباسق تابيك
 باقر محمد حاج بن خان صالح محمدسي اوچون  متودو اؤيرنيب ايرانا گتيرمهبو  رزا،يم عباسي سيوال
دا باسماخانا  ، ايرانيزيتبر الشرع نيام نيحس محمد حاج بني عل آقا .يندردؤگ ايايروسي ن يرازيش
 قورقشوم و باسما داش آندا ينيع ندهيللرياي قمري هجر 1240.  ايديشخصقوران ايلك ) مطبعه(

 باسما داش نيالك ،ردونواولو استفاده ندهيشهر نئچه ريب ني رانيا آرادا ريبي سيكيا) يسرب چاپ(ي باسق
  . يتاپد رونقچوخ  داها اوچون اولدوغو اوجوز وي سرعتل

 يس نسخه قرآن سينده بير دارالسطنه، تبريز تابيكي نجيريبداش باسما اوصولو ايله باسيالن  دا رانيا
  .ميشديرليباس هد يقمري هجر1249بو كيتاب . يدي ا

 داشي مليرس لكيا دا رانيا. يلديباس ده يقمري هجر 1251ي تابيك يمجلس زادالعماد سونرا اوندان
 ردؤد تابدايك. ديرشيباسلم زدهيتبر ده يقمري هجر 1259ي، ك ريديمكتب مجنون وي ليل تابيك باسما

  . لييئدي بللي آد نين ، آنجاق رساميريوارد ميرس

 رسامالري نين يتابيك مجنون وي ليل نين يفضول محمد شيلميباسدفعه  چوخ ريب زدهيتبر سونراالر
 تابخانادايكي مل و شيلميچك اوالراقي رنگل ندنيطرف رزايم قاسم االملك و اشرف نواب نقاش محمدرضا

  .ريواردرسيم  11  داتابدايك بو. ماقداديرساخالن ندايآلت مرهون 174103.ث 1.ن 4513
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 و ليوسا بوتوني باسماخاناس باسما داش زدنيتبر لهيا يفرمان ين شاه محمد سونرا خدنيتار بو ليا بئش
ي تابيك نشاط عبدالوهاب وانيد تابيك باسما داشي نجيريب دا تهران وي نديداش تهرانا لهياي دستگاهالر

  . يداي

 رواج باسماخاناالردا بوتون قيسا بير زاماندا متود بو اوچون، اولدوغو اوجوز و راحاتي سيباسق باسما داش
 تابالريك باسما داش ،ندانياولدوقالر شيتان لهياي خط قينستعل وي اسك نيخالق طرفدن گريد. يتاپد

  .  ردوؤگ رغبتچوخ  داها تابالردانيك قورقشوم

 نين ينشر باسما داش دا جانيآذربا و رانيا
 داين خطاطالر ورسامالر  لهياي چوخالماس
 ميرس ريب هئچدا تابالريك لكيا. يآرتدساييسي 

 ليا اونسه ده،  هگؤرونمتاساريمي  صفحه و
 استفاده كلردنيتكني ئن يدايباسقايچينده 

 ليشك ريبي ئن يادنيتابالريكؤنمين د بويولويال 
 ده يقمري هجر 1259 مثال. اورتايا چيخدي

 داستان گئجه ريب نيماوالن فارسجا  شيلميباس
   ايكن،وخ يميرس و ليشك ريب هئچ ندايتابيك

 تابيكباسقيسيندا بو ي ك ندهيليا ق.ه 1272
  .ريد يمليرس

 ،يرسامالر نين يتابالريك باسما داش لهتيعموم
 داستانالرداني ك لرده نسخهاليازما  شيئچمگ
 ينيئرلري روهيز نينلر هيحكا ،آالراق ريتاث

 جهتورك ؤنميندهد قاجار. ميشلرچك رهيتصو
ي عن ي،ومهلؤب ردؤد يتابالريك باسما داش
 ات،يادبي مذهب ،ياتيادب تورك كيكالس

  . اوالرآييرماق  اوالراق يتابالريك ميرتياؤ اوچون ياوشاقالر مكتب و داستانالر كيفولكلور

 اونالردا قينقاشل و ميرس اوچوني اولدوقالر شعر تكجه يتابالريك باسما داش اتيادب كيكالس توركجه
صفحه ي نجيريبچوخو  ويازي ايله  قينستعل شعرلر اوچونسي  هگؤرونم گؤزل ينتابيك و شياولمام

  . دورموشلگؤروي شلريا بيتذه لرده صفحهي بعضاولماق اوزره 

 1333 ندهيشكل باسما داش اوالراق توركجه داي داستانالر منظومي ميك كريپ هفت نين ينظاملي  گنجه
 برابر لهيا رسم 22 لهيا طخ قينستعل ندنيطرف كتابفروشي علي حاج و محسن رزايم ده يقمري هجر
  . ريشديلميباس ده صفحه 343

 

  صفحه ريبي مليرس دانيتابيك مجنون وي ليل
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ي محمدعل بن جواد تابيك بو. ريد يتابيك اتيالحكا نجم تابيك باسما داشباشقا بير ي باغل الاتيادب
 135 لهيا ميرس 54 ندهيلياي قمري هجر 1331 اولوب كتابت لهيا خط قينستعل ندنيطرفي زيتبر

 يلر هيحكا سايق اوچون گنجلر ،ورودوم نين يس مدرسه »تيترب«ي ازار ينيتابيك. ريشديلميباس ده صفحه
ي آدل» المواعظنظم  «دانسونو نيتابيك و شيتوپالم

 لر نمونه ثدنيحد و اخبار و فهيشر اتيآ لومدهؤب
 هيسماور ندايتابالريك شعر كيكالس. ريشديوئرم

     . رينداديآراس تابالريكي مليرس داي تابيك

ي رمتلرؤح نيدر نهيليد تورك نين يرشاهال قاجار    
ي عن ي،لدهيدي كيا تابالريك بوتون اوچون اولدوغو
 داستانالري مذهب. يرديليباس فارسجا و توركجه

 لهياي س طهيواس قيخوانل روضه و هيمرث و هيتعز
 داستانالر بو. يتاپد ول يتابالرايك باسما داش

 نيحس امام لهياي خصوص نيامامالر و نيغمبرلريپ
 تورك كلهيزللؤا ،تابيك چوخلو ده ساحه بو بينيآل الهام ندنيلر روضه و ماتم نين يس حادثه كربال و
 1272 كربال طوفان و دهيشكل مصور ده- ق.ـه 1268 اسرارالشهدا اوالراق نمونه. ديرشيلميباس ندهيليد
 ندانيتابالريك شيمنيتان ان نيداستانالري مذهب. ريشديلميباس ندنيطرفيي خوي قليعل رزايم ده-ق.ـه
 ندهيلياي قمري هجر 1329 دفعه لكيا. ريد الموحدين هروض و المومنين هحديق ا يو مختارنامه دهي ريب
 يعل محمد ابن الشعرا اقبال به متخلص الكتاب ناصر جواد تابيك سونراالر. ريشديباسلم هدلديجي كيا

 و شيلمياز يندنيطرفي زيتبر دلخون
 محمود ده-ق.ـه 1335 ندهيشهر زيتبر
 546ي زيتبر كتابفروش تاجر احمد بن

  . ريشديلميباس ده صفحه

 نيملريرسي تابالرداكيكي نيد
 ساواشبيري ده  ندنيكلرياؤزلل

نين  يزاتيتجه ساواش لهياي پالتارالر
 اهل و مبرغيپ. سيدير گؤستريلمه

 و شيگئن ،ريلميسترؤگي اوزلر ني تيب
. ريردواي لر عمامه و عبا اوزون

 اوستونده نين يباشالر نيدلريشه
  . رونورؤگ ملكلر نيقاد كيچيك

  كيتاب سماوريه

 

                       توركجه مختارنامهديوان دلسوز         
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 بو. ميشلرچك نظمه ندهيشكل شعر ينيبتلريمص وي لر حادثه كربال و تيب اهل چوخو نيرلريشاع
 اوالراق رنكؤا. اولموشدور رسمي لر حادثه كربال ده ندهيلريبعضوب، اولي تابيك شعر چوخو ريب نيتابالريك
          . واردير ميرس 11ايچينده  و شيلميباس ده صفحه 130 دلسوز وانيد

 وي نيد. ريد ييخوي قليعل رزايمرسام  ميآدلي رسام نيتابالريكي نيدايلگيلي   ايلهتيب اهل و مبرلرغيپ
ي تق محمد حسيني گلزار المصائب كنز كليات تابالردانيكي مذهب
بو كيتاب  .ديرشيلميباس نهؤد-نهؤد و شيلميازي ندنيطرفي قمر

 نيتابيك. واردير ميرس 4و ايچينده  ريديتابيك نوحه وي مذهب
 وي ركملؤگ داها ندنيملريرس نيتابالريكي نيد باشقاي ملريرس

        .ريد ونليپروفس

 لهياي س حماسه كربال وموضوعسوندا  هيمرث داي تابيك المصائب كنز
 بني تق محمدقمري تخلوصلو  ،يك ريتابالردانديك مشهور گريدي باغل
 نهؤد-نهؤد ندهيللرياي قمري هجر اوچونجو اوني دربند ميابراه

  .  ريشديلميباس ندهيس مطبعهي زيتبر نيحس محمد

  تابالريك باسما داش كيفولكلور
 كيفولكلوري عن ي،قوالي كياي اتيادب خالق ندهينمؤد يتمشروط
 يگرچ .يواردي مخاطب خاص زونهؤا نين يريب هرو  لونموشؤب داستانالر عاشقانه  وي و افسانه وي حماس

 سؤزلو ندهيشكل هيحكا و ليناغ ندنيطرف قالريعاشي داستانالر تورك
 لنينگب چوخ ندهيچيا خالق وي خيتاري بعض ماآنالتيليردي، آ اوالراق

 چوخو نيبونالر. ديشيباشالم ايلمايباس ندهيشكل كتاب داستانالر
ي و افسانه وي اليخ وي حماس و اولوب ترجمه ندنيللريد عرب و فارس

 باسما داش كيفولكلور توركجه ياسك ان. يرديائد واياحتي داستانالر
 سونراالر تابيك بو. ريد يتابيك الجمال عيبد و الملوك فيس تابيك
 سيف صفوان بن عاصم تيحكا دن جمله او آدالرال باشقا نهؤد-نهؤد

  .   ريشديلميباس دهيشكل مصور ده صفحه 78آدي ايله  الملوك

ي ليد وطن (العجم امثال تابيك تك ديعا نهيميليب خالق و فولكلور
 بيترت ندنيطرفي دهخوارقان واعظي قليعل ،يك ريد )يمثللري ركتُ

ي هجر 1333 ، طرفيندنآقا اسدي مشهد دارالطباعه زدهيتبر ،بنواولو
سا دا، اولما ميرس تابدايك. ريشديلميباس ده صفحه 68 ،ده يقمر

  .ماقداديريداش اؤنم اوالراقي تابيك سؤزو آتاالرباسيلميش  ندهيشكل باسما داش

 

  حسيني گلزار المصائب كنز

 لر وطن ديلي تُركي مثل
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ي مصطف بني علبو كيتاب . ريد يتابيك فارسي ترجمه با تركي امثال تابيكبير باشقا  بنزر تابايك بو
 لكيا ندايباسماخاناسي چ باسمه اهللا بيحب رزايم لهيا ياهتمام نين يخونسار لياسماع محمد وي ا بادكوبه
 اوالرق المثللر ضرب توركجه ده يقمري هجر 1314 نهؤد-نهؤد سونراالر و ده يقمر يهجر 1286 دفعه
  . ريشديلميباس

 نيالحس عبداهللاي اب ده صفحه 123 ،يك ريد تاج گوهر و نيآفر نوش كتاب داستانالردان كيفولكلور باشقا
 21 تابدايك. ريشديلمياز يلهياي خط قينستعل ندنيطرف كاتب جواد
  .ريوارد ميرس

 شيلميباس ندهيس مطبعه قتيحق ندهيخيتاري قمري هجر 1334
 تابيك. ريلييسا تابالردانيكرسيملي  جهتورك دا يداستان هيرويش

  .ريوارد ميرس 14باسيلميش و ايچينده  ده صفحه 284

 )النساء ديعقا( ننه كلثوم النياز يندنيطرفي خوانسار جمال آقا
 ندنيطرف بيطبي عل محمد بن جوادي س ترجمه توركجه نين يتابيك

  .ريشديلميباس اوالراقرسيملي  ده صفحه 31 ،ده يقمري هجر 1332

 ،شيلماميباس اوالراق توركجه ماماًات يگرچ يلالريناغ گئجه ريب نيم
 ندهيچيا خالق ندهيشكل تابيكي ريآ- ي ريآي لوملرؤب نيالك
 محمديي كربال وي كتابتي زيتبر سيخوشنوي محمدعل بن جواد ،قمرالزمان اتيكل نيرنگؤا. ريشديلميياي

  . ديرشيلميباس اوالراقرسيملي  ده صفحه 78 ندهيلياي قمري هجر 1332 ندنيطرف

 دهيشكلرسيملي  ده صفحه 29اولوب،  تابالردانيك يكفولكلور باشقا داي تابيك نينصرالد خواجه فيلطا
ي قمري هجر 1268. موجوددور اوالراق باسما داش

 و ريد نامه فيلطا تابيكا باشق ريبباسيالن  ندهيليا
  . ريد چرمكدهياي داستانالر توركجه

 كرد نيحس النييسا ندانيداستانالر خالق و كيفولكلور
ي ا حرفه 20 و ده صفحه 135ي تابيك يشبستر

  . ريشديلميباسرسيمله ) پروفسونل(

 وموضوعدا  كيفولكلوري تابيك يجواهر ميسل
 باسما داشبير باشقا ي باغل موجودالرال العاده خارق

 و منيفه و لذيذه احاديث .ريشديباسلمؤلچولرينده ا متريسانت 21x16,5 ده صفحه 32 اولوب، تابيك
  .   ريلييسا تابالردانيك كيفولكلور گريدده  لطيفه و مضحكه حكايات
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 84و  ريداستانالرداند كيفولكلور داي تابيك ماه و مهر
. دير ملي رسييريب هوچدا نيتابيك. ديرشيلميباس ده صفحه

  . ريوارد ميرس نياخ ياوتوزاي عني

  :سونوج
ي ميك لكلريا گريدي توگرافيل ا يو سييباسق باسما داش

 قورقشوم ندهيشهر زيتبر دا، رانيا دفعهي نجيريب
 تابالريك باسما داش. قورولموشدور سونرا ندانيسيباسق

 داها ندنيطرف خالق
 رغبتچوخ 

 سينه رغماً، مهرؤگ
 لورومؤع اوزون

 جكهيگئتد ،ميشمااول
 وولوژيلر تكني ئني

اورتادان قالخماق  متود بو كجهيگلد دانايمامكانالري  چاپ وي باسق
 زيا دانيآچ چوخ ريب نجهيس هسور مروؤع سايق ماآ. زوروندا قالميشدير

 رانؤد ريب قيال اغقورونماي ميك نمؤد ريبي خيتار بوراخاراق
 قمارا ماناز هر نينالرانسا ،ياتيادبخالق  آرادا بو. ريشدياراتمي

 و كلريليئن يده ساحه بو ،اوچون اولدوغودويدوغو بير ساحه 
 زدايمياز يسايق. ريشديخميچ اياورتا موضوعالر رگد ايرمايآراشد

ي نيس دوشونجه نيخالق و نيرسامالر كي ؤنمدهد بو ب،يباخ ندانيسيآچ فولكلور نايتابالريك باسما داش
 تابالر،يك اوالن ديق دايوخاري. قيشيشميچال تماغايتاني تابالريك كيورفولكل نيردتائ عكس و انديانسي
 ■ موجوددور ندايساتابخانيك تاليجيد »يميليب لئا«
  
  

  :قايناقالر
  .، انتشارات طهوري، تهرانتاريخ چاپ در ايران). 1378. (بابازاده، ش

 23شريه هنرهاي زيبا، شماره ، ن»هاي چاپ سنگي مصور دوره قاجار بررسي كتاب«). 1384. (حسيني راد، ع
  ).پاييز(

، كتابخانه تربيت تبريز، )فارسي، عربي، تركي(هاي چاپ سنگي و سربي  فهرست كتاب). 1386. (هاشميان، هـ
  .تبريز
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