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 و دارای حقوق مادی و معنوی ودر محدوده مشخص

می باشد.ت
تاریخ و  هنر  فرهنگ،  مبنای  بر  ما  مساعی   تمامی 
 و به دور از هر گونه اندیشه سیاسی خواهد بود. به
 همین خاطر مطالب سیاسی و حتی مقاالت فرهنگی
 که در آنها تفکرات سیاسی گنجانده شده باشد را درج
که را  دوستانی  کلیه  طریق  این  از  کرد.   نخواهیم 
 فعالتیهای فرهنگی و هنری دارند به همکاری دعوت

می کنیم.ت

قلعه جمهور معروف به قلعه بابك در 50 كیلو 
ارتفاعات  در  و  اهر  شهرستان  شمال  متري 
غربي شعبه اي از رود بزرگ قره سو قرار 
معروف  كلیبر  نام  به  كه  اي  منطقه  ؛  دارد 
دژي  و  قلعه  از  مركب  جمهور  بناي  است. 
است بر فراز قله كوهستاني در حدود 2300 
تا 2700 متر بلند تر از سطح دریا. اطراف 
این قلعه را از هر طرف دره هاي عمیقي با 
400 تا 600 متر عمق فرا گرفته است و تنها 

از یك سو راهي باریك و صعب العبور جهت 
دسترسي به این قلعه وجود دارد.

مسافت راه كلیبر به قلعه با اینكه از 3 كیلومتر 
و  است  دشوار  بسیار  ولي  كند  نمي  تجاوز 
گذرهاي  و  ها  گردنه  باید  عبور  هنگام  به 
خطرناكي را پشت سر گذاشت. قبل از رسیدن 
به دروازه قلعه و ورود به بناي مستحكم دژ 
باید از معبري عبور كرد كه به صورت داالني 
است شكل گرفته از سنگهاي منظم طبیعي و 
تنها گمجایش عبور 1 نفر را دارد و دو نفربه 
این  فاصله  بگذرند.  آن  از  توانند  مي  سختي 
معبر تا باروي قلعه در حدود 200 متر است 
است  نقطه  همین  از  دارد.  قرار  آن  مقابل  و 
كه صعوبت راه و ابهت خاص این قلعه رفیع 
و موقعیت خیره كننده آن بیننده را به اعجاب 
وا مي دارد. امتداد بصري معبر در نهایت به 
دروازه قلعه ختم مي شود و دقیقا" در راستاي 
هر  ورود  شود  مي  باعث  كه  دارد  قرار  آن 
تازه وارد و سپاهي و غیره از طریق دو برج 
دیده باني در سمت دروازه ورودي قابل رویت 

باشد.
دروازه  ورود  راه  تنها  داخل  به  نفوذ  براي 
اصلي است و از كوهستان امكان وارد شدن 
به قلعه وجود ندارد. با گذر از دروازه ورودي 
به  بارو ، جهت رسیدن  و پشت سر گذاشتن 
حدود  كه  باریك  گذرگاهي  از  باید  اصلي  دژ 
100 متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه 
دارد گذشت تا به مدخل ورودي قلعه رسید ، 
مسیري صعب العبور كه از یك سمت مشرف 
به دره اي است با جنگلهاي تنك و ژرفایي در 
حدود 400 متر كه به صورت تیغه و دیواره 

تا قعر دره ادامه دارد.

و  ها  دیواره  این  طبیعي  گاههاي  تكیه  در 
چهار جهت بنا چهار جایگاه براي دیده بانها 
به صورت نیمه استوانه ساخته شده اند. اینها 
هر  كه  است  سربازاني  و  ها  كوهبانیه  مقر 
جنبنده اي را تا كیلومترها دورتر ، از فراز 
گرفتند.  مي  نظر  زیر  ها  كوهپایه  و  ها  دره 
پس از صعود ، براي ورود به دژ اصلي از 
باید عبور  نامنظم  پلكانهایي  با  مدخل دیگري 
كرد. طرفین مدخل دژ بوسیله دو ستون كاذب 
مشخص شده . بناي دژ كه دو طبقه و سه طبقه 
مي باشد پس از ورودي قرار گرفته است و 
پس از آن تاالر اصلي وجود دارد كه اطراف 
آن را هفت اطاق فرا گرفته است، اطاقهایي كه 
به تاالر مركزي را دارند. در قسمت شرقي 
دژ تاسیسات دیگري مركب از اطاقها و آب 

انبارها ساخته شده است؛ سقف آب انبارها با 
اند.  شده  استوار  اي  گهواره  و  جناغي  طاق 
محوطه داخلي آنها نیز بوسیله نوعي ساروج 
غیر قابل نفوذ گردیده و به هنگام زمستان از 
برف و باران پر شده و در تابستان و هنگام 
مضایق و محاصره ها از آب آنها استفاده مي 
شده است. در سمت شمال غربي دژ پلكانهایي 
سرتاسري وجود داشته كه اكنون ویران شده 
و قسمتهایي از آن بیرون خاك است و تنها راه 

صعود به بخشهاي مرتفع تر بناست.

زبره  سنگهاي  از  برخي  و  معماري  آثار  از 
تراش و روش چفت و بست سنگها و مالت 
ساروج و اندود دیوارها از نوعي گچ و خاك 
مي توان به یقین اظهار داشت كه ساختمان این 
دژ و قلعه در روزگار اشكانیان و بخصوص 
دوم و  ساسانیان ساخته شده است. در قرون 
تعمیر و  از آن مورد  تاچند قرن پس  سوم و 
مرمت قرار گرفته و تغییراتي در آن بوجود 
در  است.  شده  ایجاد  بنا  در  الحاقاتي  و  آمده 
مورد اشیا و ابزاري كه از قلعه بابك به دست 
آمده  بدست  اشیا  نخستین  كه  گفت  باید  آمده 
كه  بود  خورده  لعاب  و  منقوش  هاي  سفالینه 
هفتم هجري  قرن  اوایل  تا  استقرار  دوره  یك 
را نمایش مي داد. همچنین تعدادي سكه هاي 
علت  به  آنها  از  برخي  كه  شدند  مسي كشف 
قابل  ساییدگي و زنگ خوردگي فراوان غیر 
برخي  ها  سكه  این  بین  در  و  است  خواندن 
آذربایجان و هزارسیبان )  اتابكان  به  مربوط 

قرون ششم و هفتم هجري ( هستند.
به لحاظ سوق الجیشي موقعیت استقرار بنا بر 
فراز قله به گونه ایست كه بیست نفر سپاهي 

قادر بوده اند هجوم یك سپاه صد هزار نفري را 
مانع شود و تلفاتي هم نداشته باشند، چه تیرو 
كمان و اسلحه معمول زمان را به سربازان و 
گرفتند  مي  موضع  بلندي  بر  كه  مستحفظاني 
به جهت بعد مسافت كارگر نمي افتاده است. 
بدون این كه قصد اغراق در بین باشد موقعیت 
انگیز  اعجاب  چنان  آن  دژ،  و  قلعه  مستحكم 
است كه از نبوغ نظامي و آگاهي كامل بنیان 
نماید. از همین جا بوده  گذار آن حكایت مي 
مدت  به  یارانش  و  دین  خرم  بابك  كه  است 
به  كه  را  عرب  لشكریان  سال  چند  و  بیست 
قصد محاصره و سركوب جنبش او آمده بودند 
با شبیخون هاي خود  در كوهها سرگردان و 
آنها را از دم تیغ گذرانده و وادار به فرار مي 

كردند.
در حال حاضر قلعه بابک یکی از مکانهای 
تاریخی ودیدنی آذربایجان است که همه ساله 
توریستهای زیادی را از نقاط مختلف دنیا بخود 
مکان  این  رفاهی  امکانات  کند.از  می  جلب 
همچنین  و  بزرگ  هتل  به  توان  می  تاریخی 
پایین  جنگلی  درختان  درمیان  بسیار  کمپهای 
کوه اشاره کرد که در تمام فصول سال پذیرای 

توریستهای ایرانی و خارجی است.
این  از  استثنا  خرمدین  بابک  تولد  روز  امما 
روزهاست که مختص آذربایجانیهایی است که 
خود  مادری  زبان  و  فرهنگ  به  زیاد  عالقه 
دارند. در نیمه دوم تیرماه آذربایجانیها از تمام 
دو روز)پنچشنبه-جمعه(  مدت  به  ایران  نقاط 
در اطراف کوه در البه الی درختان  جنگل 

چادر می زدند. 

بقیه در صفحه 13
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گزارش وضع بازار مسکن 
تورنتو   در ماه می سال 2010

 مهندس محمد تقی پیروزفرد

 ،) GTA طبق گزارش سازمان مسکن تورنتو)در
ماه می باز هم برای سومین بار از ماه های خیلی 
تورنتو  در  امالک  خریدوفروش  تاریخ  در  فعال 

ثبت گردید.
تعداد فروش خانه ها در این ماه به تعداد 470/9 
رسید و متوسط قیمت خانه ها در این ماه 155/434 
دالر به میزان 7/9 درصد افزایش قیمت از اول 

سال 2010 بوده است.
برای  است  دلیل محکمی  قیمت خود  افزایش  این 

سرمایه گذاری در تورنتو و شهرهای اطراف .
علت خیلی فعال بودن بازا مسکن در تورنتو عمدتا 
بیشتر به دلیل امکان افزایش نرخ بهره بانک ها 
جوالی  ماه  اول  از   HST اعمال  طور  همین  و 
بود.اما بقیه سال 2010 با شروع تابستان، تعداد 
خریدوفروش تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد و 
این روند تا آخر سال ادامه خواهد داشت ولی توجه 
باید کرد که قیمت ها چندان تغییر نخواهند داشت 
ملک  خرید  اقتصاد،  کل  به  توجه  با  هم  هنوز  و 
گذاران  سرمایه  مصلحت  به  بزرگ  تورنتو  در 
واحد  حال حاضر حدود 414/25  در  باشد.  می 
مسکونی در تورنتو در معرض فروش می باشد.

خریدادان باید توجه داشته باشند که در این بازار 
امکان انتخاب بهترین ملک وجود دارد با توجه به 
اینکه فروشندگان هم اگر قیمت های مناسب روی 
های  قیمت  با  فروش  امکان  بگذارند،  خود  ملک 
باال امکان پذیر است. فروشندگان محترم باید توجه 
داشته باشند آنهایی که با مشاورین امالک حرفه ای 
وکاردان کار می کنند مطمئنا خانه هایشان با قیمت 
های خوب و در زمان مناسب بفروش می رسند 
بطور مثال باید عرض کنم که در سال 2009 از 
000/30 مشاور امالک فعال در تورنتو، 000/7 
مشاور حتی نتوانستند در طور یکسال یک واحد 

مسکونی بفروشند!!
را  دقت  کمال  مشاور  انتخاب  در  بنابراین 
ماه  در  شود  می  بینی  پیش  االن  آورید.از  بعمل 
جاری)جون(در حدود 500/8 منزل بفروش برسد 
یعنی از هر 3 منزل یکی از آنها به فروش خواهد 

رسید.
باز هم عرض می کنم که زمان مناسب برای خرید 
ملک در تورنتو می باشد و چنانچه هرگونه سوالی 
در این رابطه باشد با شماره تلفن اینجانب تماس 

بگیرید 416-271-6797 

کانادا  مقیم  آذربایجانیهای  رسیده  بدستمان  که  خبرهایی  طبق 
خصوص  در  درآمریکا  ها  کاریکاتورست  مدافع  سازمان  به 
دادن جایزه شجاعت به آقای مانا نیستانی به خاطر کاریکاتور 
تحقیرآمیز او بر علیه جامعه آذربایجانی در ایران اعتراض کردند.

گروهای  و  سازمانها  از طرف  رسمی  بصورت  اعتراضها  این 
آذربایجانی در کانادا صورت گرفته است  سازمان آداپ و رادیو 

آذربایجانیهای مقیم  بنیاد هنرمندان  اودالر یوردو در ونکور-  
از  آراز  آذربایجانی  گروه رقص  و  آراز  موسیقی  گروه  کانادا- 
تورنتو و همچنین عده ای زیادی از هم وطنان از سایرشهرهای 
کانادا بخصوص مونترال نیز بصورت تلفنی و با ارسال ایمیل 
اعتراضات خود را به سازمان مدافع کاریکاتورست ها در آمریکا 

نشان دادند.متن اعتراضی سازمان آداپ بصورت زیر است

اعتراض آذربایجانیهای مقیم کانادا به سازمان مدافع کاریکاتوریست ها در آمریکا 
بخاطر اعطای جایزه شجاعت به مانا نیستانی

حقوق  مدافع  بین المللی  شبکه  اجرائی  مدیر 
کاریکاتوریست ها،

جناب دکتر روبرت راسل!

ترجمه فارسی - تصمیم سازمان شما در خصوص 
خاطر  به  نیستانی  مانا  آقای  به  جایزه  دادن 
کاریکاتور نژادپرستانه و تحقیر آمیز او بر علیه 
جامعه آذربایجانی در ایران، ما را هم مانند میلیونها 
حیرت  دنیا،  مختلف  نقاط  در  ساکن  آذربایجانی 
این به اصطالح "جایزه  زده کرد. شما در حالی 
شجاعت" را به مانا نیستانی می دهید که جامعه 
ما عمیقا درگیر مبارزه ای همه گیر با نژادپرستی 
برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حرمت انسانی 
خود است. به نظر آداپ دادن این جایزه از طرف 
حکومت  توسط  نفرت  رسمی  تبلیغات   CRNI
ایران علیه میلیونها اقلیت اتنیکی ]غیر فارس[ در 

ایران را تأیید و حمایت می کند.

دولتی  روزنامه   200۶ سال  فوریه  ماه  در 
انکار  و  گرفتن  به سخره  با هدف  »همشهری«، 
فراخوانی  بشر،  تاریخ  در  دردناک  ای  حادثه 
برای »مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست« 
منتشر کرد. چند ماه بعد، در ماه مه سال 200۶ 
»روزنامه ایران«، یک نشر دولتی دیگر اقدام به 
انتشار کاریکاتوری کرد که ترکهای آذربایجان را 
به »سوسک« تشبیه می کرد ـ کلمه ای که هدایت 
کنندگان قتل عام نژادی رواندا در مورد یکی از 
اتنیکهای رواندا به کار برده بودند. این کاریکاتور 
علیه  خشونت  از  استفاده  به  را  ایرانی  کودکان 
سوسکها ]ترکها[ که زبان انسان ]فارسی[ را بلد 
نیستند، و نابود کردن آنها تشویق می کند. توجه 
کنید که دقیقا همین تاکتیک از طرف رژیم نازی 
به  آذربایجان  بود. ترکهای  استفاده شده  آلمان  در 
چندین  ایران  در  اتنیکی  اقلیت  بزرگترین  عنوان 
و  زبانی  نژادی،  تبعیض  مورد  که  است  دهه 
فرهنگی قرار دارند و تحت ماشین تبلیغاتی که از 
طرف حکومتهای ایران سازماندهی و یا حمایت 
می شود، به عنوان فرهنگ پایین تر تصویر می 

گردند.

همشهری،  روزنامه  الذکر  فوق  فراخوان  از  بعد 
اوج  جهان  سال 200۶  آگوست  ماه  در  سرانجام 
نفرت پراکنی را در نمایشگاه انکار هولوکاست در 
تهران مشاهده کرد. آداپ می خواهد دقت جامعه 
جهانی را به این واقعیت جلب کند که کاریکاتور 
نژادپرستی  و  نفرت  ادبیات  یک  از  نیستانی  مانا 
ادبیاتی  گیرد.  می  نشأت  جامعه  آن  در  موجود 
انسانی  صفات  فاقد  را  آذربایجان  ترکهای  که 
حیثیتشان  و  منزوی  تحقیر،  را  آنها  داده،  نشان 
را جریحه دار می کند. تاکتیک مرسومی که در 
و  نژادی  پاکسازی  منظور  به  بشر  تاریخ  طول 
آسیمیله کردن اتنیکها، جوامع و گروههای اقلیت 
توسط حکومتهای مستبد به کار گرفته شده است. 
هزار  صدها  کاریکاتور،  این  به  اعتراض  در 
اعتراضات  و طی  ریخته  خیابانها  به  آذربایجانی 
شده  منتشر  مطالب  و  کاریکاتور  آمیز  مسالمت 
توسط روزنامه ارگان رسمی حکومت را محکوم 
کردند. اما نیروهای حکومتی به سوی معترضین 
آتش گشودند و به گزارش سازمان عفو بین الملل 
صدها و بلکه هزاران تن بازداشت، و عده زیادی 

توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

ولی  دانید،  نمی  شما  شاید  راسل،  دکتر  جناب 
کنترل  مطبوعات،  تمام  روی  بر  ایران  حکومت 
کامل دارد. آداپ معتقد است که انتشار دو صفحه 
کاریکاتور و متن در روزنامه ارگان رسمی دولت 
ایران بر علیه یکی از گروههای تحت ظلم و بی 
نمی  و  نیست  قهرمانانه  عمل  یک  جامعه،  دفاع 
تواند باشد. آداپ قویا تأکید کرده است که " نماینده 
های فرهنگ حاکم فارس و خصوصاً یک روزنامه 
دولتی در ایران برای توهین و تحقیر اقلیت های 
اتنیکی نیازی به شجاعت ندارند! در ایران حقوق 
اولیه میلیونها اقلیت ]غیر فارس[ انکار می شود 
می  تحقیر  دولت  حمایت  مورد  تبلیغات  با  آنها  و 
شوند. در ایران شجاعت واقعی اصرار برای دادن 
حقوق اولیه زبانی و فرهنگی به اقلیت های اتنیکی 
آقای نیک  بود." مطمئناً  این کشور خواهد  ساکن 
آهنگ کوثر به عنوان یک نماینده از فرهنگ حاکم 
نیز  شما  سازمان  مدیره  هیأت  عضو  که  فارس، 
هست، این مسئله را درک می کند. آداپ تنها در 

این جایزه  و  بی عدالتی هاست  دادن  نشان  صدد 
یکی از آن موارد است.

با تقدیم جایزه شجاعت به مانا نیستانی به خاطر 
تالش   CRNI نژادپرستانه،  کاریکاتور  انتشار 
و  بشر  حقوق  فعالین  المللی،  بین  جامعه  های 
حقوق  بهبود  برای  مدنی  جامعه  های  سازمان 
اقلیتهای اتنیکی ساکن ایران را به شدت تضعیف 
آزادی  از  استفاده  سوء  با  که  را  کسانی  و  کرده 
دگرستیزی  و  نفرت  نژادپرستی،  ترویج  به  بیان 
می پردازند، تشویق می کند. شکی وجود ندارد که 
این جایزه به کسانی جسارت می دهد که از ادبیات 
نفرت برای مارک زنی، منزوی کردن و معرفی 
گروه ها و جوامع بی دفاع به عنوان موجودات بی 

ارزش استفاده می کنند.

آداپ مدافع آزادی بیان است، ولی انتشار ادبیات 
نفرت و ترویج نژادپرستی بر علیه اعضای مورد 
ظلم هر جامعه بر خالف اصول و قواعد آزادی 
ایاالت  اساسی  قانون  اول  متمم  باشد.  می  بیان 
منظور  به  اصل،  در  بیان،  آزادی  برای  متحده 
مقابله با تهدیدها بر علیه آزادی بیان اقلیتها ایجاد 
بین المللی مدافع حقوق  آداپ از شبکه  شده است. 
از  که  خواهد  می   )CRNI( کاریکاتوریست ها 
سال  جایزه  و  کرده  نظر  صرف  خود  تصمیم 
2010 شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی به آقای 
تعهد   CRNI کار  این  با  کند.  ملغی  را  نیستانی 
خود برای ترویج صلح، حرمت انسانی و مدارا را 
به نمایش گذاشته و حمایت خود از کسانی را که 
برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نفرت نژادی 

را آموزش می دهند، رد خواهد کرد.

با تشکر
فاخته زمانی

رئیس اجرائی
در  آذربایحانی  سیاسی  زندانیان  از  دفاع  انجمن 

ایران )آداپ(
ونکوور، کانادا 

نامه اعتراضی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران )آداپ( به شبکه 
بین المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست ها 
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و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گفت: سومین  زنجان  استان  دستی  صنایع 
مرحله از کاوش در معدن نمک چهرآباد 
در  مرحله،  این  در  که  است  شده  آغاز 
تحقیق  معدن  پیرامونی  موارد  با  رابطه 

خواهد شد.  

ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
)ایسنا( منطقه زنجان، امیر الهی در جمع 
اینکه در حال حاضر  بیان  با  خبرنگاران 
معدن نمک چهرآباد، دومین معدن نمکی 
است که با توجه به کشف اجساد منحصر 
به فرد در آن، در حال حفاری می باشد، 
اظهار کرد: با توجه به ارزش باالی مردان 
نمکی، نیاز مطالعات دقیقی از محل دفن و 

همچنین نوع زندگی آنها وجود دارد. 

وی با اشاره به مطالعه همه جانبه در معدن 
نمک چهرآباد، تصریح کرد: امیدواریم با 
و  استان  تاریخ  گرفته،  مطالعات صورت 
منطقه چهرآباد به طور کامل بررسی شود 
و اطالعات موثقی در این خصوص ارائه 

گردد. 

این مقام مسئول معدن نمک چهرآباد را در 
نوع خود در دنیا کم نظیر عنوان کرد و 
یادآور شد: با توجه به واگذاری این معدن 
همکاری  فرهنگی،  میراث  سازمان  به 
گسترده ای با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
مختلف در حال انجام است که خوشبختانه 
با حضور یک هیئت علمی از کشورهای 
اقدامات  انجام  برای  شرایط  دنیا،  مطرح 

علمی تر فراهم خواهد شد. 

در  مطالعه  اهمیت  به  اشاره  ضمن  الهی 
مختلف  پژوهشگران  کرد:  ابراز  منطقه، 
دنیا نیز به اهمیت این موضوع پی برده و 
مردان نمکی کشف شده در استان را مورد 

توجه ویژه ای قرار داده اند. 

وی ابراز امیدواری کرد: با انجام تحقیقات 
پژوهشگران  توسط  گسترده  و  مناسب 
داخلی و خارجی، نتایج قابل قبولی در این 

زمینه حاصل گردد. 

ایرانی،  کاوش  هیئت  مسئول  ادامه  در 
اتمام دو فصل از کاوش ها در معدن  از 

نمک چهرآباد خبر داد و گفت: فصل سوم 
مطالعات به طور عمده در رابطه با محیط 
پیرامون معدن و توسط دانشجویان آلمانی 

و سوییسی آغاز شده است. 

ابوالفضل عالی با بیان اینکه مرحله سوم 
جهت  معدن  در  فعالیت  هدف  با  کاوشها 
بیشتر صورت  آوردن اطالعات  به دست 
با  کرد:  امیدواری  ابراز  گرفت،  خواهد 
مطالعات انجام شده، اطالعاتی در رابطه 
و  دوره  آن  مردمان  زندگی  چگونگی  با 
نمکی  مردان  زیست  زمان  تکنولوژی 

حاصل گردد. 

اینکه  بر  تأکید  ضمن  مسئول  مقام  این 
برای کشف جسد  در سالجاری کاوش ها 
ماه  در  کرد:  اظهار  بود،  خواهد  محدود 
های گذشته جمجمه ای متعلق به 2 هزار 
و 500 سال گذشته کشف شد و مشخص 
دوران  به  متعلق  جمجمه،  این  که  گردید 
این  بافت  از  بخشی  تنها  و  است  ساسانی 
مطالعات  برای  که  مانده  باقی  جمجمه 

بیشتر در مرکز نگهداری می شود. 

عالی با اشاره به حضور هیئت آلمانی در 
مرحله سوم کاوشها، خاطر نشان کرد: این 
فعالیت ها به صورت کاماًل حرفه ای انجام 
گرفته،  صورت  مطالعات  با  تا  شود  می 
نمکی  مردان  زندگی  از  دیگری  زوایای 

آشکار گردد. 

همچنین یکی از کاوشگران آلمانی با اشاره 
به کمیاب بودن اجساد سالم باقی مانده از 
با  کرد:  تصریح  دنیا،  در  گذشته  قرون 
سالجاری  در  امر،  این  اهمیت  به  توجه 
این  زندگی  حواشی  که  شد  خواهد  سعی 

اجساد بررسی شود. 

آیدین آبار افزود: کاوش برای کشف اجساد 
شده  موکول  بعد  فصل  به  احتمالی  بیشتر 
متخصصان  با حضور  امیدواریم  و  است 
انسان شناس، حفاری ها مؤثر تر از قبل 

صورت پذیرد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان: 
آغاز مرحله سوم کاوش ها در معدن چهرآباد   
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است  ممکن  محترم  خوانندگان  همانطوریکه 
وزارت  باشند،  شینده  اخیر  روز  چند  در 
مهاجرت کانادا در روز 2۶ ژوئن یعنی هفته 
پیش تغیراتی را در خصوصی قوانین و سیستم 
رسمی دولت  روزنامه  در  کانادا  مهاجرتی 
درج کرد که با وجود اینکه این تغیرات بعد 
دوم  نیمه  در  که  فدرال  پارلمان  بازگشأی  از 
سپتامبر خواهد بود، به تصویب نهایی خواهند 
رسید ولی از همین 2۶ ژوئن به اجرا گذشته 

شده اند.
مهمترین تغیرات در دو بخش مهم داده شده: 
سرمایه  و   )skilled worker( تخصصی 

گذاری  )investor( فدرال.
 skilled worker : تخصصی یا -A

سابق  سیستم  در  دارید  یاد  به  همانطوریکه 
تعداد مشاغل حائز شرایط 38 شغل بودند که 
در سیستم جدید این رقم به 29 شغل تقلیل داده 
شده. همچنین بسیاری از مشاغل پر طرفدار 
پروژٔه  مدیر  کامپیوتر،  شبکه  مدیره  مانند 
ساختمان، استاد دانشگاه و مدرس اموزشگاه 
آنها چند رشتٔه جدید  به جای  و  حذف شودند 
اینها  شغل   29 این  کال  است.   شده  معرفی 

هستند:
1- مدیر رستوران و خدمات غذأیی

2-مدیر تولیدات مواد خام اولیه
بنگاهاهی  مدیران  کارشناس  و  مشاور   -3

تجاری
۴-ارزیاب و پردازشگر بیمه

 ۵- زیست شناس و دانشمندان مشابه
۶- آرشیتکت

7- پزشک متخصص
8- پزشک عمومی و خانواده

9- دندانپزشک
10- دارو ساز

11- فیزیو تراپیست
12- پرستار

13-کارشناس و تکنیسین رادیولوژی
1۴- بهداشت کار دهان و دندان

1۵- بهیار و کمک پرستار

1۶-روانشناس بالینی
17- مددکار  اجتماعی

18- سر آشپز
19- آشپز

20- پیمانکار و سرکارگر حرفه نجاری
21-پیمانکار و سرکارگر حرفه مکانیکی

22-تکنسین برق مسکونی
23- تکنسین برق صنعتی

2۴-لوله کش
2۵-جوشکار و ماشین کار

2۶-مکانیک ماشین آالت سنگین
27-اپراتور جرثقیل

28-متخصص حفاری و انفجار معادن
و  نفت  خدمات  یا  حفاری  تیم  29-سرپرست 

گاز.
فقط  سال  در  جدید  سیستم  برابر  ضمن  در 
مجموعه  تا  و  شغل  هر  از  پرونده   1000
20،000 پرونده از کل 29 شغل قبول خواهد 
قبل  سالهای  دریفتی  میزان  به  نسبت  که  شد 
با  واقع  در  است.  کرده  پیدا  شدیدی  کاهش 
قصد  مهاجرت  وزارت  دریافتی  کاهش  این 
دارد زمان و نیروی بیشتری روی پروندهای 

انباشته شده از قبل بگذارد.
با  به پروندها   اعالم شده که زمان رسیدگی 
سیستم جدید بین ۶ تا 12 ماه خواهد بود، اما 
این  که  می دانم  بعید  قبلی من  تجربیات  به  بنا 
خاور  کشورهای  از  متقاضیان  برای  زمان 
از  بیشتر  زیاد  احتمال  به  و  عملی باشد  میانه 
برای  خصوصا  کشید،  خواهد  طول  اینها 

شهروندان ایرانی .
:Investor سرمایه گذاری یا -B

برابر تغییرات انجام شده در قونین مهاجرت از 
2۶ ژوئن 2010، تا اطالع ثانوی که احتماال 
نیمه دوم سپتامبر باشد، وزارت مهاجرت هیچ 
پروندٔه سرمایه گذاری قبول نخواد کرد. فقط 
بعد از مشخص شدن و تصویب ارقام، پرونده 
گیری شروع خواهد شد. به احتمال خیلی زیاد 
در سیستم جدید ارقم مورد نیاز برای سرمایه 
قبلی خواهند  سیستم  ارقام  برابر  دو  گذاری 

بود.
الزم به ذکر است که دولت کبک هنوز سیستم 
داشته  نگاه  کماکان  را  خود  گذاری  سرمایه 
ولی به محض تصویب ارقام اعالم شده توسط 
سیستم  ارقام  نیز  کبک  دولت  فدرال،  دولت 

خود را با آن هماهنگ خواهد کرد.
 کیومرث صدیقی

NGC Immigration
 Info@ngimmigration.com
416 473 4560 

مهاجرت به زبان ساده - بخش ششم
تغییرات جدید در قونین مهاجرتی دولت فدرال کانادا

شرقی  آذربایجان  »مراغه«  پلیس  فرمانده 
داد  خبر  ای  شبکه  اعضای  بازداشت  از 
یک  ساله  میلیون  هفت  های  سنگواره  که 

ماموت را دزدیده بودند. 

اعالم  دوشنبه  روز  پور«  »امام  سرهنگ 
کرد : بیستم مهر 1388 سنگواره های هفت 
میلیون ساله جمجمه و عاج یک ماموت به 
طرز اسرارآمیز از محوطه اداره کل محیط 
زیست »مراغه« دزدیده شد و کارآگاهان 
، عملیات گسترده ای را برای شناسایی و 

ردیابی دزدان آغاز کردند.

هشت  سرانجام   : داد  ادامه  ناجا  مقام  این 
با کشف  ماموران  ماه تالش شبانه روزی 
سرنخها به نتیجه رسید و به دنبال دستگیری 
سه عضو یک شبکه قاچاق میراث فرهنگی 
در  در روستایی  تاریخی  های  ، سنگواره 

»مراغه« کشف شد.

طی  شناسان  باستان  که  این  بیان  با  وی 
سالها کاووش و تحقیق فسیلی در »مراغه« 

عاجها و جمجمه ماموت را کشف کرده اند 
اضافه کرد : از مخفیگاه اعضای همین باند 
19 قطعه تاریخی دیگر نیز با قدمت بیش 
و  است  آمده  دست  به  سال  هزار  سه  از 

بازجویی ها ادامه دارد.

به گفته کارشناسان ، این عاجها و جمجمه ، 
تنها مجموعه کامل ماموت به شمار می آبد 
که در »مراغه« از زیر خاک بیرون آمده 
سنگواره  این  اهمیت  شناسان  است.باستان 
ها را در متصل بودن آنها به جمجمه می 
دانند.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، طول 
این عاجها 120 و جمجمه 170 سانتی متر 

است.

 12 تا  هفت  با  »مراغه«  فسیلی  منطقه 
میلیون سال قدمت ، در دنیا کم نظیر است.
فسیل  پنجگانه  میراث  جزو   ، منطقه  این 
مهره داران است و در آن ، سنگواره های 
تاریخی خانواده اسبها ، کرگدنها ، فیلها ، 
ها  زرافه  و  شمشیری  دندان  ببر   ، آهوها 

کشف شده است.

سرانجام پس از هشت ماه بازداشت سارقان فسیل ماراغا
 

منطقه فسیلی »مراغه« با هفت تا 12 میلیون 
سال قدمت ، در دنیا کم نظیر است

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران- کانادا برگزار می کند

 سخنرانی دکتر "شهیار دانشگر" استاد دانشگاه ایندیانا
ترکیب قومی جامعه ایران:  روابط دولت و اقلیت ها

)سخنرانی بزبان ترکی(

زمان:  ساعت 6:30 الی 8:30  بعد از ظهر روز یکشنبه 11 جوالی

)Bay View Hill Community Center )Renaissance Room
16th Avenue between Leslie & Bay View( Spadina Rd. Richmond Hill 114

تماس تماس :   
)416( 895 -5789   -  )416( 721 -5958     
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تبریزلی نرگیز + دوزسوز ایبراهیم+ چوخ سیاسی
داستان کالغ و 
قوچ و تراختور

روزی از روزها کالغی بر سر درختی نشسته 
بود و پرواز عقابی را تماشا می کرد. عقاب 
این  کرد.  می  پرواز  گوسفندی  گله  روی  بر 
عقاب ما بعد از چند بار دور زدن در باالی 
سر گله گوسفندان با سرعت تمام  از آسمان 
به سوی گله شیرجه زد و تا گوسفندان به خود 
بیایند با چنگالهای تیزش بره ای را به چنگ 

زد و به پرواز در آمد.
کالغ قصه ما هم که نظاره گر این ماجرا بود 
به خود گفت: اگر پسر عموی من عقاب فقط به 
یک بره اکتفا می کند از بی عرضگی اوست. 
من همین االن می روم و گوسفند بزرگی را 

شکار می کنم و می خورم.
از  بعد  آمد   در  پرواز  به  قصه  کالغ  باری 
پرواز  گوسفندان  گله  باالی  دور  چند  اینکه 
کرد نگاهش به قوچ بزرگی افتاد و هوس کرد 
که آن قوچ را با چنگالهایش شکار کند. پسر 
عموی عقاب یا همان کالغ قصه ی ما به سوی 
قوچ نگون بخت! شیرجه زد و چنگالهایش را 

در پشم قوچ فروبرد. 
قوچ از همه جا بی خبر وقتی به پشتش نگاه 
کرد و دید که کالغی قصد شکارش را دارد 
آنچنان شروع به خنده کرد که بر اثر خندیدن 
هر  هم  ما  قصه  کالغ  رفت.  هوش  از  زیاد 
کاری می کرد نه می توانست قوچ را از زمین 
بلند کند و نه اینکه چنگالهایش را از بین پشم 

های قوچ جدا سازد.
با  دید  را  قوچ  و  کالغ  وقتی  چوپان  باالخره 
دگنکش به سراغ کالغ رفت و به او یک کتک 
حسابی زد و با هزار زحمت چنگالهای نحیف 

کالغ را از پشم قوچ جدا کرد 
--------------------------------------

توضیحات دوزسوز ایبراهیم:
که  محکم  دستی  چوب  نوعی  دگنک:   -1
نمی شکند ولی ممکن است سر هر کسی را 

بشکاند
یک  ادعای  با  ربطی  هیچ  حکایت  این   -2
تصاحب  با  رابطه  در  مالی  کوچک  موسسه 
را  خود  ذهن  خودی  بی  ندارد.  تراختور 

مشغول نفرمایید

دوزسوز ایبراهیم دان 
 بیر نئچه بایاتی

  
دوزسوزام دوزوم یوخدو

دئمه یه سوزوم یوخدو
سون چرشنبه گلیب دی
دردیمه چوزوم یوخدو!

 * * *
بوردان گئتدی بیزیم قیز

عشقه یئتدی بیزیم قیز
آوروپالی اوالجاق

اورا سئت دی بیزیم قیز

* * *

عزیزینم بورا گل
من بوردایام بورا گل
اورادا هئچ نه یوخدو

جهنم اول بورا گل

* * *
گوزونده قالدی گوزوم
سنه قوربان من اوزوم
ائله بورون شیشیرتدین
آغزیمدا قالدی سوزوم

 * * *
عزیزیم پوال قوربان

هر نه ییم پوال قوربان
پولسوز دوستو سایمارام
دوستوم دا پوال قوربان

 

اعتراض شدید دوزسوز 
ایبراهیم به روز جهانی زن:
 روز جهانی مرد حق 

مسلم ماست
تبریزلی نرگیز روز یکشنبه به همراه تعدادی 
عینالی  العبور  صعب  کوه  به  ها  ضعیفه  از 
جهانی  روز  شاق  کار  این  با  و  کرد  صعود 
ساعت  های  نزدیکی  داشت.  گرامی  را  زن 
از کوه  لنگان  پای  با  تبریزلی نرگیز  12 که 
پایین می آمد با دوزسور ایبراهیم مواجه شد. 
دوزسوز ایبراهیم با بنده چوخ سیاسی مشغول 

سخنرانی بود!
که  دالیلی  به  روزها  این  ایبراهیم  دوسوز 
خودش می داند مخالف روز جهانی زن است. 
وی اعتقاد دارد که این مردها هستند که مورد 
ظلم قرار گرفته اند و نه زنها! وی آرزو دارد 
این شعار جهانی شود که:" روز جهانی مرد 

حق مسلم ماست".
افاده  و  فیس  به  اشاره  با  ایبراهیم  دوزسوز 
های فعاالن حقوق زنان می گوید: خوب این 
ضعیفه ها با ناز و کرشمه قسمت اعظم مردان 
را فریب داده اند و آنان را با شعارها و آمال 
می  شما  آیا  ولی  اند  ساخته  همراه  خودشان 
توانید نصف تعداد فعاالن حقوق زنان فعاالن 
حقوق مردان نیز پیدا کنید؟ دوزسوز ایبراهیم 

خودش نیز پاسخ می دهد: خیر!
دوزسوز ایبراهیم با اشاره به قوانین ضد مرد 
از جمله قانون کزایی مهریه و نفقه می گوید: 
هزاران مرد شریف از سر این قانون ها در 
زندانها آب خنک می خورند و هستند هزاران 
زنی که با سو استفاده از این قانون مردانی را 

به خاک سیاه نشانده اند.
در  دارد  اعتقاد  ایبراهیم  دوزسوز  الغرض 

حقیقت مردان مظلوم هستند و نه زنان
پس من چوخ سیاسی هم نتیجه می گیرم که

روز جهانی زن مبارکشان باشد 
و 

روز جهانی مرد حق مسلم ماست!!

 بوینو یوغون آغا 
 

بوینوم چوخ یوغوندور هر ایش گوره رم 

ایسته سن ده بودور ایسته مه سن ده

ایستی آشینیزا من سو توکرم 

ایسته سن ده بودور ایسته مه سن ده

...

چوخ  آقای  سونرا  دن  مصرع  دورد  بو  ائله 
حالدا  مقطعی  بوالغی  شعر  نین  سیاسی 

قورودو.
 

90 و عادل فردوسی پور

هر گئجه اس ام اس آتدیم هارا گئتدی 
دوخسان؟

اس ام اس لر   هارا  گئتدی،  نیه منن 
یوخسان؟

عادیلین شوهرتینه  دیقت  ائدین  ای  
دوستالر

آخی بیر دیر ایکی سی، ایشلری دیر بیر 
قاسدان!

--------------------------------------
گرک تازا بیر "قاسدان نامه"  چیخا اونون دا 

یازاری فردوسی پور اوال!

بوندان سونرا تراختور 
چورک یئمه لییک!

قالیر  آز  بیر  دورده  ساعات  دو.  گونو  جوما 
بئلینه  چادراسینی  قیرمیزی  نرگیز  تبریزلی 

باغالییب، تلویزیونون قاباغیندا اوتوردو.
مارشناس  بیر  کئچل  سینده  شبکه  سهند 
فنی  نین  )آپاریجی(  بئیین  قورو  )کارشناس( 
سوالالرینا جاواب وئریر. تبریزلی نرگیز هی 
ساعاتا باخیب تراختور ماچینین*باشالماسینی 

گوزله یر.
قاپی چالینیز. تبریزلی نرگیز اوزونو ائشیتمه 
مزلیگه وورور. چوخ سیاسی جنابالری الینده 
نی  قاپی  قویوب  یئره  کیتابی  قیرمیزی  کی 

آچماغا گئدیر.
اویون  گیریر:  ایچری  ایبراهیم  دوزسوز 

باشالدی؟ 
اوغالن بس سنین  آی  بوی!  نرگیز:  تبریزلی 
نئینه دین؟  لبلبی لری  ایشین گوجون یوخدو؟ 

نیه ائوه گلیبسن؟ 
ائوینده  هامی  ایندی  بابا  ایبراهیم:  دوزسوز 
مندن  دای  باخاجاق.  اویونونا  تراختورورن 
لبلبی آالن اولماز. بیر ده کی مگر اوالر کی 

تراختور اویونونا باخمایام!
الغرض...

آغا تراختور بیزه اولوب هر نه. دای بوندان 
ییک.  جه  یئیه  چورک  تراختور  سونرا 
استانداریمیز تراختور تراختور دئییر. مجلس 
دلک،  دئییر.  تراختورتراختور  لری  نماینده 
چوبان،  چی،  سوپورگه  کارمند   ، چورکچی 
و...  اوتاران  مال  دیشچی،  ماما،   ، مهندیس 

هامی نین دردی اولوب تراختور.
بیر  ولی  دئییلم.  دوشمانی  تراختور  من  یوخ 
سوالیم وار گورسن نیه بیز هرنه یی اونودوب 
و یالنیز تراختوردان یاپیشمیشیق. نیه تراختور 
بوتون  یاشایان  دا  ایران  اولوب.  بئله  تیمی 

تورک لر ایندی تراختورچی اولوب الر.
چوخ  وئرسم،  جاوابینی  سوالالرین  بو  من 
سیاسی جنابالری ناراحات اوالر. ولی سیزدن 
خواهش ائدریرم بو سوالالرین جاوابینی بیلمک 
ایسته ییرسه نیز بویورون و تراختورون بیر 
یقین  گوردوکلرینیز  اورا  گئدین.  اویونونا 

سیزی اقناع ائده جک دیر

داغچی دوزسوز ایبراهیم
چیخیر.  داغا  ایله  اوغلو  ایبراهیم  دوزسوز 
دوزسوز  سونرا  چیخدیقدان  سینه  تپه  داغین 

ایبراهیم اوغلونا دئییر: 
قدر  نه  آشاغی  بوردان  گور  باخ!  اوغول   -

گوزل گورونور.
یوخاری  گل  دا  دئدیم  من  آتا  آی  اوغول: 

چیخمایاق، ائله آشاغی یاخشیدی!

 * * * *  *

حیرصلنمک
بیر  ده  ذهنیم  خانیم  آی  ایبراهیم:  دوزسوز 
اصال  سن  ساواشاندا  بیز  نیه  وار.  سووال 

حیرصلنمیرسن؟
خانیم: آخی من اوز حیرصیمی کنترل ائدیرم!

دوزسوز ایبراهیم: نئجه؟
خانیم: گئدیرم و تووالت داشینی یویورام!

دوزسوز ایبراهیم: بونون بیزیم ساواشماغیمیزا 
نه ربطی وار؟

خانیم: آخی تووالت داشینی سنین دیش فیرچانال 
فیرچاالییرام!!
 * * * * * *

تبریزلی نرگیز گوزگوده اوزونه باخیر. دئییر: 
اه آینادا قدیم آیناالر!

 * ** * * *

 یالنیزلیق
دوست  بیر  قاالندا  تک  ایبراهیم  دوزسوز 

آختارار.
دوست تاپاندا اونون عیب ایرادین آختارار.

لرین  خاطیره  اونون  وئرنده  الدن  دوستو 
آختارار

دوزسوز ایبراهیم یئنه تک قاالر
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نام کتاب : Qaşqayı Sözlüğü فرهنگ 
لغات و اصطالحات تورکی قشقایی

مولف : اسداله مردانی رحیمی

ناشر :دفترانتشارات انصاری

قم – خیابان فاطمی )دور شهر( فاطمی 18/ 
کوی آزاد

پالک 13 تلفن : 7731137

تاریخ انتشار : پاییز 1386

آقای اسدهللا مردانی رحیمی پس از بیست سال 
مختلف  های  تیره  و  میان طوایف  در  تحقیق 
قشقایی و مناطق تورک نشین ایران ،سرانجام 
در آبان ماه امسال لغتنامه تورکی قشقایی را 
کرده  سعی  لغتنامه  این  در  وی  کرد.  منتشر 
است ، معانی لغات تورکی قشقایی را همراه 

با اتیمولوژی )ریشه شناسی( ارائه دهد.

همه فرهنگ دوستان قشقایی از مدتها پیش ، 
چشم انتظار انتشار این لغتنامه بودند . انتظار 
می رفت لغتنامه آقای مردانی در چندین جلد 
منتشر خواهد شود، اما پس از انتشار مشخص 
شد حاصل تحقیقات ارزشمند بیست ساله وی 
را در یک جلد کتاب 500 صفحه ای خالصه 
این  خوب  ویژگیهای  از  یکی  است.  شده 
لغتنامه ، درج کلمات با حروف التین می باشد 
. این ویژگی که در میان نویسندگان قشقایی 
تا کنون سابقه نداشته است ، کمک شایانی به 
این  در  ایشان  کند.  می  کلمات  صحیح  تلفظ 
تورکی  کلمات  بیشتر  اند  کرده  سعی  لغتنامه 
رایج در میان قشقایی ها را ریشه یابی نمایند. 
البته لغات عربی و فارسی که در میان قشقایی 
شده  ذکر  نیز  است  بوده  االستعمال  کثیر  ها 
اند. اما بسیاری از لغات رایج تورکی قشقایی 
محقق  رسد  می  نظر  به  اند.  نشده  ذکر  نیز 
فرصت کافی نداشته اند تا به میان تمام آبادی 

ها و تیره های دور و نزدیک 
قشقایی بروند و کلمات بکر و 

قدیمی را شکار کنند.

به عنوان مثال ، به این ضرب 
المثل توجه کنید :

Əlindən darrı dişməz

یعنی : از دستش گندم نمی افتد. 
)اینقدر خسیس است که امکان 
ندارد از دستش یک دانه گندم 
به زمین بیفتد تا مورچه ای هم 

از آنسیر شود(.

دانه  معنی  به   Darrı لغت 
این مدخل در  اما  گندم است. 
ندارد.  وجود  مزبور  لغتنامه 
دارد  وجود  هم  دیگری  لغات 
که من آنها را یادداشت کردم 
کنم  تقدیم  مردانی  استاد  به  تا 
. احتمااًل در چاپ های بعدی 
کتاب  وارد  نیز  مداخل  این 

خواهند شد.

اما علی رغم چنین کمبود هایی که در واقع 
بزرگترین لغتنامه های دنیا نیز از آنها درامان 
واقع  در  لغت  فرهنگ  این  انتشار   ، نیستند 
زیادی  حدود  تا  را  قشقایی  زبان  و  فرهنگ 
به  قشقایی  ایل  جوانان  جمعیت  کرد.  بیمه 
عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ 
دست استاد مردانی را می بوسد و از زحمات 
و رنج هایی که برای بقای فرهنگمان کشیده 
اند بی اندازه قدر دانی می نماید. شایان ذکر 
است که استاد مردانی در اجرای این پروژه 
مالی  کمک  ارگانی  یا  فرد  هیچ  از  عظیم 
دریافت نکرده اند. هزینه های سفر به مناطق 
منابع  به  دسترسی  و  تهیه   ، کشور  مختلف 
مختلف همه و همه تنها به وسیله خود ایشان 
که یک معلم بازنشسته ادبیات فارسی هستند 

تحمل شده است.

جا دارد کلیه فرهنگ دوستان قشقایی و غیر 
قشقایی عالقه مند با خرید این لغتنامه حداقل 
در برگرداندن سرمایه گزاری مادی که بابت 
لغتنامه صورت گرفته است ، به  این  انتشار 
یاری فرهنگ پژوهان بشتابند. قیمت این کتاب 
000و10 )ده هزار( تومان است . برای تهیه 
کتاب می توانید به کتاب فروشیهای شیراز ، 
نویسنده   ، شیراز  در  جمشید  تخت  انتشارات 

کتاب و ناشر کتاب در قم مراجعه کنید.

تاریخ  در  عطفی  نقطه  لغتنامه  این  انتشار 
حیات فرهنگی قشقایی ها خواهد بود. اکنون 
دیگر نوبت داستان نویسان ، رمان نویسان ، 
شاعران و نویسندگان است تا با استفاده از این 
گنجینه گرانبها با خلق آثار جدید با بکارگیری 
لغات اصیل و زیبای تورکی ، در شکوفایی 
هر چه بیشتر فرهنگ قشقایی بکوشند.جمعیت 
جوانان ایل قشقایی به پایان رسیدن این پروژه 
فرهنگ  کلیه  و  مردم  به  را  فرهنگی  عظیم 

دوستان کشور تبریک می گوید.

فرهنگ لغات و اصطالحات 
تورکی قشقایی انتشار یافت

بهروز قمری در سال 1313 در شهر تبریز 
متولد گردیده و پس از تحصیالت دانشگاهی 
مهد  عنوان  به  تبریز  شرایط  از  استعانت  با 
علم و دانش و شعر از محضر استاد محمد 
به شیوه  حسین شهریار و دکتر یحیی شیدا 
شعر آشنا شده حالیه با ترجمه اشعار خیام با 
ذکر منبع فارسی آن چند نمونه آن به شرح 

ذیل مالحظه می گردد:

ای همنفسان ز می مرا قوت کنید
وین صورت کهربا چو یاقوت کنید

گر مرده شوم به می بشوئید مرا
وز چوب َرَزم تخته تابوت کنید  

می دن منه ای رفیق لر قوت ائیلیون
بو صورت کهربامی یاقوت ائیلیون

اؤلسمده شرابیلن ورون غسلومی سیز
مؤو شاخه لرینده ن منه تابوت ائلیون

 گاویست در آسمان و نامش پروین
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت گشای از روی یقین
زیرو زبر دو گاو مشتی خر بین

واردیر بیر اؤکوز گؤیده دئییللر پروین
بیر آیری اؤکوز ده واردیر آلتدا، گیزلین

گر بئیله اولورسا ایکی حیوان آراسی

راز از همه ناکسان نهان باید داشت
 اسرار نهان ز ابلهان باید داشت

 بنگر که بجاى مردمان مى چکنى
 چشم از همه مردمان همان باید داشت

ناکسلره دردیوی دئمه ائتمه گیله
گیزلت هامیدان اورک سؤزون سالما دیله 

گؤر خلقه نه طوریدور سنون رفتارون
مخلوقدان اولسون انتظاروندا ایله

با باده نشین که ملــــک محمود این است
وز چنـــــگ شنو که لحــــن داود این است

از آمــــــده و رفتــــــه دگــــــــــر یاد مـکـن
حالی خوش باش زآنکــه مقصود این است 

باده ایله اوتور که ملک محمود بودور
سازدان سؤز ائشیت که لحن داوود بودور
اونالر کی کئچیب گئدیب داهی یاد ائله مه

مقصود  ک،کی  گوله  اولوب  خوش  ایندی 
بودور

این کـوزه چو مـن عاشـق زاری بودست
در بنــــد خم ســر زلــــف نـــــگاری بودست

این دســـته که بـــــر گردن او می بینی
دستی اســت که بر گردن یاری بودست

بو کوزه منیم تک عشق غمخواریمیش
تل تل داغیالن زلف زولف گرفتاریمیش
بو دسته که بوینوندا اونون سن گؤروسن

بیر ال دی کی یار بوینونون یاریمیش
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تابع  آذربایجانی  ترکی  زبان  در  اعداد  شمارش 
قاعده معینی است و از لحاظ دستوری و نوشتاری 
استثنایی در آن وجود ندارد. اعداد شامل : بیر 
)1(، ایکی )2(، اوچ )3(، دؤرد )۴(، بئش )۵(، 
آلتی )۶(، یئددی )7(، سککیز )8(، دوققوز )9( 
می باشد.برای نمونه به این نامگذاری ها توجه 

کنید: ]23[ ]2۴[

* اون )10( + بیر )1(=اون بیر )11(
* اون )10( + آلتی )۶(=اون آلتی )1۶(

* اییرمی )20( + سککیز)8(=اییرمی سککیز 
)28(

* اوتوز )30( + بئش )۵(=اوتوز بئش )3۵(
* یئتمیش )70( + اوچ )3(=یئتمیش اوچ )73(

)9(=دوخسان  دوققوز   +  )90( دوخسان   *
دوققوز )99(

* یوز )100( + اللی )۵0(=یوز اللی )1۵0(
آلتمیش )۶0(=بئش یوز  * بئش یوز )۵00( + 

آلتمیش )۵۶0(
* سککیز یوز )800( + اوتوز اوچ )33(=سککیز 

یوز اوتوز اوچ )833(
)111(=مین  بیر  اون  یوز   +  )1000( مین   *

یوز اون بیر )1111(

* سه هشتم=سککیزده اوچ
* یک دوم=ایکی ده بیر )یاریم(

سککیز  دیر  برابر   ، بئش  گل  اوسته   ، اوچ   *
)3+۵=8(

* هزار و سیصد و هفتاد و هشت = مین اوچ یوز 
یئتمیش سککیز

* دو ممیز بیست وپنج صدم )2/25(=ایکی تام ، 

یوزده اییرمی بئش
* دهها=اونالر ، اونالرجا

* صدها=یوزلر ، یوزلرجه
* هزارها=مین لر ، مین لرجه

* میلیو ن و میلیارد=ملیون و ملیارد
دؤرد  دیر  برابر   ، ایکی  چیخ   ، آلتی   *

)۶–2=۴(

از لحاظ محاوره و گفتگوی شفاهی به این زبان 
جمهوری  مناطق  از  بعضی  در  و  ایران  در 
کاربرد  آن  و  دارد.  وجود  استثنایی  آذربایجان 
یعنی  آن  ترکی  کلمه  جای  به  فارسیهشتاد  کلمه 
سکسن می باشد. البته کلمه هشتاد در این حالت 
آذربایجانی  ترکی  اعداد در  قواعد شمارش  تابع 
است . این استثنا در مورد آذربایجانی های شرق 
شمالی  مناطق  و  داغستان   ، گرجستان   ، ترکیه 

جمهوری آذربایجان صادق نیست.

* شمارش اعداد از هشتاد تا عدد نود در زبان 
بدین  ایران  در  آذربایجانی  ترکی  ای  محاوره 
بیر )81(  ، هشتاد  صورت است: هشتاد )80( 
، هشتاد ایکی )82( ، هشتاد اوچ )83( ، هشتاد 
آلتی  ،هشتاد   )8۵( بئش  هشتاد   ،  )8۴( دؤرد 
سککیز  هشتاد   ،  )87( یئددی  هشتاد   ،  )8۶(

)88( ، هشتاد دوققوز )89( ، دوخسان )90(
زبان  در  نود  عدد  تا  هشتاد  اعداد  شمارش   *
نوشتاری ترکی آذربایجانی بدین صورت است: 
ایکی  بیر )81(، سکسن  سکسن )80(، سکسن 
)82( ، سکسن اوچ )83( ، سکسن دؤرد )8۴(، 
سکسن بئش )8۵( ، سکسن آلتی )8۶( ، سکسن 
، سکسن   )88( ، سکسن سککیز   )87( یئددی 

دوققوز )89( ، دوخسان )90( 

نامگذاری و شمارش اعداد در 
ترکی آذربایجانی

نزدیکهای  تا  پنجشنبه  ظهر  از  بعد 
موسیقی  مختلف  های  گروه  جمعه  صبح 
به  و  شود  می  اندازی  راه  آذربایجانی 
رقص وآواز و شعرخوانی می پردازند.و 
صبح جمعه همه شرکت کنندگان از نقاط 
با  کرده  حرکت  قلعه  بطرف  کوه  مختلف 
دو ساعت راهپیمایی خودشان را به باالی 
قلعه می رسانند.بازدید از خود قلعه تا بعد 
پیدا می کند.از سال  ادامه  از ظهر جمعه 
1999 تا سال 2003  همه ساله بیش از 
روز  دو  این  در  آذربایجانی  هزار   500

در قلعه حضور پیدا می کردند امما رژیم 
ایران برای جلوگیری از جشن تولد بابک 
نیروی  در سال 2004 حدود چهل هزار 
نظامی در منطقه مستقر کرد و به ضرب و 
شتم و دستگیری شرکت کنندگان پرداخت 
و همه ساله رژیم با فرا رسیدن روز تولد 
منطقه  در  را  خود  نظامی  کمپهای  بابک 
کلیبر و اطراف قلعه بابک برپا می کند تا 
از برپایی جشن تولد بابک جلوگیری کند.

 قلعه بابک و روز تولد بابک خرمدین
بقیه از صفحه 5



14 www.heyderbaba.caJuly/ 2010    Vol:2   No:19

ادبی- شاهکارهای  از  که  قورقود  دده  کتاب 
فولکوریک جهانی است،از یک مقدمه و 12 
داستان تشکیل شده است.داستانها به نثر و نظم 
نوشته شده است و در خالل آنها انواع مختلف 
بایاتی،نغمه،ضرب  مانند  شفاهی  ادبی  آثار 

المثل و حتی مرثیه دیده می شود.

داستانها  از  کدام  هر  و  است  حماسی  اثری 
درباره دالوریها و ماجراهای دل انگیز یکی 
 12 هر  است.معهذا  شده  ساخته  قهرمانها  از 
این  دارند.در  ارتباط  نیز  یکدیگر  با  داستان 
و  قهرمانیها  و  مردانگی  و  جسارت  داستانها 
عادات و معیشت و عقاید ترکان اغوز شرح 
دوستی  مهمان  و  خواهی  وطن  و  شده  داده 
و  زنان  حرمت  و  فرزند  و  مادر  محبت  و 

خصلتهای انسانی ستوده شده است.

داستانها از قسمتهای منثور و منظوم تشکیل 
مردم  زبان  به  و  ساده  داستانها  نثر  و  شده 
است.اشعار داستانها در حدود دو هزار بیت 
است و سی در صد کتاب را تشکیل میدهد.
این اشعار را اوزانها )شعرای خلق که امروز 
به آنها عاشیق میگویند(سروده و همراه ساز 
می  خوانده  آذری  آهنگهای  با  )قوپوز(  آنها 
دنبال  به  داستانها  نثر و شعر  شود.دو قسمت 
یکدیگر میایند.این داستانها مانند آئینه ای تمام 
نما فرهنگ عامیانه یا فولکلور این اقوام را در 

طول تاریخ نشان می دهد.

مقدمه کتاب بعدا و به قلم گردآورنده داستانها 
نوشته شده و نثر آن با متن داستانها متفاوت 
است.نویسنده کتاب و تاریخ آن معلوم نیست.
ظاهرا کتاب در نیمه دوم قرن 15 تدوین شده 
است،ولی تاریخ و وقایع داستانها قدیم تر است. 
این داستانها در آذربایجان و شرق آناطولی و 
است. شده  ساخته  تاریخی  وقایع  از  الهام  با 

منتها ریشه آنها تا آسیای میانه می رسد.

از نظر خصوصیات زبانی مربوط به زمانی 
ترکی  از  آذربایجانی  ترکی  هنوز  که  است 
آناطولی جدا نشده بود.یعنی،همانطور که در 
نوشته  اغوز  لهجه  به  شده  ذکر  کتاب  مقدمه 
شده است)کتاب دده قورقود علی السان طایفۀ 
آذری  ترکی  ویژگیهای  بیشتر  اغوزان(معهذا 

در مرحله تشکیل

را در خود حفظ کرده است.اسامی جاهائیکه 
آمده  داستانها  و  حوادث  وقوع  محل  بعنوان 
یا  گولی  الینجه،گویجه  )گنجه،بزدعه،قلعه 
به  مربوط  دربند(  و  گویجه،درشام  دریاچه 
شرقی  شهرهای  از  ولی  است  آذربایجان 
آناطولی )طرابزون،بایبورد و ماردین( هم بنام 
تواند  می  که  شده  یاد  کافر  همسایه  شهرهای 
اطالعات  نیز  حوادث  وقوع  تاریخ  درباره 

تقریبی بما بدهد.

با این ترتیب این وقایع مربوط به زمانی است 
که هنوز این شهرها از طرف ترکان سلجوقی 
)اغوزها( فتح نشده  و سکنه شان بدین اسالم 
درنیامده بودند،یعنی قرن 12 میالدی و یاقبل 
از آن.به نظر پروفسور و.و.بارتولد مستشرق 
معروف روسی که عمری را در تحقیق دده 
قورقود گذرانیده و همچنین پروفسور م.ارگین 
استاد ادبیات ترکی دانشگاه استانبول ،حوادث 

اصلی داستانها در آذربایجان رخ داده است.

از این اثر دو نسخه خطی یکی در کتابخانه 
درسدن آلمان و دیگری در کتابخانه واتیکان 
و  پیداشده  بعدا  واتیکان  است.نسخه  موجود 
عربی  حروف  به  دونسخه  است.هر  ناقص 
نوشته شده است.کتاب دده قورقود به زبانهای 
مختلف ترجمه و چاپ شده است.در ترکیه و 
به  هم  و  کتاب  عین  هم  آذربایجان  جمهوری 
حروف التین و سیریلیک به دفعات چاپ شده و 
مورد بررسی علمی دانشمندان اروپایی )دیتس 
و فیشر( و روسی )بارتولد( و ترکیه)اورخان 
)حمید  آذربایجان  و  ارگین(  شائق،محرم 
اراسلی،دمیرچی زاده،جمشیدوف(قرار گرفته 

است.

فقید  سهند)ب.قراچورلو(شاعر  ایران  در 
و  سروده  شعر  به  را  داستانها  آذربایجان 
آن را علی رغم ممنوعیت رژیم  اول  قسمت 
بنام سازیمین سوزو )سخن  پهلوی در دوجلد 
انقالب  از  است.بعد  کرده  من(چاپ  ساز 
کتاب دده قورقود با امالء امروزی از طرف 
م.ع.فرزانه چاپ شده و در مجله وارلیق نیز 
نوشته  قورقود  دده  درباره  مقاله  دو  اینجناب 
خلق  شفاهی  ادبیات  هیئت،  جواد  ام.)دکتر 

اذربایجان،وارلیق،تابستان 1360(

ترجمه فارسی دده قورقود نیز از ترجمه های 
انگلیسی و امریکایی به نامهای بابا قورقود و 
حماسه دده قورقود چاپ شده است)بابا قورقود 
و  دفتری  عزب  فریبا  ویس،ترجمه  ،جفریل 
سینا،تبریز  ابن  اکبری،نشر  حریری  محمد 
1355( و )انار،حماسه دده قورقود ، ترجمه 

ابراهیم دارابی ،نشر نوپا،تهران،1355(

و  اوست  نام  به  کتاب  این  که  قورقود  دده 
اخر هر  بوده و در  داستانها حاضر  در همه 
با  را  داستان  و  میشود  صحنه  وارد  داستان 
سخنان نغز و پند آمیز خود به پایان میرساند 
یکی از اوزان ها و در عین حال ریش سفید و 

دانا  و مصلحت اندیش قبیله اغوز است.

تپه  داستان  ترجمه   ، آلمانی  دانشمند   ، دیتس 
منتشر  آلمانی  به  )هیوالی یک چشم(را  گوز 
ساخته و آن را با اودیسه هومر مقایسه کرده و 
نظر داده است که هومر در سرودن اودیسه از 

این داستان کهن که بعدها در بخشی از کتاب 
دده قورقود جای گرفته بهره جسته یا دست کم 
از مضمون آن باخبر بوده است.در داستانهای 
با  همطراز  و  باال  منزلتی  زنان  قورقود  دده 
تک  خانواده  داستانها  این  دارند.در  مردان 
زوجی)مونوگام( است و یکی از راه و رسم 
انتخاب همسر هماورد بودن دختر و پسر در 
اسب سواری و تیر اندازی و و شمشیر زنی  

و کشتی  و جنگاوری است.

 90 حدود  در  قورقود  دده  دستوری  نظر  از 
درصد با زبان معاصر آذری مطابقت مینماید.
طول  در  ربط  و حروف  قیود  و  در ضمایر 
تغییرات  ،بعضی  تکاملی  سیر  سال  هشتصد 
بعضیها  و  متروک  است،بعضیها  آمده  پدید 
به  »بن«  میرود.مثال  بکار  عینا  هنوز  هم 
به  قاچان  »هانگی«،  به  ،«قانقو«  »من« 
»هاچان«،«اول« و »شول« به »او«)اغلب 
آثار  در  نیز   18 قرن  اواخر  تا  ها  واژه  این 
»ایله«،  به  »بیرله«  میرفت.(  بکار  شعرا 
»کیبی« به »کیمی« و »آوه ت«تبدیل به بلی 

)عربی( شده است.

در دده قورقود کلمات مترادف زیاد، و اغلب 
با هم بکار رفته است.در بعضی جاها کلمات 
لهجه  به  مربوط  ولی  ترکی  دو  هر  مترادف 
است.مانند«ائت،قیل=بکن«و مختلف  های 
«دئه،سؤیله،آییت،دگیل=بگو««اسن،ساغ=
»گئتمک،  طال«و   = سالم«،«قیزیل،آلتون 

آلپ، جالسون،  »ییگیت،  و  وارماق=رفتن« 
»یاقشی،   ، قهرمان«   = ن  اؤوره   ، ن  آره 
یاخشی ، ائیو ، ییک = خوب »  و »توی، 
دوگون=عروسی«  و نظایر این ها.در برخی 
موارد یکی از کلمات مترادف ترکی و دیگری 
رفته  بکار  هم  با  که  است  فارسی  یا  عربی 
اند مانند:آغیر و عزیز،یازی و یابان،اوچماق 
جنگ  و  ،ساواش  صراحی  و  بهشت،ایاق  و 

،تانری و هللا، و نظایر این ها.

این قبیل کلمات نشان می دهد که اوال زبان دده 
بلکه  نیست  اغوز  قبیله  خالص  زبان  قورقود 
امیخته ای از زبانهای قبایل اغوز و قبچاق و 
ترکان شرقی است،یعنی زبان ترکی آذری در 
مرحله تشکیل است و بکار بردن کلمات عربی 
و فارسی با کلمات مترادف ترکی نشانگر آن 
است که در این دوره کلمات عربی و فارسی 
تازه وارد زبان مردم شده و هنوز برای همه 
قابل فهم نبوده و لذا همراه با کلمات هم معنای 

ترکی بکار رفته است.

این قبیل کلمات که بیشتر از راه نفوذ دولتی 
و مذهبی و عرفان و ادبیات وارد ترکی شده 
بعد از مدتها جای کلمات ترکی را گرفته و در 

دوره های بعدی مستقال بکار رفته است.

از :دکتر جواد هیئت،سیری در تاریخ زبان و 
لهجه های ترکی،نشر پیکان

کتاب دده قورقود

بان محیط زیست  دیده   - قاالسی  ارک 
در  گذشته  روز  ابتکار  خانم  ایران: 
جلسه شورا شهر تهران گفت: بر اساس 
رتبه  بین المللی،  سازمان های  گزارش 
محیط زیست  عملکرد  حوزه  در  ایران 

در سال 2006، 53 بوده که این رتبه 
در سال 2008 به 67 و در سال 2010 

به 78 سقوط کرده است.  
، رییس  زاده  محمدی  آقای  امروز  اما 
ابلنا  به  ایران  زیست  محیط  سازمان 

در  ابتکار  توسط  که  اطالعاتی  گفته: 
غلط  است،  شده   ارائه  شهر  شورای 
گذشته  سال های  از  مقاطعی  در  است. 
آمار  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
به  را  خود  فعالیت های  اطالعات  و 
نکرده  منتقل  بین المللی  سازمان های 
که  شده  باعث  موضوع  همین  و  است 
با  رابطه  در  سازمان ها  این  اطالعات 
درست  ایران  محیط زیستی  وضعیت 

نباشد.  
باید  گوید:  می  زاده  محمدی  آقای 

حفاظت  سازمان  قبلی  روسای  از 
محیط زیست و از جمله خود خانم ابتکار 
سئوال کرد که چرا اطالعات الزم را 
من  نکرده اند.  منتقل  سازمان ها  این  به 
با  رابطه  در  بین المللی  آمارهای  این 
تائید  را  ایران  محیط زیست  وضعیت 
مناسبی  پیشرفت های  معتقدم  و  نمی کنم 
انجام شده  در زمینه حفظ محیط زیست 

و این تالش ها ادامه دارد.  
گفته  ابتکار  خانم  آنچه  بگویم  خواستم 
محیط  عملکرد  شاخص  از  برگرفته 

سال  دو  هر  که  بوده  کشورها  زیستی 
یکبار توسط دانشگاه یل تهیه می شود. 
مثل  هم  زاده  محمدی  آقای  اینکه  حاال 
را  حقیقت  دارند  عالقه  جوادی  خانم 
انکار کنند،  این مسئله دیگری است !! 

بررسی  برای  نیست  بد  اینکه  ضمن 
بر  و  دور  به  نگاهی  ایران  وضعیت 
خودمان بیاندازیم تا عمق فاجعه را پی 

ببریم .

تاراج محیط زیست تا به کی!!!! 
 رویارویی محمدی زاده با معصومه ابتکار
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شاهین  اوغلو،  محمد  كي ،  بیلیریك   هامي میز 
ناصرالدین  شاه ، قاجار سلسله سینین  دوردونجو 
ایلینین   ینجي    1247 كي ،  ایدي   شاهالریندان  
اوجا  بویلو،  تاریخ   سیندا  آلتي   آیي   صفر 
یاشار   17 و  دوغرولوب   تبریزده   قوجا  و 
دئدییمیز  تاپمیشدیر.  ال   عرفه سینه   شاهلیق  
)ذیقعده  ده    1264 شاه   ناصرالدین   كیمي ، 
رسمي  تهراندا  گونونده (  اونجو   23  ایي نین  
اونون  اوتوردو.  تختینه   شاهلیق    اوالراق  
 حاقیندا بو گونه  كیمي  اونالر كیتاب  و یوزلر 
بیرجه   یاشایشینین   دئمك   یازیلیب  كي ،  مقاله  
دا،  قالسا  قالمامیشدیر،  حیصه سي   قارانلیق  
چوخ  آز قالمیش دیر. ناصرالدین  شاه  49 ایل 
ایلینین   ایلینجي   اللینجي   سوردوكده ،   سلطنت  
هر  اوچون   كئچیرمك   طنطنه لي   سلطنتین  
گونلرینه   جشن   اوزون   و  یئري  بزه ندیریب  
حاضیرالیردي  كي ، كرمانلي  میرزه  رضانین  
الي  ایله  شاه  عبدالعظیم ده  گوهلل له نیب  و نهایت  
الین  دونیادان  اوزوب  و اوغلو مظفرالدین  شاه  
اونون  یئرینده  اوتوروب  و بیر ایل  د ن  سونرا 
شانلي  مشروطه  فرماني  همین  شاهین  الي  ایله 

 ایمضاالندي . 
شاهین  ناصرالدین   فیكیریمیزجه   بیزیم  
 یاشاییشینین  ان  قارانلیق  حیصه سي  اونون  ادبي  

اونون    قده ر  گونه   بو  شاید  چالیشماالري دیر. 
شاعیرلییندن  و پوئزیاسینا دایر ائله  بیر آغیز 
مطبوعات  دونیاسیندا  سوز-صحبت   یاندیران  
یوكسك  درجه ده   او  حالبوكي ،  گئتمه میشدیر. 
فارسجا- و  ایدي   مالیك   استعدادینا  شاعیرلیك  

توركجه  شعرلریندن  اورنك لر الده دیر.
اونون  :

رفتم  به  كربال به  سر قبر هر شهیدي  
دیدم  كه  تربت  شهدا مشك  و عنبر است  

پرسیدم  از كسي  سببش  را به  گریه  گفت  
كه  پایین  قبر حسین  )ع ( قبر اكبر است  

توره نلرینده  اوخونار.  یاس   ده   هله   شعري  
محمدي   حسن  گول   دیوانین   فارسجا  اونون  
چاپ  عرفه سینه  چاتدیرمیشدیر، الكین  توركجه  
شعرلریندن  بیرجه  بیت  ده  او شعر توپلوسونا 
نئچه   هله   .من   ائدیلمه میشدیر  داخیل   ایسه   نه  
ایل لر قاباق  بیر توركجه  شعر ایله  تانیش  ایدیم  
اونون  سویله یه نین   آمما  ائشیدمیشدیم .  و دئمك  

كیم  اولدوغون  بیلمزدیم . 
دونیاسینین  اویوندویو  تورك   سونراالر  داها 
یاس   محمدتقي  زهتابي نین   پروقسور  رحمتلي  
حاج   شاعیریمیز  مرثیه   قاییداركن   تورنیندن  
قسمین   بیر  همین  شعرین   حسین زاده   علي آقا 
منیم  اوچون  اوخویوب  و شعرلري  ناصرالدین  
حالالجالماق   ایشي   بو  من   بیلدي .  شاهدان  
اوچون  یئره  باش  ووردوم  آمما نتیجه  آالنمادیم . 
حاج   اوستاد  ادیبي   و  عالیمي   شهریمیزین   تا 
دانیشاندا  ایله  گوروشوب   هریسي نژاد  موسي  

ناصرالدین  شاهین  توركجه  شعرلریندن  خبر 
اوخویوب   شعري   منه  همین   اونالر  آلدیم . 
یازدیقالري   منیم  اوچون   سونرا  داها  و 
 ...« قئیدلري  اولموشدو:  بئله   مكتوبدا  بیر 
بو  رحمتلي ، مالعلي  روضه خوان  هریسي  
شعرلرین  نسبتیني  وئریب  مرحوم  ناصرالدین  
شاها. منبرده  هي  اوخوردو. قوالق  وسیله سیله  
حفظیمده دیر...«اوستاد  مرحومدان   او 
هریسي نین  سوزلرینه  قوت  بونو دا ارتیرماق  
تقدیم   آشاغیدا  كي ،  اولماز  یئرسیز  هئچ  ده  
ائده جه ییمیز شعرله ، اونجه  اوخودوغوموز 
سبك شناسي   سیرا  بیر  شعرین   فارسجا 

عالقه لري  و یاخین لیقالري  گورونور. هر حالدا 
بو سیز بو دا ناصرالدین  شاهین  بیر توركجه  
شعرلرین  ده   اولسون  باشقا  گون   نووحه سي . 

الده  ائده بیله ك . انشاءا...

قویدوم  قدم  امام  حسینین  رواقینا
دوشدوكونول  طواف  ائیله مك  اشتیاقینا

اوپدوم  حرم  حریمیني،  قبرین  قوجاقالدیم
 گوردوم  حسین  اصغرین  آلمیش  قوجاقینا

هرده ن  بوغازینین  یاراسیندان  قانین  سیلیر
هرده ن  قویور دوداغیني  عطشان  دوداقینا

قبر علي ّ اكبري  پایین  پاییده  
گوردوم  كي  قونچه  تك  آسیلیب گول  بوداقینا

دربان  او بارگاه ده  قبر حبیب  ایدي
یئتمیش  ایكي  غریب  شهیدین  رواقینا

هر قبر صاحبین  سوروشودوم  كي  كیمدي  بو؟

اخالص  ایله  قویام  اوزومو تا آیاقینا 
ناگاه  اوجالدي  حضرت  عباس  نعره سي

كاي  نابلد دخیل  زیارت  سیاقینا 
من  هر شهیدده ن  یاخینام  آغالیان  گوزه
سّقا اوالن  همیشه  گئده ر سو سوراقینا

گلیر.  نظره   ناقص   شعر  كیمي   گورندویو 
آنجاق ، هله لیك  بو قده ره  كفایت  لندیك  و شعره  
ائتدیك .  ثبت   كیمي   اولدوغو  ویرمادان   ال  
اوز  هریسي دن   اوستاد  سونوندا  یازیمیزین  
ادب   بیلدیره ره ك ،  منت دارلیغیمیزي   و  تشكر 
ناصرالدین  ائدیریك   رجاء  سئوه رلریمیزد ن  
 شاهین  باشقا توركجه  شعرلري  اللرینده  وارسا، 

ادبیاتیمیزال ماراقالنانالردان  اسیرگه مسینلر.

ناصرالدین  شاه ین  تورکجه شعرلریندن  
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ایكي  ایدي  یوخ  بیرگون  ایدي  وار  بیرگون 
مه شه  هم  قیزالر  بو   . ایدي  وار  قیز  گؤزل 
باتان  یانینداآي  نین  ائولري  گَزردیلرو  جوت 
آدیندا بیر باغ وار یدي . ایلین اون ایكي آیي 
اوردان دوم دورو بیر سو گئَچردي و اونالردا 
هردن سویا دوشوب چیَمردیلر. یایین ایسسي 
گون نري نین بیرینده ، بونالر سویونوب سویا 
دوشوب چیم مح همي ، قیزالردان بیري كي 
آدي هئیواْیدي قود جیلدینه دوشوب اوبیریسي 

ده قورخودان قاچیر. 
هئیوا دا ناچار اؤز یود یوواسیندان گئدیب داغ 
دا داش دا قالیركي گؤره باشینا نه گلیر. بیر 
اؤزونه  اوردا  و  دره  جهنم  آدي  واریدي  یئر 
بیر ماغارا تاپیر. بوقیزین " اوختاي " آدیندا 
بیر نیشانني سي واریدي كي حال قضییّه ني 
ائشیت َمح همي ، اوره یي دؤزمویوب دوشور 
یوال. آزگئدیر چوخ گئدیر آمما هئش بیر قوردا 
بیر  بیرگوني  چاتیر  نرین  راس المیر. گون 
َدرمانا و ایستیر گئجه ني اوردا قالسین كي در 

مانچي دئییر:
َبح  باجاني  قاپ  ني  گئجه  آمما  قال  قالیرسان 
آمانیمیز  لري  گئجه  نن  آلین  قورد  كي  باغال 
یوخ دي. قریبه بیرزا دي بیر نئچه قود واركي 
بو درمانین  یاتیلالر  گلیب  لري  هردن  گئجه 
دي  ایش  گئدیللر.   قویوب  سحري  داو  یانین 
سني  گیریب  ایچري  كي  گؤرورسن  گوژدي 
ده مني دیدیب پارتاخالل الر. رحمت تیح َددم 
بیر   ، بیر  ایلده  یوز  هر  الر  قود  ردي  دییه 
به  قودادار  اونو  سالیب  َدرینه  اؤزجیلد  قیزي 
یي نن ائولن دیَرللر. نئچه آي دي داكي  دئییل 

قیز قوردا دؤنوب   بیر  ده   لر قوردیك كندین 
گزیب  یئري  هر  تهر  بو  كي  دا  دارا  قود  و 
دوالنیلالر بلكه ده بو سؤز هئش یاالن َدیي. "

یي  دي  گیزلن  كي  هئیوادان  دئییم  سیزه  آمما 
بیردن  گؤزو   ، چیخاندا  یه  ائشي  دان  ماغارا 
دییه –  هئیوا  و گؤرور كي  اوختایا  ساتاشیر 
دییه اونو سسلیر. گؤرور قاباغینا چیخسا اوخو 
قویوب یایا اونو اؤلدوره َجح و ناچار لیخ دان 
َقَدرگودوركي گؤرور درمانا گیریر.  او  اونو 
بادال ایچري گیریب بیر  هئیوا دا اوننان دال 

بوجاخ دا گیزله نیري. 
گئجه اولور و قود الرین اوووولتوسو هریئري 
ییب  یاتمي  دن  فیكیر  دا  اوختاي  گؤتورور. 
قاپ باجاني چكیب باغالسا دا گینه تیركمانین 
حاضیرا قویوب گؤزون تیكیر قاپي یا . آمما 
قاپیني  یوگوروب  بیري  الردان  قود  بوهاندا 
سیندیرماق همي ، هئیوا كي قود قیلیغین دایدي 
یوگورور او قوردون اوستونه و اونو دیدیب 
یاراالركن ، اؤزو ده یاراالنیر و َبدنین نن هر 
قان آخدیخجا ، باال – باال چؤنور اؤز قیلیغینا 
جانین  اونون  كي  گؤرور  بیردن  اوختاي  و 
قورتاران ائله هئیوایمیش. یارالي قود قویوب 
قاچینجا ، درمانچي نین دا خبري اولوب گلینجه 
حال احوالي آنني ییب و اوختایینان باهم هئیوا 
تامام  گون  نئچه  قویوب  مرهم  یاراسینا  نین 
اونناري قوناغ ائلیر. ایكي عاشیق معشوق دا 

بیر بیر لرینه چاتینجا درمانچي دئییر: 
" هر هارا گئت َسز گئدین آمما بیر قوردیك 
سیزدن  ایندي  بال  خطا   . دؤنمویون  كندینه 
دییه  ددم  اولماز.  دئَمح  صاباحي  ساویشسادا 
اؤزلري  قودالر   ، ده  كندین  قوردیح  ردي 
گؤروشمه سه ده ، روح الري هم مه شه اوردا 
ائلین الپ  دیالر. اوننار هر یور ایل دن بیر 
سئچه  گلین  یه  به  قوددار   ، ني  قیزي  گؤزل 
ـْلَر. یقین كي  هئیوا دان گؤزلي، او كت ده  ل

هله یوخ دي.  "  
مهریبان  ني  درمانچي   ، دا  اوختاي  هئیوانان 
سین  بوله  ده  نین  سین  قوجا  اونون  گؤروب 
َتح قویمولالر و ائله اوردا ائوله نیب اوردا دا 

قالیلالر.   
  --------------

* بو ناغیلي رحمتلي آنام دییه رك اونون سسي 
نن ضبط اولوب ساخالني لیب دي. ) روایت 
یئري : خوي – 9/ 10/ 52 – مكتوب الشما 
تاریخي  89/3/18** آرتیرماق الریم دیركي 
خوي دا " قوردیك " آدیندا ایكي كند و" اَورین 
بیر  دئییلَن   " دره  جهنم   " چاتمامیش  "داغینا 

منطقه ده واردي .(

قوددار به یي نین گلیني
 آذربایجان ناغیل الري ) خوي روایتي (

ائشیدیب یازان : علیرضا ذیحق

کنده گیردیک. پیالن گؤتورمه)نقشه برداری( 
آراج الریمیزی آرابا دان یئن دیره رک، هله لیک 
بیتؤو  کندین  ایشیمیز  یئرلشدیک.  مچیدده 
کندین  ایدی.  عیبارت  گؤتورمک دن  پیالنین 
اوتاق الریندا  مچیدین  و  دام الریندا  اوچوق 
بو  ائکیپ  بیر  هئچ  گؤره،  لره  جین  یاشایان 

کنده گلمه  یی بوینونا گؤتورموردو.

کیشی لری  و  اوغالن  گنج  بوتون  کندین 
چیخیب  اؤترو  قازانماق دان  پارا  تاپیب  ایش 
گئتمیشدی لر. اونا گؤره کند ده یالنیز قادین الر 

و قیزالر گؤزه دییردی.

سحر چاغ الری تپه نین باشین دان بوتون کندی 
قیزالر  قاتالنمیش  قورشاق دان  گؤروردوک. 
سپلنیب،  کنده  کیمی  مینجیق الر  آلوان  آل 
سوپورردی لر.  کوچه لرینی  حیه ت لریله 
یئدیک دن سونرا  آلتی  قلیان  گلین لر  قیزالر و 
یاپاردی الر.  چؤرک  گئدیب  خانایا  تن دیر 
باش الرینی  آچیب  لئچک لرینی  آرادا  بو 
کیمی  تارالسی  سونبول  ساری  بولالیا راق، 
بارماق الریال  کوله یین  ساچ الرینی،  اوالن 

دارایاردی الر.

آدام الری  ائو  گیرنده  حیه تینه  ائوین  هر 
دوداق الریندا گولوش و گؤزلرینده یالواریش، 
یئمک  بیزه؛  آچاردی الر  سورفا الرینی 

سورفا الرینی و اوره ک سورفا الرینی! :

گونده-گونده  قایا"نی  "قیزیل  بو  بیزیم  باال   -
آپاردی الر،  قاالقالییب  ماشین الرا  تاالییب، 

دای قایا دا قایا لیق قالماییب!

بیزه  اوغالن،  بیر  آدلی  حیدر  یاش لی   15
هونولرین  گتیرردی.  قاتیق  چاغی الر  ناهار 
دئشیک  دلیک  اولسون،  ساغ  دیمدیک لری 
دده  دام الری  چوخ لو  کندین  بوردا؛  اولدوق 
یان دیریردی، اوچوق دام الرا دیرماشیب ائنمک 
گونشین  ایدی.  اویناماق  مره-مره  اؤلومله 
ایستی سی باشیمیزا سونگو کیمی باتیردی و تر 
دیمدیک لی  آخیردی.  شیریلتیال  اوستوموزدن 
پاچایا  کلله  بیر  باشیم  اولماسایدی،  بؤرکوم 
آرخاسینا  بولودون  گونش  ایدی.  چئوریلمه لی 

گئدنده فیشدیریق چاالردیق..

و  اسیر  کولک  یاتمیشیق.  ده  مچید  گئجه دیر؛ 
آغاج الرین یارپاق الرینی داراییر. یارپاق الرین 
کولکله سئویشمه سی نین سسی، دنیز قییی سیندا 
سسینه  اؤپوشمه سی نین  قایا الرال  دالغا الرین 
بؤجوک لر  آخشام دیر.  بیر  غریبه  بنزییر. 
سس لرله  سیراالنمیش  لر  ایت  و  جیریلداییر 

هورورلر.

اؤنونده  پئنجره نین  چاغی دیر.  یاتماق 
بو  اوزانمیشیق.  کیمی  مئییت  اوچوموزده 
فیکیرلشیرم.  اوالی الرا  وئرمیش  باش  گون 
دئمیردی.  دوز  اوزونه  هئچ  گون  بو  ایشلر 
رئفلئکتورو)نقشه گؤتورمه وسیله سی( توتاندا 
و  ازیلدی  قولوم  تؤکولدو،  اوستومه  دووار 
دایاندیردیق..  تئز  ایشی  سیندی.  رئفلئکتور 
کامئرانی تپه دن ائندیرنده اوچ قیچین)کامئرانین 

سئ پایه سی( بیر قیچیدا سیندی...

بلکه  گلمیر؟!  دوز  ایشلریمیز  گون  بو  ندن 
ناهار چاغی  گؤرن  اینجیتمیشیک!  لری  جین 
دویو سوزنده بیسمیلاله دئمه میشیک!؟ و جینین 
و  تؤکولوب  سو  ایستی  اوستونه  باالسی نین 
اینجیده جک لر  بیزی  لر  بو گئجه جین  یانیب! 
قورخو  می؟  قورخودا جاق الر  بیزی  می؟ 
گؤوده میزی بورویه رک اوره ییمیزه چؤکوب. 
بیر یان دان ایشیغیمیز، بیر یان دان دا سویوموز 

کسیلیب. تووالئته ده گئده بیلمیریک!

و  اوست-اوسته  قویموشوق  گؤزلریمیزی 
یاواش-یاواش اویوماق ایسته ییریک.

گؤرونتولر  قورخونج  خولیا الریمدا 
یارانماقدا دیر. اوزوم تاوانا باخا راق اوزانمیشام 
یئرین ایچینده و موطلق قارانلیقدا هئچ بیر شئیی 
اوزومه  لر  جین  قورخورام  بیلمیرم.  گؤره 
یاپیشیب  آیاقالریمدان   و  وورا الر  یوموروق 
قارانلیقدا مچیدین 4 چئوره سینده سوروتله ییب 
دووارا زادا چیرپا الر و باشالریندان  سالالنمیش 
قارا پارچانین آراسیندان، آل بویا لی گؤزلری 
قان دامان  بیرین الریال و  ایله، توستو چیخان 
بوغا-بوغا  یاپیشیب  بوغازیم دان  دیش لریله، 
خیرتدکله ییب، گؤیه قالدیریب، بیر سئرچه نین 
بیردن  اوزه لر.  باشیمی  کیمی  اوزن  باشینی 
کابوس الریم  گلیر.  سسی  تاققیلداماق  بیره 
طرف لی  ایکی  ایچینده،  آرابا  بیر  سانکی 
و  سورور  اوستونده   200 یولو،  اوچوروم لو 
تاققیلتینی ائشیده رک آیاق الر ساخالجا باسیلیر. 
ساخالج ایزلری نین سسی شیکنجه آلتیندا اؤلن 
دیسکینیرم،  بنزییر.  قیشقیرتی سینا  قیزین  بیر 
اوجسوز بوجاق سیز بیر قویویا دوشن کیمی، 
یاخیلماق  کیمی  خمیر  دییب  دیبینه  قویونون 
اوره ییمی  دیسکیندیریب  آن  هر  تهلوکه سی، 
چای خانانین  توروق؛  تاق-توق،  اوزور. 
ههه...!  تاققیلداییر.  آچیشقاسی  قاپی سی 
گؤرن  اؤلدوره لر.  بیزی  گلیرلر  باشالدی الر 
مچیدین  سویا جاق الر!  نئجه  دریمیزی  بیزیم 
یؤن دن  هر  و  وورولور  داش  دووارالرینا 
سسی گلیر. نئچه ایل بون دان اؤنجه ائشیتدیگیم 

اوالی یادیما دوشور؛

باش  کنددن  بیر  اوجقار  ایتیریب  "یولونو 
مچیدده  گئجه نی  یولچو،  بیر  چیخارتمیش 
یاتماق ایسته میشه دی. دئمیش لر آنجاق ییه سیز 
اویوب دور.  ایچینده مچیدده  تابوتون  اؤلو  بیر 
قوناق  و  بیلرسنمی؟  یاتا  بیرگه  اونونال 
اورتا  گئجه نین  یاتیر.  مچیدده  ائده رک  قبول 
چاغ الریندا تابوت اودالنیر و اؤلو اودالندیغی 
آیاغا قالخیب، گوله_ یئرده تابوتون ایچین دن 

گوله قوناغا ساری گلیر."

تابوتا  گؤزلریم  دوشه رک  یادیما  خاطره  بو 
ساتاشیر. تابوتون تاخاتاسی دبه ریر، آنسیزین 
سس کسیلیر. چای خانانین قاپی سی جیریلداییب 
پنجره سی آچیلیب باغالنیر؛ قاب قاشیق الر سسه 
گلیر. بیر آن، بؤیرومده اوزانان یولداش الریمین 
باش الرینی کسیلمیش و سینه لری نین اوستونه 
الیمی  قاشینیر.  بوینوم  دویورام.  قویولموش 
دیری  و  اووخاالیام  بوینومو  آپاریرام 
نفسی  یولداش الریمین  دوشونه م.  اولدوغومو 
چیخمیر. آیاق الریم پتی دن چؤلده دیر. باشیمی 
باستیریرام و قیچ الریمی دیزیم دن قوجاقالییب 
ساری  منه  یاواش-یاواش  ییغیرام.  قارنیما 

سوزولن آددیم الرین سسی قوالغیما دوشور. 
اوره ک  سس  یاخینالشدیقدا،  منه  آددیم الر 
آددیم  دوشور.  اوسته  اوست  دؤیونتولریمله 
تاپ-تاپ،  دؤیونتوسو،  اوره ک  الرین سسی، 
دوم-دوم، تاپ-تاپ، دوم-دوم. ائله دوشونورم 
مله فه  اوزلرینده  اؤلوسو،  یولداش الریمین 
مچیدین  کیمی  تاختا  یاواش  یاواش  اوال راق، 
گلیر  سسی  شیکنجه  قالخیر.  ساری  تاوانینا 
اینیلده ییر سانکی.  و بیر کیمسه لر آغری دان 
قارانلیقدا هئچ بیر شئیی گؤره بیلمیرم. گؤزلریم 
آچیق دیر و هر آن قورخونج و دهشت لی بیر 
یاش  گؤروره م.  یاپیشمیش  اوزومه  قیافه نی 
دامارین دان  بوینومون  و  دویا راق  نفس لرینی 
دیشله ییب قانیمی سومورا راق. آنسیزین الم لر 
یوخسا  اؤلموشم  بیلمیرم  تؤکولور.  اوستومه 

دیرییم، یوخسا یوخودا!؟
ناهار چاغی دیر. ایشدن قاییتمیشیق و مچیدده 
حیدرده  اوغلو  قونشونون  راهالییریق،  ناهار 

مچیدده دیر. دئییر:
هئچ بیلیرسینیز گئجه نه اوالی باش وئریب؟ 
اورتا  مچیدین  گلمیشمیش لر  لیلر  تپه"  "قیزیل 
دیه رلی  یازینتی لی  اوالن  آلتیندا  سوتونونون 
داشی سؤکوب آپارا الر. آخی بیلیرسینیز؟ چوخ 
تیکیلدیکده  مچید  اؤنجه،  بون دان  زامان الر 
باساماق الرین)پیلله لرین( بؤیرونده، دیرلی بیر 
لیلر  تپه"  "قیزیل  گیزلنیلیب،  یاپیت  تاریخسل 
اوغورلوغا  آخشام الر  و  یوخسولدوالر  چوخ 

چیخارالر....!

جین لر
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همراه با 
هنرمندان 
آذربایجانی

خواننده ای که با ایفاهای بدیع هنری خود روح 
تازه ای به تصنیفها ، ترانه های فولکولوریک 
از  که  جدیدی  ملودیهای  همچنین   ، دهد  می 
با خالقیت  میشود  نوشته  ها  طرف موزیسین 
خود تحسین همگان را برمی انگیزد ، صمد 
رحیم زاده در سال 1332 در شهر تبریز در 
سال  از   ، گشود  دنیا  به  دوه چی چشم  محله 
1348 با رادیو تبریز همکاری خود را شروع 
اجراهای   . دارد  ادامه  نیز  االن  تا  و  کرده 
صحنه ای ، اجراهای استودیوای همواره از 

مهارتهای این خواننده گرانقدر می باشد.
مناسبتهای  به  ها  ترانه  و  سرودها  اجرای 
مختلف اجتماعی از کارهای فراموش ناشدنی 
ملودی  باشد.ایفای  می  صدا  خوش  خواننده 
شانلی امام با شعر بولوت قاراچورلو )سهند( 
با آهنگ سازی استاد سلیمی ، خرمشهریم به 
لیریک  های  ترانه  و  آزادی خرمشهر  خاطر 
از  ماندگار  اثر  صدها  و  عینالی   ، آنا  دین 
ای  صحنه  کارهای  باشد.  می  وی  اجراهای 
ویژگیهای  از  خارج  و  داخل  در  نیز  استاد 

خاصی برخوردار است.
اجراهای مکرر در شهرهای باکو ، استانبول 
و دیگر شهرهای اروپایی گواه توانمندی این 

خواننده خوش ذوق و خوش صدا می باشد.
شخصیت هنری این هنرمند گرامی محبوبیت 
کتاب  .)در  است  کرده  دوچندان  را  ایشان 
مفصلی  شرح  آذربایجان  موسیقی  هنرمندان 
از فعالیت های ایشان در اختیار عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت(.

صمد رحیم زاده خواننده نام آشنا

در سال 1358 در روستای ینگی جه از توابع 
کودکی  دوران  همان  از   ، آمد  دنیا  به  نمین 
ذوق هنری خود را بروز داده و به موسیقی 

بخصوص آواز پرداخت.
از سال 1370 فعالیت های رسمی خود را با 
شرکت در کنسرتها و جشنهای مردمی شروع 

کرد و تا به امروز ادامه می دهد.
خود  همکاری   1384 سال  از  اخالقی  اکبر 

را با گروه موسیقی دان اولدوزو که در شهر 
ایفاهای  و  داده  ادامه  کند  می  فعالیت  تهران 
استقبال بی نظیر  اکبر اخالقی همواره مورد 
اکبر  است  ذکر  به  باشد.الزم  می  مخاطبین 
همچنین  و  واال  هنر  داشتن  دلیل  به  اخالقی 
شخصیت هنری بسیار واال محبوبیت خاصی 

در بین آذربایجانیها دارا می باشد.

اکبر اخالقی خواننده خالق و خوش صدای آذربایجانی

1320 ) 1942( نجو ایلده تبریز شهرینده دونیایا 
ائدرکن  دوام  تحصیالتینی  اؤز  آچمیش  گؤز 
گؤستریب  ماراق  ده  سینه  موسیقی  آذربایجان 
و  مشغول  ایله  ایشی  لیک  دمیرچی  سونراالر 
اینسان  بیر چالیشقان  ایللریندن  چالیشیب . گنج 
اولوب و ایشلرینده چوخ نائیلییت لره ال تاپیب.

آذربایجان موسیقی سینه اولدوغو ماراق اوچون 
سازالرینین  آذربایجان   ، باشالییب  اوخوماقال 
ایچینده تاری سئچیب و اؤیرنمه یه باشالییب ، 
او چتین ایللرده بو بؤیوک بیر وظیفه کیمی هر 

بیر آذربایجانلی یا تکلیف ساییلیردی.
محمود  اوستاد  اؤنجه  اؤچون  اؤیرنمک  او 
دن  سلیمی  علی  استاد  سونراالر  شاطریاندان 
فایداالنیب . زامان سوروجونده موغام موسیقی 
سین اؤره نرکن بو ساحه ده ده یوکسک موقعیت 
لر قازانیب همان ایللردن بیر قایغی کش موعللیم 
کیمی اؤیرتمه یه باشالییب تبریز و آذربایجانین 
موغام  اونون  چوخالری  شهرلرینده  باشقا 
ماهر  لردن  اؤیرنجی  بو  اولوب  سی  اؤیرنجی 
ایفاچی الر عرصیه آیاق قویوب کی اونالرین 
هامیسی اوستاد حسن دمیرچی نین زحمتلرینین 

ثمره سی دیر.
سونرا  اینقیالبدان  نین  دمیرچی  حسن  اوستاد 
اینکیشافیندان  سینین  سی  موسیقی  آذربایجان 
حسن  اوستاد   . اولوب  نقشی  بؤیوک  تبلیغینده 
چی  موسیقی  صداقتلی  و  متین  اؤز  دمیرچی 
الرین  آذربایجانلی  بوتون  گؤره  اولدوغونا 

حؤرمتینی قازانیب .
آدیندا  آذربایجان  شهرینده  تبریز  ایسه  ایندی 

آموزشگاهی ایداره ائدیر و چالیشیر.

اوستاد  کیتابیندا(  لر  چی  موسیقی  *)آذربایجان 
حسن دمیرچی حاقیندا.

آذربایجان آدینا موسیقي آموزشگاهي
بو آموزشگاه تملي 1360 نجي ایلده غیر رسمي 
ایله  قورولماسي  كالسالرینین  موغام  اولالراق 
قولیولموش دور. اون ایل بئله جه دوام ائتدیكده ن 
سْونرا 1370 نجي ایلده رسمي مجویز ایله ایشه 
و  سازالرینین  موشیقي  آذربایجان  و  باشالییب 
ایره لییه  ایله  اؤیره تیمي  موغامالرین  هابئله 
دوغرو آددیمالمیشدیر. آنجاق 15 ایل اوغورلو 
باطیل  مجویز  سوانرا،  سوردوكدن  حیات 
اْولموشدور. بئله بیر یاراماز ایشین نده ني قاییدیر 
1385 نجي ایلین بیر خردادین اعتراضینا كي 
دئییلیردي 0آذربایجان مللتي چكنمز بو ظلّتي(. 
بئله لیكله آموزشگاه باغالنسادا موسیقي قوروپو 

اؤز ایشینه دوام
اوتري  چیخیشالرینا  قروپون  بو  وئرمكده دیر. 

بئله  شهرلر  ائدیلمیش  چیخش  باخیش دا  بیر 
تبریز،  چیخیشالر  سایلي  چوخ  سیراالنیر. 
اورمیه، تهران، زنگان، آذرشهر، میانا، آمول 
و آز سایلي چیخیشالر شیراز، همدان، مشهد، 
مشگین،  اردبیل،  رشت،  كرمان،  ایصفهان، 
)نقده(،  سولدوز  )میانداب(،  قوشاچاي  قزوین، 
ساوا،  سنندج،  كرج،  آستارا،  قاالسي،  بابك 
ماماغان،  سردري،  خوي،  مراغا،  ملكان، 

خالخال.
شهري،  ده ده  حسن  استانبول،  آنكارا،  باكي، 
سوئد ، استكهلم، یوتوبورو، مالمو، لین شوپین 
هانوفر  برلین،  آلمان  اْوسلْو،  نروژ  شهري، 

شهري.

كیتابالر:
 13793 كیتابي  موغامالري  آذربایجان   –  1
آذربایجان  كیتادا  بو  یاییلمیش.  دا  تیراژ  مین 
موغامالرینین درسلیگي و موغامالرین آدالري 
یئر  اؤنملي  موضوعالر  اولالن  اوزه رینده 

توتور.
2 – اذربایجان سئچیلمیش ماهنیالرري 1386 
موغامالر  و  یاییلمیش  ده  جیلد   5 ایلده  نجي 
اْوموشدور.  چاپ  آیري   – آیري  اوزه رینده 
میثال اوچون اؤیود )شور( موغامي بیر كیتاب، 

یوروش )چارگاه( ماهنیالري بیر كیتاب و ...
3 – سهندیه موسیقیث نوتالریندا كیتابي 1372 
سهند  شاعیر  كیتاب  بو  یاییلمیشدیر.  ایلده  نجي 
بسته لنمیش  سؤزلرینه  شهریارین  اوستاد  ایله 
نولتالري  و  سؤزلري  اثرینین  موسیقي 
اوچون  سهند  و  شهریار  ائله جه ده  وئریلمیش، 

اثر یارادانالردان سؤز آچیلمیشدیر.

موسیقي یارادیجیلیغي
چاپ اوچون حاضیرالنمیش ماهنیالر و بؤیوك 
ژانریندا  اوپئرا  جومله دن  اْو  اثرلر  حجیملي 
سایاقدا  دئییشمه  و  اثري  مشروطه  یازیلمیش 

یازیلمیش سهندیه اثري.

اؤدوللر )جایزه(
1 – 1374 دونجو ایلده تهران یاریشالریندا بو 

قوروپ اوچ قیزیل اؤدوله یارارلي گؤروندو.
رادیو  آرا  اوستانالر  ایلده  نجو   1379  –  2
قیزیل  اوچ  اثري  یاریشالردا سهندیه  تلویزیون 

اؤدوله یارارلي گؤروندو.
یا دوز چؤرك  اْوغلوم  ایلده  نجي   1380 – 3
تلویزیون  رادیو  آرا  اوستانالر  ماهنیسي 

یاریشالریندا ایكي قیزیل اؤدول آلمیشدیر

محمد حسن هرگلی)دمیرچی( حبیب اوغلی
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هاشم بناپور

آخوند  فرزند  رشدیه  حسن  میرزا  حاجى 
مالمهدى تبریزى در پنجم رمضان 1267 ق 
در تبریز زاده شد. وى كه »ابتدا در تبریز و 
سپس در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه مدرسه 
ابتدایى به سبك جدید در سنه 1315 قمرى در 
طهران تأسیس نمود و چون كلمه رشدیه در 
اصطالح عثمانیان آن وقت به معنى مدرسه 
ابتدایى بوده است، لهذا مرحوم حاجى میرزا 

حسن به این اسم معروف شد.«)]1[]( 

او را به حق پیر معارف و پدر مدرسه نوین 
لقب داده اند. رشدیه در پنج سالگى به مكتب 
خانه رفت و در آنجا بر همه شاگردان برترى 
سواد  پایه  چه  تا  دار  مكتب  »شیخ  یافت. 
اما بسیار بى رحم بود  داشت خدا مى داند. 
و طفالن را سخت مى آزرد و بى محابا مى 
بیچاره  شاگرد  كه  بود،  دریافته  رشدیه  زد. 
نتوانسته  آخوند  یا  است  نفهمیده  را  درس 
است بفهماند، جوش بچه ها را مى خورد و 
حقیقتش این است كه این آخوند راه یاد دادن 
را به دست نیاورده است تا طفل را رهبرى 
كند. از این رو، شاگرد و آخوند هر دو در 
عذاب بودند و بچه ها به زور رونویسى بى 
حفظ  و  فراوان  مداومت  و  تمرین  و  حساب 
خواندن  توفیق  مدتها  از  بعد  كلمات،  نقش 
موضوع  این  كردند.  مى  پیدا  را  نوشتن  و 
كرده،  جلب  را  رشدیه  توجه  اول  همان  از 
دریافت كه همه عیبها از اصول تعلیم یا بدى 
راه آموزش است. در رفع این نقیضه آنچه 
به نظرش مى رسید و به فكرش مى آمد عمل 
مى كرد و سخت مى كوشید اما تنها استعداد 
آزمایشهاى  و  تجربه  نبود  كافى  خدادادى 

فراوان الزم داشت...«)]2[]( 

به هر تقدیر، حاج میرزا حسن صرف و نحو 
را پیش پدرش آموخت، اما كتاب هاى الفیه، 
صمدیه، انموذج و صاف و حتى علم فقه را 
گرفت.  فرا  آن عصر  فضالى  و  علما  پیش 
حبل  هاى  روزنامه  با  حسن  میرزا  آشنایى 
المتین، اختر و ثریا تأثیر بسزایى در افكار 
او گذاشت. چنان كه در كفایة التعلیم در این 
باب مى نویسد كه روزنامه ثریا بسى تاریكى 
در  ق،  سال 1298  در  كرد.  روشن  را  ها 

و  پرداخت  تحصیل  به  بیروت  دارالمعلمین 
آموخت.  را  الفبا  آموزش  جدید  هاى  شیوه 
دو سال سرگرم این كار بود، در اوایل سال 
ایران شد.  وارد  استانبول  از راه  1300 ق 
اوضاع آشفته آن ایام سبب شد كه به ایروان 
آنجا به یارى حاج آخوند برادر  برود و در 
را  مدرسه  اولین  ایرانیان  براى  مادریش 
تأسیس كرد. رشدیه كه زبان فرانسه را در 
همیارى  با  ایروان  در  بود،  آموخته  بیروت 
درس  نوبنیاد  مكتب  این  در  اوف«  »تقى 
از  قاجار  شاه  ناصرالدین  كه  زمانى  داد. 
ایروان پس  سفر فرنگستان برمى گشت در 
انحالل  دستور  رشدیه  مدرسه  از  بازدید  از 
مدرسه و توقیف اثاثیه آن را داد. شمس الدین 
رشدیه در باب این واقعه چنین مى نویسد:... 
روزهاى چندى گذشت تا شاه به تهران رسید. 
رشدیه هم مرخص شده به ایروان بازگشت. 
چه ایروانى؟ مدرسه منحل، اثاثیه توقیف، دِر 
موم  و  مهر  ایران  كارگذار  مهر  به  مدرسه 
شده بود. ناچار رشدیه ترك ایروان كرده به 

ایران آمد.)]3[][( 

رشدیه پس از ورود به ایران مقدمات تأسیس 
آورد.  فراهم  تبریز  در  را  رشدیه  مدرسه 
كه  كرد  مى  كار  موفقیت  با  مدرسه  این  در 
دستور  السادات  رئیس  امتحان  روز  فرداى 
تكفیر  را  رشدیه  و  صادر  را  مدرسه  بستن 
كرد. رشدیه شبانه به مشهد گریخت و شش 
السادات  ماه بعد، یعنى پس از مرگ رئیس 
مذهبان  قشرى  مخالفت  بازگشت.  تبریز  به 
و خشك اندیشان و متشرعان بارها و بارها 
سبب شد كه وى به مشهد فرار كند. دشمنى 
اتابك و انحالل انجمن امناى مدرسه رشدیه 
و نیز خصومت عین الدوله با رشدیه و تبعید 
دیگر سوانح مهم زندگانى  از  به كالت  وى 
وى به شمار مى آید. انتشار روزنامه مكتب 
و روزنامه طهران، همكارى وى با روزنامه 
غیرت كه از سوى انجمن سّرى بر ضد امین 
حاج  حمایت  نیز  و  شد  مى  منتشر  السلطان 
بر  باید  هم  را  او  از  آبادى  نجم  هادى  شیخ 

حوادث و فعالیتهاى وى بیفزاییم. 

كال  و  بالغت  و  فصاحت  اصول  رشدیه 

علم و ادب را به شیوه جدیدى تعلیم مى داد 
ها  خانه  مكتب  شیوه  و  سبك  به  اعتنایى  و 
نداشت. در باب نوآورى هاى وى در قلمرو 
تعلیم و تربیت مى توان به موارد ذیل اشاره 
كرد: الف( دگرگونى در شیوه آموزشى ب( 
هاى  برنامه  تنظیم  ج(  محتوا  در  دگرگونى 
درسى ج( امتحان یا ارزشیابى تحصیلى د( 

تنظیم نظامنامه.)]4[[( 

اند  عبارت  كه  رشدیه  آثار  ماند  مى  اما  و 
از: 1( بدایة التعلیم 2( صد درس اعلى 3( 
نهایة   )5 التعلیم  كفایة   )4 ابتدایى  شرعیات 
التعلیم )نحو فارسى( 6( صرف فارسى 7( 
اخالف   )9 البنات  تأدیب   )8 البنات  تربیت 
)6 جلد( 10( اصول عقاید 11( هدایة التعلیم 
) ذهنى(13  )حساب  الصبیان  تبصرة   )12

لقمان)  15(امثال  ترکی  14(اشعار  دیلی  آنا 
به  زبان  ترک  کودکان  برای  درسی  کتاب 

زبان ترکی (

آذر   21 با  برابر  ق  سال 1363  به  رشدیه 
ماه 1323 ش، در قم دیده از جهان فروبست 
و در قبرستان حاج شیخ عبدالكریم به خاك 

سپرده شد. 

اما در باب این نامه، از قراین پیداست كه وى 
آن را به احمد شاه نوشته است. مكتوب حاضر 
گویاتر از آن است كه بتوان بر آن شرح و 
تفسیرى نگاشت. درست است كه رشدیه این 
آن را  اما  نوشته است،  احمدشاه  به  نامه را 
مى توان زبان حال كسانى دانست كه همواره 
در راه شكوفایى فرهنگ و استقرار عدالت 
داده  انجام  سنجشگرانه  حركتهاى  اجتماعى 
آنان همیشه در مظان خطرهاى  اند. اگرچه 
هولناك بوده اند، اما فى الواقع به قول یكى 
از نویسندگان، آنان هنرمندانى واقعى اند كه 
هرگز نمى كوشند تا عكس برگردانى مبتذل 
بلكه  دهند،  قرار  ما  روى  فرا  را  حیات  از 
جهد مى كنند تا چنان چشم اندازى از آن در 
از خود واقعیت  اختیار ما بگذارند كه حتى 
حیات هم پربارتر و زنده تر و واقعى تر باشد 

و اما متن نامه: 

بسم هللّا الرحمن الرحیم 

مورخه 24 رمضان 1329 

نبینا  على  الصلوة  و  العالمین  رب  الحمدهللا 
اعدائهم  على  لعنتُه  و  الطاهرین  واله  محمد 

اجمعین 

فبعد. اعوذ باهلّل من الشیطان الرجیم 

تشآء  من  الملك  توتى  الملك  مالك  اللهم  »قل 
تعّز من تشاُء و  ن تشآء و  الملك ممَّ تنزع  َو 
اِنٌك على كل شى  الخیر  بیدٌك  تشآُء  َمُن  تُذلُّ 

قدیٌر«)]5[( 

ثم البعد به حضور همایون اقدس معروض مى 
دارد، اوقاتى كه زبانم به مّداحى آن حضرت 
آن  تقدیس ساحت مقدس  بوده است، در  باز 
حضرت جاى تكذیبى براى خود باقى نگذاشته 
را  خود  كرده  تعدیل  بتوانم  وقت  یك  كه  ام 
جرح نمایم. لهذا عرض مى كنم كه این ملت 
فقط  ندارد،  برادر خواندگى  هیچ سلطانى  با 
تشنه عدلند. حضرت همایونى طورى مدارا 
با اخیار و معامله با اشرار فرمایند كه مردم 
گمشده خود را جز در آن درگاه نیابند و ما 
سنخ بشر هر قدر بخواهیم افكار خود را در 
جاده عدل و اعتدال حركت داده از پیش خود 
تمییز عدل و ظلم بدهیم بسا مى شود كه عین 
ظلم را عدل مى نامیم و عین عدل را ظلم. 
آن  با  كه  است  الزم  مقیاسى  و  میزان  پس 
مقایسه مى توانیم خود را از همه نوع خطا و 
لغزش نگه داریم و آن میزان »مستقیم و آن 
قسطاس«)]6[( قویم جز شرع شریف نبوى 

نیست و بهتر مى دانید كه سلوك در این 
مسلك به غیر از قدم زهد و تقوا كار هر قدم 
نیست، پس خدا را به حفظ شما و شما را به 
حفظ آمین خدا دعوت نموده، عریضه ام را 
و  هللّا  و رحمة  علیكم  والسالم  كنم.  مى  ختم 
افشاند.  مى  دعاى  تخم  جوكار  سید  بركاته. 

محل امضاء 

معاصرین«  »وفیات  قزوینى  محمد   .]1[
مجله یادگار، س سوم، ش دهم، ص ۶ ــ ۵

]2[. شمس الدین رشدیه، سوانح عمر، تهران، 
نشر تاریخ ایران، 13۶2، ص 1۶.

]3[. سوانح عمر، ص 2۵
]۴[. ر ك. اقبال قاسمى، پویا، مدارس جدید 
در دوره قاجاریه، بانیان و پیشروان، تهران، 

مركز نشر دانشگاهى، ص 207 ــ 200.
]۵[. آل عمران آیه 2۶: بگو! بار خدایا تویى 
دارنده ملك، به هر كه بخواهى ملك مى دهى 
و از هر كه بخواهى ملك مى ستانى، هر كس 
كس  هر  و  دهى  مى  عزت  بخواهى  كه  را 
را كه بخواهى ذلت مى دهى، همه نیكیها به 

دست توست و تو بر هر كارى توانایى.
زنوا  »و  شعرا   2۶ آیه  به  اشاره   .]۶[
درست  ترازوى  با  )و  المستقیم«  بالقسطاس 

وزن كنید(

نامه ای از رشدیه به احمدشاه 
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1_ فعل از نظر نحوي

از نظر نحوي از چند منظر مي توان به فعل نگاه 
کرد: الزم یا متعدي بودن ، معلوم یا مجهول بودن 
، مثبت یا منفي بودن ، فعل اشتراکي ، فعل عطفي 

، فعل اجباري.
در ابتداي مبحث دوم از فعل مي خواهیم فعل را از 

منظر نحو بشناسیم:
1_1: فعل الزم و متعدي

دارد ولي فعل الزم بي  به مفعول  نیاز  فعل متعدي 
از  فعل  نوع  یافتن  براي  باشد.  مي  مفعول  از  نیاز 
این نظر کافیست قبل از آن فعل »کیمي؟ ، نه یي؟« 
)چه کسي را؟ ، چه چیزي را؟( را بیآوریم و به آن 
پاسخ دهیم. براي نمونه نمي دانیم افعال »گئتمک ، 
یئمک ، آپارماق ، قاچماق« الزم هستند یا متعدي. 
کافیست آزمون فوق را اجرا کنیم: »کیمي گئتمک! ، 
نه یي یئمک )غذاني یئمک( ، نه یي آپارماق )کیتابي 
که  شود  مي  مالحظه  قاچماق!«.  کیمي   ، آپارماق( 
دو فعل گئتمک و قاچماق در این سئوال نمي گنجند. 
افعال  آپارماق  و  یئمک  و  هستند  الزم  دو  این  لذا 

متعدي اند.
البته بعضي افعال در مرز این دو تعریف قرار دارند 
و گاهي از گروه افعال الزم هستند و گاهي ممکن 
است نقش افعال متعدي را به خود بگیرند. مثاٌل فعلي 
مانند »آچماق« در جمله اي مانند »قاپیني آچدي« 
»گۆل  مانند  اي  جمله  در  اما  دارد  متعدي  نقش 
افعال را  این نوع  چیچک آچدي« نقش الزم دارد. 

افعال دووجهي گویند.

1_1_ الف : تبدیل فعل الزم به فعل متعدي
توان فعل  به روشهاي متنوعي مي  در زبان ترکي 
این روشها  تبدیل نمود. در  به فعل متعدي  الزم را 
یک پیوند به انتهاي فعل الزم چشبیده و فعل متعدي 

ساخته مي شود. این پیوندها عبارتند از:
فعلهاي الزم  انتهاي  به  الحاق »ت«  با   : o »ت« 
 ، )ترسیدن(  قورخماق   ، شدن(  )فاسد  »چۆرومک 
»چۆروتمک  داشت:  خواهیم  )نشستن(«  اوتورماق 
)فاسد کردن( ، قورخوتماق )ترساندن( ، اوتورتماق 

)نشاندن(« که همگي فعل متعدي هستند.
افعال الزمي  انتهاي  به  الحاق »ار«  با   : o »ار« 
شدن(«  )قطع  قوپماق   ، )درآمدن(  »چیخماق  چون 
به افعال متعدي »چیخارماق )درآوردن( ، قوپارماق 

)قطع کردن(« مي رسیم.
o »یر« : با پیوستن این پیوند به انتهاي افعال الزمي 
مانند »قاچماق )فرار کردن( ، بیشمک )پخته شدن(، 
متعدي  افعال  به  توان  مي  شدن(«  )خراب  اوچماق 
)پختن(،  بیشیرمک   ، دادن(  )فراري  »قاچیرماق 

اوچورماق )خراب کردن(«رسید.
o »یرت« : این پیوند تركیبي از دو پیوند »یر« و 
»ت« و با همان نقش است. با پیوستن این پیوند به 
کردن(  )فرار  »قاچماق  مانند  الزمي  افعال  انتهاي 
شدن(«  )خراب  اوچماق  شدن(،  )پخته  بیشمک   ،
)فراري  »قاچیرتماق  متعدي  افعال  به  توان  مي 
)خراب  اوچورتماق  )پختن(،  بیشیرتمک   ، دادن( 
کردن(«رسید. مالحظه مي شود که از نظر وظیفه 
دو  در هر  همین  براي  دارد.  را  نقش »یر«  همان 
صحیح  دو  هر  و  کرد  استفاده  توان  مي  را  حالت 

است.
بیشتر و  استفاده  پیوندها  بقیه  به  : نسبت  o »دیر« 
به  هم  پیوند  این  که  است  جالب  دارد.  متداولتري 
انتهاي فعل الزم مي چسبد و هم به انتهاي فعل متعدي. 
البته با این تفاوت که فعل الزم را متعدي مي کند و 
فعل متعدي را اجباري ، و این از توانمندیهاي زبان 
افعال الزم »گۆلمک )خندیدن( ،  ترکي است. مثاًل 
باریشماق )آشتي کردن( ، یانماق )سوختن(« به کمک 
این پیوند به افعال متعدي »گۆلدورمک )خنداندن( ، 
باریشدیرماق )آشتي دادن( ، یاندیرماق )سوزاندن(« 
تبدیل مي گردند اما افعال متعدي »ایچمک )نوشیدن( 
، یئمک )خوردن( ، آلماق )خریدن(« به واسطه این 
پیوند مي توانند افعال اجباري »ایچدیرمک )مجبور 
به  کردن  )مجبور  یئدیرمک   ، نوشیدن(  به  کردن 
خوردن( ، آلدیرماق )مجبور کردن به خریدن(« را 

خلق کنند.
نادر است  از متعدي سازان کم نقش و   : o »یز« 
ولي به هرحال در ادبیات ما جایي براي خود دارد. 
اگر در جایي مي خوانیم: »قالخیزماق )خود را بلند 
کردن و بپا خاستن( ، امیزدیرمک )شیر خوراندن( 
قورخوزماق   ، کردن(  سیر  را  )خود  دویوزماق   ،
متعدي  افعال صورت  این   ،  » گرفتن(  فرا  )ترس 

از افعال الزم »قالخماق )بپا خاستن( ، اممک )شیر 
خوردن( ، دویماق )سیر شدن( ، قورخماق )ترسیدن( 

« هستند.
1_2: فعل معلوم و مجهول

در جمله اي با فعل معلوم ، جمله داراي فاعل است 
اما اگر فعل آن مجهول باشد ، فاعلي در جمله دیده 
بود.  تعامل خواهد  با مفعول در  نخواهد شد و فعل 
فعل  نوع  از  باید  ناگزیر   ، باشد  مجهول  فعلي  اگر 

متعدي باشد.
با الحاق یکي از پیوندهاي چهارگانه »ین« و »یل« 
فعل مجهول  توان  ترکي مي  متعدي  فعل  انتهاي  به 
ساخت. براي نمونه از روي افعال متعدي »یازماق 
)نوشتن( ، یئمک )خوردن( ، بوغماق )غرق کردن( 
، بیلمک )دانستن( ، اوخوماق )خواندن(« به افعال 
مجهول »یازیلماق )نوشته شدن( ، یئییلمک )خورده 
بیلینمک )کشف   ، بوغولماق )غرق شدن(   ، شدن( 

شدن( ، اوخونماق )خوانده شدن(« مي رسیم.

1_3: فعل منفي و مثبت
»ما/مه«  دوگانه  پیوند  و  فعل  ترکیب  با  ترکي  در 
توان  نمونه مي  براي  منفي کرد.  را  فعل  توان  مي 
دورماق   ، باخماق   ، )گرفتن(  »آلماق  مثبت  افعال 
)نوشیدن(«  ایچمک   ، )گفتن(  دئمک   ، )ایستادن( 
 ، باخماماق   ، )گرفتن(  منفي »آلماماق  افعال  به  را 
ایچمه   ، )گفتن(  مک  دئمه   ، )ایستادن(  دورماماق 
مک )نوشیدن(« تبدیل کرد. در واقع »ما/مه« بعد 
از بن همان پیوند منفي ساز است و »ما/مه« دومي 

صائت اول نشانه مصدري »ماق/مک« است.
فعل  انتهاي  به  »ما/مه«  =یوند  چسبیدن  با  توجه: 
ممكن است اسم و صفت نیز درست شود. آنرا با فعل 
منفي اشتباه نگیریم. مانند: سۆرتمه ، چكمه ، قییما 
)قئیمه( ، قوورما ، دولما ، سۆرمه ، ساچما ، یۆرتمه 

، دۆگمه ، تسمه 

1_4: فعل اشتراکي )قارشیلیق(
در زبان عربي بابي داریم به نام »مفاعله« که هر 
فعلي در آن قالب بیآید ، نقش دو طرفه مي گیرد ، 
مانند: مناظره ، مباحثه ، مصاحبه ، متارکه ، منازعه 
، مباهله و ... . این قابلیت در زبان ترکي با الحاق 
مي  ساخته  فعل  انتهاي  به  »یش«  چهارگانه  پیوند 
شود. مثاًل براي افعال »وورماق )زدن( ، قووماق 
)راندن( ، سورماق )پرسیدن( ، دئمک )گفتن( « مي 
»ووروشماق  رسید:  زیر  مشارکتي  افعال  به  توان 
رقابت  به  هم  )با  قوووشماق   ، )زدو خورد کردن( 
پرداختن( ، سوروشماق )سئوال و جواب کردن( ، 

دئییشمک )با هم بحث و جدل کردن( «.
خصوصاً   ، شود  ختم  »آ/ا«  صائت  به  فعل  اگر 
 ، شوند  مي  ساخته  »ال/له«  از  که  مشتقي  فعلهاي 
براي  کنیم.  مي  استفاده  تنهائي  به  »ش«  پیوند  از 
مي  نظر  در  را  )گریستن(  »آغالماق«  فعل  نمونه 
لذا  است.  آن صائت »آ«  بن  آخر  که حرف  گیریم 
فعل مشارکتي آن »آغال+ش+ماق« یا آغالشماق مي 
شود. به همین ترتیب داریم: یاناشماق ، ساواشماق ، 

قاراشماق ، قوجاقالشماق.

1_5: فعل عطفي یا بازگشتي )قاییدیش(
این نوع فعل نیز از شگردهاي زبان ترکي است. در 
این فعل نتیجه فعل به صاحب آن فعل بازمي گردد. 
پیوند چهارگانه »ین« در انتهاي بن فعل ظاهر شده 
افعالي  به فعل مي دهد. مثاًل براي  این معني را  و 
مانند »یوماق )شستن( ، دئمک )گفتن( ، سۆرمک 
)هل دادن( ، اریمک )آب شدن( ، سویماق )پوست 
کردن(« مي توان به افعال جدید زیر رسید که داراي 
آن  با  همخانواده  ولي  اصلي  فعل  با  متفاوت  نقشي 
دئیینمک   ، کردن(  )استحمام  »یویونماق  باشد:  مي 
)زیر لبي چیزي گفتن( ، سۆرونمک )یک پا ـ دو پا 
کردن و به تأخیر انداختن( ، ارینمک )تنبلي و سستي 

کردن( ، سویونماق )لباس درآوردن(«.

2ـ افعال قیدي
با اضافه شدن پیوند به انتهاي آن به شکل قیود زماني 
، کیفیت ، علت و ... درآمده و در کوتاهي جمالت 
پیدا مي کند. مانند:  ترکي نقش بسیار حائز اهمیتي 
یاز گلنده )وقتي بهار مي آید( ، باخاندا )وقتي نگاه 

مي کند( ، گؤرجک )همین که نگاه کرد(.
این قیود در دو گروه قیود زماني و قیود کیفیتي و 

حالتي بحث مي شوند. 
2ـ1: قیود زماني

چند پیوند در زبان ترکي این وظیفه را برعهده مي 

گیرند که در اینجا به اهم آن اشاره مي شود:
o »آندا/انده« :که به انتهاي فعل چسبیده و کلماتي 
مانند: آچاندا )هنگام باز کردن( ، گلنده )هنگام آمدن(، 

باخاندا )هنگام نگاه کردن( درست مي کنند.
 : مانند  قیدي  افعال  تواند  مي  که  »دیقدا/دیکده«   o
»گؤردوکده )به محض دیدن( ، چیخدیقدا )به محض 

بیرون آمدن(« درست کند.
نادرترین  o »کن« که بسیار متداول است و جزو 
پیوندهایي است که به یک صورت ظاهر مي شود. 

مانند: آالرکن )ضمن گرفتن ، همینکه گرفت(
شود  مي  استفاده  کمتر  امروزه   : »جاق/جک«   o
مانند:  شود.  مي  استفاده  شعر  حد  در  هست  اگر  و 
محض  )به  آلجاق   ، دیدن(  محض  )به  گؤرجک 

گرفتن(
را  فوق  پیوند  جاي  امروزه   : »جاغین/جگین«   o
 ، دیدن(  محض  )به  گؤرجگین  مانند:  است.  گرفته 

آلجاغین )به محض گرفتن(
دیده  که  بار  )هر  گؤردوکجه   : »دیقجا/دیکجه«   o

مي شد(
 ، بگیرد(  او  وقتي  )تا  آلینجا   : »اینجا/اینجه«   o

گلینجه )تا زماني که او بیآید(

2ـ2: قیود حالتي ، کیفیتي ، علتي
چند پیوند در زبان ترکي این وظیفه را برعهده مي 

گیرند که در اینجا به اهم آن اشاره مي شود:
متوالي  فعل  دو  در  ضمیر  تکرار  از   : »یب«   o
فعل  ضمیر  جاي  به  نشستن  با  و  کرده  جلوگیري 
نخست جمله را شیوا مي نماید. مانند »آلدي گئتدي« 
)گرفت و رفت( که به »آلیب گئتدي« تبدیل مي شود. 
به همین ترتیب: »باخیب دوردو ، قاچیب دۆشدو ، 

آغالییب یالواردي«.
عادت  امروزه  آذربایجان  در   : »آراق/ارک«   o
آغالیا   ، دوان(  )دوان  قاچا«  »قاچا  بگویند:  دارند 
آغالیا )گریان گریان( ، ولي در ترکي ادبي با اضافه 
شدن این پیوند به انتهاي کلمه این نقش ایفا مي شود. 
)ضمن  آالراق   ، دویدن(  )ضمن  قاچاراق  مانند: 
رک  گئده   ، خندیدن(  )ضمن  رک  گۆله   ، گرفتن( 

)ضمن رفتن(
o »بان/بن« : آغالیابان )گریه كنان ، ضمن گریه( 

، گۆله بن )ضمن خندیدن( 
بجاي   ، گرفتم  )همینكه  آاللي  من   : »آلي/الي«   o
اینكه  باخالي )به محض  آنكه من مي گرفتم( ، سن 

نگاه كردي(
)بجاي  آلدین  سن  آلمادان  من   : دن«  »مادان/مه   o

آنكه من مي گرفتم ، تو گرفتي(
o »آ/ا« : در انتهاي دو فعل متوالي مي آید: آال قاچا 
)بگیرد و فرار كند( ، گله باخا )بیآید و نگاه كند(. 
این پیوند نقش »یب« را بازي مي كند و همان معنا 
را مي دهد. یعني فرق نمي كند بگوئیم: »آال قاچا« 

یا »آلیب قاچا«.
تكرار مي  بار  دو  فعل  : یك  ارـمز«   / o »آرـماز 
شود. به انتهاي اولي پیوند زمان دائم »آر/ار« مي 
»ماز/ دائمي  انكار  پیوند  دومي  انتهاي  در  و  آید 

گلمز  ـ  گلر  داریم:  )آمدن(  »گلمك«  از  مثاًل  مز«. 
)آمد نیآمد(. براي نمونه مي توان گفت: تعارفین گلر 
گلمزي وار )تعارف آمد نیآمد دارد( ، شانسین دوتار 

دوتمازي وار )شانس بگیر نگیر دارد(.

3ـ وجوه فعلي
است.  متفاوت  مختلف  زبانهاي  در  نیز  فعلي  وجه 
وجه فعلي چنان مهم است كه گاهي مي تواند مستقاًل 
نقش فعلي بازي كند. هر زباني از این لحاظ گسترده 
نظر  از  زبان  آن  نفع  به  امتیازي  تواند  مي   ، باشد 

گستردگي و تنومندي باشد.
در زبان تركي وجوه فعلي با الحاق به فعل ، یك نقش 
مستقل بازي مي كنند و گویا نمي توان آنرا به عنوان 
یك فعل مشتقي و تركیبي درنظر گرفت. وجوه تركي 
بسیار متنوع است و مانند مباحث گذشته تنها براي 

اشاره به موارد مهم آن رضایت مي دهیم.

3ـ1: وجه خبري یا شهودي فعل
نقل  خود  جانب  از  را  فعل  انجام  بالواسطه  گوینده 
درس  در  )كه  زمانها  تمام  در  تواند  مي  كند.  مي 
آتي خواهیم گفت( بیآیند. مثاًل در ماضي استمراري 
داریم:  هم  بعید  ماضي  در  و  »یازیردیم«  داریم: 

»یازمیشدیم«.

3ـ2: وجه نقلي )روایي ، غیرشهودي( فعل
از زبان دیگري  با واسطه و  برخالف وجه خبري 

نقل مي شود و گویا گوینده قطعیتي درباره آن ندارد. 
در زمانهاي آینده در گذشته غیرقطعي نقلي ، ماضي 
بعید و ... كاربرد دارد. مانند: یازمیشام ، یازمیش 
مي  شناخته  »ایمیش«  تركیبات  با  وجه  این  ایدیم. 

شود.

3ـ3: وجوه شك ، التزام ، تمنا ، آرزو ، تأكید ، 
نصیحت ، امر در فعل

از نظر محتوا شبیه هم هستند و در ازمنه مختلف مي 
آیند: یازسییام ، یازسیمیشام ، یازیم ، یازام 

3ـ4: وجه استمراري فعل
تمام فعلهائي كه در آن حالت استمرار و تداوم وجود 
 ، یازاردیم  مانند:  دارند.  استمراري  وجه   ، دارد 
یازیردیم ، یازار ایمیشام ، یازماقدایدیم ، یازماقدایام 

، یازماقدایمیشام

3ـ5: وجه شرطي فعل
در تمام زمانها وجه شرطي با نشانه »سا/سه« مي 
یازمیشامسا   ، یازدیمسا   ، یازسام  مانند:  بیآید.  تواند 
اخیر  حالتهاي  از  كمتر  محاوره  در  یازمالییامسا.   ،
فارسي  شرط  نشانه  از  گاهي  شود.  مي  استفاده 
»اگر« استفاده مي شود و حتي گاهي هم دو عالمت 
استفاده مي شود. مانند: اگر آلسام! اگر یازدیم ، كه 

اشتباه است.
نشانه شرط تركي ممكن است به اسم نیز اضافه شود. 
مانند: سو سرین سه منه وئر )اگر آب خنك است ، 
به من هم بده( ، یوخسا )اگرنه ، وگرنه( ، حسن سه 

قاپیني آچ )اگر حسن است ، در را باز كن(

3ـ6: وجه توانائي فعل
به كمك قعل كمكي »بیلمك« مي توان مفهوم توانائي 
را در فعل آورد. پیوند »آ/ا« به بن فعل چسبیده سپس 
تركیبات بیلمك در زمانها و اشخاص مختلف مي آید. 
مانند: آتا بیلمه رم )نمي توانم رها كنم( ، باخا بیلمز 
بیلنمه رم )نمي  یازا  تواند نگاه كند( ،  )هرگز نمي 
بیله جیمیشم )نگو مي توانستم  توانم بنویسم( ، یازا 

بنویسم ولي ننوشتم(

3ـ7: وجه استفهامي فعل
نشانه سئوال در تركي پیوند چهارگانه »مي« است 
در  تنها  و  است  شده  رها  آذربایجان  تركي  در  كه 
 ، گرفتي؟(  )آیا  آلدینمي  دید:  آنرا  توان  مي  اشعار 
گؤردونمۆ )آیا دیدي؟( ، یئدینمي )آیا خوردي؟(. این 

پیوند نیز در تمام ازمنه فعلي مي تواند بیآید.

4: صفات فعلي
صفات فعلي از فعل ساخته مي شود و خصوصیات 
مي  بیان   ، است  مفعول  و  فاعل  كه  را  موصوف 

دارد.

4ـ1: حالت صفت فاعلي
از پیوستن »آن/ان« به بن فعلي ساخته مي شود و 
فاعل مي سازد: باخان )نگاه كننده( ، آالن )گیرنده( 

، گئدن )رونده( ، یئین )خورنده(.
جالب این است كه در تركي مي توان از فعل منفي 
نمي  نگاه  )آنكه  باخمایان  فاعلي ساخت:  نیز صفت 
كند( ، آلمایان )آنكه نمي گیرد( ، گئتمه ین )آنكه نمي 

رود( ، یئمه ین )آنكه نمي خورد(.

4ـ2: حالت صفت مفعولي
به اشكال مختلفي ساخته مي شود كه در اینجا اشاره 

مي شود:
 ، شده(  كرده  )نگاه  باخمیش   : میش   + فعل  بن   *
یئمیش   ، )رفته(  گئتمیش   ، شده(  )گرفته  آلمیش 

)خورده شده(
نگاهش  )آنچه  باخدیغیم   : دیقیم/دیگیم   + فعل  بن   *
كرده ام( ، آلدیغیم )آنچه خریده ام( ، گئتدیگیم )آنچه 

رفته ام( ، یئدیگیم )آنچه خورده ام(
كردني(  )نگاه  باخاجاق   : آجاق/اجك   + فعل  بن   *
، آالجاق )گرفتني( ، گئده جك )رفتني( ، یئیه جك 

)خوردني(
مورد اخیر را نباید با قعل آینده تركي اشتباه كنیم.

4ـ3: حالت وجوبي فعل
به وجود مي  لي«  با »مالي/مه  فعل  بن  تركیب  از 
آید. مانند: باخمالي )قابل نگاه كردن ، آنچه باید نگاه 
است(  گرفتني  آنچه   ، گرفتن  )قابل  آلمالي   ، كرد( 
)قابل  لي  یئمه   ، رفتني(   ، رفتن  )قابل  لي  گئتمه   ،

خوردن ، خوردني(
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آیا تا به حال به خواص 
آناناس فکر کرده اید! 

 ۴۵ حاوی  آناناس  رسیده  میوه  گرم   100
باشد.  می  آب  گرم   8۶/۵ و  انرژی  کالری 
همچنین حاوی 1/8۶ گرم فیبر، 13 میلی گرم 
ب1،  ویتامین  میلی گرم   1۴ ب۶،  ویتامین 
میلی گرم    ۵ ث،  ویتامین  میلی گرم   23/87
 17 منگنز،  میلی گرم   2/  ۵۶ فولیک،  اسید 

میلی گرم مس و 18 میلی گرم کلسیم است.
آناناس حاوی کلسیم و منیزیم است که به   -
رشد و ساخت استخوان های سالم و استحکام 

استخوان ها کمک می نماید.
- آناناس  به دلیل داشتن فیبر و آب زیاد برای 
بهبود یبوست و جلوگیری از سرطان روده 

بزرگ بسیار مفید می باشد.
آناناس دارای  ویتامین ث فراوانی است.   -
خوردن 100 گرم از این میوه می  تواند 2۵ 
 C درصد از نیاز بزرگساالن را به ویتامین

تامین نماید.
نام  های  به  ترکیب  دو  حاوی  -آناناس 
کلروژنیک اسید و پکوماریک اسید است که 
از ترکیبات آمین ها و نیتروکسیدها می باشد و 
در معده از تشکیل نیتروزامین که یک عامل 
البته  نماید.  می  جلوگیری  سرطان  زاست، 
اگر آناناس نارس باشد برای کسانی که زخم 
معده دارند مناسب نیست، زیرا اسید فراوانی 
دارد و این اسید می تواند موجب تشدید زخم 

گردد.
نوعی  آناناس  در  موجود   Cویتامین  -
آنتی اکسیدان قابل حل در آب می باشد که بدن 
را در مقابل رادیکال های آزاد که سلول های 
می  محافظت  می برند،  بین  از  را  طبیعی 

نماید.
ماده ای  که  است،  منگنز  حاوی  آناناس   -
بسیار عالی برای تولید انرژی و مقابله در 

برابر آنتی اکسیدان ها است.
-  آناناس به دلیل اینکه حاوی ویتامین ث و 
ویتامین آ می باشد، در بهبود عملکرد چشم 
موثر است، همچنین باعث پیشگیری ازکاهش 

بینایی در افراد بزرگسال می گردد.
- آناناس به دلیل داشتن ویتامین ث مقاومت 
بدن در مقابل عفونت ها را افزایش می دهد 
. به همین دلیل میوه مناسبی برای جلوگیری 

از سرماخوردگی می باشد.
کاهش  سبب  آناناس  در  موجود  بروملین   -
می  شدید  سرفه های  توقف  یا  سرفه  شدت 

گردد .
به  همچنین  آناناس  در  موجود  بروملین   -
عنوان  ضد آماس بعد ازاعمال جراحی دندان، 
جراحی زنان، جراحی عمومی، برای درمان 
کوفتگی ها، خونمردگی ها و زخم های بعد از 

تصادفات و آبسه ها نیز موثر است.

خیلی از افرادی که سال ها رژیم 
کلمه  این  از  اند،  گرفته  الغری 
آنان توصیه  به  وقتی  متنفرند و 
وزن  کاهش  رژیم  که  شود  می 
سال  گویند  می  باشید،  داشته 
دارند،  الغری  رژیم  که  هاست 

ولی نتیجه ای نمی گیرند.
از  دسته  این  جزء  هم  شما  اگر 
دنبال  به  حتما  هستید،  افراد 
بدون  وزن  کاهش  برای  راهی 

رژیم الغری می باشید.
در  را  ذیل شما  های عملی  قدم 

این راه کمک می نمایند:
گرفتن  رژیم  با  اول-  قدم 

خداحافظی کنید.  
در  کنید.  فراموش  را  ها  رژیم 
"رژیم  کلمات  باید  شما  حقیقت 
و رژیم گرفتن" را از ذهن تان 
سر  بر  مانعی  زیرا  کنید،  پاک 
راه شما هستند. آنها جلوی کاهش 

وزن شما را می گیرند.
می  را  کلمات  این  موقع  هر 
تر  مشتاق  خوردن  به  شنوید، 
می گردید و نتیجه آن نیز چیزی 
مشکل  که  آن  جز  بود،  نخواهد 
بدتر  و  بدتر  شما،  وزن  اضافه 

می شود.
قدم دوم- به سالم خوردن توجه 

کنید، نه به کالری مواد غذایی!
از  خوردن"  غذا  "سالم  عبارت 
بسیار  گرفتن"  "رژیم  عبارت 
زیباتر است. از امروز این لغت 

را بکار برید.
هنگام خوردن مواد غذایی سعی 
کنید آن چه را که سالم تر است 
به  که  آن  بدون  نمایید،  انتخاب 
میزان کالری آن توجه کنید. باید 
کالری  جدول  دانستن  با  بدانید 
مواد غذایی و نیز انرژی سوخته 
شده در اثر ورزش های مختلف 
، موفق به کاهش وزن نخواهید 

شد.
که  کسانی  فراوانند  امروزه 
را  غذایی  مواد  کالری  لیست 
همراه خود دارند و یا با استفاده 
از نرم افزارهای کامپیوتری می 
توانند به انرژی موجود در مواد 
غذایی پی ببرید. ولی باید بدانید 
نامه  آیین  کتاب  کردن  حفظ  که 
رانندگی، شما را راننده نخواهد 

کرد!
کنار  را  وزنه  سوم-  قدم 

بگذارید.
الغر  باعث  مکرر  کردن  وزن 
ترس  فقط  شود،  نمی  شما  شدن 
از  خیلی  کند.  می  زیاد  را  شما 
کسانی که چند بار در روز خود 
را وزن می کنند، پس از مدتی 
ترازو  از  دیگر  و  شده  ناامید 
می ترسند. در نتیجه تا مدت ها 
خود را وزن نمی کنند و افزایش 
می  پیدا  کیلوگرم   20 تا  وزنی 
نمایند، بدون آن که به آن توجه 

کرده باشند.
کنار  را  ترازو  االن  همین  لذا 
بعدی  قدم  برای  زیرا  بگذارید، 

به آن نیاز دارید.
وزنتان  مورد  در  چهارم-  قدم 

نگران نباشید.
این که شما دائما نگران وزنتان 
باشید، مشکل شما را حل نخواهد 

کرد. لذا به جای نگرانی دائمی، 
با مشاوره با پزشک یا متخصص 
برای  عملی  حلی  راه  تغذیه، 
کاهش وزن خود بیابید. دالیل آن 
که شما باید نگرانی برای کاهش 

وزن را کنار بگذارید، شامل:
تان  وزن  مورد  در  نگرانی   *

شما را چاق تر می کند.
نگرانی باعث ایجاد احساس یاس 
و ناامیدی در شما می شود. در 
بیشتر می خورید و چاق  نتیجه 

تر می شوید.
مورد  در  نگرانی  احساس   *
وزنتان باعث می شود برای حل 

مشکل تان ناتوان تر شوید.
نگرانی باعث ایجاد حس شکست 
در شما می شود. در نتیجه شما 
پیش  وزن،از  کاهش  نبرد  در 

شکست خورده هستید.
* نگرانی باعث هدر دادن وقت 

گرانبهای شما می گردد.
را  شما  تمرکز  نگرانی  حس 
برای موفقیت مختل خواهد کرد. 
لذا به جای نگرانی، کاری کنید 

که از کاهش وزن لذت ببرید.
قدم  واقعی  دنیای  در  پنچم-  قدم 

بردارید، نه در عالم رویا
تالش برای رسیدن به یک وزن 
را  شما  منطقی،  غیر  آل  ایده 
ناامید خواهد  ادامه ی رژیم  در 

کرد.
اگر از چاقی شدید رنج می برید، 
کاهش  با 10 درصد  بدانید  باید 
رسید  خواهد  موفقیتی  به  وزن، 
که ادامه راه را برای شما تسهیل 
را  هایی  لباس  لذا  نمود.  خواهد 
توانستید  می  پیش  ماه   6 تا  که 
بپوشید، ولی امروز دیگر اندازه 
هدف  عنوان  به  را  نیستند  شما 
انتخاب نمایید تا اندازه ی بدنتان 

به آن برسد.
قدم ششم- به جلوتر نگاه کنید.

نگران نباشید هفته آینده و یا ماه 
خواهد  چقدر  شما  وزن   ، آینده 
برنامه  و  باشید  نگر  آینده  شد. 
درازمدت برای الغر شدن داشته 
باشید، مثال بگویید 6 ماه دیگر.

* دوست دارید بعد از 6 ماه چه 
وزنی داشته باشید؟

انتخاب  خوب  محرک  یک   *
برای  باعث تشویق شما  تا  کنید 
کاهش وزن شود، مثل جلوگیری 

از پادرد.
آینده،  روز   7 برای  هفتم-  قدم 
یادداشت  را  خود  غذایی  تقویم 

کنید.
شاید شما هم این جمله را شنیده 
نمی  چیز  هیچ  "من   : که  اید 

خورم، ولی چاق می شوم".
واقعیت آن است که هیچ کس با 
مگر  شود،  نمی  چاق  نخوردن 
 7 برای  لذا  کند.  اشتباه  اینکه 

روز:
)1 هر چیزی را که می خورید 

یادداشت کنید.
را  هرچیزی  خوردن  )2زمان 

نیز یادداشت کنید.
از  نزنید.هدف  گول  را  خود 
است  این  غذایی  تقویم  نوشتن 
که ببینید واقعا چه چیزهایی می 
کمک  شما  به  همچنین  خورید! 
را  خود  خوردن  زمان  کند  می 
در  نظمی  بی  زیرا  بدانید،  هم 
اشتهای  نیز  خوردن  ساعات 

کاذب شما را تحریک می کند.
سالم  برنامه  یک  هشتم-  قدم 

غذایی برای خود تهیه کنید.
ساده  باید  غذایی  برنامه  این 

باشد:
مواد  این  از  مرتب  طور  1-به 

خوراکی استفاده کنید: 
میوه، سبزیجات ، نان و غالت 
سنگک،  نان  مانند:  دار  سبوس 
ماکارونی  و  ای  قهوه  برنج 

سبوس دار، جو.
* روزانه حداقل 5 واحد میوه و 

سبزیجات مصرف کنید.
واحد   5 تا   3 حداقل  روزانه   *
نان و غالت سبوس دار مصرف 

کنید.
* از مصرف آرد سفید تا آنجایی 
کنید.  خودداری  توانید  می  که 
غالت  از  کنید  سعی  همیشه 

سبوس دار استفاده کنید.
2- به طور مرتب از لبنیات کم 

چرب استفاده کنید: 
شیر کم چرب ، ماست کم چرب، 

پنیر کم چرب.

* روزانه حداقل 3 واحد لبنیات 
کم چرب مصرف کنید.

را  پروتئینی  غذاهای  3-این 
بخورید:

تخم مرغ ، ماهی، گوشت قرمز 
بدون چربی، مرغ بدون پوست 

، سویا.
شما  خون  کلسترول  اگر   *
تخم  عدد   2 از  بیش  باالست، 

مرغ در هفته مصرف نکنید.
* از گوشت قرمز نهایتا 2 تا 3 
بار در هفته و هر بار به طور 
متوسط 60 تا 70 گرم مصرف 

کنید.
* از پروتئین گیاهی مانند سویا ، 
لوبیا و به طور کلی حبوبات نیز 

حتما استفاده کنید.
های  ماهی  ویژه  به  ماهی   *
یا  کبابی  شیوه  به  که  را  چرب 
بخارپز آماده می شوند را 2 بار 

در هفته بخورید.
4- از این مواد غذایی بسیار کم 

و یا اصال مصرف نکنید: 
 ، مایونز  سس  کره،  روغن، 

خامه، شکر.
* سعی کنید حداکثر 30 درصد 
چربی  از  شما  مصرفی  کالری 

ها و روغن باشد.
* روغن های گیاهی مانند روغن 
زیتون خالص ، روغن کانوال و 
روغن ماهی بهترین انتخاب در 

میان روغن ها هستند.
* از مصرف مارگارین و روغن 
چربی  حاوی  که  جامد  نباتی 

ترانس هستند، خودداری کنید.
5- نوشیدنی ها: 

و  ، چای  طبیعی  میوه  آب  آب، 
آنها  به  که  شرطی  (به  قهوه  یا 
را   ) نکنید  اضافه  قند  یا  شکر 
می توانید در طی روز مصرف 

کنید.
به  ها  شیرینی  و  تنقالت  6-از 

طور مناسب استفاده نمایید. 
کیک،  جات،  شیرینی  انواع  از 
شکالت، کاکائو، چیپس و ذرت 
استفاده  مناسب  میزان  به  بوداده 
کنید، زیرا حذف کامل و طوالنی 
افراد  رژیم  از  مواد  این  مدت 

غیرممکن خواهد بود. 
 

اوقات  بعضی  است  ممکن   *  
این  از  باشید  داشته  دوست 
خوراکی ها استفاده کنید! اشکالی 
بار  یک  حداکثر  ولی  ندارد، 
خوراکی  مواد  این  از  هفته  در 
چربی  حاوی  زیرا  بخورید، 
میزان  و  بوده  مضر  و  ترانس 

زیادی کالری دارند.
رژیم  از  شما  اطالعات  اگر 
کنید  است سعی  کم  های غذایی 
با مطالعه و تحقیق بیشتر سطح 
باال  را  خود  ای  تغذیه  سواد 
ما  اوقات  بعضی  زیرا  ببرید، 
تخمین درستی از محتویات مواد 

خوراکی نداریم.
هر  است  داده  نشان  تحقیقات 
و  سالم  تغذیه  مورد  در  چقدر 
اطالعات  غذایی  های  رژیم 
بیشتری داشته باشیم، راحت تر 

وزن کم می کنیم.

چگونه بدون رژیم، الغر شویم؟
دکتر حمیدرضا فرشچی             

  vaghari@heyderbaba.ca           خامن وقاری
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فاصله سالهاي 1356-1365
حسین مصطفوي

 
مقدمه:

دهه پنجاه و شصت در ایران اوج جریانهاي 
فكري و چالشهاي اجتماعي بود بطوریكه در 
اندیشه ها موجب  این دوره ظهور احزاب و 
تشدید  با  و  گردید  اجتماعي  جدید  كنشهاي 
فعالیتهاي اجتماعي كه متاثر از شرایط جامعه 
و تغییر و تحوالت منطقه اي بود دگرگونیهاي 
و  یافت  فزوني  چشمگیري  بطور  اجتماعي 
اثرات آن تقریباً در همه الیه هاي جامعه ایران 
انقالب  تحقق  با  بطوریكه  بود.  كرده  رسوخ 
اسالمي  این موج به گونه اي دیگر تشدید شد. 
دگرگوني ناگهاني ارزشهاي اجتماعي  وشیوع 
جریانات متعصب و خشك فكري كه همه چیز 
حد  و  دیدند  مي  سفید  و  سیاه  بصورت  را 
واسطي براي آن قایل نبودند موجب بروز تقابل 
اجتماعي و خشونت و مرزبندیهاي اجتماعي 
انقالب  یاران  از  بسیاري  بطوریكه  گشت. 
براي  مواجه نشدن و دیدن صحنه هایي كه 
همرزمان دیروز را در روبروي هم قرارداده 
بود به نوعي خودرا از جرگه خارج ساختند. 
بطوریكه با شروع جنگ عده اي براي پرهیز 
از رویاروي بادوستان همرزم قبل از انقالب 
خود به جبهه هاي جنگ گسیل شد. در تصور 
اگرچه  هدف مشترك )سقوط رژیم  این عده 
پهلوي(  كه موجب حركت موازي مي شد به 
اجتماعي  عدالت  بحث  لیكن  بود  رسیده  اتمام 
رفع تبعیض و مسایلي از این قبیل كه نیاز به 
فعالیت مداوم اجتماعي در لواي یك حكومت 
دموكراتیك داشت به اتمام نرسیده بود. بنابراین 
نیروي  تحلیل  و  رویاروي  از  پرهیز  براي 
خود یا جبهه ها را برگزیدند یا تقیه ویا حتي 
و  اجتماعي  نگرش  و  فكري  تفاوت  به جهت 
سیاسي متفاوت یا دستگیر و زنداني شدند.در 
كردند  احساس مي  كه  نیز  اي  میان عده  این 
به  صرف  را  خود  زندگي  از  زیادي  بخش 
بودند و حاال خود  نموده  انقالب  ثمر رسیدن 
را خارج از جرگه تصمیم گیري مي دیدند به 
از  غیره  و  تحصیل  ادامه  بهانه  به  و  ناچار 
كشور خارج شدند.  از سوي دیگر در میان 
حزب  و  جوانتر  نیروهاي  انقالب   هوادران 
تغییر سریع همه چیز و همه كس را  هللا كه 
با تعصب شدید مذهبي  مي خواستند همچنان 
اسالم  ایدئولوژیك  هاي  جنبه  ارایه  درصدد 
بودند و بطوریكه حاضر به شنیدن كوچكترین 
بعداز   . نبودند  نیز  انعطاف  و  حرف مخالف 
و  انقالب  اولیه  احساسات  كردن  فروكش 
فزوني روز بروز شدت جنگ اختالف عقاید 
و سلیقه ها به جهت تعصب میهني و حب وطن 
و انقالب، كمتر مورد توجه قرار گرفت لیكن 

با طوالني شدن جنگ و موفقیت نسبي ارتش 
جمهوري اسالمي ایران، اختالف سلیقه براي 
ادامه جنگ یا توقف آن قوت گرفت و اختالفها 
را بیشتر آشكار كرد عده اي مخالف روند ادامه 
الهي  نعمت  را  جنگ  عده اي  و  بودند  جنگ 
یافت  افزایش  اختالفات  بتدریج  خواندند  مي 
بطوریكه با استعفاي دولت موقت این بحث ها 
رنگ وبوي خشونت نیز گرفت . اگرچه قبل 

از آن نیز بنوعي جامعه شاهد آن بودند.
بطوریكه جریانهاي ارزش گراي اوایل انقالب  
اندیشه هاي دیگر محدود  عرصه را بر تمام 
تعطیلي  و  فرهنگي  انقالب  موضوع  كردند. 
عوض  را  بسیاري  زندگي  روند  دانشگاهها 
بر  كه  افرادي  نبودند  كم  میان  این  در  كرد. 
سر مسایل كوچك با مصیبتهاي بزرگي روبرو 
شدند. بعنوان مثال  در اوایل انقالب اسالمي 
جرم  شریعتي  دكتر  كتابهاي  وداشتن  مطالعه 
محسوب مي شد لیكن با رشدواستحكام انقالب 
و گسترش آن كم كم نه تنها ممنوعیت رفع شد 
بلكه به نشر و اشاعه آن كمك شد.و یا زماني 
بازي  و  بود  شده  اعالم  حرام  شطرنج  بازي 
آن جرم محسوب مي شد باگذشت زمان روند 

اندكي تفاوت كرد.
آنچه را كه بعنوان خاطرات  پیش رو دارید 
از مسایل و  بازگوي برخي  آینه و  درحقیقت 
دهه  در  جامعه  و  انقالب  واقعي  رخدادهاي 
شصت است كه نویسنده با آن مواجه بوده است. 
ازآنجایكه بسیاري از رویدادها و وقایع نشات 
محسوب  اجتماعي  كالن  جریانات  از  گرفته 
و  نویسنده  زندگي  نمونه  توان  مي  شود  مي 
وضعیت اجتماعي ایشان را درآن دوره براي 
هم سن وساالن ودیگران نیز متصور دانست  
اینكه  بویژه  بودند.  دیار  این  پوستین  در  كه 
نامالیمات زندگي ایلي )به جهت تعلق به یك 
جهت  از  اي(  عشیره  زندگي  نوع  یك  و  ایل 
تالش  موضوع  است.  بررسي  قابل  دیگر 
اسكان خانواده عشایري و  نویسنده در جهت 
بحثهاي  خود  شهري  زندگي  به  آوردن  روي 
بنظر  كه  دارد  خودرا  خاص  شناختي  جامعه 
مي رسد براحتي جریانهاي محتمل بر آن را 
زندگي  نوع  آن  از  .گسستن  یافت  باز  بتوان 
ودرد ورنجها بویژه وقتي كه فرجامي خوش 

دارد مي تواند براي خواننده سودمند باشد
مشكالت و مشقات زندگي ایلي،محرومیتها و 
نداشتن ها خود به خود انسانها را به سمت و 
سوهاي مي كشاند كه بي شك خواسته قلبي نیز 
نمي باشد اما همین عامل در بعضي اوقا رشد 
با  حاضر  مجموعه  نویسنده  باشد  مي  دهنده 
گذر از زندگي ایلي،مواجه شدن با تعارضات 
شهر،چالشهاي متعدد و در برزخ خواستن و 
نخواستن كلید تغییرات و رشد را در هجرت مي 
بیند بطوریكه با مهاجرت به اكثر كشورهاي 
جهان چون فوالد آب دیده بر مصایب پیروز 
مي شود و بدین وسیله رنجها،دیده ها،آموخته 
رشته  به  را  است  كرده  تجربه  را  هاوآنچه 
وشنیدني  جذاب  وقایع  است  درآورده  تحریر 
این مجموعه منحصر به فرد كه تمامآ واقعي 
است ، یاد مي دهد كه همانا  انسان توانا است 

و خواستن ،توانستن است. 
امید  تهران 1384

  
بنام خداوند بخشنده مهربان

دوران كودكي و تحصیل در عشایر
به گفته مادرم من  در میان ایل قشقایي  در 

حین یكي از سفرهایشان بدنیا آمدم. 
ایل و خانواده خودم  زحمت زیستن در میان 
اینكه  نه  تحصیل  و  زندگي  اولیه  دوران  در 
چیزي طبیعي بلكه با همه مشكالت و سختي 
هایش قرین شادي و هیجان انگیز و لذت بخش 

بود.
هم  اگر  نیست  مشخص  دقیقاً  تولدم  تاریخ  
سال تولدم درست باشد)1336هجري شمسي( 
باشد  درست  تواند  نمي  تولدم  روز  قطعاً 
شناسنامه دهم دي ماه را نشان مي دهد) مقارن 
با تولد حضرت عیسي علیه السالم مي باشد 
در  بایست  مي  ما   ایل  زمان   این  در  كه   )
گرمسیر)قشالق( در یرد زمستاني  ساكن مي 
بود در حالیكه گفته مي شود من در سفر)كوچ 
فصلي ایل ( بدنیا آمده ام . به هر حال من  سي 
و یك دسامبر را مبناي تولدم قرار مي دهم. 
چون آغاز سال مسیحي را دوست دارم مایلم 
نماد  این روز را كه همه جشن مي گیرند و 
یك آغاز جدید و نوشدن مي باشد  زمان تولدم 

بوده باشد.
نارسائیهاي موجود را طبیعت زیبا جبران مي 
گرما،  غذایي،  مواد  حتي  لباس،  كمبود  كرد. 
سرما، پیمودن مسافتهاي زیاد در روز یا شب، 
عبور نمودن از جاهاي پر مخاطره و درگیري 
با یاغیان یا روستاهاي مسیر راه و یا حیوانات 
از  قسمتي  درحقیقت  و  طبیعي  كاري  وحشي 
زندگي عشایر محسوب مي شود. در این نوع 
بهاره از  زندگي بویژه در فصل بهار وكوچ 
سر و روي كوهها و جویبارها و رودخانه ها 
و سرزمینهاي سر سبز با انواع گلهاي بهاري 
ترنم زندگي شنیده مي شود و رویش قارچها، 
چهچهه بلبلها، شكوفه ها و غنچه هاي بادام و 
..همه و همه پیام زندگي و تغییر و نو شدن و 

امید را در انسان مژده مي دهند.
اختالف،تضاد  به  نسبت  ناآگاهي  ایام  این  در 
قوي  احساسات  و  طرف  یك  از  تبعیض  و 
وعواطف قومي از طرف دیگر تقریبآ كمبودها 
را جبران مي كرد. تا مادامي كه من در دامن 
طبیعت آزاد و دور از شهر بودم هیچ كدام از 
سختي هاي زندگي مرا رنج نمي داد. چرا كه 
من با نوع زندگي دیگري آشنا نبودم. بعالوه 
وضعیت  همسایگان  هاي  بچه  با  مقایسه  در 
خانواده  گرم  كانون  بود.  هم  آنها  از  بهتر  ما 
و محبت بي آالیش مادر، پدر، خواهرانم كه 
جبران هر نوع كمبود مادي را مي نمود و ما 

هم بعضاً خود را یكي از خوشبخترین بچه ها 
عشایري  سخت  زندگي  واقع  دانستیم.در  مي 
موقعي شروع به عذاب دادن من نمود كه با 

زندگي شهري آشنا شدم.
در سال 1356 بعد از پایان دبیرستان تصمیم 
گرفتم محیط گرم خانواده خود را براي مدت 
نسبتاً طوالني  ترك كنم انبوهي از  مشكالت  
چهار  حداقل  كرد،كه  مي  سنگیني  دوشم  بر 
مورد از آنها بیشتر از بقیه فكر و اندیشه ام را 

به خود مشغول كرده بود.
اول: وضعیت خانواده خودم و مشاهده زندگي 
پر از مشقت و خانه بدوشي زندگي عشایري 

بعنوان یك واقعیت فرارویم بود.
دوم: عالقه و دلبستگي عاطفي، با دختري كه 

در شهر آشنا شده بودم.
از  پدرم  كه  دخترعموي خودم  سوم:موضوع 

دوران طفولیت بنام من كرده بود.
  چهارم: عدم موفقیت دركنكور سراسري كه 
اساسآ انتظارش را نداشتم. و حاال اجباراً مي 

بایست راهي سربازي مي شدم.
قبل از اینكه به پیامدهاي این گریز یا هجرت 
كه در واقع آغاز تحول ودگرگوني در زندگي 
اشاره  بهتر است كه  بپردازم،  بود  فردي من 
كوتاهي به شرایط اوضاع و احوال خودم در 

آن زمان وچند سال قبل داشته باشم . 

همانطوریكه گفته شد اولین چیزي كه ذهن مرا 
سخت به خودش مشغول ساخته بود،وضعیت 
زندگي ایلي خانواده ام  بود و این زماني تشدید 
شد كه مقایسه هاي درست و نادرست من به 
بودم  خوانده  درس  كه  من  شد.  نزدیك  تضاد 
احساس مي كردم وظیفه ام سنگین تر شده و 
مي بایست به بهبود جریان این نوع زندگي و 

یا حتي تغییر آن كمك كنم.

ادامه دارد ...

خاطرات حسین مصطفوی - قسمت اول
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اسماعیل  شاه  ي  دهنامه  ي  منظومه 
اولین  از  یكي  حجم  نظر  از  ختائي 
زبان  به  كه  است  بلندي  هاي  مثنوي 
تركي آذربایجاني سروده شده است. از 
پایان كتاب مي توان فهمید  ماده تاریخ 
سال  در  را  اثر  این  اسماعیل،  شاه  كه 
1۵0۶ میالدي )1027 هـ.ق( در 21 
سالگي سروده است. این مسئله نشان از 

استعداد هنري سرشار او دارد. 

به  كتاب،  این  »بهاریه«  در  شاعر 
همراه توصیف بهار، با احساس عمیق 
امرار معاش مردم و آداب و رسوم و 
زندگي كوچ نشیني آنها را به طور زنده 

و طبیعي منعكس مي كند: 

داي الر توله دي بوراخدي یالي 

كیشنر چاالغان قولون مثالي 

قوزوالدي قویون، تؤكولدو دؤل لر 

یایالق هوه سیني قیلدي ائللر )1( 

در منظومه »دهنامه« تمام حوادث از 
زبان اول شخص نقل مي شود. قهرمان 
شاعر  خود  یعني  »عاشق«  آن  اصلي 
است. شخصیت هاي داستان دو قسمند: 
بعضي از آنها، اشخاص واقعي از قبیل 
باغبان و همكالسي  عاشق و معشوق، 
هاي عاشق اند. بعضي از این شخصیتها 
باد  نظیر  تمثیلي  هاي  شخصیت  نیز 
این  چشمانند.  اشك  و  هوش  آه،  صبا، 
بازي  را  »ایلچي«  نقش  ها  شخصیت 
مي كنند و پیشرفت حوادث نیز بستگي 

به آنها دارد. 

با عنوان »نامه«  اثر كه  این  ده فصل 
یعني دهنامه شروع مي شود به واسطه 
همدیگر  با  تمثیلي  هاي  شخصیت  ي 
با  متناسب  و  كنند  مي  برقرار  ارتباط 
مي  آورده  مناسب  هاي  غزل  فصول، 
شود. از این لحاظ هماهنگي اثر جالب 

توجه است. 

عبارت  منظومه  این  اصلي  ي  ایده 
و  عشق  راه  در  واال  اراده  تربیت  از 
به  رسیدن  براي  عاشق  است.  محبت 
دشواري  و  ها  رنج  متحمل  معشوق، 
هاي زیادي مي شود تا به مقصد خود 
حصول  از  پس  درنهایت  گردد.  نایل 
و معشوق«  ادعاهاي معشوق »عاشق 
به همدیگر مي رسند. در این منظومه، 
حوادث حساس، شخصیت ها و روایت 
نیست،  موجود  مختلف  متضاد  هاي 
پیرامون یك شیوه و  تنها در  منظومه، 
یك حادثه تكامل پیدا مي كند. این شیوه، 
آن را با منظومه هاي قدیمي متمایز مي 
كند. در اینجا حوادث نه تنها از ابتداي 
داستان  شیوه  به  بلكه  قهرمان،  پیدایش 
عاشق  زمان  از  مردمي  عاشقانه  هاي 
شدن شاعر به معشوق تا نیل به مقصد 
غایي را شامل مي شود. در »دهنامه« 
ویژگي  یك  شاعر  دیگر  آثار  مثل  نیز 
ها  داستان  نیرومند  تأثیر  یعني  ممتاز 
در  دیده مي شود.  و شعرهاي مردمي 
اینجا نیز شاعِر بي خبر از عشق، در 
خواب عاشق پري زیبایي مي شود. در 
بیشتر  داستان هاي مردمي، عاشق در 
مواقع به واسطه ي یك درویش روحاني 
به »بوته«ي معشوق خود دسترسي پیدا 
كرده و به محیط و مكان زندگي او آشنا 
مي گردد، اما در »دهنامه« عاشق به 
محیط  و  مكان  هاتف  نداي  ي  واسطه 
از  كند.  مي  پیدا  را  معشوق  زندگي 
منظومه شاه اسماعیل ختائي چنین مي 
توان نتیجه گرفت كه نمي توان عشق و 
نمي  الهي  نیروي  یك  را صرفا  محبت 
توان تلقي كرد. بلكه مي تواند براساس 
رابطه ي واقعي و متقابل نیز به وجود 

به  پنهاني  عشق  خاطر  همین  به  آید. 
داشته  تواند  نمي  ثمري  هیچ  معشوق 
باشد براي استشمام عشق و محبت او، 

باید او را دید و عشق ورزید: 

گؤز گؤرمه سه دیل گؤتورمز آرام 

كیم، گؤزه وئریب محبت ایلهام 

شاید سني هر گؤرنده اول یار 

كؤنلونده محبت ائده اظهار )2( 

با  تضاد  در  كل  به  كه  ندایي  این  در 
وجود  دیگر  معناي  است.  الهي  عشق 
همچون:  هایي  المثل  در ضرب  دارد. 
دل  است«، »آنچه  در چشمان  »عشق 
شاعر  واقعي  تفكر  زیباست«  پسندد 
در باره منبع اصلي عشق و محبت به 
با  عاشق  شود.  مي  داده  نشان  وضوح 
احساس  به  شروع  عشق،  جفاي  دیدن 
همدردي با دیگران مي نماید. او خود 
مي  مقایسه  دنیا  مشهور  عاشقان  با  را 

كند: 

مجنون اؤنونه دوشنده لیلي 

گؤزدن آخیداردي قانلي سئیلي 

فرهادا ده ینده عشق شیرین 

ائیلردي فغان زهر اكلیل )3( 

با این تفاوت كه در اینجا عاشق، همچون 
مجنون و فرهاد ناكام نیست. او با تحمل 
مشقات عشق در نهایت به مقصد خود 
بعد  »دهنامه«  در  شود.  مي  نایل  نیز 
اصلي  شخصیت  معشوق  عاشق،  از 
خیلي  معشوق،  اینجا  در  باشد.  مي 
ناموسدار  و  غمزه  و  ناز  داراي  زیبا، 
و همچنین یك معشوق مغرور توصیف 
شده است. او نامه هایي را كه از طرف 
نمي  باور  آساني  به  رسد  مي  معشوق 
كند. بلكه بعد از گذراندن عاشق از راه 
خود  رضایت  دشوار،  و  سخت  هاي 
»اشك  نام  به  خواستگاري  توسط  را 
اثر  این  در  دارد.  مي  اعالم  چشمان« 
از زبان معشوق ویژگي هایي از قبیل 

متانت، شكیبایي ستوده مي شود. 

پاورقي: 
1. شاه اسماعیل ختایي ، دهنامه ص 9 

2. همان ص 22 
3. همان ص 1۴ 

اي  مقاله  از  بخشي  ترجمه  مقاله  این 
مختصر  ادبیات  تاریخ   « كتاب  در 
 19۶0 باكو  اول،  جلد  آذربایجان، 
آذربایجان ص  علوم  آكادمي  انتشارات 
به  توجه  با  باشد  مي   »33۵-33۶
ترجمه این مقاله، در زیر گزیده هایي 
ازدهنامه شاه اسماعیل ختائي تقدیم مي 

شود  )مترجم(: 

قیش گئتدي، یئنه باهار گلدي، 

گول بیتدي و الله زار گلدي. 

قوشالر قاموسي فغانه دوشدي، 

عشق اودي یئنه بو جانه دوشدي. 

یئر گئیدي قباي خضرپوشان، 

جومله دیله گلدي لب خموشان. 

سروین یئنه دوتدي دامنین سو، 

سرو اوسته اوخودي فاخته كو-كو. 

غنچه دهنین چمنده خندان، 

گولمکدن انار آچیلدي دندان. 

بولبول اوخودي صفات هیجران، 

دریاده دور اولدو ابر نئیسان. 

دورنا اوچوبان هوایه دوشدي، 

الچین آلوبان اوبایه دوشدي. 

آلما آغاجي دیبینده سایه، 

طعن ائیلریدي بولود دا آیه… 

یاشین یئره تؤکدي ابر نئیسان، 

بولبوللر اوخودي صد هزاران. 

مئي بسله دي ژاله هر ورقده، 

توراج کیتاب اوخور طبقده 

“قوم-قوم”، دئر ایدي آغاجدا قومري. 

مست اولدي بنؤوشه ایچدي خمري. 

شاخ اوسته قاباقالر آسلو حالي، 

قو گردنیدن وئریر میثالي. 

قوش بئچچه لري اونو یووادان، 

مکتب اوني تک گلیر هوادن. 

بویاندي زمین هزار رنگه، 

اؤوراق شجر ده تنگه-تنگه. 

نیلوفر آچیلدي سویا گیردي، 

پیراهنیني باشینا بوردي. 

چینار الیني چو رقصه آچدي، 

گول خرده زرین شاباشه ساچدي. 

چایالر بوالندي، ییخدي آرخي، 

باغالر آغاجي گؤیرتدي شاخي. 

گیالس آغاجي دیبینده ماهیم، 

چون ماه ایدي درمیان انجوم. 

یوز دورلي قبا گئییب چمنلر، 

آغ دونوني گئیدي یاسمنلر. 

شاخ اوسته شکوفه ي شجرلر، 

موسا الیدن وئریپ خبرلر. 

سیراب گولونون گؤزونده آبي، 

نرگیس اوتورار باشیندا خوابي. 

هر غؤنچه ده ورِد ارغواني. 

قومرو گؤزودن وئریر نیشاني. 

تا چالمایا دان یئلي تاپانچا، 

یوزونه نیقابین اؤرتدو غونچا، 

یاشیل چمن اوسته ژاله چین-چین، 

اخضر فلک اوسته رشِک پروین. 

سرو ائتدي چمنده سرفرازي، 

گول جیلوله نیر باشیندا نازي، 

»دهنامه« شاه اسماعیل ختائي 
 

ترجمه : همت شهبازي 
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حاج حسنعلی علیپور خیر مدرسه ساز اردبیلی 
عصرامروز در بیمارستان امام خمینی اردبیل 

درگذشت .
 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، ژیال فیروزی 
با  اردبیل  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
ساز  مدرسه  این خیر   : گفت  این خبر  اعالم 
بخش اعظمی از دارائی های خود را افزون 
به   ، المنفعه  امورعام  و  خیریه  کارهای  بر 
اردبیل  استان  در  درس  کالس   269 ساخت 

اختصاص داد .

از  پیش  اردبیلی  خیر  این   : افزود  او 
این نشان خورشید خیرین کشور را از 
کرده  دریافت  جمهوری  رئیس  دست 

بود .

در   1317 سال  در  علیپور  حسنعلی 
آمد  دنیا  به  اردبیل  دیجوجین  روستای 
تا سوم ابتدایی در این روستا زندگی و 
پس از فوت پدرش به تهران عزیمت 
و  پرداخت  فرش  تجارت  به  و  کرد 
سپس با گسترش کار خود ، در آلمان 
اروپا  به  ایرانی  فرش  صادرات  به 

مشغول شد .

انقالب  پیروزی  از  پس  هفته   2 او 
اسالمی در نامه ای به نماینده ولی فقیه 
اردبیل ضمن  امام جمعه  و  استان  در 
ابراز عالقه خود به انجام کارهای عام 
المنفعه ، در نخستین اقدام خیرخواهانه 

مسجدی در اردبیل ساخت .

یاد  به  علیپور  حسنعلی  مرحوم  از 
زیادی  تعداد  و  مدرسه   72 کربال  شهید   72
درمانگاه ، مسجد و غسالخانه در نقاط محروم 

استان اردبیل به یادگار مانده است .

سکته  علت  به  پیش  ماه   2 علیپور  مرحوم 
مغزی در بیمارستان علوی اردبیل بستری شد 
اما معالجه پزشکان موثر واقع نشد و در سن 

72 سالگی دارفانی را وداع گفت . 

 

 هجرت خیر مدرسه ساز آذربایجان 
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بی  دنیا  در  تراختور  هواداران  بی شک 
نظیر هستند و یگانه، حتی می توانیم آن 
مثل  هایی  تیم  هواداران  از  برتر  را  ها 
از ظرفیت  بارسلونا  در  بدانیم؛  بارسلونا 
98 هزار نفری استادیوم نیو کمپ معموال 
کمتر از 85% پر می شود، و شاید نکته 
ای که هرگز کسی بدان اشاره نکرد، این 
است که از آن هشتاد و چند هزار نفری 
استادیوم  وارد  بارسا  های  پرچم  با  که 
توریست  بعنوانه  زیادی  تعداد  شوند  می 
و  هستند  مهمان  روزی  چند  بارسا  در 
نیو کمپ را  محلی برای خوش گذرانی 
چند ساعته انتخاب می کنند و نیز در این 
هستند  کاتاالنی  فوتبال  شاهد  ساعت  چند 
از دست  به  کمتر کسی راضی  شاید  که 
دادنش باشد. استادیوم نیو کمپ که ساالنه 
همه  از  توریست  هزار  هزاران  میزبان 
امکانات  ترین   باال  از  هست  دنیا  نقاط 
رفاهی برخوردار است، خطوط چندگانه 
به  اتوبوسهای درجه یک که فقط  مترو، 
ظرفیت صندلی هایشان مسافر سوار می 
کنند و سایر امکانات رفاهی که استادیوم 
برای  هم  بزرگ  پاساژی  به  تبدیل  را 
اوقات  از  بردن  لذت  برای  هم  و  خرید 

چه  با  دانم  نمی  ولی  است.  کرده  فراغت 
دیدی معموال تراختورچیان را با بارسا مقایسه 
می کنند و این مقایسه را یکطرفه و به سود 
تراختورچیان می دانند، حکما هر کسی که فقط 
یک بار تجربه عبور از اتوبان کسائی تبریز 
را داشته باشد و در راه تابلو بزرگ استادیوم 
را ببیند به مظلومیت عاشقان تراختور ایمان 
می آورد، حال چه برسد به وارد شدن به جاده 

ی اختصاصی استادیوم و خود استادیوم.

مجموعه ورزشی تبریز در سال 1366 زمانی 
وقت  وزیر  نخست  موسوی  حسین  میر  که 
تیم های منتخب  تقریبا ده روز پس از بازی 
با  عراق  جنگ  بحبوحه  در  تهران  و  تبریز 
هلی کوپتر در چمن باغشمال به زمین نشست 
آذربایجان  وقت  بدنـی  تربیت  مدیرکل  و 
وضعیت  تشریح  با  گهرخانی(  )اکبر  شرقی 
ورزشگاه  تختی درخواستی مبنی بر تأسیس 
یک مجموعه بزرگتر را تسلیم نخست وزیر 
کرد و موافقت کتبی وی را گرفت آغاز شد.  
رئیس سازمان تربیت بدنی مسؤولیت اجرایی 
این پروژه را بر عهده گهرخانی گذاشت و با 
سرعت با همکاری جهاد کشاورزی زمینی به 
مساحت 360 هکتار در فاصله 2 کیلومتری 
از آخرین خانه های شهـــر در اختیار مهندسان 
مشاور قرار گرفت و سال بعد مراحل ساخت 
ورزشگاه 70 هزار نفری تبریز آغاز شد و تا 
سال 1375 بخش اعظم پروژه به انجام رسید. 
مسابقات  چندبار  گرچه  تاکنون   7۵ سال  از 
مهمی در این ورزشگاه برگزار شده است اما 
هنوز از افتتاح آن خبری نیست و وعده افتتاح 
می  موکول  بعد  سال  به  سال  هر  پروژه  این 
شود. ورزش دوستان آذربایجانـی همواره این 
سؤال را در ذهن خود مرور می کنند که چرا 
مواجه  رکود  با  استان  ورزشی  های  پروژه 
است و به حال احتضار افتاده است؟  آمارها 
فضاهای  نامطلوب  بسیار  از وضعیت  حاکی 
ورزشی آذربایجان بویژه کالن شهر تبریز در 
کشوری  میانگین  و  استانها  دیگر  با  مقایســه 
نیمه  پروژه   80 از  بیش  اکنون  هم  و  است 
تمام در استان وجود دارد کــــه یکی از آنها 
مجموعه ورزشگاه یادگار امام)ره( است.  هر 
ورزشگاه   ساخت  حاضر  زمان  در  که  چند 
97 درصـــــــــــــد پیشرفت دارد، اما تنها در 

صورت تکمیل و بهره برداری از این پروژه 
تـــــــبریــــــــــز  ورزشی  جامعه  که  است 
شأن  در  ورزشگاهی  صاحب  آذربایجان  و  

ورزش خود خواهند شد.

امروز با گذشت بیش از 23 سال از استارت 
پروژه هنوز روز افتتاح رسمی آن فرا نرسیده 
انجام  با گذشت یک فصل رویایی و  است و 
العاده زیبا و حساس در این  بازی های فوق 
استادیوم همچنان مسئوالن امر نظر به تکمیل 
این پروژه ی عظیم ندارند و شاید فصل دهم 
لیگ حرفه ای ایران نیز حتی با وجود دو تیم 
بعنوانه نماینده آذربایجان در سطح اول فوتبال 
تکمیل صد  به  استادیوم  این  کشور  باشگاهی 

در صدی نرسد.

دید  از  سهند  استادیوم  نواقص  و  ایرادات 
تراختورچیان شاید این چنین باشد:

نبودن کامل جاده های اختصاصی  1-آسفالته 
استادیوم، که مشکالت بسیاری برای آن دسته 
از افرادی که با پای پیاده و یا موتور سیکلت 
می  بوجود  آیند  می  استادیوم  به  دوچرخه  و 
آورد و البته برای سالمتی تنفس این عزیزان 
در آینده مشکل آفرین خواهد شد و قدم اول در 

تکمیل استادیوم سهند است.

2- عریض نبودن جاده های منتهی به استادیوم 
که به هیچ وجه توانایی و کشش جا دادن خیل 
عظیم هواداران را ندارند و همواره مشکالت 

جدی بسیاری را بوجود آورده است.

به  که  اختصاصی  جاده  به  ورودی  راه   -3
در  و  است  آمیزی طراحی شده  فاجعه  طرز 
شاهد  است  میزبان  استادیوم  که  بازی  هر 
با  که  هستیم  اتوبان  در  سنگین  فوق  ترافیک 
و  کسائی  اتوبان  بودن  المللی  بین  به  توجه 
عبور و مرور مهمانان و هموطنان دیگر از 
آن جاده و معطلی اعصاب خرد کن آنان از 
ترافیک بوجود آمده الزم است هر چه زود تر 

این ایراد بزرگ بر طرف شود.

ی  منطقه  یک  فقط  که  استادیوم  4-پارکینگ 
خشک بشمار می آید، که باید بدان با ماشین 
کویر  و  رانی  برای صخره  مخصوص  های 

رانی با اعمال شاقه وارد شد و به هیچ وجه 
داشتن خودروهای ورودی  نگه  سالم  توانایی 
از لحاظ فنی و آسیب های فیزیکی را ندارد.  
ورود  برای  استانداردی  خودروی  بنابراین 
در  حداقل  پارکینگ  این  از  سالم  خروج  و 
یکی  باید  پارکینگ  این  ندارد.  وجود  تبریز 
از اولویت های تکمیل استادیوم باشد زیرا که 
دلیل  به  هواداران  از  زیادی  ی  عده  معموال 
نبودن خودروهای عمومی برای حمل و نقل 

از خودروهای شخصی استفاده می کنند.

5- راه ورود به استادیوم از طرف پارکینگ؛ 
که تبدیل به کوهی دیگر برای فائق آمدن شده 
نمودن  هموار  از  پس  باید  هواداران  و  است 
کوتاه  بتنی  مانع  چندین  پیمایی  کوه  دشواری 
دور  از  تا  بگذارند  سر  پشت  نیز  را  بلند  و 
نور افکن های استادیوم روحیه ایی مضاعف 
به  بدهد.  ها  بدان  پیمایی  کوه  ی  ادامه  برای 
دلیل مهندسی "پت و متی" که در جای جای 
استادیوم قابل رویت هست، این راه بصورت 
توسط  است)البته  شده  ایجاد  استانداری  غیر 
زودتر  برای  که  نوردان)هواداران(  کوه 
البته  رسیدن به استادیوم نزدیک ترین راه و 
اولین و آخرین راه را انتخاب می کنند( این 
راه که بر طرف کردن شیب آن غیر ممکن به 
نظر می رسد باید بصورتی اصولی پله بندی 
یا بصورت سنگفرشی شده تا هواداران بیش 

از این، زحمت راه را بر خود نبینند.

6- عدم وجود بوفه در استادیوم؛ که باعث شده 
است دست فروشانی از جای جای شمالغرب 
کشور برای فروش انواع خوراکی های غیر 
استاندارد و گاها مسموم و تاریخ گذشته بسوی 
سالمتی  امر  این  که  شوند  جاری  استادیوم 

هواداران را بشدت تهدید می کند.

و  بهداشتی  های  سرویس  وجود  عدم   -7
آبخوری های مناسب از لحاظ کیفی و کمی؛ 
مسئوالنی که بودجه های تکمیل استادیوم را 
تحویل می گیرند باید توجهی ویژه به این امر 
داشته باشند و ظرفیت سرویس های بهداشتی 
و آبخوری های  استادیوم را مطابق سیل ورود 

هواداران به آن طراحی و ساخت کنند.

8-  کیفیت نظافت صندلی های استادیوم؛  هر 

استادیوم قبل از اینکه میزبان دیداری باشد 
باید خود را برای میهمانان آماده کند این 
امر مخصوصا در استادیوم هایی مثل سهند 
که سر پوشیده نیستند و بشدت زیر باران 
بادهای شدید هستند مهم است.  و برف و 
عدم رسیدگی به نظافت و پاکیزگی صندلی 
های استادیوم از طرف مسئوالن استادیوم 
امری است توجیه ناپذیر که با وجود ایجاد 
محلی برای خروج آب شستشوی صندلی 
نیافتاده  اتفاق  مهم  این  هرگز  سکوها  در 

است.

9-راه های ورودی و خروجی از استادیوم؛ 
وجه  هیچ  به  استادیوم  موجود  های  راه 
مناسب خیل عظیم هواداران نبوده و همواره 
مشکالتی برای آنان بوجود می آورد، این 
امر با توجه به الکترونیکی شدن بلیط های 
بدنی  استادیوم و جست و جوی  به  ورود 
چندین و چند باره ی هواداران از طرف 
که  استادیوم)  در  امنیتی حاضر  نیروهای 
خود جای گله دارد که فرهنگ آذربایجانی 
را برخی ها با این اعمال نابخردانه  زیر 
خوبی  ی  جنبه  اصال  و  برند  می  سوال 
ندارد( بسیار مهم است، مخصوصا برخی 
راه های خروجی استادیوم که گاها به دالیلی 
امنیتی مسدود می  نیرو های  نا معلوم توسط 
شود و در هر بازی شاهد زخمی شدن تعدادی 
در  استادیوم   از  خروج  هنگام  هواداران  از 

ازدحام جمعیت هستیم.

ی  آسفالته  خروجی  راه  نبودن  مناسب   -10
مهندسی  اصول  به  بنا  که  راه  این  استادیوم؛ 
"پت و متی" مذکور در باال ساخته شده است 
انسانی  سنگین  ترافیک  آمدن  بوجود  موجب 

می گردد که باید اصالح شود.

این ده مورد اشاره شده از جمله ی مهمترین 
چه  هر  باید  که  است  سهند  استادیوم  نواقص 
حرکتی  هواداران  تا  شود  مرتفع  تر  زود 
را  آنان  و  دیده  استانی  مسئولین  از  کوچک 
بزرگترین  البته  بدانند.  برای خود  و  از خود 
مشکل هواداران در استادیوم سهند مناسب و 
باشد  می  ذهاب  و  ایاب  وسائط  نبودن  فراهم 
که در زمان انتقال هواداران به استادیوم در 
برخی از نقاط معدود شهر دیده می شوند و با 
توجه به خصوصی بودن اکثر این اتوبوسها؛ 
رانندگان بدون کوچکترین نظارت و احساس 
می  هواداران  کردن  تلکه  به  اقدام  خطری 
را  هوادار  ای  ضابطه  هیچ  بدون  و  نمایند 
مجبور به پرداخت کرایه نا مناسب می کنند. 
خروج  زمان  در  ناکافی  و  کم  سرویس  این 
هواداران از استادیوم هم به هیچ وجه وجود 
تا  پیاده  پای  با  باید  آذربایجانیان  و  نداشته 
مرکز شهر بروند که فاجعه ی بزرگ برای 
استانداری و شهرداری محسوب می شود که 
استانی به نام آذربایجان هنوز توانایی حمل و 
نقل هواداران تراختور و از امسال شهرداری 
را ندارد. شاید در این بین صعود تیم محبوب 
شهرداری به لیگ برتر موجبات توجه بیشتر 
مسئولین شهری و استانی اعم از استاندار و 
بهارستان  شاید!  و  شهر  شورای  و  شهردار 

نشینان شود.

امید است در فصلی که تراختورچیان هرگز به 
مقامی کمتر از کسب سهمیه ی آسیا رضایت 
نخواهند داد تیم مدیریتی استان و تبریز کهن 
عمل  وظایفشان  کوچکترین  به  بتوانند  فقط 
کرده و در دل هواداران به دسته های پایین تر 

استادیوم سهند، فاجعه ی کم کاری مسئوالن- هواداران تراختورسازی
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در قرون XIII  و XIX /م. در مسائل دینی 
- عقیدتی فرقه ها و مکتبهای چندی از اسالم 
منشعب میشوند که یکی از آنها مکتب "حروفیّه" 
و  حاّلج  منصور  به  مکتب  این  ریشه  است. 
عمادالّدین نسیمی بیضاوی میرسد که نیاز به 
این موضوع در  اهمیّت  دارد.  بحثی جداگانه 
اینجا مقارن بودن بخشی از این جنبش از نظر 
با دوره حکمروائی جهانشاه  زمانی مصادف 
قره قویونلی می باشد که خود نیز زمانی تحت 

تأثیر این مکتب قرارداشته است.
و  افکار  سر  بر  بحث  1۴۴1/م.  سالهای  در 
میگیرد.  اوج  ایران  در  حروفیزم  های  ایده 
نیز  آنها  طرفداران  مکتب  این  اوجگیری  با 
رویدادها  این  مینهد.  فزونی  روبه  روزبروز 
او  اینکه  با  بود.  اندیشه جهانشاه گشته  باعث 
نیز گرایش چندی به این مکتب داشته و تحت 
از  بیم  اّما  بود،  گرفته  قرار  آن  افکار  تأثیر 
نمیگذاشت.  آرام  اورا  آنها  قیام  و  اغتشاشات 
بالخره این واقعه او را وادار کرد که با آنها 
همین  پی  در  باشد.  داشته  نامالئم  برخوردی 
نعیمی  فضل هللا  دختر  تبریز  در  او  تحّوالت 
فرقه  بنیانگذاران  از  یکی  که  را  استرآبادی 
بنام  او  همفکر  با  میشد،  محسوب  حروفیّه 
یوسف را که دارای پانصد مرید در اطرافش 
بودند، حکم فتوای مرجع آن زمان را به مورد 
روایتی  به  خصوص  این  در  گذاشت.  اجرا 
که در کتاب روضات الجنان و جنّات الجنان 
است،  تبریزی  کربالئی  حسین  حافظ  تألیف 

نظرتان را جلب میکنم: 
حروفی  نعیمی  هللا  فضل  موالنا  "دختر   ...
کثیری  جمع  با  پادشاه  جهانشاه  زمان  در  که 
مزار  همان  در  اند،  شده  کشته  حروفیان  از 
)منظور مرقد و مزار آن مستفیض از فیض 
در  نـویـر  در  هللا  رحمة  ترابی  پیر  تّوابی، 
راهی که بازارچه نویر بجانب سرکوچه دراز 
و میدان می روند بدست راست مزاری است 
هّمت  استمداد  میرسند،  که  آنجا  به  مردم  که 
می نمایند.(، مدفون است و این شعر رباعی 

از اوست:
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند،
الغر صفتان زشت خو را نکشند،

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز،
مردار بَود هر آنچه او را نکشند.

چنین  رویداد  این  وقوع  و  قضیه  این  دربیان 
پادشاه  سلطنت  زمان   در  که:  است  رخداده 
که  حروفیّه  طبقه  حقیقی(  )جهانشاه  مذکور 
متخلّص  حـروفی  هللا  فضل  بموالنا  منسوبند 
شاعر  نسیمی  سیّد  پیر  استرآبادی  نعیمی  به 
بیضاوی  عمادالّدین  سیّد  امیر  )قتل  بیضاوی 
سنه  حلب  محروسه  فی  نسیمی  به  متخلّص 
مؤلّف".(،  "بیاض  ثمانمائة  و  ثالثین  و  سبع 
میرزا  )موالنا فضل هللا حروفی(  را  که وی 

روز  در  گورکان  تیمور  امیر  پسر  میرانشاه 
و  ست  سنه  قعده  ذی  شهر  سادس  پنجشنبه 
در  وی  قبر  و  آورد  بقتل  سبعمائه  و  تسمین 
اُلکای ألنجق نخجوان است در قریّه خانقاه که 
مدفن حضرت شیخ أبونصرألنجقی قدس سره 
است، نشو و نمای تمام یافتند و بزرگ ایشان 
موالنا یوسف نامی بود و دختر میرفضل هللا 
نیز عمده آن جماعت بود و این طبقه مشهور 
به اباحت و تزندق اند و در هیچ زمان ظاهر 
نمی توانند شد، احیاناً در آن زمان آنچنان شده 
بود که فی الجمله اظهار طریق خود میکردند 
و با پادشاه مذکور نیز گاهی صحبت میداشته 
اند و بی آن نبوده که صحبت ایشان را أثری 
بوده )چنین است در تمام نسخ و ا، در حاشیه 
"نبوده" بصیغه نفی تصحیح شده.( خصوصاً 
معنی  این  کاألنعام،  عوام  بنیاد  بی  نهاد  در 
أقوی هللا  أنام  أئمه  و  اسالم  علمای  زد  گوش 
قوائم الملّة الّزهراء باحکام أحکامُهم و أرسی 
دعائم الشریعة الغراء بوفور اهتمامُهم گشته در 
فکر این قضیه افتاده اند، احیاناً پادشاه مذکور 
)جهانشاه( را ظاهراً بعلماء توّجه تامی بوده و 
اتّفاقاً عبورش بقریّه تیل از أعمال انزاب واقع 

شده، موالنا محّمد نامی 
تیلی از علمای عزیزی 
عصر  علمای  )از 
عزیزی بوده( در کمال 
تقوی آنجا مسکن داشته، 
پادشاه میل صحبت وی 
کرده و بخدمتش مشّرف 
گشته در اثنای صحبت 
موالنای  را  حدیث  این 
پادشاه  بر  مذکور 
رسول  "قال  خوانده: 
هللا صلی هللا علیه و آله 
و  بضع  االیمان  وسلّم: 
فأفضلها  شعبة  سبعون 
و  االهللا  اله  ال  قول 
عن  أذی  اماطة  أدناها 
شعبة  الحیاء  و  الطریق 
من االیمان." و بضع از 
سه باشد تا ده و بعضی 
باشد  یکی  از  اند  گفته 
تا ده و بعضی گفته اند 
از سه باشد تا نه و فاء 
"فأفضلها" جواب شرط 
معنی  و  است  محذوف 
راجع  أعلم  وهللا  حدیث 
با اینست که ایمان هفتاد 
و  است  شعبه  چند  و 
چون آنرا أجزاء و شعبه 
فاضلترین  پس  هست 
الاله  گفتن  آن،  أجزای 
کمترین  و  است  االهللا 
چیزی  کردن  دور  آن 
رساند  رنج  که  است 
و  سنگ  و  خار  چون 
و  استخوان  و  کلوخ 
از  آن  مانند  و  نجاست 
راه و شرم شاخیست از 
ایمان"، موالنای مذکور 
و  خواند  را  حدیث  این 
خاطرنشان  را  معنیش 
پادشاه  نمود(،  )پادشاه 
با  سالطین  که  فرمود 
تمام  عظمت  و  شوکت 
ایشان  عبور  هرگاه 
و  شود  واقع  براهی 
در  که مذکور شد  اینها 

راه باشد اگر از اسب بزیر آید و باماطه آنها 
مشغول گردد در شأن سلطنت قصور و فتور 
پیدا شود و اگر نکند بمضمون این حدیث عمل 
نسبت  حدیث  که  فرمود  موالنا  باشد،  نکرده 
بهر شخصی مضمونی دارد، سالطین باید که 
راه دین را از خار و سنگ و کلوخ و نجاست 
زندقه و بدعت و ابحت و کفر پاک کنند، در 
کرده  ظهور  گویند  را  حروفیّه  وألطبقه  این 
اند و از ایشان با سالم و أهل آن مّضرت و 
بدنامی آن  شکست تمام رسیده و می رسد و 
تا قیام قیامت بر گردن شما است باید که شما 
این  مرتبه  یک  نمایید،  مفسد  طایفه  این  دفع 
معنی گوش زد پادشاه شده تا آخر علماء غلّو 
واجب  طبقه  این  دفع  که  نوشتند  فتواها  کرده 
است و اگر پادشاه در این امر اهمال و امهال 
آن  علمای  از  و  کرد  باید  نیز  او  دفع  ورزد 
زمان موالنا نجم الّدین اسکوئی علیه الّرحمة 
که در کمال أمانت و دیانت و تقوی و فتوی 
بود و پادشاه را اعتماد تمام بوی، در این ماّده 
مالحظه تمام داشت که خون جمع کثیری را 
مشارالیه  و  باشد؟  داشته  حال  چه  آیا  ریختن 
حکم بر قتل آن جماعت ننوشته بود و پادشاه 

نیز بواسطه همین در آن أمر اهتمام نمی کرد 
و بسوف و لعل می گذراند، گویند در آن زمان 
مجذوبی بود و سالها بود که در سرخاب کنج 
به  عبورش  هرگز  و  کرده  اختیار  اعتزالی 
شهر نیفتاده و جمیع مردم را بباطن و کرامت 
قیل و  این  تمام، در خالل  اعتقاد  والیت وی 
منزل  و  آورد  تشریف  تبریز  به  قال صباحی 
موالنا نجم الّدین را پیدا کرده خود را بآنجناب 
رساند در غایت گرمی و حّدت و شّدت خطاب 
بوی کرد که حضرت را امشب در واقعه دیدم 
بر  حکم  بگو  الّدین  نجم  به  برو  که  فرمودند 
قتل این جماعت کند که اینها مخّرب دین اند و 
ویران کننده بنیان أهل یقین، گویند که موالنا 
نجم الّدین که این را شنید گریه بسیار کرد و 
کس  پانصد  به  قریب  نمود  ایشان  بقتل  حکم 
آنها  از  بسیاری  گویند  سوختند،  و  کشتند  را 
بباد  طبقه  آن  مصادقت  و  مصاحبت  بواسطه 

فنا رفتند." ...
جنید  شیخ  جهانشاه،  سلطان  اثنا  همین  در 
به  تبدیل  کثیر خود  مریدان  با  که  را  صفوی 
نیروی سیاسی عمده ای شده و تهدیدی برای 
حکومت اوبود، از کشور طرد میکند. شیخ با 
ده هزار نفر از مریدان ترکمن خود با ترکمنان 

اوزین حسن آق قویونلوی متحّد میشود.

اوضاع سیاسی - عقیدتی در دوره جهانشاه

پژوهشگر تاریخ و ادبّیات: 
د. خ. اونق – تورنتو
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فرحناز جاهد

صحبت  از بیمه، انواع آن و مزایای آنها 
زیاد شده و میشود.

ولی آیا همه ما میدانیم که چه بیمه ای، در 
چه مواقعی و بیشتر به درد چه کسی می 

خورد؟

که   )Insurance( بیمه  معنی  به  توجه  با   
مطمئن  معنای  به  و  شدن   Insure کلمه  از 
شدن و یا در فارسی به معنی ایجاد حفاظت و 
امنیت در مقابل ناشناخته ها و پیش بینی نشده 
ها اعم از حادثه، تصادف، آتش سوزی، سیل، 
بیکاری ، بیماری و مرگ می باشد. یعنی همه 

اتفاقاتی که :
1- قابل پیش بینی نیستند.

2- موجب ضررهای مالی می شوند
خود  از  آیندی  ناخوش  و  مخرب  اثرات   -3

باقی می گذارند )احساسی و مالی(

بیمه چه کمکی می تواند بکند؟
اصلی  و  انسانی  جامعه  در  برده  نام  اتفاقات 
در  و  افتند  می  خانواده  یعنی  آن  بافت  ترین 
مشکالت  در  غرق  سالها  را  خانواده  نتیجه 

ناشی از آن اتفاق می کنند.
تصور ما از خانواده همیشه همراه با حضور 
)معمواًل(  ها  بچه  و  شوهر(  و  )زن  نفر  دو 
قرن  در  که  نکنیم  فراموش  ولی  است  همراه 
نمی  شامل  را  موارد  همه  معنی  این  حاضر 
شود چرا که مرگ و میر و جدایی دو عامل 
اصلی تغییر در بافت خانواده و در نتیجه تنها 
شدن یکی از آنها و یا هر دو می باشند. آمارها 
هم حاکی از افزایش تعداد پدر یا مادرهای تنها 
کرده  نگهداری  تنهایی  به  فرزندانشان  از  که 
و بار مسئولیت مالی خانواده را به تنهایی به 

دوش می کشند، می باشند.
نکرده  خدای  اگر  خانواده،  اول  حالت  در 
اتفاقی بیافتد، دو نفر با آن مواجه می شوند، 
همند.  کنار  در  و  کنند  می  یاری  را  یکدیگر 
اگر یکی بیکار شود دیگری کار می کند. اگر 
یکی بیمار شود، دیگری کار ومراقبت می کند 
) هم از او و هم از بچه ها(. اگر یکی فوت 
کند دومی هنوز هست که مراقبت از امور و 
بچه ها را به عهده بگیرد و شاید به سختی بار 

مسائل مالی را به دوش بکشد.

خانواده  دوم  حالت  در  اگر  میشود  چه 
باشیم؟

تنها  مادر  یک  یا  پدر  یک  یعنی  دوم،  حالت 
بچه  و  مالی  میکند، مسئولیت مسائل  کار  که 
دچار  آدم  این  اگر  دارد.  بدوش  را  ها(  )بچه 
یا از کارافتادگی شود ) در مورد  بیماری و 
نمی کنم( چه کسی خانواده را  فوت صحبت 

حمایت خواهد کرد؟
- چه کسی از پس پرداخت اجاره و یا مورتگیج 

برخواهد آمد؟
- چه کسی از پس هزینه بچه ها )نگهداری و 

تحصیل( برخواهد آمد؟
با  بیمار مراقبت خواهد کرد؟  - چه کسی از 

چه پولی؟
- OHIP چقدر از هزینه های ما را خواهد 

پوشاند؟
- درآمد ماهانه چه خواهد شد؟

چه  آن  تکلیف  بودیم،  بیزنس  صاحب  اگر   -
خواهد شد؟

- اگر روزمزد بودیم، چاره چیست؟
و بسیاری چرا و چگونه های دیگر....

چاره چیست؟ چه باید کرد؟
مگر نه اینکه به محض تصادف اتوموبیل و 
که  شکر  را  خدا   " گوئیم  می  خسارت  دیدن 
بیمه داشتیم". اگر بیمار شویم و دارو بخریم 
و بیمه ای از طرف کارفرما داشته باشیم می 

گوئیم " خدا را شکر که بیمه داشتیم."

آیا عاقالنه نیست که پیش بینی هایی بکنیم که 
در صورت وقوع هر حادثه ای خدا را شکر 
کنیم که قباًل راه چاره و ضروریات عاقالنه 

را انجام داده ایم. 

فقط با: 
- داشتن بیمه ای مناسب برای روزهای پیش 

بینی نشده ی زندگی
- داشتن بیمه ای برای هزینه بیماریهای سخت 

با آمارهای باال
کردن  جایگزین  برای  ای  بیمه  داشتن   -
کار  از  یا  و  بیماری  صورت  در  درآمدمان 

افتادگی
در  ما،  از  مراقبت  برای  ای  بیمه  داشتن   -
به  قادر  بیماری طوالنی شود و  صورتی که 

کار کردن نباشیم.
- داشتن بیمه ای برای تحمل هزینه های ناشی 

از هر نوع ضرر
از  تنهایی  به  که  کسی  برای  بیمه  داشتن   -

خانواده مراقبت می کند.
"چه کسی از او مراقبت خواهد کرد وقتیکه او 
دیگر قادر به مراقبت کردن از کسی نیست."

در دورانی که برای اداره یک زندگی نیاز به 
دو نفر هست، چه خواهد شد اگر شما پدر و یا 
 )Single  Mom/Dad(مادر تنهایی باشید؟

خودتان  از  که  کنم  می  توصیه  من صمیمانه 
سئوال کنید،  حتماً

جواب سئوالتان را بخواهید، نتیجه گیری کنید 
را  الزم  ت  اقداما  شدن  قانع  صورت  در  و 

بعمل آ ورید.

واطالعات سئوال  داشتن  صورت   در 
 بیشتردرمورد خدمات تیم مجرب ما ومشاوره
 رایگان میتوانید با تلفن8944 - 894 - 416
 تماس گرفته و یا  به
www.FarahFinancialS. سایت  وب   

com مراجعه نمائید.

 فرحناز جاهد 
 مشا وربیمه،

 بازنشستگی، حساب پس انداز تحصیلی

بیـمــه
")Single( سخنی با پدر و مادرهای تنها "

آلالهدان اوزولمییه نه اؤلوم یوخدور .
»کسی)بیماری( که امیدش را از خدا قطع 

نکرده نمیمیرد.«

آتا اولماق آساندی   ،آتالیق ائتمک چتیندی.
»پدر شدن سهل است   ،ولی پدری کردن 

سخت.«

آتا چاتینجاغ اششه یه مین!
»تا زمانیکه به اسب برسی سوارخر شو!«

آت آلماغا جاوان یولال،قیز آلماغا قوجانی.
»جوان را برای خرید اسب بفرست و پیر را 

برای دختر)عروس(.«

آت آلمامیش آخیر چکیر .
»قبل از اینکه اسب را بخرد آخورش را 

میسازد.«

آتا دوغریب باالیئیر .
»پسر دنباله رو پدر میشود«.

آتاسین دونقوز قاپمیش اوغلونوایالن چالمیش.
»پدرش را خوک گاز گرفته و پسرش را 

مار نیش زده«.

آتاسئنا خیری اولمایان کیمه خیری اوالر؟
» کسی که به پدرش خوبی نمیکند به چه 

کسی خوبی میکند«؟

آتا سین گورمه ین شاهلئق ادعاسی ائدر.
»هرکه آبا و اجدادش را نشناسد ادعای 

پادشاهی می کند«.

آتا سیندان قاباقا دوشه ن توالنی قورت یئیه 
ر.

»توله ای که جلوتر از پدرش راه برود 
طعمه گرگ می شود«.

آتاالر سوزو حکمتدی.
» سخن پدران پندآموز است«.

آتاالر سوزو عاغلئن گوزو.
»سخنان پدران)ضرب المثلها( چشم عقل 

هستند«.

آتا مالین درج ایله  ، اونا گوره خرج ایله.
»ارث پدری رو حساب کن به اندازه آن 

خرج کن «

آتام ایله آتانی دئینجه   ،اوزوم ایله اوزونو دئه.
»داشتم داشتم حساب نیست   ،دارم دارم 

حساب است «.

آتام ائوینده بایلق باشی   ،اریم ائوینده تویوق 
آشی.

آتامین اؤلمه سیندن قورخمیرام، قورخیرام 
عزرائیل قاپیمی تانیا.

»از مرگ پدرم نمیترسم   ،ترسم از این است 
که عزرائیل در خانهام را بشناسد«.

آتا مینمه یین بیر عیبی وار، آت دان دوشمه 
یین مین عیبی وار)آتا مینمه ک راحتدیر، آت 

دان ینمه ک چتیندیر(.
»اگر سوار بر اسب شدن یک عیب و ایراد 

داشته باشد، از آن افتادن و پیاده شدن هزار 
مورد و مسئله دارد)رسیدن به ثروت و مقام 

خوشایند ولی از دست دادن آن سخت و 
ناگوار است

آتان بیلیجی دی سنه نه؟.
»گیرم پدر تو بود فاضل-از فضل پدر تو را 

چه حاصل«

آتان سوغان آنان ساریمساق اوزون نجه 
اولدون گول به سر؟

آتانین دعاسی   ،آنانین ناله سی.
»دعای پدر و ناله مادر«.

آتانین دعاسی آنانین آهی.
»دعای پدر و آه مادر«.

آتا اوت ایته ات وئرمزلر.
»به اسب علف و به سگ گوشت نده«.

آتا مین   ،آد قازان.
»بر اسب سوار شو و شهرت بطلب«.

آتا،آنا رشوه سیز دوست دوالر.
»پدر و مادر بدون هیچ چشم داشتی دوستت 

هستند«.

آتا ائوینده اوگئی آنا _ار ائوینده قین آنا.
»در خانه ی پدر نامادری- در خانه ی 

شوهر مادر شوهر «.

آتان اوخ قایئتماز.
»تیر پر تاب شده بر نمي گردد «.

آتی آت ایله باغالسان همرنگ اولماسا هم 
خوی اوالر.

»دو اسب را که یکجا ببندی اگر هم رنگ 
نشوند هم خوی هم میشوند«.

آج تویوق یاتار یوخودا داری گورر.
»مرغ گرسنه در خواب ارزن میبیند«.

آج قارئن آجی آیران.
»شکم گرسنه و دوغ تلخ)وعده های تو 

خالی(«.

آجئن ایمانی اولماز.
»آدم گرسنه ایمان ندارد «.

آجئندان یاتیب گون اورتادا دوروب .
»از زور گرسنگی شب می خوابد و بعد از 

ظهر بیدار می شود«.

آچیلمیان سفره نین بیر عیبی اولسا آچیالن 
سفره نین مین عیبی اوالر

»سفره ای که پهن نشده اگر یک عیب داشته 
باشد سفره پهن شده هزار عیب دارد «.

آخار سو یولونی تاپار.
»آب جاری راهش رو پیدا می کنه«.

آختاران تاپار یاتان یوخودا گوره ر.
»کسی که جستجو کند پیدا میکند و کسی که 
بخوابد در خواب میبیند)جوینده یابنده است 

.»)

ضرب المثلهای ترکی به همراه 
ترجمه فارسی



www.heyderbaba.ca38 July/ 2010    Vol:2   No:19

 
جعفر شاه باغی 

ای  خانه  خرید  به  تصمیم  زمانیکه 
پیش  باید  را  کار  چند  گرفتید،  جدید 
بیشتر  هرچه  دهید.  انجام  خرید  از 
آن  همسایگی  و  نظر  مورد  خانه ی 
مالی  توان  بنابر  که  ای  بودجه  و 
اید  گرفته  نظر  در  آن  برای  خود 
سریعتر  باشید،  کرده  مشخص  را 
میتوانید تصمیم بگیرید که کدام خانه 

را قولنامه کنید. 
نکات زیر را زمانی که دنبال خرید 

خانه هستید به خاطر بسپارید: 
تحقیق  خوب    .Be informed.1
کنید. درباره ی خرید خانه، اطالعات 

بسیاری در دسترس است. 
توان  حد  در  را  خود  ی  بودجه   .2
مهمترین  کنید.  مشخص  تان  مالی 
این  نظربگیرید  در  باید  که  چیزی 
است که ماهیانه چقدر میتوانید قسط 
بدهید. پیش از اقدام برای وام گرفتن 
اعتباری،  ی  مؤسسه  یا  بانک  از 
شما  به  که  است  سایت  وب  چند 
برای تعیین بودجه خرید خانه کمک 
ماشین  از  وبسایتها  این  در  میکند. 
 mortgage( وام  ی  ویژه  حساب 
است  شده  استفاده   )calculators
که با کمک آن میتوان بطور تقریبی 
توان  حد  در  که  را  ای  خانه  قیمت 
مالی شماست و میزان اقساط ماهیانه 

ی آنرا محاسبه کرد.
3. ابتدا درخواست پیش- تأئیدیه وام 
درباره  خود  ی  دهنده  وام  با  کنید. 

تائیدیه وام  ی صدور گواهی پیش– 
صحبت کنید. وام دهنده وضعیت مالی 
شما را ارزیابی می کند و مشخص 
می کند تا چه مبلغی خرید ملک شما 
به  کار  این  کند.  تعهد  تواند  می  را 
انتخاب  برای  را  الزم  اطمینان  شما 
و  دهد  می  نظرتان  مورد  ی  خانه 
هنگام خرید، فروشنده مطمئن میشود 
که شما در پیشنهاد خود برای خرید 
خرید  توانایی  و  هستید  جدی  خانه 

ملک مورد نظر را دارید. 
تماس   )Realtor( بنگاهی  با   .4
بگیرید. بنگاهیها پروانه ی کار دارند 
و آموزش دیده اند تا شما را در یافتن و 
خریدن امالک دست دوم کمک کنند. 
بنگاههای معامالت ملکی زیادی در 
کانادا وجود دارد و حق انتخاب هم با 
شماست. میتوانید بنگاهی را انتخاب 
مورد  ی  ناحیه  در  امالکی  که  کنید 
است.  رسانده  فروش  به  شما  نظر 
بسیاری از افراد، بنگاهی را انتخاب 
آشنایانشان  و  دوستان  که  میکنند 
معرفی کرده اند. خدمات بنگاه برای 
شما مجانی است و پولی بابت آن از 
خریدار نمیگیرند در عوض بنگاهی 
کمیسیون خود را از فروشندهی خانه 

دریافت میکند.
5. درمورد پیمانکار ساختمانی خود 
تحقیق کنید. اگر خانه را از پیمانکار 
تحقیق  آن  مورد  در  خوب  میخرید، 
کنید. چک کنید که خوشنام باشند و 
با افرادی که از آنها خانه خریده اند 
آنها  آیا  ببینید که  هم صحبت کنید و 
از خدمات ارائه شده به خود راضی 

بوده اند یا خیر. 
امالک  امر  در  که  وکیلی  با   .6
وکیل  کنید.  مشورت  دارد  تخصص 
قولنامه ی خرید خانه ی شما را بدقت 
جمالت  و  واژگان  میکند.  بررسی 
بسیار  قرارداد  این  در  رفته  بکار 

حائز اهمیت است و وکیل یا مشاور 
دقت  به  قانون  دید  از  را  آن  حقوقی 
بررسی میکند. خود بنگاه یا دوستان 
و آشنایان میتوانند وکیل یا مشاوران 
البته  کنند  به شما معرفی  حقوقی را 
تلفن  کتابهای  در  امالک  وکالی  نام 
حق  است.  موجود  نیز  وبسایتها  و 
بین 500  امالک  الزحمه ی وکالی 

تا 1000 دالر متغیر است.
7. بودجهای تخصیصی را بنویسید. 
کلیه ی هزینه های خرید خانه اعم از 
تا روزی که  نهایی«،  »هزینه های 
مالک خانه میشوید را بودجه نویسی 

های  هزینه  شامل  بودجه  این  کنید. 
اسباب  بیمه،  سند،  ثبت  مثل  حقوقی 
کشی، مالیات انتقال زمین، عوارض، 
پیش- پرداخت قبوض  میشود.  در 
نظر گرفتن همه ی این هزینه ها در 
مبلغ  ی  عالوه  به  نهایی،  ی  بودجه 
اهمیت  حائز  بسیار  پرداخت  پیش- 

است. 
ما امور  باغی ، مشاور  شاه  . جعفر 
لی                                                      

 

نکاتی برای خریداران جدید



Tel: 416 897 783139 July/ 2010    Vol:2   No:19



40 www.heyderbaba.caJuly/ 2010    Vol:2   No:19

نوشته: ح . یزدانی
hy_tabriz@yahoo.com

تحصیل  افراد  تعداد  پیش  سال  بیست سی 
هر  در  بود،  اندک  بسیار  ایران  در  کرده 
پیدا می  مهندس  یا  دکتر  بزور یک  محله 
شد که غالباً هم مردان بودند و مردم آنان 
را با واژه های آقای دکتر یا آقای مهندس 
خطاب می کردند و نیازی به ذکر نام آنان 
نبود. هر محله یک آقا دکتر یا آقا مهندس 
آقا  فقط ذکر کلمه  بنابراین  نداشت،  بیشتر 
دکتر یا آقا مهندس کافی بود تا اهل محل 
بدانند که طرف مخاطب کیست. ولی وقتی 
گرد  مجلسی  در  کرده  تحصیل  افراد  اون 
آقا  و  دکتر  آقا  های  واژه  آمدند،  می  هم 
مهندس مشکل ایجاد می کرد، زیرا همه آقا 
دکتر یا آقا مهندس بودند، بنابراین نیاز می 
شد تا پیشوند یا پسوندی در ابتدا یا انتهای 
تا  شود  آورده  مهندس  یا  دکتر  های  واژه 

بدین نحو شناخته گردند.

در محله ما یک استاد دانشگاه بود که دکترا 
داشت و همه او را آقای دکتر خطاب می 
نبود،  طرف  نام  ذکر  به  نیازی  و  کردند 
زیرا همه اهل محل می دانستند که منظور 
از آقای دکتر کیست. این آقا دکتر محله ما 
ّسید بود و در سال دو تا میهمانی بزرگ 
برپا  می کرد، یکی  در  عید نوروز و  
دو  بر  عالوه  خم.  غدیر  عید  در  دیگری 
میهمانی بزرگ، در مناسبت های دیگری 
هم تمام دوستان و آشنایان در محفل گرم 
شرکت  اغلب  آمدند.  می  هم  گرد  ایشان 
را  جلسات  و  ها  میهمانی  آن  در  کنندگان 
افراد تحصیل کرده و اساتید دانشگاه تبریز 
تشکیل می دادند که آقا دکتر یا آقا مهندس 
یا  پیشوند  شد  می  الزم   بنابراین  بودند، 
اضافه  مهندس  و  دکتر  القاب  به  پسوندی 
گردد تا شناخته شوند. یکی از آقا دکترها 
آقا  او حاج  به  بنابراین  بود،  رفته  به حج 
دکتر می گفتند. دکتر محله ما ّسید بود و به 
او آقا ّسید دکتر می گفتند. یکی از مهندس 
ها فارس زبان بود و با یک خانم تبریزی 
ازدواج کرده و ساکن تبریز شده بود، به او 
هم فارس مهندس می گفتند. خالصه مردم 
را با واژه هایی مانند دکتر، مهندس، ّسید، 
حاجی، میر و ... خطاب می کردند ولی 
نامیدند،  نمی  واقعی خود  اسم  با  را  کسی 
زیرا اسامی مخصوص افراد عامه است و 
افراد متخصص نیاز به اسامی تخصصی 
دارند! اگر کسی ّسید می بود، دکترا هم می 
داشت و به مکه می رفت، لقب او با شکوه 
دکتر  ّسید  حاج  آقای  او  به  و  شد  می  تر 
می گفتند! مشکل بزرگ در معرفی کردن 

دکتر، مهندس هائی  بود که نه ّسید  بودند 
و نه حاجی، بنابراین معرفی آنان در جمع 
دیگر دکتر، مهندس ها با مشکل مواجه می 
شد، بناچار آنان را با اسامی محله شان می 
نامیدند! مثاًل می گفتند: آقا دکتر، چرنداب 
اوشاقی – آقا مهندس، لک لر اوشاقی – 

آقای اوستاد، دعوچی اوشاقی و ...

آقا دکتر محله ما ّسید بود،  چون   
هر سال یک میهمانی بمناسبت عید غدیر 
خم برگزار می کرد و از طرفی چون ملی 
گرا هم بود، میهمانی عید نوروز را نیز با 

شکوه و جالل خاصی برپا می نمود.

نوروزی  از جشن های  یکی  در   
بود که آقای ّسید دکتر محله ما رشته سخن 
گوید:  می  چنین  و  گیرد  می  بدست  را 
و  هستیم  آریائی  نژاد  از  ایران  مردم  "ما 
باید پاسدار خون پاک و خالص اجدادمان 
باشیم. ما باید پاسدار ناموس ملی سرزمین 
کهن خود باشیم." شنوندگان به هیجان می 
می  دست  گرانه  ملی  احساسات  با  و  آیند 
زنند و آقای ّسید دکتر محله ما را تشویق 
می کنند. دکتر  مهندس های دیگر  هم در  
دکتر،  ّسید  آقای  تأیید حرف های گهربار 

کلی مقاله، خطابه و آیه  می خوانند.

چند ماهی می گذرد و عید غدیر   
خم فرا می رسد. آقای ّسید دکتر محله ما 
رشته سخن را بدست می گیرد و چنین می 
گوید: "ما مسلمانان ّسید شیعه، از خون آل 
بنی هاشم، باید این میراث معنوی و مذهبی 
را پاسداری کنیم. ما باید به این خون بنی 
هاشم آل علی که در رگهایمان جریان دارد 
افتخار کنیم." صدای تشویق شنوندگان بلند 
می شود. بعضی از میهمان ها با دستمال، 
اشک های هیجان را از چهره خود پاک 

می کنند.

خالصه این آقا ّسید دکتر محله ما   
در عید نوروز خود را آریائی و در عید 
معرفی   هاشم  بنی  سید  را  خود  خم  غدیر 

می کرد!!!

سالگرد  و  گذرد  می  ماهی  چند   
می  فرا  مشروطه   نهضت  بزرگداشت 
آقا  خانه   در  اساتید   از   تعدادی   رسد. 
از  تا  شوند  می  جمع  ما  محله  دکتر  ّسید 
شهدا و مبارزان مشروطه چی به نیکی یاد 
کنند. آقا ّسید دکتر محله ما چنین سخنرانی 
پاک  آذربایجان، خون  "ما مردم  کند:  می 
بزرگانی چون ستارخان ها و باقرخان ها 
آذربایجان،  زنان  داریم.  رگهایمان  در  را 
خون شیر زنانی چون زینب پاشاها را در 

باید  آذربایجان  مردم  ما  دارند.  رگهایشان 
از این میراث فرهنگی و ملی خود همچون 
که  قیمتی  به هر  و  کنیم  پاسداری  ناموس 
شده ..." صدای تشویق شنوندگان سخنرانی 

آقا ّسید دکتر را قطع   می کند.

سالگرد  و  گذرد  می  ماهی  چند   
بزرگداشت فردوسی فرا می رسد. بعضی 
ما  محله  دکتر  ّسید  آقا  خانه  در  اساتید  از 
جمع می شوند تا از سخنان گهربار استاد 
بزرگ مستفید گردند. آقا ّسید دکتر رشته 
سخن را بدست می گیرد و چنین می گوید: 
ملی  که زبان  واالمقامی  "فردوسی شاعر 
ایران را نجات داد. زبان فارسی زبان نور 
الهی است که فردوسی در آن جان دمید و 
با اشعار خود مزین گردانید. ما همه خون 
صدای  داریم."  رگهایمان  در   فردوسی 
تشویق شنوندگان طبق معمول به گوش می 
رسد. یکی از اساتید که اهل محله دعوچی 
بود و او را حاج آقا دکتر دعوچی اوشاقی 
می نامیدند با طعنه می گوید: "جناب آقای 
ترکان  به  که خطاب  فردوسی  دکتر،  ّسید 

می گوید:

تن ترک بدخواه بی جان کنم  ،   ز خونش 
دل  سنگ مرجان کنم

تو  ای  ترک  بدگوهر  دیوزاد  ،  که چون 
تو سپهبد به گیتی مباد"

آقا ّسید دکتر کالم حاج آقا دکتر را قطع می 
کند و خطاب به میهمان ها می گوید: "لطفاً 
از خودتان پذیرائی کنید، اینها شیرینی های 
فرهنگ  از  باید  و  است  آذربایجان  سنتی 

ملی پاسداری کنیم."

میهمان  رفتن  از  بعد   

ها، از آقا ّسید دکتر پرسیدم: 
آقای دکتر، منکه کاماًل گیج 
نفهمیدم  من  باالخره  شدم، 
رگ  در  آریائی  خون  شما 
هاشم  بنی  خون  یا  دارید 
ستارخان  خون  علی؟!  آل 
و باقرخان در رگ دارید یا 

خون فردوسی؟!
آقا ّسید دکتر در حالیکه داخل مبل   
داشت می  لب  به  و سیگاری  بود  داده  لم 
اون  همه  هیچکدام!!!  جان،  "پسر  گوید: 
چیزهائیکه به مردم گفتم افسانه و داستان 

بود"!!!

و  افسانه  اینهمه  چرا  پرسیدم:   
داستان تحویل مردم می دهید؟!

دنبال  مردم  آخه  دکتر:  ّسید  آقا   
واقعیت نیستند، بلکه از افسانه ها لذت می 
نیستند،  واقعی  سخن  خریدار  مردم  برند. 
بلکه سخن شیرین و زیبا طلب می کنند، 
تا  گویم  می  زیبا  و  شیرین  سخنان  منهم 
ددیم خوشونا گلزین، دمه  بیاید!  خوششان 

دیم ایشینا گلزین! 1

پرسیدم: آقای دکتر، باالخره شما   

ّسید هستید یا آریائی؟!

که  کردم  عرض  دکتر:  ّسید  آقا   
هیچکدام! ببین پسر جان، ایران در زمان 
صفویه شیعه شد، قبل از صفویه در ایران 
شیعه و ّسید نبود، اگر هم بود بسیار اندک 
بود. بعد از ظهور صفویه اینهمه ّسید از 
ّسید  از  بسیاری  در ضمن  شد؟!  پیدا  کجا 
یوسف  ابن  حجاج  توسط  هاشم  بنی  های 
از  ایران  ّسید در  اینهمه  کشته شدند، پس 
کجا پیدا شد؟! در زمان های قدیم شناسنامه 
نبود تا مشخصات افراد ثبت شود، بسیاری 
از ثروتمندان و افراد با نفوذ شهر خودشان 
را ّسید می نامیدند، در ضمن چون پول و 
امکانات داشتند به حج هم می رفتند و می 
شدند حاج ّسید، ولی فقرا چون پول نداشتند 
کردند  می  قناعت  مشهد  به  روند  حج  به 
و می شدند مشدی خالی. در همین تبریز 
عباسی  های  محله  به  سری  یه  خودمان 
به  ها  محله  اون  در  بزن،  آغاج  قره  و  
زحمت یک نفر ّسید پیدا  می کنی، اما برو 
از    که  اهراب  و  مقصودیه  های  محله  به 
هستند،  تبریز  قدیمی  ثروتمند  های  محله 

اغلب مردمان آنجا ّسید هستند، چرا؟!!

باید  آریائی  خون  مورد  در  اما   
بر  ها  یونانی  سال  هشتاد  کنم؛   عرض 
پنجاه  و  دویست  کردند،  حکومت  ایران 
اعراب،  سال  سیصد  اشکانیان،  سال 
صد و شصت سال مغول ها، هزار سال 
ترکان، چند سال هم افغان ها و در تمام آن 
ادوار مردمان محلی با اقوام حاکم مخلوط 
آریائی چه معنی  نژاد  شدند، پس خون و 
محمود  سلطان  زمان  در  فقط  دهد؟!  می 
کنیز  پنجاه هزار  و  از صد  بیش  غزنوی 
هندی وارد ایران شدند، در زمان نادرشاه 
افشار کنیزان بیشتری از هندوستان وارد 
ایران شدند. در طول تاریخ بیش از پانصد 
است،  شده  ایران  وارد  هندی  کنیز  هزار 
زائیده  بچه  شکم  سه  فقط  کدام  هر  اگر 
میلیون  چند  در مجموع  کن  باشد، حساب 
اگر  است.  گشته  ایران  وارد  هندی  خون 
افغان ها را  با مغول ها و  اختالط خونی 
فهمید  کنی، خواهی  اضافه  به حاصل  هم 
و  معنی  آریائی  نژاد  یا  خالص  خون  که 
مفهومی ندارد. چون هندی ها، مغول ها و 
افغان ها  فقیر هستند، مردم  امروز  ایران  
اختالط  خونی  با آنان را  به  فراموشی  
مشهور  ها   آریائی  چون   و  سپارند  می 
گشته اند، به اختالط خونی با آنان افتخار 

می کنند!!!

آقا  از   کشد،  می  سوت  ام  کله   
خانه  به  و  کنم  می  خداحافظی  دکتر  ّسید 
برمی گردم. در راه بازگشت به خانه، یاد 
یکی  در  که  افتم  می  کسروی  احمد  ّسید 
از کتاب هایش که نامش را بخاطر ندارم 
و  خون  از  ایران  مردم  "ما  بود:  نوشته 
نژاد آریائی هستیم!" با خود گفتم: پس این 
جناب کسروی هم ّسید آریائی بود و خبر 

نداشتیم!!!

سّید آریائی 
این داستان واقعی، قسمتی از کتاب "سید آریائی" می باشد که ده 

سال پیش نوشته بودم و اخیراً در کانادا منتشر شده است. 
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همت  به  که  آذربایجانی  موسیقی  برنامه  اجرای 
منابع  و  پردیس  کشاورزی  دانشکده  دانشجویان 
در  که  کرج(  در  )واقع  تهران  دانشگاه  طبیعی 
مورخه 1388/05/02 برگزار گردید با استقبال 
بی نظیر مخاطبین مواجه شد. در این مراسم گروه 
ملودی  احد  آشیق  سرپرستی  به  آشیقها  موسیقی 
ساز  همراهی  با  عاشقانه  و  حماسی  زیبای  های 
،ساز  قاوال  و  آذربایجانی  اصیل  باالبان،ساز 
ریتمیک آذربایجان اجرا گردید شور و نشاط بی 
حد و حصری را به تماشاچیان بخشید ، همچنین 
شعرخوانی استاد هوشنگ جعفری با شور و شوق 
مضاعف از طرف حضار روبرو گردید.همچنین 
خوانندگی  به  آذربایجانی  وکال  موسیقی  اجرای 
آقای امیرحسین حسن پور و اجرای تصنیف های 
و  جوان  خواننده  توسط  فولکولوریک  و  مردمی 
گردید.  ایفا  زاده  رسول  عباس  آقای  ذوق  خوش 
اجراي ماهرانه باغالما و صداي پر طنین هنرمند 
محبوب )یانار سؤنمز( نیز تشویق هاي پر حرارت 

ای  برنامه  داشت.همچنین  همراه  به  را  مخاطبین 
قرار  تماشاچیان  استقبال  مورد  همه  از  بیش  که 
ابراهیم  خردسال  هنرمندان  دونفره  رقص  گرفت 
و ائل آی بود که دقایقی از تشویق ها را به خود 
اختصاص دادند.الزم به یاد آوری است مسئولین 
حضور  مجوز  داشتن  وجود  با  دانشگاه  فرهنگی 
همخوانان خانم در گروه ، از روی صحنه رفتن 
با  که  برنامه  مجری  حتی   ، کردند  ممانعت  آنها 
لباس ملی آذربایجان سرصحنه بود به بهانه واهی 
جلوگیری  مجری  خانم  این  لباس  رنگ  شادبودن 

کردند .
در مجموع اجرای این برنامه باموفقیت و کیفیت 
باال و با استقبال بی نظیر حضار انجام گردید.این 
برگزار  كرج  كشاورزي  دانشكده  تاالر  در  اجرا 

گردید.
سرپرستی گروه موسیقی دان اولدوزو و حرکات 
تارنواز  پیفون  اسفندیار  را  آذربایجانی  موزون 

آذربایجانی عهده دار بودند

اجرای موسیقی آذربایجانی  - دان اولدوزو

 کانادا در حالی روز ملی خود را جشن گرفت 
که بنا بر آخرین آمار انتشاریافته، جمعیت این 
کشور از سی و چهار میلیون نفر فراتر رفت.
لحاظ  از  جهان  بزرگ  کشور  دومین  کانادا 

مساحت )بعد از روسیه( است.

 ،)1867 )سال  واحد  کانادای  تشکیل  زمان 
جمعیت کانادا ده برابر گردیده است و می شود 
گفت ، جمعیت در 50 سال گذشت، دوبرابر 

شده است

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران- کانادا جمعیت کانادا به بیش از 34 میلیون نفر رسید
برگزار می کند

 سخنرانی دکتر "شهیار دانشگر" استاد دانشگاه ایندیانا
ترکیب قومی جامعه ایران:  روابط دولت و اقلیت ها

)سخنرانی بزبان ترکی(

زمان:  ساعت 6:30 الی 8:30  بعد از ظهر روز یکشنبه 11 جوالی

)Bay View Hill Community Center )Renaissance Room
 16th Avenue between( Spadina Rd. Richmond Hill 114

Leslie & Bay View

تماس تماس :   
)416( 895 -5789   -  )416( 721 -5958     


