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محمد علی پور مقدم

گیریش
افسـانه لر  اوالن  بیـری  اورونلرینـدن  ادبیاتـی  خالـق 
)سؤیَلنجه لر(، کئچمیشـله گونوموز آراسـیندا کولتورل 
آختاریمی سـاغالیان، اینسـان ال اونون اْولوشـدوردوغو 
کولتـورل قورولوشـون آنالشیلماسـینا قاتقیـدا بولونان 
سؤزلوخالق ادبیاتی تورلریندن بیریسیدیر. سؤیلنجه لرده 
آنالتیـالن اوالیـالر، بعضـًا گئرجـک اوسـتو اوالبیلیـر؛ 
گئرچکـدن  اوالیـالرال  گئرچـک  چوخونلوقـال  آمـا 
یاشـامیش کیشـیلره دایانیـب، یاشـام قوردوقـالری یئـره 
یاشـاماقدا  جغرافیاسـیندا  ایـران  قازاندیریـرالر.  آنـالم 
نـه  تورپاقالرینـا  یاشـادیقالری وطـن  تورکلریـن  اوالن 
دنلـی یییـه اولدوقالرینـی اورتایـا قویـان بیر چـوخ خالق 
خالـق  تـورک  ایـران  قونوسـودور.  سـؤز  افسـانه لری 
ادبیاتی نین کولتورل زنگینلیگینه قاتقی ساغالیان خالق 
افسانه لریندن بیری اوالن سؤز قونوسـو " آراز- آراز خان 
آراز" ماهنیسـی اوزره آذربایجانـی آییـران آراز چایـی ایلـه 

ایلگیلیدیر.
آچار  سؤزلر: آراز، خان، بایاتی، صمد 

افسـانه یه گـؤره ارگونش1داغـی ایله قـاراداغ2 آراسـیندا 
یئرلشـن بؤلگـه ده اوچ قـارداش یاشارمیشـالر. بونالریـن 
یاخشی مئیوه باغالری، بوللو اکین یئرلری، سرین سولو، 
تـاال بولودلو، شـیر- شـیر بوالقلی یایالقـالری واریمیش. 
بـورادا هامـی بیـر قازانیـب، بیـر یئیرمیـش. هاچـان ائـل 
اوستونه باسقین اولسـایمیش او زامان بو ایگید قارداشالر 
قیلینـج باغالییـب آت مینـر، یاغیـالری قووارمیشـالر. بو 
قارداشـالرین بؤیوگونـون آدی داغ، اورتانجی نیـن آدی اَر، 

کیچیگی نیـن آدی ایسـه آراز ایمیـش. 
آراز غضبلننـده دلـی چـای کیمی داشـارمیش. سـاواش 
مئیدانیندا نعره چکنـده بوغاز آتالر قولون سـاالرمیش،.... 
بیـر ایـل قـاری دوشـمن آت اویناتـدی مئیـدان آچـدی، 
اؤلکه یـه باسـقین ائتـدی. بو اوچ قـارداش قیلینـج ووروب 
اوخ آتدیالر دیری3 داغی نین سینه سـینده باش کسـیلدی، 
اولـوب گئـری  مغلـوب  دوشـمن  یاغـی  تؤکولـدو،  قـان 
قاچدی. ... ائل آخیشـیب اوچ قارداشـین قاپیسـینا گلدی. 
جاماعاتیـن ایچینـده دونیـا گؤرمـوش، بـاش آغارمیـش، 
سـؤزو دْوغـرو، اورگـی پـاک بیـر آتـا بیـر آنـا واریـدی، 
اللرینـده یاقوتـالردان نقـش4 اولونموش، فیـروزه دن قاش 
قویولمـوش، قوببه لـری5 آلماسـالردان یارادیلمیـش بیـر 
قیزیـل تـاج گؤرونـوردو. سـونبول نیشـان، آلمـا نیشـان، 
بوینوزلـو قـوچ، سـاغمال اینـک قیزیـل تاجیـن اوزرینـه 
چکیلمیشـدی. آراز، اونون آرخاسـینجا اونون قارداشالری 
ائلـه بـاش اَیدیلـر باغیر باسـدیالر. آغ سـاققالالرین الیندن 
اؤپدولـر. قوجا آتا، قوجا آنا خوشـبختلیک تاجینـی آرازین 
باشـینا قویـدوالر. ائـل، آرازی اللرینـده گؤیـه قالدیـردی. 
آتینـا  دؤولـت  آرازی  اوجالـدی.  آلقیـش  آدینـا  آرازیـن 
میندیردیلـر. هامـی بیر آغیـزدان خئییر- دوعا سـؤیله دی. 
ائـل باباسـی آرازا یاخیـن گلـدی. اونـا چوخلـو- چوخلـو 
نصیحت ائتدی. ائل آچارینی،ائل گونشی نین اورگینی اونا 
تاپشـیردی. سونرا اوزونو جاماعاتا توتوب اوجادان دئدی:
-ائـل بیلسـین، اوبا بیلسـین بـو گوندن بئلـه آراز بیزیم 

قدیـر بیلن خانیمیـز، عدالتلی سـولطانیمیز اوالجاق.
آیدان - آیا، ایلدن- ایله آراز خانین اؤلکه سینده یولالر 
چکیلیـر، یئنـی ائولـر تیکیلیـر، بارلـی باغـالر سـالینیردی. 
بئـش ایـل کئچـدی اؤلکه نیـن هـر یانـی وار الیندن آشـدی، 
داشـدی. بیر گون آراز ماحالینی گزمه یه چیخـدی. اؤلکه ده 
بیـر خاییـن واریمیـش، ائـل ویجدانینـی ائـل ناموسـونو 
تاپدارمیش. خایین دوشـمنه خبر چاتدیردی. دوشمن اون 
میـن آدام ییغیـب آراز خانین سـارایینا هوجـوم ائتدی. مین 
نفرلیـک بیـر دسـته  ده خودآفریـن کؤرپوسـونو هـر طرفدن 
حالقاالییب ائللر خانی آراز خان اورادان کئچن زامان دؤرد 
طرفـدن هوجـوم اولـدو. اوخـالر یاغیـش کیمـی یاغـدی. 
قیلینج سسـی هـر طرفه یاییلـدی. آراز خـان آت اویناتدی، 
نره چکدی. قیلینج ووروب یاغی دوشمنی دارما- داغین 
ائتدی. مین بیر قیلینج، مین بیر اوخ ضربه سیندن دؤولت 
آتـی قـان ایچینـه غـرق اولـدو. کمندچیلـر کمند آتیـب آراز 
خانی یئره چکدیلر. یاغی دوشـمن جلالدالری آراز خانین 
قولالرینی باغالییب مرجان چایی نین قیراغینا ائندیردیلر. 
بونـو گؤرجـک سـینه لره داغ چکیلـدی. گـؤی کیشـنه دی. 
قارانلیـق، چیچکلرین اوزرینـه پرده چکـدی. نازلی گونش 
ائللـر  باغلـی  قولـو  آغـالدی.  قـان  دالینـدا گیزلنـرک  داغ 
خانـی قایالیغین کلله سـیند، مرجان چایی نین سـاحیلینده 
سـار اْووالمیـش شـاهین کیمـی، قییـا باخان قارتـال کیمی 
گؤرونـوردو. قانسـیز جلـالد بیـردن - بیره قیلینج چکدی 
آراز خانیـن بوینـون ووردو. او مغـرور بـاش گـول بدنـدن 
آیریـالراق یئـره دوشـدو. ائـل خانی نیـن آغ زر پالتـاری قان 
ایله چیل- چیل اولدو. ائله بیل کی آغ ایپکده داغ الالسی 

سریلمیشدی. 
امره گؤره آراز خانین بدنینی داشـقین سئله تولالدیالر. 
مرجـان چایـی اؤز خانینـی آلـدی قوجاغینـا. اونـون تمیـز 

سـویو قـان آغـالدی، قـان گؤروندو.
مرجان چایی دیله گلدی: 

آراز خانیـن گـول بدنـی منیم داشـقین قوجاغیمدا ایللر 
بویـو یاتاجاقدیـر، خـان آرازیـن آل قانییال منیـم دورو آخان 

سـویوم قـان آغـالدی، قـان گؤروندو. 
بوتون خالق مرجان چایی نین بو سـؤزلرینی ائشیتدی. 

هامی بیر آغیزدان بئلـه اوخودو.
آراز - آراز خان آراز،

سولطان آراز، خان آراز،
سن ائیله دین بو چایین؛
دورو سویون، قان، آراز!

او واخدان مرجان چایی نین آدی آراز قالدی.)1( 
آراز آدییال توپراقالریمیزدا سورونن چای زامان- زامان 
خالقین بوتون سیرالرینی دیلکلرینی اؤزونده ساخالمیش، 
جوشـوب چاغالمیشـدیر. خالق، آراز چایینـی ائلدن بیری 
اوالراق تانیییب بوتون سـئوگی، کدرینی آرازال پایالشیب، 
آرازال دانیشـیبدیر. افسانه ده گؤروندویو کیمی آراز خان بیر 
ائـل قهرمانـی اوالراق ائـل سـاتقینی الـی ایلـه اؤلدورولور. 
باشـقا بیر افسـانه ده دئییلدیگی کیمی آراز بویلو- بوخونلو 
بیـر اوغـالن اوالراق کـور آدلـی بیـر قیزیـن گؤزللیگینـی 
ائشیدیب اونا اورک باغالییر. آراز، کورو تاپماق ایستگیله 
اؤلکه نیـن دؤرد بوجاغینـی آراییـب آختاریـر. بیـر گـون ائل 
گؤزه لـی کـورو تاپیـر. آراز ال کـور گؤروشـنده بیر کؤنولدن 
میـن کؤنولـه بیـر- بیرلرینـه وورولـورالر. بونـو گـؤرن بیـر 
بویوجـو ایکـی عاشـیقی آییرمـاق اوچـون بیـر- بیرینـدن 
آرالـی ایکی چایا چئویریر. سـئوگیلیلر قْوووشـماق اوچون 
داغالردان، مئشـه لردن آشـیب تورپاق اوسـته سـورونورلر. 

خالـق بونـالری گؤردوکده ناکام عاشـیقین دیلیندن: 
آرازام کوره بندم، / بولبولم گوله بندم،

دیندیرمه یین قملییم؛ / بیر شیرین دیله بندم!
بایاتیسـینی اوخویـور. قوووشـماق اومودویـال آخـان 
چایـالرا باشـقا بویولنمیـش چایـالر دا قاریشـیر. بیـر گون 
سوسـوز قالمیـش موغـان چؤلـو بونـالری اؤزونـه سـاری 
چاغیریـر. چایـالر جوشـوب چاغالیـاراق موغـان دوزونه 
چاتیب خزر دنیزینده قوووشـورالر.)2( گؤروندویو کیمی 
آراز بـوردا دا ائلیـن بیـر سـئوگی قهرمانـی اوالراق خالقیـن 

یادداشیندا یاشـاماقدادیر. 
تاریخ بویو آرازین نیسگیللری گونه-گون آرتدی. گون 
گلدی آراز چایی خالقیمیزین آیریلیق ماهنیسینی چاالراق 
بیـر توپراغـی ایکییـه بؤلـدو. بیـر گـون ائـل قهرمانالرینـی 
سـئویلن  دئیـه   " آذربایجـان   " آراز  اویـودان  قوجاغینـدا 
توپراغیمیزین اوستونده نیسگیللی بیر یارا کیمی چکیلدی. 
آتـا بـو تایـدا آنـا ایسـه او تایـدا، قـارداش قوزئیـده، باجـی 
ایسـه گونئیـده قالـدی. داهـا سـئوگیلر پارچاالنیـب ایکییـه 
بؤلوندولـر. بو آجی گوندن بری آذربایجان یارادیجیلیغیندا 
هیجران ادبیاتی یارانیب ائلین سؤیچولری نیسگیللی سؤز، 
کدرلـی دویغـوالرال هیجـران ادبیـات آغاجینی سـوواریب 
بارالندیردیـالر. بـو آرادا آناالریمیزیـن پایـی داهـا چـوخ 
اولـدو. آنـاالر بـو آجـی اوالیـی قوشـدوقالری بایاتیـالردا، 
آغیتالردا یاشاتدیالر. ایتکین دوشموش اوغول، سورگون 
پایالشـان  آرازال  دردلرینـی  آرخاسـینجا  آتـا  دوشـموش 

آناالریـن ناریـن- ناریـن سـوزن گـؤز یاشـالری: 
آرازین آرام یئری، / سیزیلدار یارام یئری، 
/ هر مؤحنته دؤزرم؛ /کسیلیب چارام یئری!

کیمـی سـؤزلره قاریشـیب آرازیـن دلیجه سـینه کوکرین 
دامجیالرینا قوووشاراق گؤزلری یولدا، قوالقالری سسده 

قـاالن آناالریـن صبیر داشـی اولدو. 
 آغ بیرچکلـی آناالریـن حزیـن سسـییله یارانـان " آراز- 
آراز خان آراز "ماهنی سینا زامان سوره سینده خالقین باشینا 
گلن اوالیالردا یئنی سـؤزلر قوشـولدو. نئجه کی 1905-
1906. جی ایللرینده آرازین قوزئی ساحیللرینده داشناکالر 
یئنـی بیـر قیرغیـن تؤرددیلـر)3،7(. داشـناکالرین الی ایله 
تؤره دیلن بو سـْوی قیریمدا مینلرجه مسـلمان آذربایجانلی 
یوردالرینـدان  آتـا   .)4،20( وئردیلـر  الـدن  جانینـی  اؤز 
دیدرگین دوشموش سویداشالریمیزین چوخو قیرغیندان 
اؤزلرینی قورتارماق آماجییال آراز چاییندان کچمیشـلر. بو 
کئچیشده چوخ اینسـانالر آرازین بُورولقانالرینا دوشوب 

بوغولموشـالر. اونا گـؤره ده خالق: 
آراز سـندن کیـم کئچـدی،6 / کیـم غـرق اولـدو، کیـم 

کئچـدی،
فلک گل ثابیت ائیله؛ / هانسی گونوم خوش کئچدی،! 

دئمیش.
" آراز-آراز خـان آراز " ماهنیسـی ایللـر بویـو آناالریـن 
نیسـگیللی دوداقالری آراسـیندا اوخونـاراق زامـان- زامان 

آجیالریمیـزی اؤزونده یاشاتمیشـدیر. 
ایللـر اؤتـدو 1347- جـی ایلده خالـق قهرمانی صمد 
بهرنگـی پهلوی رژیمی الی ایله آراز چایینـدا اؤلدورولدو.7 
بـو قانلـی اوالیـدان بـری " آراز- آراز خـان آراز " ماهنیسـی 
آناالریـن یـوخ، بوتـون صمـد سـئونلرین کؤنلونـو  داهـا 
اوخشایان ماهنییا چئوریلدی. ماهنی آذربایجان آناالرینین 
حزیـن سسـی ایلـه یارانسـا دا داها چوخ آشـیقالرین تئللی 

سـازینین میضرابیندا یئنیدن سسـلندی.
صمدیـن اؤلومونـدن سـونرا ایلـک دؤنـه آراز قیراغیندا 
یاشایان شاعیریمیز بهمن زمانی نین یاردیمییال او بؤلگه دن 
اوالن مراد آغایی بو ماهنینی چالیب یئنیدن جانالندیردی. 
صمـد بهرنگی نیـن بو نیسـگیللی اؤلومـو داها سـونرا " 
آراز- آراز خان آراز " ماهنی سیندا دیللندیریلدی. آذربایجان 
بهرنگـی  اوالن  دؤنوشـموش  افسـانه یه  ناغیلالرینـدا 
دیغوالرینی اوشاق ناغیلالریندا اورتایا قویموش آذربایجان 
دیلـی، ادبیاتـی اوچون زنگین بیر قایناغا چئوریلمیشـدیر. 
ـ بیریندن  ـ بیریندن گـؤزل، بیر  اونـون اورتایـا قویدوغـو بیر 
داهـا دیرلـی ناغیلالرینیـن یانینـدا فرقیلـی دوشـونجه لرده 
اؤیولموشـدور.  یـازارالر طرفینـدن  آدلیـم  اؤنمسـه نمیش 
دکتر غالم حسـین سـاعدی سـؤزو ایله "  اونون شـاه اثری 

یاشـامی ایـدی")6،18(.
ائیتیـم  اوشـاقالرین  باالسـی  قاراشـین  تبریزیـن 
قونوسـونو اؤنمسـه ییب، اوشـاقالرا یـازدی. اوشـاقالرال 
یاشـادی، اوشـاقالرین دیلینـی آنالدی." اؤلـوم هاچان منله 
قاباقالشسـا- البـت قاباقالشـمالیدی- اؤنملـی دئییـل، 
اؤنملیسـی منیـم اؤلومومـون، یاشاییشـیمین باشـقاالرین 
یاشاییشـالرینداکی بیراخدیغـی ایزدیـر" )19،7(،"ایشـیق 
نقـدر کیچیـک اولسـا دا ایشـیقدیر")8،17(، "دورمـادان 
یولـالری  قارانلیـق  دئیـرک  گـرک")9،15(،  گئتمـک 
آیدینالتماغا چالیشـدی. بو دوشـونجه لر اونون یاشـامینی 
قیسسالداراق عؤمرونون باهاریندا، 29 یاشیندا دونیاسینی 

دییشـیب ابدییتـه قْوووشـدو.
پهلوی رژیمی نین باسـقیالری آلتینـدا " آراز- آراز خان 
آراز " ماهنیسـی نئچـه ایللر قاداغان اولوب یئنـه دوداقالردا 
ایسـالمی  یئنیلیـب  رژیمـی  پهلـوی  دؤنـدو.  پیچیلتییـا 
اینقیالبیـن گوجلندیگـی گونلر یئنه بـو ماهنی دیللـر ازبری 

اولـدو. 1356- جـی ایلیـن یازینـدا کؤکـو آراز قیراغیندان 
اولمـوش تبریزیـن تانینمیـش آشـیغی رحمتلیـک آشـیق 
عبدالعلـی  نـوری "کولتـورل آراشـدیرما مرکـزی" طرفیندن 
تهرانیـن صنعتی شـریف بیلیـم یوردونـا چاغریلیـر. اورادا 

رحمتلیـک آشـیق، بهمـن زمانی نیـن قوشماسـینی: 
گؤروم داش دوشسون آرازین باشینا،
دوشمنین وجهینه دوستونو بوغدو،
مینلرجه یاشاسین ساواالن داغی،
هاردا ایگید گؤردو باشینا ییغدی.

بیـر تیکـه موغـام اوالرق اوخویـوب سـونرا " آراز- آراز 
خان آراز " ماهنیسـینی اوخودو)10،14(. ائله او تاریخدن 
بـو شـعر ماهنی نین باشـالنیش بؤلومـو اولـدو. رحمتلیک 
آشـیقالریندان  تبریـز  سـونرا  نـوری دن  عبدلعلـی  آشـیق 
آشـیق حسـن اسـکندری ده بو ماهنینی اوخودو. ایسـالمی 
اینقیالبیـن گئرچکلشـمه  سـینه یاخینالشـدیقجا پهلـوی 
رژیمی نیـن باسقیسـی آزالیـردی بونـا گـؤره ده ایللـر بویـو 
قاداغـا  سـونوجوندا  سیاسـتلری  ایرقچیلیـق  پهلویلریـن 

قویولمـوش میللـی وارلیغیمیـزا مئیدان آچیلیـردی. ماهنی 
دا او گونلـر بیرلیـک رمـزی کیمـی آذربایجانیـن بوتـون 
شـهرلرینه یاییلـدی. ائله کی اوخولـالردا، کوچه لرده گنجلر 
بیرلیکـده بـو ماهنینـی اوخویـوردوالر. ماهنـی، یاشـیندان 
آسـیلی اولمایـاراق بوتون آذربایجانلیالرین سئویملیسـینه 

چئوریلیـب صمدیـن آدینـا باغالنـدی. 
تبریـز آشـیقالریندان اوالن آشـیق رحیـم نظری، آشـیق 
آیت قنبری نین دئدیکلرینه گؤره اسـالمی اینقیالبین ایلک 
ایللرینـده آشـیقلیق صنعتینـه اوز گتیـرن گنجلریـن ایلـک 
"ماهنیسـی  آراز  آراز خـان  آراز-   " اؤیرندیکلـری ماهنـی 
اولـوردو. ماهنی نیـن قازاندیغـی اوغـورالر آرازیـن قوزئیینه 
ده چاتـدی. آذربایجانیـن دیرلـی موغننیسـی زینـب خانیم 

خانـالرووا بـو ماهنینـی یئنـی آرانژئمانال اوخـودو. 
ماهنی نیـن هاچـان، کیمیـن الـی ایلـه بسـلندیگی بللـی 
دئییـل. صمـد عمی نیـن اؤلومونـه کیمـی خالق ماهنیسـی 
اوالراق کدرلـی گونلـرده دوداقـالردا اوخونـان بایاتیـالردان 
گؤروندویـو کیمی ماهنی نین اسـکی بیـر تاریخـی واردیر. 
ماهنیدا گئدن بایاتیالردان چوخو اوسـته دئییلدیگی کیمی 
چئشیدلی اوالیالردا خالق طرفیندن یارانیب اوخونوبدور. 

بایاتیـالردان بیـر پاراسـی دا اؤرنـک اوالراق: 
صمد گلیر گوله - گوله،
دؤشونده باخ قیزیل گوله،
هر الینده دؤرد کیتاب؛

دؤندریب بیزیم } تورکو{دیله!
صمد بهرنگی نین اؤلومونه دئییلمیشدیر. 

صمدیـن اؤلومونـدن سـونرا طاهیـرزاد، عبدولواهـاب 
آیریجـا  خواننده لـر،  دیللـی  فـارس  شـهیدی،... کیمـی 
کـورد دیللـی رشـید فیضـی نـژاد، محمـد ماملـی، حسـن 
اوخـودوالر.8  ماهنینـی  ده  خواننده لـر  کیمـی  زیـرک  
فـارس خواننده لـری اوخودوقـالری افشـار ردیفینـه عایید 
بیـر  اوالراق  سـنتئز  ایچریسـینده  تصنیفیـن  بیـر  اوالن  
گوشـه کیمـی اوخویوبـالر. بـو اوزدن بعضـی موسـیقی 
اوسـتادالری ماهنی نین دسـتگاهینی افشـار بیلیـب کوردو 
ماهنیسـی آدالندیریـرالر.9 ؛ آمـا فـارس موسیقیسـی نین 
اوسـتادالریندان یوسـیف آشـتییانی، اکبر شـکوهی، سـید 
حسـین حسـینی، کـورد موسـیقی اسـتادی سـؤز قونوسـو 
 بـو ماهنینـی آذربایجـان موسـیقی رپرتوارینیـن بیـر اورونو 
یـا  فارسـالر  ماهنینـی  بـو  گؤروشـوند دیرلر."  اولدوغـو 
کوردلـرده اوخوسـاالر ماهنی نین حـال- هاواسـی )ذاتی( 
آذربایجـان موسیقی سـینه چوخ یاخیندیر، دئمـک اوالر بو 

بیـر آذربایجـان ماهنی سـیدیر ". 
آذربایجانین آشـیق صنعتینده تانینمیش سـاز اوستادی 
دونیاسـیندا  شـرق   " ایسـه،  مهدی پـور  جنگیـز  آشـیق 
یاشـایان خالقالرین موسیقیسـی نین بیـر- بیرلرینه چوخ 
یاخینلیقـالری وار، نـه فارسـالر نـه ده کوردلـر بـو ماهنینی 
کسـینلیکله بیزیمکیدیـر دئیـه بیلمزلـر، بـو خالقالریـن 

بـو  آمـا  ائتگیلنمیشـدیر؛  بیرلرینـدن  بیـر-  موسیقیسـی 
ـ آراز خـان آراز( پـرده فاصیله لـری عئینـی  ماهنی نیـن ) آراز
بیزیـم سـازالریمیزین پرده لرینیـن یئرینده دیـر، بونـالردان 
باشـقا بو ماهنی سـئگاهین شیکسـته گوشه سینده چالینیر 
بیـزده اوالن سـئگاه نه فارسـالردا، نـه ده کوردلرده یوخدور 
ماهنیسـی  آذربایجـان  بیـر  قورولوشـو  ذاتـی،  ماهنی نیـن 
اؤز  قونوسـوندا  ماهنـی  دئییـه  بللندیریـر".  اولدوغونـو 
دوشونجه سینی آچیقالییر. هابئله تبریزین حسن دمیرچی، 
نعمـت جاوانشـیر، حمیـد نامـور کیمـی تانینمیـش موغام 
اوسـتادالری ماهنی نیـن اوسـته یازیلمیـش اؤزللیکلرینـی 
گـؤز اؤنونـه آالراق آذربایجانیـن خالـق ماهنیسـی اوالراق 

آدالندیریـرالر.
کـورد  فـارس،  هابئلـه  موغـام،  آشـیق،  آذربایجـان 
موسیقی سینده چالیشان اوستادالرین دئدیکلری، ماهنینی 
بیر آذربایجان خالق ماهنیسی اوالراق بللندیریر. سونوجدا 
ماهنـی آذربایجانیـن یایغیـن سـه گاه عاییله سـیندن اوالن 
شیکسـته گوشه سـینده 2/4 ریتـم ایلـه اوخونور. موسـیقی 

اوستادالرینین دئدیکلری کیمی نه فارس نه ده کورد دیللی 
خالقـالردا آذربایجـان قدر نه سـه گاه دسـتگاهی یایغیندیر 
نـه ده ماهنیـدا اوخونـان 7 هئجالـی شـعر یوخـدور؛ 7 
هئجالی)بایاتـی( یانلیز تـورک دیللی خالقـالرا عاییددیر. 
سـؤز قونوسـو ماهنی نین سـؤزلرینه گلدیکده ماهنی نین 
سـؤزلری بایاتـی )7 هئجالـی( دیـر. بایاتی نیـن دا اؤلچـو 
بؤلوملـری 3+4 داهـا دوغروسـو 3+)2+2( دور. بئلـه کـی 
اؤن بؤلومـه ایکـی، ایکـی هئجالـی سـؤز، ایکینجـی بؤلومـه 
ایسـه اوچ هئجالـی سـؤز دوشـور )اؤرنـک: آراز - آراز، خان 
آراز(. بایاتیالرین بعضی سـینده بو یاسا گؤزله نیلمه دن هئجا 
بؤلگولرینـده  4+3 ) اؤرنـک: هارایـالر آی هارایـالر،( یـا 
2+3+2→3+5 )اؤرنـک: آراز قیراغی مئشـه( قاریشـیبدیر.
3+2+2→3+4 هئجـا بؤلگوسـو ماهنی نیـن اصلـی  
هئجا بؤلگوسو اوالراق موسیقی نین ریتمی ایله دوز گلیر.

ماهنیدا اوخونان بایاتیالر 
 نوت:)*( قویولموش بندلر ان چوخ اوخونانالردیرالر. 

آراز - آراز، خان آراز، / سولطان آراز، خان آراز،
گؤروم سنی یاناسان؛

بیر دردیمی قان، آراز! 10 * 
 آراز سـندن کیـم کئچـدی، /  کیـم غـرق اولـدو، کیـم 
کئچـدی، / فلـک گل ثابیت ائیله؛ /  هانسـی گونوم خوش 

کئچـدی؟! * 
آرازی آییردیـالر، / قـوم ایلـه دویـوردوالر، / بیز سـیزدن 

آیریلمازدیـق؛ / ظولم ایله آییردیـالر!11 * 
آراز اوسـته، بـوز اوسـته، / کابـاب یانـار کـؤز اوسـته، /  
قوی منی اؤلدورسـونلر؛ / دانیشـدیغیم سـؤز اوسـته!12 * 
هارایـالر آی هارایـالر، / هـر اولـدوزالر، هـر آیـالر، / 
چیمنده }دریادا{بیر گول بیتیب؛ / سوسوزوندان هارایالر! 

 *
آراز دا گمیـم قالـدی، /  اکمه دیـم زمیـم قالـدی، /  آراز 

گؤزونـده قالسـین؛ /  نئجـه کـی منیم قالـدی!* 
صمد گلیر گوله -گوله، / دؤشونده باخ قیزیل گوله، / 
هر الینده دؤرد کیتاب؛ / دؤندریب بیزیم }تورکو{ دیله!* 
آرازدا داشقینا باخ، / سربازین مشقینه باخ، / اوخودوم 

درد الیندن؛ / دئدیلر عشقینه باخ!* 
آخیتدین گؤزوم یاشـین، / گؤروم قوروسـون داشـین، / 
سـنی گؤروم یاناسـان؛ /  بس نئیله دین یولداشـین! ؟13* 
آرازام کـوره بنـدم، /  بولبولـم گوله بنـدم، / دیندیرمه یین 

قملییم؛ / بیر شـیرین دیله بنـدم!14 * 
آرازین آرام یئری، /  سیزیلدار یارام یئری، / هر مؤحنته 

دؤزرم؛ / کسیلیب چارام یئری! * 
مـن عاشـیق دان بانیـدی، /  سـحرین دان بانیـدی، /  

ایچمـه آرازیـن سـویون؛ / صمدیـن آل قانیـدی! 
آراز، سـندن کیـم کئچـدی، / کیـم غـرق اولدو،کیـم 
کئچـدی، / صمـدی سـن بوغمازدیـن؛  /  سـؤیله باغریـن 

کیـم دئشـدی! ؟

آرازام، باتمام قوما، /  او گلمیشدی قوینوما، /  آرخادان 
دوشمن ووروب؛ / قانین ییخدی بوینوما!  

آراز -آرازخان آراز، /  سـولطان آراز، خان آراز، /  چای 
– بوالغیـن} چشـمه ن{ قوروسـون؛ / منیمته کیـن یـان، 
آراز!15  /  هـر آخـان آراز اولمـاز، /  یاواسـیز آواز اولمـاز، /  

ائلـه بئـل باغالیانیـن؛ /  یای- یـازی آیاز اولمـاز. /  
آرازی کئچـن ده وار، /  سـویونو ایچـن ده وار، /  توتمـا 

نامـرد آدینـی؛ /  اورگـی کئچـن ده وار!  /  
 آراز کیمی آخارام، /  یاندیرارام، یاخارام، /  گؤزلرینده 

گؤزوم وار؛  /  حسـرت ایله باخارام!  / 
 آراز دئییلـم داشـام، / کـور دئییلـم قایناشـام، /  آپـار 

صـرراف یانینـا؛ / گـؤر، نـه قییمتلـی داشـام!  /  
آراز، بورولدو گئتدی، /  سویو، دورولدو گئتدی، /  من 
دئدیم یار اینجیدی؛ /  دئمه یورولدو گئتدی!  /  آراز داشی 
داش- داشـی، /  قلمدیـر یاریـن قاشـی، /  جاهیل ایله بال 

یئمه؛ /  آهیل ایله داش، داشـی.  / 
آرازیـن باشـی منـم، /  دیبی نیـن داشـی منـم، / هـر یاندا 

قریـب اولسـا؛ /  اونون یولداشـی منـم!  / 
 آراز قیراغی مئشـه، /  گتیر دسـمالین دؤشـه، /  آراسینا 

گول قویوم؛ /  دؤره سـینه بنؤوشـه.  / 
 آرازیـن باشـی هـارای، /  دیبی نیـن داشـی هـارای، /  

آنانیـن آغ الواشـی؛ /  قوروتلـو آشـی هـارای!  / 
 آراز کیمـی بوالننـام، / باغچـا کیمـی سـوالننام، /  الیم 

سـنه چاتینجـا؛ /  هـر طرفـی دوالننـام!  / 
 آراز آخـار یـان وئـرر، /  سسـی منـه جان وئـرر /  یارامی 

یاخشـی باغـال؛ /  پیس باغالسـان قان وئـرر!  /  
 آراز، آشاندا آغالر، /  کور، قْوووشاندا آغالر، /  باالالر 

آناسیندان؛ /  آیری دوشنده آغالر!  /  
آچیقالماالر:

1. ارگونـش: آذربایجان رئسپوبلیکاسـی نین خوجاوند 
رایونونـون انضیباطـی اراضـی واحیدنـده کند.ائرمنیسـتان 
سـیالحلی قوه لری طرفینـدن 2 اوکتیابـر 1992 تاریخینده 

ایشـغال ائدیلمیشـدیر.ارگونش داغـی بـو بؤلگه ده دیر. 
آراز  قـاراداغ  اوالن  بؤلگه لرینـدن  آذربایجانیـن   .2
چایی نین هر ایکی سـاحیلینده گئنیش بیر بؤلگه دیر. ایران 

طرفینده کـی بؤلگـه 18 ماحالـدان قورولـور. 
یؤنوندجبراییللـی  قوزئـی  آرازیـن  داغـی،  دیـری   .3

داغالردیـر.  سـیرا  رایونونـدا 
4. بزک 

5. تاجین باشا گیرن گیرده یئری. 
6 . آراز قیراغیندا یاشایان آذربایجانلیالر" داشناق قتلی 
عـام" ینـدان قاچمـاق اوچـون آرازا گیریب، اؤزللیکله ترکیه 

طرفینه کئچرکن چوخـالری بوغولوبالر.
7. اوشـاقالرین دیلینـده " صمد عمی " آدییال تانینمیش 
صمـد بهرنگـی 1939_جـی ایلـی یاییـن ایلـک )تئممـوز( 
آییندا تبریزین چرنداب محلله سینده دونیایا گؤز آچدی. 18 
یاشیندا آذربایجانین اوجقار کندلرینده اؤیرتمنلیگه باشالدی. 
صمد بهرنگی آذربایجان فولکلورو اوزره چالیشیب چوخلو 
کندلرده اؤیرتمن اولدوغو دؤورلرده فولکلوروموزو توپالماغا 
جان آتدی. صمد آذربایجانین کندلرینی آددیم-آددیم گز رک 
آذربایجـان ناغیلالرینی توپـالدی. او ایراندا پهلوی دؤنمینده 
قاداغـان اوالن تـورک دیلینه کدرله نیر، تورک اوشـاقالرینین 
اؤز دیللرینـده ائیتیـم آالنمادیقالرینـا اوزولـوردو. اونـا گـؤره 
ده تـورک دیللـی اوشـاقالرا "الیفبـا" کیتابینـی یـازدی. ائلـه بو 
کیتابیـن یازیلدیغیندان سـونرا دا جانینـی وئردی. صمـد اون 
بیر ایل اؤیرتمنلیکدن سـونرا 1968-جی ایلده یایین سـون 
)آغوسـتوس( آیینین دوققوزونجو گونـو آراز چاییندا پهلوی 
رژیمی نیـن جلـالدالری الـی ایلـه بوغولـوب دونیـادان گـؤز 

یومـدو.)5،13( 
8. فارس، کورد واریانتیندا سؤزلر فرقیلیدیرلر. 

9. آشـیق حسن ایسـکندری ماهنی نین فارس واریانتی 
ردیـف  بـو  آذربایجانـدا  اوخونولـوب،  ردیفینـده  افشـار 

اولمادیغینـا بونـو کـورد ماهنیسـی بیلیر.

10 . آراز - آراز، خان آراز، / سولطان آراز، خان آراز، / 
گؤروم سـنی یاناسـان؛ / ائل دردینی قان، آراز! / 

11. آرازی آییردیـالر، /  قـوم ایلـه دویـوردوالر، /  مـن 
سـندن آیریلمازدیـم؛  /  ظولـم ایلـه آییردیـالر! / یـا

 آرازی آییردیـالر، /  داشـینان قاییردیـالر، / مـن سـندن 
آیریلمازدیـم؛ / ظولمونن آییردیـالر! /  

12.  آراز اوسـته، بوز اوسـته، / کاباب یانار کؤز اوسته، 
/  قوی منی اؤلدورسـونلر؛ /  بیر آال گؤز قیز اوسـته!  / 

13. گـؤروم قوروسـون باشـین،  / آخیتدیـن گـؤزوم 
یاشـین،  / صمدیمین یولداشـین؛  /  آغالر قویدون، یان، 

آراز!  /  
14.  آرازام کـوره بنـدم، /  بولبولـم گولـه بنـدم، /  مـن 

گئدرگـی قوناغـام؛ /  بیـر شـیرین دیلـه بنـدم.  /  
15.  آراز- آراز خـان آراز /  سـولطان آراز خـان آراز /  
چاییـن، چشـمه ن قوروسـون؛ /  منیـم کیمـی یـان آراز!  /  

یازیلی قایناقالر
1. آخونـد اوو، سـتار، آراز چایی نیـن افسانه سـی، وطن 

عشقی، رفعت نشـریاتی،  تبریز 1357. 
http:// ،2. حسـینی، سـجاد، " آراز-کـور افسانه سـی

aspx.3-blogfa.com/cat.kemkiaraz2
3. اوردوبادی،محمد سعید، قانلی سنه لر، تهران 1993. 

4. سـردارنیا، صمـد، قتل عام مسـلمانان در دو سـوی 
ارس،  تبریـز 2004. 

5. بهرنگی، اسد، برادرم صمد بهرنگی،  تبریز  2000. 
6. مجله آرش، 18، ویژه نامه صمد بهرنگی، تهران 1968 .
7. بهرنگی ، صمد، باالجا قارا بالیق،تبریز 1978.

8.  بهرنگی، صمد،  اولدوزال دانیشان قولچاق، تبریز 1978. 
9. 7.جی قایناق 

10. صرافـی، علیرضـا، صمـد و ائل، دیلماج، شـماره 
تبریز1384.   ،12

سؤزلو قایناقالر 
1. یوسیف آشتیانی، 76 یاشیندا، تبریز ده دوغولوب، 
تبریـزده ده یاشـاییر. فـارس موسیقی سـینده چالیشـیر. تار 

اوستادیدیر. 
2. محمـد حسـن هرگولـی )دمیرچـی(، 70 یاشـیندا، 

تبریـزده یاشـاییر. موغام اوسـتادیدیر. 
3. نعمت جاوانشیر، 69 یاشیندا، موغاندا دوغولوب، 

ایندی تبریزده یاشاییر، موغام اوستادیدیر. 
4. آشـیق حسـن ایسـکندری، 65 یاشـیندا، قاراداغـدا 

دوغولوب،اینـدی تبریـزده یاشـاییر. آشـیقدیر. 
شـهرینده  بینـاب  یاشـیندا،  شـکوی،60  آکبـر   .5
دوغولـوب ایندی تبریزده یاشـاییر، فارس موسیقی سـینده 

چالیشـیر، تـار چالیـر.
خودآفریـن  یاشـیندا،   51 پـور،  مهـدی  چنگیـز   .6
بؤلگه سـینده شـئیخ حسـینلو کندینده دوغولموش،ایندی 
تبریزده یاشـاییر. آشـیق صنعتینده سـاز اوسـتادیدیر. دالغا 

قُوروجوسـودور.  قوروپونـون  آشـیق 
ماحالینـدا  کلیبـر  یاشـیندا،   نظـری، 51  رحیـم   .7

آشـیقدیر. یاشـاییر.  تبریـزده  اینـدی  دوغولمـوش، 
8.حمیــد نامــوری، 49 یاشــیندا، تبریــز یاخینلیغینــدا 
اوالن اوشــار کندینــده دوغولــوب، ایندی تبریزده یاشــاییر. 

موغــام اوســتادیدیر. 
ــن  ــیندا، ایرانیـ ــینی، 48 یاشـ ــین حسـ ــید حسـ 9. سـ
کیرمـــان شـــهرینده دوغولـــوب، اینـــدی تبریـــزده یاشـــاییر. 
ــارس  ــیدلی فـ ــر، چئشـ ــینده چالیشـ ــارس موسیقی سـ فـ

ســـازالرینی اؤیر دیـــر. 
ماحالینـدا  یاشـیندا،کلیبر   47 قنبـری،  آیـت   .10   
آشـیقدیر.  . یاشـاییر  تبریـزده  اینـدی  دوغولمـوش، 

ایرانیـن  11. کامـران شـیخ محمـدی، 47 یاشـیندا، 
ماهابـاد شـهرینده دوغولموش،کـورد موسیقیسـی اوزره 

چالیشـیر. باالبـان اؤیردیـر.
ماهنی نین نوتاسی

یازان : آشیق جنگیز مهدی پور

آراز - آراز خان آراز ماهنی سینا عایید خالق یارادیجیلیغی


