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  مجید صمیدي ماجد/ ي استان اردبیلآثار  شاعران برجستهبررسی احوال و  :نام پدیدآور و عنوان

  دکترخدابخش اسدالهی  : راهنمااستاد

         دکتر عسگر صالحی  :مشاور استاد

  22/10/1397  :دفاعتاریخ

  .ص133  : اتصفحتعداد

  نامه انیشماره پا/ نام گروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

ي ترکی و فارسی به مانند دو بال در تقویت و گسـترش فرهنـگ و ادبیـات اسـالمی در     هازبان:هدف

مـان عجـین اسـت، هرکـدام     آنجایی که ادبیات ملّی ما با ادبیات اسـالمی از . کنندکشور عزیزمان عمل می

-شود که زمینه را براي نفوذ فرهنگ و ادبیات بیگانه مهیا مـی بدون دیگري با خألهاي فرهنگی مواجه می

از . کنـد سازد؛ لذا شناخت شاعران دوزبانه پژوهشگران را در تقویت ارکان ادبی آن دو کمـک شـایانی مـی   

مان قدمی هر چند کوچک در نیـل بـه ایـن هـدف     ي استانیبررسی آثار و احوال شاعران برجسته روياین

هـا  ي آنهدف این است که پس از واکاوي زندگی یازده تن از شـاعران تأثیرگـذار، شـعرها   . ارزشمند است

در . بـوده اسـت  ها هم مد نظر بیشتر از منظر آئینی مورد نقد و بررسی قرار گیرد که البتّه سبک شعري آن

طرح زندگی نامه چالش هایی که این نوابغ داشته اند، شیوه ي بهره گیري شان از فرصتها و اینکـه هرگـز   

  .در برابر حوادث روزگار سر تسلیم فرود نیاورده اند در البالي نوشتار گنجانده شده است

ی تحلیلـی ارائـه   اي و بـه روش توصـیف  در این تحقیق که به صورت کتابخانه: روش شناسی پژوهش

شده است،  تالش بر این است که ضمن پرهیز از تکرار، اطالعات متنـوعی از موضـوعات مـورد نظـر ارائـه      

رغم ثقل کلمات و چنـد سـیالبی بـودن آن،    در ادامه نگاهی گذرا به ادبیات ترکی شده است که علی. شود

.ي توجه استي ادبیات شایستههیی دارد که در پهنهاي دنیا شاخصههاي زندهنسبت به سایر زبان

برخی شاهکارهاي ادبیات ترکی ازجمله، ده ده قورقود، هوپ هوپ نامه و حیدر باباي شهریار  :هایافته

در ادامه به مقولـه ي فرهنـگ   . مورد توجه قرار گرفته، در باره ي هریک از آنها توضیحاتی داده شده است

رتباط زیادي با موضـوع پایـان نامـه ي مـا دارد ضـمن آنکـه       عامه، تشیع و عرفان پرداخته شده است که ا

عرفان و تشیع دو رکن اصلی شکل گیري شعر آیینی است؛ موقعیت هـاي جغرافیـایی و حضـور حاکمـان     

محلی هم در سوق افکار شاعرانه ي آنها تأ ثیر بسزایی داشته است که به همراه گرایش شاعران بـا میـزان   

در فصل سوم، اشعار شاعران ازجنبـه هـا   . یک سطح توضیح داده شده استآگاهی هاي شان از این دو در 

ي تأثیر پذیري متقابل آنها از جامعه ي محل خود، آثار، سبک، مضمون و محتواي آنها، نقد و بررسی شده 

  . است تا حدي که بتواند نیاز هاي پایان نامه ي پیش رو را برآورده سازد

اند؛ بنابراین همچون شاه اسماعیل صفوي زندگی پرآشوبی داشته تعدادي از این شاعران :گیرينتیجه

ها، کشـورداري و  رو اشاراتی نیز به لشگرکشیاز این. ي متالطمی هم دارندنامهها زندگیگونه شخصیتاین

ها در گذشـته، بـراي مخاطبـان تـا     هاي مؤثر در زندگی وي شده است تا سیر در روند زندگی آنشخصیت

سـبب شـده   » فردي و کربالیی حسین الهی اردبیلی«ي د؛ لکن فقدان منابع الزم دربارهحدودي آسان شو

ها در این مجموعه آورده شود و تنها مطلب بکـر در مـورد الهـی، ثبـت     است که مطالب اندکی درمورد آن

  . ي خیابان ساحلی اردبیل استآرامگاه وي در حاشیه

  .ر آیینی، شعر ترکی، فرهنگ، عرفان و تشیعشاعران استان اردبیل، شع :هاي کلیدي واژه  
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  مقدمه.1-1

 هامراکز استانکه درآیدمیاي به حسابجامعههري فرهنگیهازیباییازتنوع زبانی

 کشورهاي ادبیات مختلفشهرهاي مختلف جریان دارد، همین عامل سبب پیدایشو 

 .انداین عرصه آن را پدید آوردهدانشمندان  ادبی وگوناگونی شده است که صاحبان ذوق

اي قرارمنطقهدراردبیلطرفی استاناز.هاستآنيجملهازما ایران  نیزکشور عزیز

آن خألهاي زیادي درویژه شاعران آئینیهاي ادبی  بهي پژوهشزمینهه درگرفته است ک

درگذر اماانده معاصران خود بودهخویش مورد توجعصرشاعرانی که دربسا.وجود دارد

-میاعصار شناختهطولدرهاي شاخصی که اگراند انسانزمان به فراموشی سپرده شده

ي هدر مدح ائمهایی کههم آن .ي ملی شونددر پهنهادبی توانستند سبب غنايشدند می

) ع(درگاه حضرات چهارده معصوم اند و یا به  این طریق بهسرودهشعرها )ع(اطهار

  . اندها جستهتوسل

اي را جامعهها با لحاظ شرایط اجتماعی، بعد فرهنگیکه تحلیل سرودهایندیگر

لذا شاعران عصر صفوي ؛ تأثیر پذیرفته استکه شاعر در زمان خود از آن د کنکنکاش می

-تا شعرهایشان دستاندکردهفراوانیيهاکوششپنجاه سال اخیرآن تا  و اعصار پس از

ي اسالمی ایران  نیز اهمیت اشعار آئینیو در جامعهبوي آئینی به خود بگیردکم رنگ و

ا براي مخاطبان پیام دینیهابیات  سرودهوهامصراعبود که یکایکزمانی ملموس خواهد

را با تمام گذاشته حقایق دینیدر این بین شاعران اردبیل بحق سنگ .داشته باشد

به طوري  که عاطفه و عقالنیت فارغ از تعصبات دینی با  ،انداحساساتی دلنشین بیان کرده

آثار آئینی افکار سطحی را ي صاحباناندیشهر خوض د.شودانسجام خاصی نمایان می

ها برخی ترانهفارغ از.کشدمیآن به چالشاصالتباي عقیدتی راکند و استحالهطرد می

زیبا و دلنشینی در هايسرودهصاحبان ذوق ادبی ،اي خاصهو تراوشات عاطفی عد

  . سازي هستندکه نیازمند برجستهشیعی دارندو امامان) ص(رسول اکرم منقبت حضرت

ي اندیشهشان سیرکدامگونی هستند که محتواي هرگونايهاها  در قالباین سروده

توصیف اردبیل همین بس که آن رادراما؛ گذارندنمایش میمردم دوران خود را به

شاعرانی که تراوشات حسی شود مگر با ظهورپذیر نمیاند و این امکاننامیده»داراالرشاد«

زبانی ادبی وغنايوجب مي خود به نوبهوسازند نمایان میدر قالب شعرو عاطفی خود را
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  . گردنده میآن خطّ

هـاي  عرصـه توان به واقع محل خیزش شاعرانی نامید که با اخالص تمـام اردبیل را می

ي  خـود از  و خطـه ي ملـی درپرورش ادبی درگسـتره وپایندرا می ددینی خواجتماعی و

زمـانی  ي عظیم،این پهنهسیر دراام.گیرندهاي معنوي و فطري کمک میي اندوختههمه

معرض شـناخت  اندیشمندان آن دروادبیثیرگذارانأتکهکندمیجویندگان آن را ارضاء

ي استان شاعران برجسته  احوال سعی شده است اوضاع واین مجموعهدرروازاین ؛باشند

کـه ایـن   امید آن.ودبررسی شآنان  نقد وبهايآثار گران و مورد کنکاش قرار گرفتهاردبیل

راهگشـاي  هـاي آینـدگانی کـه خـود    نامه قدمی هـر چنـد کوچـک باشـد در کـاوش     پایان

  . ي دیگر خواهند بودهاپژوهش

  ئلهبیان مس .1-2

کالن ادبی وثیرگذاريأرغم تکه علیاندداشتههمواره شاعرانی وجودتاریخطولدر

شاعرانی که خود صاحب بسا. اندعرصه ناشناخته ماندهوجوگران اینبراي جستعلمی

گاهی نیز رهپویان .از ادبیات هستندي نوینیگذار شیوهي ادبیات پایهدر پهنهو ،سبک

که متوجه رشد واند  بدون آنها جستهبهرهگونه شاعراناینادبی به شکل ناخواسته از

توانمندي همچون انشاعر. ي قبل باشندهاهایشان ناشی از شاعران دورهسرودهزنیجوانه

فردياردبیلی،حسین الهیمیرزا،سام، صفويین اردبیلی، شاه اسماعیلالدشیخ صفی

ضمن ؛انداین جملهاز،شاهیعسگردبیلی،ار انور، عاصمعصر حاضر منعم،اردبیلی و در

 ازخودشاخصیادبیهايترنمآیینیادبیاتقلببا رسوخ بهنیز  منزويویحیوي آنکه

محیط اطراف و ازنیزود خادبی،ن سرایندگایک ازحال هربا این. اندگذاشتهیادگار  به

به واند داشتهسزائی هخویش نقش بالقائات مذهبیدراند وثیراتی پذیرفتهأاجتماع  ت

ي با نمونههامختصري از آنشرح آیند که به حساب میستهجبرشاعريي خودنوبه

  : آیداشعارشان در پی می

  

  الدین اردبیلیشیخ صفی

داراي و )ع(ي اطهارهشتم هجري ائمهصوفی شهیر ایرانی قرن هفتم وعارف و

افکارز اثرأمتف وتصوي عرفان ومذهب سنی شافعی است که مبانی فکري وي برپایه

بزرگ سعی این عارف. و فارسی نمایان استهاي آذريشبه زبانزاهدیه بود که در اشعارِ
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به نظم بکشد که حاصل آن شعرهايقالب کلمات نغزدرد عرفانی خود را درته استداش

  : با این نمونه. زیباي این صوفی معروف ایرانی است

  است ) ع(علی سزاوار  محراب  منبر                               

  که  بر  شهر  علم  نبی  در  علی است                               

  ولی      خدا      و     وصی   رسول                              

  امام     امم    در    فروع    و  اصول

***  

  اولورسا  بو جانیمسینده  گر حجاب وصالین گئجه

  حیاتین   حقی   ایچون   کئچرم   جان  حجابیندان

  مرغ   جانالر   کیم  هواي    کوي  شوقینده  اوچار

  .آیري  اولموشدور    مقام   و   آشیان  هر  بیرینده 

  شاه اسماعیل صفوي

، که در قرن نهم و دهم هجري شمسیلمیرزا مشهور به شاه اسماعیل اواسماعیل

ص با تخّل) ذیل اسماعیل صفوي: 1377،دهخدا(. زیستمی هجري قمري 892ــ930

جاي مانده که در ه ي بترکی آذري و فارسی از وي هاصوفیانه به زباناشعار .خطایی است

ترکی آذربایجانی است ادب منظومگذارانشاه اسماعیل از بنیان .قصیده و غزل استقالب

  :عاستگویاي این مداوابیاتز اهاییکه نمونه

  عرضه  یازدیم  من  سنه  اي شاه خوبانیم مدد

  بیلیرسن دین و ایمانیم مددعرض حالیم  سن

  گتیرمه یوزینهناهین سن نین  » خطایی«بو   

  سبحانیم  مدد سّر شاه   مردان،   شیر  یزدان،  

  )72، ص1380زاده،اسماعیل(

  

  گلعذارانند   که  خراب  تو     تو  آن  گلی

  شهسوارانند اسیر    بند     کمند     تو   

  هزارانند  چون       به  بند  دانه  و  دامت

  .تاجدارانند   غالم     نرگس    مست    تو   

  )119، ص 1394، قاسمی ارجستان(
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  حسین الهی اردبیلی

ین نیز الدها او را کمالبعضی کتابدرص به الهی اردبیلی کهین حسین متخلّالدجالل

نقلی علوم عقلی ودر .قرن دهم هجري شمسی استسام میرزا درصرامع ،اندنامیده

)42، ص1390،زادمجتبی(. ستگرایش داشته اعرفانوفبه تصو ،عصرخود بوده يیگانه

بیت  2000را ترکی دارد و تعداد ابیات شعرهاي اولیفاتی به سه زبان عربی، فارسی وأت

م اردبیل مدفون ي خیابان معّلدر حاشیه. )691، ص1375،عقیقی بخشایشی(. اندنوشته

 راعبه اسم این ش) س(هرا ي الزّدبیرستان فعلی دخترانهسنگ قبري در ورودياست و

  :دو بیت از اشعار او به این شرح است. قرار گرفته است

  الهی خداوندا    اسیر    توست  

  سیاهی رو ندارد    آبرو    جز

  امتنپناهی  نیستش  جز  فضل 

  نامت نخواهد از سخن   جز  ذکر

  )85، ص1394،قاسمی ارجستان(

  فردي اردبیلی

- یازدهم هجري شمسی میدر قرن .ربیت یافتتلیم وا تعجآندراو اهل اردبیل بود و

در سرودن  .عمر خود را میان شاعران، فضال و دانشمندان گذراندسال از20مدت . زیست

اي ي بریتانیا نسخهدرموزه .)41، ص1377،عزیز دولت آبادي. (داشتلطیفطبعیشعر

ویکی (.تاسترکی موجودبه فارسی و13مورخ سده 8111orي به شمارهدیوان اواز

  ).ي آزادنامهپدیا دانش

  : از اوست

  پس  دیداريمالمت    ز      در   کوي

  آزاريسبب  جفاي    بی شادم    به   

  که از دولت جان سختی خویشصد شکر

  باري   شرمنده     نیم    ز   محنت   او 

  )49، ص1394،قاسمی ارجستان(

  شیخ احمد مختاري

سالم شیخ مختار، نواده ي مال اسالم از نوادگان آیت اهللا فرزند حجت اال»شیخ احمد«
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هجري شمسی در روستاي درگاهلو از توابـع   1293امین العلما قره باغی است که در سال 

حافظ قرآن بود و از علوم تـاریخ، جعرافیـا، نجـوم،    . شهرستان گرمی چشم به جهان گشود

به زبان هـاي ترکـی و فارسـی    . شتطب، و تفسیر قرآن اطالعات و آگاهی کافی و وافی دا

شعر سروده، اولین مجموعه ي آثارش در زبان فارسی بـه نـام ارمغـان مختـاري  در سـال      

به اهتمام فرزندانش وبا همکاري حوزه ي هنري استان، در انتشارات نیک آمـوز بـه   1383

. غـروب کـرد   1374مـردا   29سـرانجام آفتـاب عمـرش در غـروب     . زیور طبع آراسته شد

  .در مزار شهدا و در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت پارس آبادستان درشهر

  :بیت هاي زیر حاصل طبع روان مختاري است

  است   پر زنار  هجران  دلم   که صبا  بیا 

  غریبان  است قاصد  صبا   که شنیده ام 

  سحر نسیم  اي  پرخونم سنگر   بیا  به 

  ن استببین که در دل مجروح من چه طوفا

  بودم محصلی    دینی     در  این   مکاتب

  مدیر  مکتب  من  هم  حسین عطشان است

  منعم

شمسـی  هجـري   1306سـال  دل سـوخته کـه در  یداهللا منعم اردبیلی شاعر شوریده و

مسـایل اجتمـاعی،  و  مراثیمدیحه،درادبی اوآثار.وفات یافت1383سال درمتولد شد و

احادیـث نبـوي،  ملهم از آیات قرآنی،ر هاي این شاعسروده. ح استعرفانی، اخالقی و نصای

  .)213، ص1393،اصغري کالسر(.البالغه استنهجي هدي وهائم

  :وي داردطبع لطیفابیات او نشان ازاي ازنمونه

  اي اوالن  قولالري   تندن  قلم   عباس   دخیل

  دخیلباغالنوب  قول  قوال  اهل  حرم  عباس  

  عاصم

سـال  کـرد در تخلص میشعر عاصمکه درصالح عاصم کفاش اردبیلی معروف به پرویز

او شاعري است که به شغل شـریف  .گفتع دارفانی را ودا 1393درسال متولد شد و1320

عاصم عـالوه   .کرده استترکی هنرنماییشعرهاي مختلفدر قالب ،می اشتغال داشتهمعّل

شـیوایی بـه   هـاي هاي هجایی، منظومهچهارپارهعی واجتماهايبر مهارت در مراثی، غزل

)جهنمـده بیـتن گـول   (»سوري«قطعهه توان بآن جمله میدارد که ازطویلصورت بحر



ي استان اردبیلشاعران برجسته اشعار بررسی احوال و 8

  :ن به این شرح استآبخشی از ). 221، صهمان. (اشاره کرد

بوللـو نیسـگیل  شـله سـین چیگنینـه      / فلکین قانلی الیندن بیر آتیلمیش یئره انـدي  

.قارالـدي گونـو تـک بـاغري   /دالی قالديتاي توشوندان /گول مثلی سارالدي ساري  /آلدي

  )19، ص1369،عاصم کفاش(

  انور

وفات1370ر سال د ومتولد 1310سالدر» انور«جلیل زادگان متخلص به حاج قدیر

درو آزمایی کرده سالگی طبع15ي آیینی است که از شاعران خوش قریحهاز.یافته است

.استداشتهفارسی و ترکی مطالعاتیمتون کالسیک ادبیاتبی، اخالقی،مسایل مذه

سوگنامه پردازیش درسرایی ومرثیه.آذري است ترکی به زباني واشعاري مجموعه

.ثیر شگرفی داشته استأاش تکالم و  فصاحت پیام شاعرانهمالحت بیان، بالغت  افزایش

  .از آثار اوست) س(ب انقالب کربال و قیام زین، هاي عاشوراجلوه

  :مونه اي از اشعار او چنین استن

  سن حسین  کفن گیوبسن  حرمون نوایه گلسین

  گلسین   کربالیه   ت  آنام   بتوله  اؤزي  ئخبر  ا

  قارداش   زالی غ نئیله سین قیزون رقیه  او حرم 

  نوایه   گلسین نقدر   دالونجا سنه  اؤرگشوب  

  )206، ص1393،اصغري کالسر(

ي آذربایجان منطقهحتیپیش قراوالن شاعران اردبیل واز  اشعارانقالبیرا باید درانور

  )643، ص 1390،درازي(.دانست

  یحیوي

ص سپس از تخلّ ،»احقر«نخست.سراي اردبیل استعباسقلی یحیوي  از شاعران ترکی

گی را  زنـد  1358کـه در سـال    ،استشمسی 1280متولد .استفاده کرده است» یحیوي«

ـ هـایش بـا  سروده.بدرود حیات گفته است ـ اندیشـه  و ل  وتخی ضـعف  ادبـی و  دور ازه ب

ي ادبیـات  عرا بـه وي اهـدا شـد و دانشـکده    تاج الشّلقب1385درسال  .پردازي استخرافه

بسـاط کـربال و   . گـذاري گردیـد  عراي یحیوي نـام الشّبه نام تاجدانشگاه محقق اردبیلی نیز

  .)192، ص 1393،اصغري کالسر(.ز آثار ماندگار اوستااسرار عاشورا

محافـل  در ،پـردازي داشـته  مانندي کـه در صـحنه  بیاین شاعر نظر به مهارت تام و  

خاقـانی  اي وبا نظامی گنجـه  غالباً ؛ملقب بودهفردوسی زمانسم وآذربایجان به استاد تج
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  ). 28،ص 1394،موثق(.شده استبندي کالم مقایسه استخوانو عمق مفاهیمشروانی ازبعد

  :ي زیباي یحیويدو بیت از  مرثیه

  آي  باتدي  صبح  آچیلدي  زینب  نوایه  گلدي

  گلديزهرا  دئدي  حسین  واي  عالم  صدایه  

  کامیچون  یئخد یالر آتیندان  سلطان  تشنه 

  پیامی   اعالن   قتل الحسین   دونیایه   اولدي

  )61، ص1379ي ارشاد اسالمی اردبیل،ه ادارهانجمن شعر و ادب وابسته ب(

  منزوي

کـه در تابســتان  سـید آبـاد اردبیــل  اسـت   يلــهحم در 1316رحـیم  منـزوي متولـد    

:يبـا مرثیـه  1360يدهـه درخود را سرود وسالگی نخستین شعر9در. درگذشت1371

کلمـات  .سـت سـرایی ا نوحـه هاي منـزوي رشعبیشتر. به اوج رسانید» اکبره باخاکبرباخ،«

هـایش به مضامین سـروده و  هواي عاشورایی داردحال ورفته،کاره بعربی کمترفارسی و

آمـال منـزوي و  . سازي عملی پرداختـه اسـت  ربه تصویاشعارسرودندر.حساسیت داشت

،کالسـر اصـغري (.اشعاري نیز بـه زبـان فارسـی دارد   .ستارزشمند اوآثاراززنصد سینه

  ).208، ص 1393

به صورت رجز انقالبی سروده است که نیزاشعاري را1375ایام محرم سال منزوي در  

، 1390،درازي(. کردنـد مـی تکـرار زنـی هاي عزاداري درحین حرکت آن را  با سینهدسته

  .) 675ص

  :گذاردبه نمایش میهایش راسرودهپختگیاین نوشتارر وي داشعارنمونه ازدو

  اشرار  الینه  فرصتی  اي  چرخ  ندن وئردین 

  کار    الینهتبه کئچوب   مرد   ي   کار رشته

  یاشیااو   ذوقیله   قفسده  بول بول  نه  روا   

  .الینه   گول   او   اندازه     لطافتله  دوشه  خار 

***  

  از  عمر  که   منزوي   در اکراه  است

  و جاه خودآگاه  است بر  مذهب  و عّز

  جهان پرستان بر مرده   چون   داند 

  )98، ص 1383اصغري کالسر،(شاعر  که    بمرد    از  اولیاء اهللا است
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  شاهی

در  1325در سـال   ،شـود شناخته می» شاهی«که با تخلص اردبیلی زادهشاهیرگعس

که هـر دو   داشت پدرش التفات و مادرش سلمی نام .ي تازه شهر اردبیل  به دنیا آمدمحله

ي ابتدایی خـود را در  تحصیالت دورهاین شاعر استان ما .بودند )ع(ي اطهار هان ائمبمحاز

ازقبـل . پهلوي سابق با مدرك دیپلم طی نموددبیرستاندبستان هدایت و متوسطه را در

شهرستان پاوه به صورت سپاهی دانش خدمت کرده کرمانشاه وریز، شهرهاي تبانقالب در

ادامـه ي علوم تربیتی در دانشگاه تبریزشگاهی خود را در رشتهتحصیالت دانشاهی. است

، 1395، جمـاعتی (.گواهی کارشناسی خود را در این رشته به پایان برسـاند توانستداد و

  .)2ص

  :او گواه بر طبع روان استاد شاهی استاشعارز بیت ادو 

  و رفت  عالم کردمردي  زیارتگاه شعله  را 

  علیم  آدم  کرد و رفتبین آتش  عشق  را ت

  مشرب اهل عطش تن را کند همجنس جان

  و رفت  اعتراف این مستند را آب علقم کرد

شـاعران  اع واحـوال ضـ بررسـی او بـه این تحقیـق نگـرش عمقـی   دراستذکرالزم به

االت ؤهرکدام  با پاسخ بـه سـ  يهاي ناشناختهنکته ،بودهنظر مداردبیلاستانيبرجسته

  .ژوهش روشن خواهد شدمطرح در این پ

  پژوهش) هايالؤس(الؤس .1-3

؟سازدی برجسته بودن شاعران مورد پژوهش ما را نمایان مییهاشاخصه چه.1

ها چیست؟القائات متقابل مذهبی آن.2

  اند؟داشتهثیريأي خود چه تها در بعد فرهنگی بر جامعهآن.3

اشته است؟ها دثیري در خلق آثار ادبی آنأي محل زندگی چه تجامعه.4

؟اندگرفتهاي در پیشدر سرودن شعر چه شیوه .5

  پژوهش) فرضیه هاي(فرضیه . 1-4

.چون در تحقیقات ادبیفرضیه مطرح نیست بنایر این ارایه فرضیه منتفی است
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  پژوهش) اهداف(هدف .1-5

  .پویایی ادبیاتها دري بلند آناندیشهروند رشدهاي فکري وگرایشگاهی ازآ.1

  .ي اجتماعیپهنهها دري وجوه اهمیت اثرگذاري آنارائه. 2

  .ها بر بالندگی فرهنگ موجودآن مؤثرهاي شاخصه شناسایی. 3

  ضرورت و اهمیت پژوهش.1-6

غناي که دراندوجود آوردههدر استان اردبیل شاعرانی وجود دارند که آثار ارزشمندي ب

ها صورت نگرفته جامعی از آناما تحقیقات .ستثیر بسزایی داشته اأمختلف تادبیات ادوار

منـدي از به دلیل شناخته نشدنشان امکان بهـره . ها حاکم شده استنوعی پراکندگی برآن

شـان  فکـري تحقیق سیر ادبـی و ها وآنبنابراین شناسایی ؛کاهش یافته استآثارشان نیز

  .نمایداوضاع احوال هریک را ضروري میوجوب پژوهش در

  ي پژوهشپیشینه .7- 1

که هـر کـدام   ي مختلفی صورت گرفته استهاي شاعران استان اردبیل پژوهشدرباره

منبـع خاصـی کـه بتوانـد     امـا  ؛ها را به تصویر کشیده استي آننامهي خود زندگیبه نوبه

اي همواره مطالـب پراکنـده  و ندارد وجود، نیاز سازدي ما را از پژوهش بینامهموضوع پایان

هـا  مندان این حوزه نوشته شده است که به برخی از آنعالقهبرايهاکتابوهاروزنامهدر

  :شوداشاره می

  اثر محمد دیهیم //ذربایجانآعراي تذکره الشّ.1

زهره قاسمی // عراي اردبیلتذکره الشّ.2

عقیقی بخشایشی // مفاخر آذربایجان .3

عزیز دولت آبادي// سخنوران آذربایجان.4

وهشروش پژو) هاداده(مواد . 1-8

  .تحلیلی و توصیفی و به روش ايکتابخانهبه صورت 

  بزار مورد نیاز براي انجام پژوهشوسایل و ا .1-9

  کاغذ-قلم-فیش
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  مدت اجراي پژوهش. 1-10

  از زمان پژوهش به مدت یک ماه



  

  

  و پیشینه تحقیق مبانی- 2

  گذري بر ادبیات ترکی. 2-1

هرجا زبـان ترکـی   . نشین داردهاي تركري به درازاي حیات سرزمینادبیات ترکی عم 

آهنگین بـودن کلمـات سـخت آن،    . جریان داشته، ادبیات آن نیز بالطّبع شکل گرفته است

که بسـیاري از افعـال ایـن زبـان چنـد      با این. نشینی واژگانش را دو چندان کرده استدل

قرار داده است، تکلّم زیبـاي آن هنـري   سیالبی است و سهولت یادگیري آن را تحت تأثیر 

قرن چهاردهم «ي ادبیات ترکی به رسد؛ اما تاریخچهها به اوج میاست که در قالب سروده

ي هاي غربی ایـران، تحـت سـلطه   زمانی که آذربایجان، قفقاز و بخش. گرددمیالدي بر می

شاعرانی ماننـد قاضـی    هادر دوران این حکومت. هاي قره قویونلو و آق قویونلو بودحکومت

کردنـد، کـه   الدین، حبیبی و جهانشاه قره قویونلـو بـا تخلّـص حقیقـی زنـدگی مـی      برهان

اواخـر قـرن   . انـد نخستین آثار ترکی آذربایجانی را در آن دوران از خود به یادگار گذاشـته 

. تـرین شـاعران آذربایجـانی، عمادالـدین نسـیمی بـود      چهاردهم، زمان ظهور یکی از بزرگ

عمادالـدین  . رودترین دیوان شعرهاي زبـان ترکـی بـه شـمار مـی     یوان اشعار وي از بزرگد

شـاعران  «پـس از وي  . »بوده است] عصرخود[ترین استادان ادبیاتنسیمی یکی از برجسته

مشهور آذربایجانی چـون شـاه اسـماعیل خطـایی، قاسـم انـوار و محمـد فضـولی ادبیـات          

  . »آذربایجانی را گسترش دادند

  شاهکار ادبیات ترکی 3شرحی کوتاه بر . 1- 2-1

نامه و درعصرحاضر حیدرباباي شهریار از شاهکارهاي دده قورقود،کوراوغلو، هوپ هوپ 

  :ها به این شکل استآیند که شرح محتواي آنادبیات ترکی به حساب می

  ده قورقود ده. 1-1- 2-1

ي ترکی اسـت کـه در   خته شدهده قورقود براي مردم آذربایجان از جمله اثرهاي شناده

هایی از آن را به جاي الالئـی بـراي کودکـان    هاي گذشته پیرمردان و پیرزنان داستانسال

ي آن، این اثر جزو فولکولـور ترکـی بـه    ي نقل سینه به سینهواسطهخواندند که بهخود می
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. داننـد مـی  ي فردوسی برابرهاي آن حماسی است و آن را با شاهنامهداستان. رودشمار می

ده ده«. محتواي آن به نثر و نظم است و قسمت منثـور آن سـاده و بـه زبـان مـردم اسـت      

اي از چندین قصه به زبان ترکی اوغوزي است کـه در  ده قورقوت، نام مجموعهقورقود یا ده

، در مـتن وجـود دارنـد و در قـرن شـانزدهم      هاي قبیله مثل باینـدرخان آن داستان رئیس

  )8، ص 1358گونئیلی محمدخان،(»  ت مکتوب در آمده استمیالدي به صور

داستان به نثر و نظم تشکیل شـده و فرآینـدي اسـت کـه زنـدگی،      12این مجموعه از 

هـا  قـدمت داسـتان  . دهـد هاي ترك اوغوز را نشـان مـی  هاي اجتماعی و باورهاي ایلارزش

ز هـیچ یـک از شـهرها و    در ایـن کتـاب ا  . رسدي چهاردهم و پانزدهم میهامربوط به قرن

ي امـروزي  نشین ایران نام برده نشده اسـت؛ امـا نـام منـاطق مختلـف ترکیـه      مناطق ترك

دفتـري و  فریبا عزب. حصار و طرابوزن ذکر شده استازجمله بایبورد، قارادنیز، ماردین، آق

انـد کـه در   این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کـرده  1355محمد حریري اکبري در سال 

  )9ص همان،. (سینا آن را در تبریز به چاپ رسانیده استان زمان، نشر ابنهم

او عـارف و حکیمـی   . نام اصلی این کتاب از شخصیت اصلی داستان گرفته شده اسـت 

ي دل خـود  اندیش و تیزبین است که زمان در او محو شده اسـت و فـردا را در آئینـه   ژرف

هـاي او  مردم بـه گفتـه  . شوددست او باز میبه هامشکالت مردم را حل کرده، گره. بیندمی

دانند، براي همین او را دانند همگان او را پدر خود میدهند و او را امین خود میگوش می

  )www. Araz bar.arzublog.com(.کنندخطاب می» آتا قورقود«یا » ده قورقودده«

  هوپ هوپ نامه . 1-1-2- 2

یک سال . ر طاهرزاده به زبان ترکی آذربایجانی استمجموعه اشعار میرزا علی اکبر صاب

بلـور نسـا و دوسـتش عبـاس      –همت زنشدر باکو به1912بعد از مرگ این شاعر در سال 

هاي شاعر بـین  نسخه انتشار یافته است، که حاصل سروده 2000صفحه و 114در  -صحت

هتـرین  ب. خـواه اسـت  گـرا و تحـول  سـبک ایـن کتـاب واقـع    . است1911-1905هاي سال

او در باکو معلم شریعت و زبـان و ادبیـات فارسـی بـوده      ،سروده1910اشعارش را در سال 

ي قطعاتی با اشعار این کتاب طنزآمیز و در بر گیرنده) 18، ص 1356زاده،اسماعیل(است 

گیـري از طنـز خلّـاق خـود، در     ي نامدار آن با بهـره مضامین مردمی و انقالبی که سراینده

 بـه نظـم کشـیده   ي مسایل گوناگون و مفید بـراي مـردم   ب مشروطیت دربارهجریان انقال

  . است
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  حیدر باباي شهریار. 1-3- 2-1

 76مشتمل بـر  بوسیله ي شهریار سروده شده است که  1332اسفند ماه ،این مجموعه

. بند است با یک سر آغاز و دو مقدمه به قلم دکتر مهدي روشن ضمیر و عبدالعلی کارنـگ 

شاعر آداب و رسوم مردم عصـر خـویش   . لیل فولکلور اهمیت فراوانی یافته استبیشتر به د

از آنجایی که شعر حیـدر بابـا   . را به نظم کشیده و به ندرت از صنایع ادبی فایده برده است

قابل فهم براي عامه ي مردم است، از اقبال عمومی بر خوردار گردیده، زبانزد خـاص وعـام   

توانند موجب غناي ادبیات ترکی شوند درحیدر بابـا آورده   ضرب المثل هایی که می. است

  .شده است

  

  ازللر پالچیققیزیل  اولوببایرام 

  اتاقالري    بزللر  ووروب   ناققیش 

  طاقچاالردا    دوزمه لري     دوزللر

  قیز گلینین فیندیقچاسی حناسی                                 

  هوسله نر     آناسی     قاینا ناسی                                 

  فرهنگ عامه. 2-2

در جوامع انسانی برخی آداب و رسومی وجود دارد که قانونگذاران خاصی آن را وضع 

به علت اقبال . شده استعرف پذیرفتهدر قالبقانوننکرده اند اما بخویخود به شکل

که در میان ملت ها و اقوام  کنند _می یادیا فولکلور آن به فرهنگ عامیانه ومی ازمع

توده ي «به معنی (folk)کفولکلور متشکل از دوبخش است که فول.مختلف متفاوت است

(lor )در برابر نخبگان و فرهیختگان قرار می گیرد و لورو به طور کلی عوام» مردم و عامه

یام تامسمیالدي از سوي ویل1846اصطالحی است که در سال «این و فرهنگ به معنی 

( WILLIAM THAMS)و به نحوه ي زندگی انسان ها . ابداع شداس انگلیسی عتیقه شن

در طبیعت، رفتارها همچنین معنا ها ي مشترکی گفته می شود که عامه ي مردم جامعه 

جان استوري، مطالعات فرهنگی درباره ي (»  .مره با آن سرو کار دارندگی روزدر زند

  .)نشر آگه،چاپ اول 1386،تهران، 17ینده حسین،ص فرهنگ عامه، ترجمه ي پا

در ایران به خاطر وجود اقوام گوناگون، فولکلور یا ادبیات و فرهنگ عامیانه ي      
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. متعددي وجود دارد که با تنوع خود به زیبایی فرهنگی میهن اسالمی مان انجامیده است

گران این عرصه از غناي ادبی از جمله فوکلور آذربایجانی که به اعتراف بسیاري از پژوهش

فراوانی برخوردار است، به طوري که فرهنگ هاي دیگري مانند فارسی از آن وام می 

از آنجایی که هر چیزي در گذر زمان . دنو در ابداعات فرهنگی ازآن بهره می جوی دنگیر

ین نوع ا ،بنا براین. متحول می شود فرهنگ عامه نیز از این دگرگونی ها در امان نمی ماند

ولی هرگز . دنفرهنگ ممکن است در دوره ها ي مختلف بایکدیگر تفاوت داشته باش

گسست فرهنگی را به دنبال ندارد زیرا مجموعه اي از آداب و رسوم و رفتارها، کنش ها، 

را شامل می ... ه ها، افسانه ها، خرافات، بازي ها وصقاعتقادات قومی، لهجه ها، پوشش ها، 

ایجاد اتحاد میان مردم و تقویت .به تکامل و ترقی آن منجر می گردد شود که در نهایت

الهامات بشري را شالوده که دانشمندان  ملی گرایی از شاخصه ها ي آن به شمار می رود

  . ي پیدایش آن می دانند

  تشیع . 2-3

ریعت اسالمی از رفتار ها ششیعه در لغت به معنی پیرو است و کسانی که در عمل به 

این واژه در .یعه نامیده می شوندشپیروي می کنند ) ع(فتار ها ي حضرت امام علی و گ

نیز وجود داشت که به دوست داران حضرت علی بن ) ص(زمان حیات حضرت خاتم االنبیا

هرچند در طول . شیعه دومین مذهب بزرگ اسالم است. اطالق می شد) ع(ابی طالب 

ده است اما شیعیان دوازده امامی، اسماعیلی و تاریخ شیعه به شاخه هاي دیگري تقسیم ش

در ابتداي قرن  یعه ي دوازده امامیشسه شاخه ،  ز این،ا. زیدي مهمترین آن ها هستند

دانشمندان  ن آن است که به اعتقاد پژوهشگران،کامل تری بیست و یکم بزرگترین شاخه 

رفع همه ي نیاز ها ي  توانایی الزم برايو مذهب شناسان، مذهبی جامع الشرایط و حاوي 

  .بشري است

یکسانی دارند و باور به جانشینی آن اعتقاد) ع(همه ي شیعیان در امامت حضرت علی     

  .به شمار می رود آنهااز دیگر وجوه مشترك ) ص(امام همام از سوي حضرت رسول اکرم

  عرفان. 2-4

ست و به عبارت دیگر عرفان رابطه ي درونی انسان با خدا: در تعریف عرفان گفته اند 

ردن درون که اصطالحا تزکیه نامیده می شود، ککردن پااز طریق خداوند پرستش معرفت 

از شناخت  کهعرفان حالتی است «: گوید رزاق کاشانی در تعریف عرفان میلعبدا« است 
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کمال الدین  عبدالرزاق کاشانی ( »قلبی خداوند بوسیله ي عارف حکایت می کند

اما عرفان به دو بخش عملی و )104ص، 1370دوم  پچا ،تهران ،ه بیدلراصطالحات صوفی

  .نظري تقسیم می شود که هر یک مبحث جداگانه اي می طلبد

و در همه ي این راه انسان عارف سعی دارد خدا را آنگونه که شایسته است بشناسد

خود را در کسانی که در این راه طی طریق می کنند . جان دل می پذیردمالمت ها را با

ن تنها با خود شناسی آغاز می شود و آي  -کرانه هاي بی انتهایی می بینند که سیر درواد

ي وجودش را خدا  -حالج همهتا حدي که مانند منصوربه اوج می رسد » فنا فی اهللا« در

ست و به خلق این عبارت ست خداه ه، هرچجز خدا هیچ نیست :گویدمی  .می بیند

طه ي درونی عارف گاهی در دلنوشته ها بتجلی را. »اهللا  فی جبّتی«پردازد که میر مشهو

که به آفرینش هاي ادبی ماندگاري منتهی می  می گرددنمایانو گاهی در کلمات منظوم 

با این حال  .بسیاري از انسان هاي صاحبدل از جمله ي آن هاستکه غزلهاي پر نغز  شود

و منزلگه معشوق که هدف غایی آن است عالم قدس  ،سیر در این راه بسی دشوار است

در کوي جانان از جان و همه ي هستی  يبراي هرکسی میسر نیست و باید براي بار انداز

  .تا در قرار گاه امن و راحت آرام گرفت خویش گذشت

  ایستر بو یول بیر عیان سرّیله یاتمیش سیناق

  عرفانه  یخین   یوخسا   گلن   حرمله   اولماز

  بو  یوال   اولماسا    صدقین رکدن پاکیزه   او

  له    اولمازلکی   آیین   دجختارما    صفا   مآ

  )51ص،1397،پرچین، گیزلی ایلقار(                          

  هفته خوانی ، روضه خوانی و توجه صفویان به آن . 2-5

ظلوم شهداي م و) ع(تی که براي حضرت امام حسین شخصی نخستین  بنا به روایتی

است آن بانوي بزرگ اسالم ضمن آنکه با ) س(حضرت زینب کبري  رد داري کزاکربال ع

یزید ویزیدیان را رسوا  ساخت، در دوران اسارت خاندان اهل ده ي خود نسخنان کوب

نبوت براي اباعبداهللا الحسینن عزا گرفت که در تاریخ عزا داري شهیدان کربال اولین نام 

عت حاکمان زورگویی که به اسم اسالم مردم را در خفقان نگه می پس از سالها ممان.گرفت

عزاداري شهداي مظلوم داشتند سر انجام در عصر صفویان و در زمان شاه اسماعیل اول 
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کربال رونق  دوباره گرفت و مردم در خانه هی خود روز ها هفته ها به عزاداري پرداختند 

معروف شد آنه توجه خاصی به روضه  که با ذکر مصائب شهداي کربال به روضه خوانی

خوانی ها داشتند و خود زمامدارن صفوي به عنوان مجري وعوامل اصلی برگزاري و 

گسترش این گونه مراسم در عصر صفوي عمل می کردند که در قالب حماسه و پند و 

  .موعظه نمود یافتند

ه می شود ، سرودعلیم السالم ائمه ي هدي اشعاري که در منقبت و مراثی  امروزه

شاعران زیادي در اعصار .به آن ها شعر آیینی می گویندشعر هایی است که همان 

مختلف و در قالب هاي گوناگون شعري به ذکر مصیبت ها ي خاندان اهل نبوت پرداخته 

اند که پایه و ستون ادبیات آیینی را تشکیل می دهند که در استان ما ودر عصر حاضر تاج 

  برجسته ترین آنها به شمار می رودالشعرا،یحیوي، از 

  قالب هاي شعر ي مخصوص ترکی برخی.2-6

اوزان اشعار فارسی  و ادبیات ترکی با این که در سیر صعودي خویش از قالب ها

ود داراي قالب هاي ویژه اي است که در تقسیم بندي خهاي فراوانی برده است اما بهره

مندان قالب شعر ترکی را به چهار دسته دانش. هاي ادبیات جهانی در خور توجه است

  :تقسیم کرده اند که عبارتند از

)کالسیک(شعر لیریک.1

)هجا(شعر عاشیق.2

)ترانه(شعر ماهنی.3

)نو(شعر ساتیریک.4

  شعر هجا. 1- 2-6

و نیازي به . کننددراین شعر به جاي مصوت هاي کوتاه و بلند ازهجا استفاده می

ند و هجاي کوتاه در مقابل هجاي کوتاه نیست و قرارگرفتن هجاي بلند در مقابل هجاي بل

تویوقو  یکلبئش ، بایاتی،گرایلی، قوشما:داراي قالب هاي دیگري است از جمله خود 

.(tuyuq)  
  گرایلی  .6-2- 2

گویش ترکمنی به معناي سینه ریز زنان است ولی در شعر ترکی گونه اي شعر در
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Abstract
Research Aim: Turkish and Persian languages act as two wings in strengthening 

and expanding Islamic culture and literature in our beloved country. Since our 
national literature is confusing with our Islamic literature, each one faces cultural 
vacuum without any other, which provides grounds for the influence of alien culture 
and literature; therefore, the recognition of the bilingual poets of the scholars in 
strengthening their literary pillars Great help. Thus, the study of the works of the 
outstanding provincial poets is a step forward, though small in achieving this goal.

The aim is to examine the poetry of eleven influential poets after the study of the life 
of their poets, which, of course, have been considered in their poetry style. In the 
biography of the challenges that these geniuses have, their way of enjoying 
opportunities and never giving up to the events of their time, are included in the 
textbook.

Research Method: In this research, which is presented in the form of a library and 
descriptive-analytical method, it is attempted to avoid diversion of information in 
order to avoid repetition. In the following, a glance at Turkish literature, which, 
despite the gravity of its words and its floodiness, has some features that are worthy 
of attention in the literature of literature in comparison with other living languages of 
the world.

  Findings: Some of the masterpieces of Turkish literature, including Ten Ten 
Qurqood, Hoop Hoop Letter, and Heydar Baba Shahriar, have been considered, and 
some explanations have been made. In the following, the issue of popular culture, 
Shiism, and mysticism has been dealt with, which is closely related to the subject of 
our dissertation, while mysticism and Shiism are two main pillars of ritualistic poetry; 
geographical locations and the presence of local rulers in the poetic thoughts They 
have had a significant impact on the level of awareness of these two at a level, along 
with the trend of poets. In the third chapter, poetry poems from the sections of their 
interactive impact on their community, their works, style, content and content have 
been criticized to the extent that they can meet the requirements of the dissertation in 
the foreground.

   Conclusion: Some of these poets such as Shah Isma'il Safavi have had a jolly life, 
so these characters also have a jumbled life story. Hence, there have been references 
to the forces, leadership, and influential personalities in his life so that the course of 
their lives in the past may be somewhat simpler for the audience; however, the lack of 
necessary resources for "individual and Karbala'i Hussein Elahi Ardebili "has caused 
a small amount of them to be presented in this collection, and the only thing about the 
divine is the recording of his tomb on the margin of the Ardabil coastal street.

  Keywords: Poets of Ardebil province, ritual poetry, Turkish poetry, culture, 
mysticism and Shiism.
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