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 محمد باقر خلخالى 
رحمتلیك محمد  . نده معلوماتیمیز چوخ قیسسادیر     قیقیتى ح یفعال سئویملى شاعیریمیز محمدباقر خلخالى نین حیات و          

جرى قمرى ده    ی ه ١٣٣٠خلخالى  .: ینده یازیر كى   قاونون حیاتى حق   , كتابیندا" دانشمندان آذربایجان " على تربیت    
سخنوران "  ایل بو دونیادا یاشامیش و            ٧٠باشقا منبع لره گؤره محمدباقر خلخالى            . یوممامیشدیر زؤهله حیاتا گ   
باقر  محمد. چموشدورؤدونیادان ك   هیجرى قمرى ده بو      -١٣١٦ شوال    ١٤شنبه  ,  یازدیغینا گؤره او     ین"آذربایجان

 –نه تبریزده   ؤنه د ؤد اثر  بو . بارت دیر یندن ع "تولكو حكایه سي   "یا " ثعلبیه" خلخالى نین یاراتدیغى بؤیوك اثر        
زونه ؤ و گئنیش خلق كوتله لرى نین نظرینى ا          ستانبولدا و باشقا شهرلرده باسیلیب و ساتیشا بوراخیلیب         ی ا –هراندا  ئت

پارا  باقر خلخالى بو مثنوى دن باشقا بیر        محمد. شكیلده قارشیالنمیشدیر  زه ل بیر  ؤخلقین طرفیندن گ  , جلب ائده رك  
قینده قتابى ح یك" ثعلبیه  "  بیز بورادا یالنیز اونون تولكو حكایه سى یاخود                .عرلر یازمیشدیر ئفارسجا و توركجه ش     

 .روش لرینى تحلیل ائتمك ایسته ییریكؤدینى و خلقى گ, فلسفى, جتماعىیماق و شاعیرین ادانیش

ها بئله   و یازیچیالر, رلریككتفوم, شاعیرلر, صوصیله اورتا عصرلرده   وخ, ره لرده ؤویمیزكیمى الپ قدیم د     ی بیلدی
اوره ك   زؤا,  سیزلیك نتیجه سینده    قورخو و امنیت  , ظولم, بدادیستیطین یاراتدیغى ا  یم شرای یماعي عالیم لر حاك    یجتیا
روش لرینى حئیوان     ؤنظرلرینى و گ    , شكیلده یوخ   ستقیم و اوز اوزه بیر        وم, راض و تنقیدلرینى    یعتئا, زلرینىؤس

اثرى فارس  " سیچان پیشیك "ذاكانى نین     عبید, نى" كلیله و دمنه   " مونه اوالراق    و بونا ن   .الرین دیلیندن دئمیشلر   
باقر خلخالى نین      محمد. سترمك اوالر  ؤتالر دیلیندن یاراتدیغى حكایه و تمثیل لرینى گ                یوائفون ح  و كریل  ٫دیلینده

زه ل و بدیعى    ؤگ بو, شاعیر. یریآذربایجان توركجه سینده بئله بیر وظیفه نى داشی        " تولكو حكایه سى  " یاراتدیغي بو   
 : ائدیر تابین سونوندا بئله تصویریمثنوى نین یاراتماق مقصدینى ك

 
  ثعلبییهى-تابی كبحمداهللا

  عجب شیرین قضییه٫ تمام اولدو
 تابىیعوام الناسه یازدیم بو ك

 جه اونالرا قیلیدیم خطابىومو
 دئییب چون مضحكه ائتدیم ظرافت

 منینده هم یازدیم نصیحتیاونون ض
 نئچونكى خلقه حق آجى گلیبدیر

 زلرى شیرین اولوبدورؤظرافت س
 قاریشدیردیم ایكى سین گلدى حاله

 داله یعتئى ای-نتهاوى میئتیشد
 

زو ؤا,  شاعیر بو اثرینده      .نظرلردن تحلیل ائده ك      یى   -قطهوف ن  یختلوخلخالى نین یاراتدیغى بو اثرینى گره ك م               
باتمان آغیرلیغیندا   دین آدینا باشالرینا بیر   , عمل سیز عالیم لرى   , مالرىیوحانى ن ور, د اوال  اوال   یجتهووحانى و م  ور

 :  بئله دئییرنمالره خطابیوحانى نور,  او.ائدیر فشایشكلیده ا بدیعى و آچیق بیر, یانالرىعمامه باغالییب خلقى تووال
 

 زووىؤدئ جایدیرما س, دانیش دوغرو
 زووىؤتانیتدیرما ا, گئت, قاچ, منه
 زون بدتر ایالندانؤا, زون شیرینؤس

 سویا تسبیحیوى چكمه یاالندان
 دونیادان كئچیرسن, اگرچى دیلده

 یمى قانیم ایچیرسنیكن قورد كئول
 یكن بى عمل سنئزون عالیم ولؤا
 ا دغل سنممآزون ؤا, زون یاخشىؤس

 ل گره كدیریعام, بلى عالیم اوالن
 ل گره كدیریشریعت امرینه كام

 ینهیز بیلدیؤچون عالیم گئتمه سه ا



 قادى یوخدو دینهیعتئان یقین
 ال قویوب سوزدورمه قاشین ولآدین م

 باشینعمل ایسترلر چوخ اویناتما 
 مكون دئییرسنؤح" التاكلو"زون ؤا

 كجا یئییرسنئیئتیمین مالینى ی
 قت دوتارسانیقزگه لره دؤدوروب ا

 الیوه دوشسه قورد كیمى اوتارسان
 عمل دیوارى نین آلتین اویوبسان

 ال قویوبسان ولآدیوى م, ایشین بو
 شوه دندیری كار و بارین عى-عاشام

 .شوه دندیروهامى خورد و خوراكین ر
  

الع یطیطعوامین ا , معه قویوب ومام ج یآدالرینى امین الشرع و یاخود ا        , عمل سیز عالیم لرى     , محمد باقر خلخالى   
, رد ناال هر طرفه چاپانالرى و قاضى آدییل حاللى             ؤآتالرینى د , فاده ائدیب یستیوادسیزلیغیندان ا اسیزلیغیندان و س   

  :ئییرخاطب قرار وئریب بئله دوحرام و حرامى حالل ائدنلرى م
 

 عمل یوخسا شریعت ده دوالنما
 آدین قاضى قویوب چوخ قاضیالنما 

 آلالهى آتما , شریعت اهلى سن
 زه لجه دینیوى دونیایه ساتما ؤگ

 بیرینه وورما خلقى عزیزیم بیر
 زون دیرناق چالیب قیردیرما خلقى ؤا
 رنده پول اوزوقویلو ییخیلما ؤگ
 زه تله دال قاباغین تئز سوخولماؤگ

  اندازه دن جاه و جاللینكئچیب
 لك و مالینوداخى تعریفه گلمیر م
 سالم ییخ االئامین الشرع سن یا ش

 معه سن یا صدراالعالم و جى-مامیا
 م باشیزا آند ایچیرلر یهامى عال
 كموزله جانالردان كئچیرلرؤسیزین ح

  ناحق  وتگون اولوبدور حقؤزون اؤس
 طلق وى می-كى سن سن دهرده آقا

 شق اولسون ئ عى-هلى، اهلگره ك علم ا
 .عوام الناس اوچون سرمشق اولسون

  
 ناغیل و مثل لریندن عنعنه و دب لریندن چوخ                     -یاتیندانیفاهى ادب  یشاعیر یازیب یاراتدیغى مثنوى ده خلقین ش             

 لى  نه قده ر اینجه و ظریف و نه قده ر زنگین و ایفاده                      , زلؤفاده ائدیب و دیلیمیزین نه قده ر گ             یستیباجاریقال ا 
 :سترمیشدیرؤستادلیقال گواولماسینى بؤیوك ا

  
 نولئیدى بوینونا بیر قول ساالیدیم

 وزوندن بیرجه دوزلو ماچ آالیدیم ا
 ك فریك لرؤخیالینه دوشنده ك

 اته گویا كى عورتلر یئریك لر 
 ردو اوره ك دورماز پیریلدارؤباخیب گ

 آجیندان قیریلدار , باغیرساق الرى
 دینه درمان ز درؤخیال ائیلردى ا



 یران ئكره چولغانیب قالمیشدى حیبو ف
*********** 
 هاندا ایشله مزلر ااو كس لر كیم ج

 ز دویونجا دیشله مزلر یره ك هرگؤچ
 سعى و تالشین, عزیزیم اولماسا

 واشیندوزه لمز ایستى آشین آغ ال
 ***********  

 فراقین چوخ یاخار بى كس آنانى
 " نانىقورقانین چیتالر یا" مثل دیر 

 الیوه هر نه دوشدو تئز قاییت گل
 لطعیالین آجدى اولما چوخ معط

  مادر ى-ربتده قالما جانغوگئدیب 
 "یئییب كنگر عزیزیم سالما لنگر" 

***********  
 نااوزه رریك سن هاواس, اوزه رریك یان
 ن اواسا دا بى درمانى-هزاران درد
 توتون وئر قان قوووشسون, اوزرریك یان

 بال اوندان سوووشسون , دان قادا اون
********** 

 زگه خلقى یاندیریردىؤى ایائشی
 النى چوخ اودالندیریردىولایچى م

 الولیدسن نه مئیباالم آت گئت نه س
 !اللسنه بیر وئج وئره حاشا و ك

 وتینى آلاله آلسینون قووقولوو
 منیم كیمى الین قوینوندا قالسین
 اگر اللى قوناق گلسه داریخمام

 لالم تمامینى كاریخمام سا یوال
 لیك چتین دیر منه داخى دیریلمك

 دوداق دوداغیم اوسته یئددى گون دور 
 نه خوش زاددیر عزیز ائتمك قوناغى

 یقاناغى اقاباغینا قویاسان ق
 واشى دمتینه آغ الیآچاسان خ

 چاناغا دولدوراسان یارما آشى 
 نه بیر یولداش نه بیر قارداش یاتیب تك

 الیق ایت لرى تكهاچیخیب توكدن ب
 زو یاشلى الى قوینوندا قالمیشؤگ

 آجیندان رنگى ساپ سارى سارالمیش
 گئده ردى, لردى ایمك, سورونردى
 ردى ه  ناله و فریاد ائد٫تیخینیب

 اوچوروم یئرلرى گاهى چیخاردى
 آیاق بند اولماییب بیردن آخاردى 
 داغین تورپاقالرین باشه الردى 

 ى یران تك مه لردئج, چكردى آه
 
شاعیرین بو دیلى دریندن منیمسه مه سینى و        , ى حالدا یستردیؤینى گ یعرلر دیلیمیزین زنگین لی   ئیم بو ش  یمونه گتیردی ون

 .زوموزون قاباغیندا جانالندیریر    ؤیتى ایله گ    یینئزه ل و اونودولماز اثر یاراتماسینى بوتون ع              ؤگ, بو دیلده بدیعى    



دولغون، ایفاده لى و درین اولماسینا پارالق        , درتلىون توركجه سى نین ق     آذربایجا, یت لر ئیازیالن و یارادیالن بو ب     
آیدین و هر بیر    ,  ایله و هم ده دیلین چیلخا       ىباریعتئایفاده ائدیلن بو مضمون الر هم موضوع ا         . مونه اوال بیلر  وبیر ن 

بوتون باشقا شاعیر و        آذربایجانین   , محمد باقر خلخالى     . ستریرؤدرتینى گ  وز ق  ؤب اولماسیندا ا     یبدیعى اثره قال     
آناسى , او تولكونون . شان وئریر یت ایله ن  یبتینى تام بیر صمیمی    بز اثرینده وطنه و خلقه مح       ؤا, صنعتكارالرى كیمى 

 : یله ییرؤینده بئله سقنین دیلیندن اوغلونا وطن حق
 

 ربتده ال چكمه وطندن وقالیب غ
 یابان ایچره یاد ائیله چمندن یب

 نوننفاگر اولسان اوغول اهل ت
 ! نطوربتده سن سالما توطوگئدیب غ

 رسنه  گوندوز وطندن یاد ائد-گئجه
 رسنه ى كیمى فریاد ائدئهمیشه ن

  
 دریندن   ورور و بو مسئله اون          ؤف لیكلرینى گ     یختلونیف لرین م     ییتلرى و ص     یدیت ده اوالن ض        یجمعی, شاعیر

 : ه چالیشیره یشیر و اونو حل ائتم ایله بو مسئله یه یاخینالوروشؤز دونیا گؤ آنجاق او ا.دوشوندورور
 
 عمتئر ناز و نسیسوریسینه میب

 تلمین مذل چكر یوز, بیریسى آج
 دانولوییب یاغلى پیربیریسى چیی

  جودانى-نان, بیریسى دویماییبدیر
 ولت باشیندانؤبیریسى نین یاغار د

 یاشیندان , رمه ییب بیر پولؤبیریسى گ
 م چاالر چنگ و چغانهیبیرى دای
 ى كیمى گلمیش فغانه ئ، نبیریسى

 بیریسى بیر تیكه قنده تامارزى
 چاى ایچمكده بیرى قویموبدور آرزى
 بیرى اطلس تومان گئیمیش داماقلى

 بیرینین بیر تومانى وار یاماقلى
 لى قصر الكرامهیبیرینین منز

 بیرى حسرت قالیب بیر هیسلى دامه 
 

او . فارش ائدیر ینسانى سجییه كیمى س    یز اثرینده بیر ا    ؤتى ا بحبقایغى و م   , ننه یه , دده یه , اوشاغا, آروادا, خلخالى
زمه ؤره ك یئمك اوچون هر بیر شماتت و جبره د             ؤبیر تیكه چ   , آغیر ظولم آلتیندا یاشاییب    , یله ده یقادین الرین، عا   

لكونون دیلیندن  او تو . م ائدیر سوستادلیقال تجس وبؤیوك بیر ا  , یولمه لرینى ؤیولوب و د  ؤا بئله ناحق یئره س    تلرینى و حت  
 : بئله دئییرنداعالشما زامانى آروادینا خطابئو
  

 رمه دین سنؤرومده هئچ گون گؤومنیم د
 ران سورمه دین سن ؤوائویمده بیرجه د

 قالیردین آج گتیرمزدین اوزومه 
 زومهؤقالمازدین س, یردیم هر نهؤس

 حنت چكمیسن بالدیز الیندن ئنه م
 نزه ردین بیرجه چیخمازدى دیلیندؤد

 یولدون ؤآنامدان هم آتامدان چوخ س
 یولدونؤآرتیق د, یولمك سهل دیرؤس

 روب هئچ قاچمادین سنؤقارا گونلر گ
 آچمادین سن , یبى میزىئائشیكده ع



 
ز ارلرینه  ؤیت لرینى و اونالرى ا      یت و صمیم   بر وفالى اولوب ارلرینه اوالن محب       ه  الریمیزین نه قد    قادین, شاعیر

زونون ؤبدیعى بیر طرز ایله اوخوجونون گ      , یاشاییشین آغیر یوكونو چكمه لرینى    , ى اولوب بیر حقیقى حیات یولداش   
یارا گئدن زامان بئله      یاو تولكونون آروادى نین دیلیندن تولكو، وطنى ترك ائدیب یاد بیر د                    . قاباغیندا جانالندیریر 

 : دئییر
 
 ماندیرآقاچما , یامى تكیصال ایو

 ! دور,جران كیمى بیرجه دایانی هى-شب
 زممؤفراغین دردینه باللهى د

 سندن ال اوزمم, زومدن ال اوزوبؤا
  منى سالما فراغهوزوم نورؤگ

 ! زدن قیراغهؤآماندیر گئتمه سن گ
 بیریندن دویمادیق بیز بیر, جهاندا

 دویونجا یاسدیغا باش قویمادیق بیز
 ! كمان تك قامتیم غمدن خم ائتمه
 !نصیبى مى منیم درد و غم ائتمه

 فل تك گللم دالینجا ینم طسورون
  هلونجؤال اوزمم دامنیندن تا ا

 یاشى آزدیر ایسته رم كاش  زؤایكى گ
 كوم یاشؤبولود كیمى هامى یئردن ت
 یدگاهیمممواوره ك اود دوتدو اى ا

  آهیم ى-دیر بو دوده اینانیرسان، ن
 

ت و صفاالرینى زحمت و           ی صمیمی  جتماعى حیاتیمیزدا اوالن رولالرینى و اونالرین            یقادینالریمیزین ا  , شاعیر
, ن چیخان آرواد  ییمحمد باقر خلخالى نین باخیمیندان، اره خا       . ستریرؤآچیق و آیدین بیر صورتده گ      , فداكارلیقالرینى

ى بئله منع   یآروادین اوستونه ائولنمه     ,  ده او     بونا گؤره   .ارین خیانتى نتیجه سینده، یالنیز بئله بیر ایشه ال وورور             
, ى نفسه اویمایین و دئمه یین كى       ی-زل بیر شكیلده بوتون كیشى لره تاپشیریر كى، هوا          ؤ چوخ بدیع و گ     شاعیر. ائدیر

 :  او بو باره ده بئله دئییر.ت و باشقا بیر داد وارذرتده باشقا بیر لذوهر عو
 

 ورتور دونیاده عیبلى چوخ یاخشى د
 ورت ویئتر غم گونلرینده داده ع

 داشگئجه وقتى سنه، همخوابه، یول
 ایش گؤره ن حالتده قارداش, گونوزلر
 ینیائو ائشی,  اونونالقونوتاپار ر
 ینییم كئشییكر كیمى داؤچكر ن

 ورت الینه قاب قاجاغینوباخار ع
 تندیر، اوجاغین اونونال ایستى دیر

 چیخاردیر باشه، هر نه ایش میشین وار
 م پیشمیشین واریر هر نه الزه زلدؤد

 یوخیمتى یرتین هئچ قووفالى عو
 زونه اوخؤوفاسیز اولسا باتسین گ

 رته قیلما خیانتووفالى عو
 الیندن هر نه گلسه قیل اعانت 

 ن اولسوناییعیالینه اگر ار خ
 آرخایین اولسون, ورت ارهونئجه ع

  



 : باشقا بیر یئرده یئنه بئله دئییر
 

 ! سنه بیر سوز دئییم دیل لنمه قارداش
 !عیالین اوستونه ائولنمه قارداش

 ى وفادارئرمه دیم من اؤنكى گنئچو
  دیندارى-رت لى اولسون مردوایكى عو

 صرار یى نفسه اویما، قیلما ای-هوا
 ! تى وارذرتین بیر لذودئمه هر عو

 گونو آلسان، گونو قاره ائدرسن
 زون هر ایش دن آواره ائدرسنؤا

 لزاروز دئدى اول آدى گؤس نه یاخشى
 گونوم وار, سلمانالر گونوم یوخدوروم
 زه باخ ؤایكى گ, زونؤى دیر چون گایك

 !زه باخؤجهالت ائیله مه جانیم س
  

ساب ائدیر، ابدى و باقى دونیا اوچون چالیشماق و         ئاو بو دونیانى فانى ح    , بیر دین آدامى اولوبسا   , محمد باقر خلخالى  
ه او دونیانى آرزو ائد   , كافات اولماقال برابر  و م ى-بو دونیا دار  , اونون عقیده سینه گؤره    . ى تاپشیریر ه ی زحمت چكم 

نیف لرین الیندن   یصوصیله تاپدانمیش ص  وخلقین و خ  , بادت اهلى اولوب  یجان آتانالر ع   نلر و ابدى سعادته دوغرو     
 :  او دئییر.نسانالرا یاردیم ائتمه لى دیرلریوتوب و مظلوم ات
 

 بلى دونیا ائوینده هر نه آفات 
 كافات وگله گر باشیوا اولموش م

 زوندنؤز گؤر اؤا گنه گلسه باشیو
 زوندن ؤا, زوندندیرؤص بیل اخشخوم

 یئتیمى اینجیدیب سالما فغانه
 یئتیم ائیلر اوشاقالرین زمانه

 ه فقیرىتزوم اینجیتمه البتؤگ
 اولورسان بیر قوى نین دستگیرى

 بادت یوخسا سالالنما بهشتهیع
  چیخما گشته٫آیاقالرین چوالقدى

  اومما رحمت ٫طاعت ائتمه ییبسنیا
  . گئت وئرمه زحمت٫م دیر یئرینننجه
 

ینده داها آرتیق یازماق و دانیشماق اوالر و بیز بونو گله جك                    قمحمد باقر خلخالى نین فلسفى و دینى باخیشى حق              
ثعلبیه كتابى  , من بو مقاله نى محمد باقر خلخالى نین بو ایكى بیتى ایله كى                . هده سینه قویوروق  ؤتحلیل لریمیزین ع  

 .  بیتیریرم٫ستریرؤعكار اولماغینى گور تواضه له میشدیر و اونون نه قدیؤنین سونوندا س
 

 خبر آلسا بیرى آدیمى بالفرض
 ٫ز آدیمى قوى ائیله ییم عرضؤزوم اؤا
 فتدن خالییم منی معرى-نونوف

  . خلخالییم منى-محمد باقر
 


