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Abstract 

The Cossacks, who had were separated from Turkic society in 1465 and had independent 

identities until Russian domination, also gained extensive geography in Central Asia after 

independence. But, we know that this vast geography is part of Iran’s cultural geography. 

Consequently, the historical process of thought and literature in this field is necessary for 

the investigation of Iranian scientific circles. As a result, in order to achieve this goal, we 

reviewed the book “Kazakh History and Literature “Survey and Analysis of Historical and 

Literary Links with Iran” by Islam Zhemeni. In this review, we will mention the positive 

features of the book, such as providing brief information on the history and culture of the 

Kazakhs, the various periods of Kazakh literature, especially the literature of the Stalin era, 

and the way in which the Cossack intellectuals struggled with Stalin’s despotism at the 

head of them in the process of Kazakh culture and thinking. Particularly, we will refer to 

the most influential Kazakh indicators, such as Abai Qunanbayoglu, Shahkarim, Mokhtar 

Avesov, and so on. We will also look at some of the flaws in the book, such as repetition 

and the emotional content of some of the content and the weakness of the book’s layout 

and editing. This book is very important in knowing the way and time of the influence of 

Iranian culture and literature in those areas.  

Keywords: Kazakh History, Kazakh Literature, Alash Period, Abai, Mokhtar Avesov, 

Iran-Kazakhstan Links, Russian Colonialism. 
                                                                                              

* Assistant Professor of Istanbul Turkish Language and Literature and a member of the Faculty of Allameh 

Tabatabai University, Tehran, Iran, bekbabayi@atu.ac.ir 

Date received: 2020-02-10, Date of acceptance: 2020-06-03 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:bekbabayi@atu.ac.ir




،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
919-9911،91تير،چهارمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 نقد و بررسی کتاب

  :تاریخ و ادبیات قزاق
 بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران

*بهروزبيکبابایی

 چكیده

هداترکانجداشدهبودنددتدازمداناسد یالیر  ۀازجامعمیالدی۵۶۴۱هاکهدرسالقزاق
آسیایمیانهرادردستگرف ند.اماۀبعدازاس قاللهمجغرافیایگس رد ندهویتمس قلداش 

سیرتاریخی،دانیمکهاینجغرافیایگس ردهبخشیازجغرافیایفرهنگیایراناست.بنابراینمی
بدراینیدلبدهایدن،کنکاشمحافلعلمیایراناست.درن یجهۀتفکر ادبیاتدرایندیارالزم

ایرانباادبی تاریخیپیوندهایتحلیل بررسی:قزاقادبیات تاریخهدفدراینمقالهک اب
ایدم.درایدننقدد بررسدیبدهنقدد بررسدیقدراردادهموردراتألیفپر فسوراسالمچمنی

هدایتاریخ فرهنگقدزاق،د رهۀاطالعاتمخ صردربارۀارائقبیلاز،هایمثبتک اب یژگی
فکرانقزاقبار شنۀمبارزۀخصوصادبیاتد رۀخفقاناس الینی نحوهمخ لفادبیاتقزاقب

خصدوصهابهسیرتفکر فرهنگقزاقیاشارهخواهیمکرد.بدهدررأ آن ،اس بداداس الینی
 ،کریم،مخ ارآ یدز فا غلو،شاهقبیلآبایقونانبایازراقزاقهایشاخص تأثیرگذارچهره

قبیلتکرارمطالب بیاناحساساتیک ابازیاهبهبرخیایراد،چنینخواهیمکرد.هممعرفی...
.ایدنک دابدردانسد نکردخواهیماشارهآرایی  یرایشک اببرخیمطالب ضعفصفحه

ریفرهنگ ادبیاتایراندرآنمناطقبسیارحائزاهمیتاست.نحوه زمانتأثیرگذا

پیونددهایایدران آالش،آبدای،مخ دارآ یدز ف،ۀتاریخقزاق،ادبیاتقزاق،د ر:ها هژکلیدوا
 ،اس عمارر  .قزاقس ان
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.9شکل

 مقدمه .1

اسدت.جغرافیدایترازجغرافیایسیاسیامر زایدرانجغرافیایفرهنگیایرانبسیارگس رده
 در،ها،درشمالبهقفقدازدرغرببهبالکان،فرهنگیایرانازشرقبهآسیایمیانه چین

هاییکهدرفدالتایدرانتشدکیلرسد.د لتعربس انمیۀجزیرجنوببههند س ان شبه
فرهنگدیخدودۀایدنمنداطقراتحدتادارۀهایمخ لفتداریخیهمدشدهبودنددرد ره

 ،فرهنگدی،اج مداعی،ادبدییاهدهایساکندراینمنطقدهتأثیررملتد،اش ند.بنابرایند
جغرافیاییکشورهایمس قلزیادی جدوددارد.ۀ.اکنوندراینحوزندتاریخیزیادیداش 

طریقخشکییدادریداارتبداسمسد قیمدارد.کشدورتراینکشورهاازایرانبابیش،امر زه
قزاقس انیکیازاینکشورهاستکهدرداخلجغرافیایفرهنگیایرانقدرارداشدتپهنا ر

 امر زهازطریقدریایخزرباایرانهمسایهاست.
ابدرایهدتدا مایدنتأثیرۀنحو فرهنگی تاریخییاهتحقیق بررسیعمقاینتأثیر

شدناخت،،راست.بنابراینسزاییبرخورداهارانایرانیازاهمیتبذگگران سیاستپژ هش
علمدیایدرانۀگرف هدراینزمینهبرایجامعهایصورتها پژ هش بررسیفعالیت،نقد

الزماست.
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برایکشدورهایغربدیکدهارتبداسفرهنگدی،خصوصبهزبانفارسیبه،درمنابعایران
یکدهبداایدران لیدرموردکشدورهای،ر استچندانیباایرانندارندمنابعالزمدردست

فرهنگی تاریخیدارند اع قاداتشانمش رکاستمنابعالزمخیلیکدماسدت.یاهارتباس
کهدراع قادبدهدیدناسدالمبدا،قزاقس انیکیازاینقبیلکشورهاست.درموردملتقزاق

در،نددتدأثیرمسد قیمفرهنگدیایدرانبودند مدتمدیدیازتاریختحتاهامش رکایرانی
معرفدی نقدد بررسدی،شویم.بندابراینپیداکردنمنابعبهزبانفارسیبامشکلمواجهمی

،بهقلماسالمچمنیکمکشایانیدرشناساندنتداریخ،فرهندگقزاقادبیات تاریخک اب
علمیایرانخواهدکرد.ۀ ادبیاتملتقزاقبهجامع



 نگاهی انتقادی به محتوای کتاب .2

اهددافیکدهازتوانس هاستبدهمعنایایناستکهآیانویسندۀک ابررسیک اببهنقد ب
ازان خداب خوانددنراخواننددهان ظدارعملبپوشداند ۀجامعندکتألیفک ابدنبالمی

ۀکنندداندیاچدهعدواملیتسدهیلبس انچهبودهند؟موانعموجوددراینبدهکک اببرآ رده
یعندیدرارزیدابیک دابسدهضدلع اقعیدت،اسدت اقعیتموجودچهبوده،انداینان قال

همارزیابیشود. خوانندهبایدبا،موجود،نویسنده
پیونددهایتحلیل بررسی:قزاقادبیات تاریخعنوانک ابِبهخواننده ق یدرجایگاه

.ادبیدات1؛.تاریخقزاق۵کنیم:اینمواردرامشاهدهمیکنیمنگاهمیایرانباادبی تاریخی
چهدارۀخوانندهان ظارداردبههمد،بنابراین..پیوندهایادبی۶ ؛.پیوندهایتاریخی9؛قزاق

رسیپیداکند.موردذکرشدهدست
.اسدت ضدو مشدخصکدردهک ابهدفازتألیفاینک ابرابهۀنویسندهدرمقدم

بازتدابر شدن  هدفایشانتبیین تقویتد س یتاریخیمیاند ملتقزاق ایران
 هادرسدطردفعداتمؤلفبه.(13۵2:1چمنی)استهابهایرانعشقفرا انقزاقۀصادقان
،نبدایهدایادهدا ترجمدهبدااسد فادهازدیددگاه هایمخ لدفم عددبار شیاههصفح
تداریخیراۀاستاینارتباس عالقرانقزاقیدرهرفرص یخواس هگ پژ هش،نام رجم

(.۵۵3همان:نشاندهد)
(آقدای۵93۴درسدالگف داررایدزنفرهنگدیایدراندرآلمداتی)دراب دایک ابپدیش
نامده  زنددگی،(3-1همدان:نویسدنده)ۀ(،مقدمد2-۴همدان:سیدجوادجاللیکیاسری)

کلیدرموردجغرافیداییاطالعات،(جاگرف هاست.بالفاصله۵9-۵3همان:نویسنده)ۀرز م
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(.۵2-۵۶همدان:دهدد) هندریقزاقسد انارائدهمدی،تاریخی سیاسدی،اج مداعی،ادبدی
 موسیقی.،اطالعاتیدرموردترکیبجمعی ی،سیس مآموزشی،اعیادملی مذهبی،هنر

 

 تاریخ قزاق .3

تداریخقدزاقرابیدانهصورتخالصدا لبهمنابعموثق دستازمؤلفبااس فاده،درادامه
کدهخدودمصدح  م خصدصآن،حیددرد غدالتیدیرشیختارکند.ششگف ارازمی

رارشدیدیتداریخسدهوییاهدبادلیل برهداناشد باه،است سپسعیناًآ ردهرا،است
(.93-۵1همان:کند)هااصال میدرموردقزاق

هدازمدانیکدهبدهزمداند لدتخودمخ دارآالشحیننگارشتاریخقزاقنویسندهدر
نامد باغر رتمدام ملدیآنراهامیطلبیآالشملی هویتۀرسد،ایند رهراد رمی
بدار خدونینبدار تأسدفغدمۀکدهآنراد ر،اسد عمارر  راۀکشد.د رتصویرمیبه
کند.نویسندهدرذکرجزئیاتایدند رهد رهبهشکوهیادمید ازآننکتصویرمی،نامدمی

زمینرابیدارکند.قزاق مشرقۀسعیداردمردمخف 
 نسدخخطدیآناخ صداص،هداترجمه،رشیدیتاریخنویسندهدرک ابشبخشیرابه

بلکدهیدککدار،یدکک دابتداریخیداادبیداتنیسدتفقطجاک ابدیگردهد.دراینمی
مندداسدت.برجس ه تدوانیمحققدهدمؤلفْعلمیاستکهنشانمیی تحقیقیِپژ هش

هدایشصدادقنوش هدر استتحقیقاتالزمراانجامداده،کاردادنقبلازانجام،عبارتیبه
بده عدالیداردیخدودتبحدرۀخوبیآگاهاست درحوزاست.ازاصول فنونعلمیبه

(.۶2-13۵2:۶3چمنیکند)خوانندهصداقت عالقهبهکارتحقیقیراالقامی
نویساسدت رمانای(گویینویسنده۱2-۶1همان:دربخشیکهدرموردطرازنوش ه)

نویسد.طدرازرابدا ادبیمی،زند.زیبا،ر اننویسیخودرامحکمیمهارترمان داس ان
طدرازتألیفیخویشبانامهاییراازک ابِکند.بخشمعرفیمیشوق ذ قخاصی شور
هایمؤلدفازتعریف،زمینهاینعیناآ ردهاست.درصورتبه(1333)چمنییختارۀآیناز

حدیاستکهاگرکسیمسدافرقزاقسد انباشدد شدهرهایشهر دخ رانطرازبهزیبایی
هیچندیده برگش هاست.،دهباشدهنر زیبار یانآنراندی طراز

،کهمحلتما  ارتباستاریخیایرانیان اعراببداترکداناسدت،مؤلفازر یطراز
کند.براسد حکامایدنر ابدطتأکیددهااشارهمیبهر ابطتاریخی فرهنگیایرانیان قزاق

کند.همیکوِ اق صادیشِ،کند ازضعف سس یر ابطفرهنگی،علمی،سیاسیمی
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 ادبیات قزاق .4

کندکدهد د رۀآنرابدادیگدرمردمدانهارابههفتد رهتقسیممینویسندهادبیاتقزاق
.هایادبیاتقزاقاستد رهبهآنمخ صۀداند پنجد رتبارمش رکمیترک


قبلازاسالمةدور9.1
ۀمرثیدتدوانبدهشدفاهیمدیۀهداید رشود.ازنموندهشفاهی ک بیتقسیممیۀبهد د ر
هداینوشد هاشارهکرد سنگقونارگنهۀافسان ،ا غوزخانۀحماس،داس انشو،افراسیاب

(.برایآشناییبداآثدار13۵2:۱1چمنیشوند)ک بیمربوسمیۀستیبهد را رخون یتنی
اطالعدات(Bahaeddin Ögel)بهاءالدیناؤگلترکانمی ولوژیشفاهیترکانک ابد جلدی

 .(Ögel I, II 2014)دهدمفیدیرادراخ یارخوانندهقرارمی

 

 (م91۴۵-9۵9اسالمی)ةوسطییاادبياتدورقرونةادبياتدور4.1

کند:صورتخالصهمیاینبههایایند رهرانویسنده یژگی

 حاکمیدتزبدانشر عآنشهرطرازبودۀاسالمکهنقطترکانبهاخ یاریگر یدن(الف
هابهزبانعربیکهسببشدعلمانیازمندیادگیریزبانعربیباشند.عربی ازدیادترجمه

 آغدازشداهنامهنامهفرد سیبۀزبانعربیبااثرجا دانۀرهاییازسلطۀآغازد ر(ب
تر یجزبانفارسیدرترکس ان.

آثدارفداخر کدهمشدوقیشددشداهنامهیعندیبیداریملدتتدرک؛ۀانگیزشاهنامه(ج
اثدرمحمدوددیدوانلغداتال درکاثدریوسدفباالسداغونی،کقودتادغوبیلیایمثلجا دانه
(.۱3همان:احمدیسویخلقشوند)دیوانحکمت ،کاشغری



9خاناتقزاقستانةادبياتدور9.1
صدورتشدفاهیهترکیقزاقدیبدۀزیراتمامیآثارتولیدشدهبهلهج،ایند رهشفاهیاست

،طرفدیشدد.ازسینهنقل من قدلمدیبهصورتسینهبلکهبه،استبود جایینوش هنشده
ترکسد انر اججدایصورتمشد رکدرهمدهادبیاتک بیترکیشرقی)ترکیجغ ایی(به

کردندد.ادبیآشنابودند بهآنلهجهآثدارادبدیایجدادمدیۀهانیزباآنلهجداشت قزاق
 ادبیاست.ۀدارآنلهجترکیازبکیامر زمیراث
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سدوبدا هدم،خاناتساده،نغدز،ر ان،مطدابقۀادبیاتشفاهید ر،بدیهیاست
صورتازبرکدردنبه کردرامنعکسمیبینیمردمقزاقر  مردمقزاقبود جهان

 مردمیداشت.1نوعیحالتآنونیمشد.بهسینهمن قلمیبهمردمسینهۀشاعران تود
ادبیاتملتقزاقاسدتۀتریند رترین معصومایند رهپاککهشایدب وانگفت

 هدا،هتجربد،اهدهدایعندیازصدافیبا رهدا،اع قادکهازغربالسینه ذهدنتدوده
استشدهصاف پاکیزهشده دردلاعصارحفظاست بینیمردمعبورکردهجهان

(Magavin ve Baydildaev 1989; Berdybai 2005; Suinsheliev 1989.)هدرادبیداتغندی
 تحسیناست.قابل،ملتقزاقخصوصبه،مردمی

«جیدرا » «آقدین»جاخالقانادبیاتشدفاهیایدند رهرابدهد گدر هنویسندهدراین
 لدی،کنددهاسیرمیهادراعماقاندیشهارچوب اقعیتهکند.آقین)شاعر(درچتقسیممی

خویشراندارد. لیجیرا هاشدنوندهرابدرغیدرت همدتتشدویقۀقدرتعملبهگف 
یکمبارز فعالمدنیهمیشدهدرجایگاهد خودکنکند جدان ر  ملیرابیدارمیمی

درصحنهاست.
قبیدلحسدنقدایغی)مشدا را لدو از،بدردشداعرانزیدادینداممدیازدراینبخدش

محمدد،شدالکیز،جیمبدت،مارقاسدقا،آق دامبردیمحمدخانارد یزرین(،قازتوغان،د  
قدرا،جونقاراهای حشی شهادتیدکمیلیدونقدزاق(،تداق یۀ)جیرا ،سردار،شاهدحمل

 رآآی،بوتا ،کورتش،تیلوکه،جغاق،اسدبی،آبیل،محمد)ماخامبدت()جیدرا جندگاُمت
سدالتولددشمیند یس شود.یونسکوبسیارمشهور آخرینشاعرایند رهمحسوبمی

فرهندگ شداعراندنیداشدمردههدایبدزراادب ردیدفچهدرهدر راگرامیداشدت
(.21-13۵2:۴۵چمنیشود()می



 ادبياتداستانیشفاهیوآغازادبياتکتبیةدور1.1

.ایند رهن دایجزیدرراردادامهدا۵3۵2(تاسال۵1۶2ایند رهازمراآخرینخانقزاق)
:رددا بر در

تثبیدت(ج؛سیاسیپرکردنچالشحاکمیت(ب؛هابرقراری حدتملیبینقزاق(الف
ۀر اجگسد رد(د؛سنگفرهنگبارسوم زبان با رهدایقدزاقگون هم برقراریهم

 ،هندد،برقراریر ابطادبیباشرقیعندیایدران،عدرب(ذ؛آمادگیۀاشعارداس انی د ر
.(23همان:تولدآبای)
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نظرموضوعیهممواردزیرمطر بود:از

هدابدرفرهندگملدیقدزاقهایمب نیداس ان(ب؛برادبیاتشرقهایمب نیداس ان(الف
.(13همان:)

 نویسدندگان،مندان،شداعرانحاکمانسیاسی،ثر ت،فکری اج ماعیهایدرجریان
ملدیخدویشۀتوانس ندبده ییفد«هابی»دهندههس ند.درایند رهفقطتأثیرگذار جهت
کردندد.درعملغیرفعالبودندیادرجهتعکدسعمدلمدیدرهارگر هعملکنند دیگ

خدودراآغدازادبیبدرایبقدایقدزاقفعالیدتۀایند رهجریانفکریقزاقدرشششاخ
(:19-13همان:کند)می

هداآهندگبرایآن«دمبرا»با9هاحفظزبان احد:جیرا هامنظومهسر دند جیرشی.۵
 ؛ساخ ند

 ؛ها کش ارر  کشتعلتبه گریه،«ناالن»ادبیات.1

 ؛گفتمورینجیرا ششماهبد ن قفهداس انمی،مثالً؛«حافظاناشعار»ۀد ر.9

 ؛سرایی،دراینزمینهسوینبایجیرا مشهوراستادبیاتبدیهه.۶

 ؛شداجرامی«آقین»رشدمنایره مشاعرهکهبیند شاعریعنی.۱

فرهندگقدزاق ۀکدههددفشایجداداندیشده توسدع«ا غلوآبایقونانبای»تادبیا.۴
 (.۵33۶-۵1۶۱نوش نبهزبانقزاقیبود)

نیکدیآموخدتکدهبدهنویندرادبیاتقزاقیاست.ا بدهۀگذاراندیشآبایپایهدر اقع،
«انسدان»عنوانبهخودبنگریم خودراارزیابیکنیم.بایدازخودبپرسیمآیاماالیقنامیکه

.(13۵2:1۶چمنی)؟برخویشداریمهس یم
 حدافظ،فرد سی،سدعدیدرآثارخصوصهرادبیاتایرانبدجاتأملینویسندهدراین

داندد.فکدری معندویآبدایمدیۀقولیمحلتغذیدخاس گاهاندیشهیابهآنرازیرا،کندمی
.آنکنددرابررسدیمدیآبدایۀنامبیند.بعدزندگیمیکنارهمبودنرادرعاشق بودنانسان

رف ده یهدورسیسد مجدیدد کشدد.اسد قاللازدسدتتصدویرمدیبدهیخدوببهد رهرا
کشد. ز رگویانرابهقلممی،طلبیحاکمیعنیآقاسلطان،صاحبداراییمنفعت

 ر سیراهمیادگرف ده،هایفارسی،عربیا غلودرکنارزبانترکیزبانآبایقونانبای
هایمعر فازجملهگوتهرابدهآشنابود.ترجمهیخوببهبود باادبیاتغرب ر سیهم

دریدکجلدددراخ یدارگداهیقزاقیانجامداد.آثارمنظدوم منثدورآبدایدرد جلدد 
فلسدفیآبدایهدایتررساله.آثارمنثوربیش(Qunanbaioglu 2004)گیردمندانقرارمیعالقه
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هدایسیاسدی )آقاسلطان( فعالیدتنویسندهبه ضعیتزندگیپدرآبای،درادامه.است
 اسدالم تداریخقدرآنکندد.ازعالیدق شدناختقونانبدایبدهاع بارپدرآبایاشارهمی

دانست.خوبیمی اسالم نیزقوانینحاکمیتر سیهرابهقرآن احکامانویسد.می
یکندد تمدامشدن تربیتآبایرادامانپدر مادرتوصیفمدیبزراۀنویسندهنحو
،بندابراینکشدد؛تصدویرمدیسیاسی اج مداعی اع قدادیآند رهرابدها ضاع احوال

 جدودآیدد هدمآند رهازهشوددرذهنخوانندههمشناختبه ریازآبایبموجبمی
.شودراح یمجسمهبهتاریخقزاقدرذهنخوانند

 بهتحصیلعلدم داندشبسدیارا همادیببود.،گرگر،همنصیحتآبایهمتحلیل
گرایی توجهبهعلم تجربهازا لویتافکارایشانبود.اشدعارایشدانداد.عقلاهمیتمی
رقیشدۀبرادبیدات فلسدفترمب نی برادبیاتغربهمتسلطداشتبیشاکهبرخالفآن

اسدالم ۀیعندیازدایدر؛ شمسبود،خصوصحافظ،سعدی،فرد سی،نوایی،فضولیهب
خارجنشدهبود.قرآن

کندد.آبدای رامدنعکسمدیاافکارفلسفی منطقی،گف اراست۶۱که،آثارمنثورآبای
 کریلدوفراترجمده،حالم رجماست آثارشاعرانر سدیلرمدان ف،پوشدکیندرعین
تمدامفکدریبدهاست.آبایر شدن ازاینطریقباگوتهشاعرآلمانیآشناشدهاستکرده
،کندد.در اقدعهددایتمدییدرسد بدههداراانسدان داندداشرامدیست.دردجامعهامعن
فکر م فکدریجهدانیهایدردمند بشراست.آبایر شنانسانۀ برایهمانمودهایره

برایبشدراسدت،الفارابی،چونسلفخودهم،قزاق نژادترکاستاست.هرچندازقوم
(.۵31-13۵2:1۶چمنی)

کدهکنددشناسانه نقادانهصحبتمیر انصورتبهآبای آبایۀنویسندهچنانازد ر
یعندینویسدندهگویدیاآبدای؛شوداینمؤلفاستکهسخنمیخوانندهم وجهنمیگاهی

 رزد مؤلفهمبدهآبدای هدمبدهشود.آبایبهمردمشعشقمیمیبار  آبایعجین
کند. رزد اینعشقشراک ماننمیمل شعشقمی

کدهایآبایاست دردامانآبای درمحیططبیعیۀبرادرزادخدابردیفرزندکریمشاه
کدریمهدمشداهچدونآبدایبدهاست.نویسندههمیاف هایشانهمپر رشۀیاف آبایپر رش

دهدد ارادتدارد.نویسندهدراینبخش،حجممفصلیرابهادبیاتشرقاخ صداصمدی
بلکدهفرهندگ ،ندهادبیداتعدربکهکندداند.اشارهمیزبانفارسیراپلارتباطیآنمی

ادبیاتاسالمیازطریقپلارتباطییعندیزبدان ادبیداتفارسدی اردفرهندگ ادبیدات
همدهد رازایدنخواهددبدهکدریممدیطدور.شداهاست،ادبیاتهندیهمهمینقزاقیشده
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،جداهدمراحدتنیسدت لدیآن،گاهبر دهابهخلوتهیاهویسیاسی یلم س مر  
آالشبود.ۀترادباید رچونبیش هماگذارند.سرنوشتیعنیراحتنمی

ا غلور یشرابهشدرقکریمقونانبای لیشاه،ترجمهکردراآبایآثارغربی ر سی
 دهغزلازدیوانغزلیداتحدافظراترجمدهکدردهبدود.شداهایعنیبهایرانچرخاندهبود.

هدداراتقویددتکددردهبددودزبدداندانسددت درسددفرحددجایددنکددریمفارسددی عربددیمددی
(Qudaiberdioglu 2008). 

سدلطنتشدیخۀحدافظد سدالدرد رکریماسدت.عصرحافظتقریباًشبیهعصرشاه
سالهمدردربارشاهشجاعبدود.9۵(راحت درآرامشبود م۵991-۵99۴ابواسحاق)

شدد جاراخفقانفراگرف هبوددردامنآبدایتربیدتمدیکریمهمدرعصریکههمهشاه
کدریمده.شداهزندگیهرد شاعرتقریباًشبیهبههدمبدود ضعیت،بنابراینگفت؛شعرمی

رسدیدیدواندسدتۀشدایدبدههمد حافظرابرایترجمهان خابکردهبودغزلازدیوان
یعنیدرزبانقزاقیهممضدامینبلنددعشدقی ،شایدهمیکنوعرجزخوانیبود.نداشت

ارچوبچهارمصراعی بدر زنهجداییسدر د؛هتوانبهزبانشعردرچعرفانیراهممی
تدواناشدعاریدرحددشدهبود اگرمدیتنوش اریدرقزاقتازهباآبایشر عزیراادبیا

منداست.هرچندکهمادراینزبدانیعندیبسیارغنی قدرتیپسزبان،اشعارحافظسر د
 منداست.زبانترکیبسیارغنی قدرت

)رباعی( به زن۶«تؤرتتاغان»شکلمعناییاست بهۀکریمترجمشعرهایشاه
گدوناست.شاعرمفاهیمراکامالًبافرهنگقزاقیهماهندگ هدمهجاییسر دهشده

بدردکدارمدیهبد«قیمیدز»جدایمِدی بده«آیاقشدی»جدایسداقیهبد،است.مدثالًکرده
(.۵۶3-13۵2:۵33 چمنی)

 مطدالبیکدهردهدمسررشد هداترجمدهدردهددکدهنشانمیهایشمؤلفدرتحلیل
(.۵۵3-۵۵1همان:)استحقدرستبهکردهاستدرموردترجمهمرقوم

هایایشدانبدهها پژ هشگردآ ریا غلوفولکلورشنا است.مشهورجوسیپکوپی
زیرازمانیکههندوزتکنولدوژی مدرنی ده؛حفظفرهنگعامۀقزاقبسیارکمککردهاست

اییاف دهاست.کشورهایتوسدعهراگردآ ریکردهعامهانشهاینابدر اجنیاف هبودداده
فنا رانده ۀدالیدلتوسدعزمانیکههنوزساخ ارفرهنگبه... ،قبیلآلمان،فنالند،ژاپناز

انجدامدادندد ایندکازراعامدههدایداندشنیاف دهبدودگدردآ ریارتباطاتچندانتغییر
.ایشدانهدمفارسدی هدمعربدی(Çobanoğlu 2010: 29-39)شوندمندمیآنبهرههایهثمر



 9911ال بيستم، شمارة چهارم، تير ، سهای علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   00

سهد رهسفردرطولزنددگیخدویشبود دربخارا تاشکندتحصیلکرده دانستمی
 (.۵۶9-13۵2:۵۶۵چمنیداشت)

داشدتتورمحمددیزیدادۀعالقد،خصوصایدرانهب،یکیازادباییکهبهادبیاتشرقی
فرد سدیرابدهۀشاهنام)تورماغامبت(ایزتیلوا غلوبود.ایشانهمجز مبارزانآالشبود 

ایشانازمنابعشدفاهی .کرد جیرا استترکیقزاقیترجمهکردهبود.دربخاراتحصیل
شدرقیبهرهبرد همازآثارشرقی هدمازمندابعبسدیارغندیترکدییخوببهک بیقزاقی

کدال  صدمیمیهدم د ست،صدرالدینعینی،مندتاجیکیاست.بااندیشهابردهبهره
شداهنامهتقلیدازهایخوبیبهفکرنجاتملتخویشبودند.تورمحمدمنظومهبود.هرد به

 بداااسدت.د سد یسدینهچرخیددهبدههابینمردمقدزاقسدینهاست اینمنظومهسر ده
ا آثاربهزبانفارسی فهمعمیقزبانفارسدیکمدکشدایانیبدرایۀدراس فادصدرالدین

دهدد.ایشداندر میارابرایترجمهبهشاهنامه،تیموربیکجورگینف، ا.ازشاگردانبود
(.۵۴۶-۵۶۶همان:)۱کرد قفهترجمهعرضدهماهبی

 ،اندیشده،سدوادفارسدیهدایقبلدیچدونبخدشدراینبخشهمنویسندههدم،الب ه
دهددکدهدرایدنمدوردهدم نشدانمدیدهدعیاننشانمیمحوربودنخویشرابهتحقیق

انجدامشداهنامههایفرد سدیدراست.ح یتحلیلکوچکیازاندیشهتحقیقاتیانجامداده
هداییکدهکندد بدهتصدحی هامدینویس ترجمهکوچکیبهآثاردستۀاست.اشارداده

 دیگدران،(۵91۴(،قریب)۵92۶(،قریب بهبودی)۵912(،جنیدی)۵939خالقیمطلق)
اندیشده ،.درنهایدتکنددمیکند اصلم ن ترجمهراهممقایسهانداشارهمیانجامداده

رسداند آنبا رهایخویشرابااس فاده توسلبهسخنانفرد سیبدهگدوشهمدهمدی
جندگ،نظرفرد سی ایشدانهاست.بهر ابطعشق د س یبینملتلز م جودیاایجاد
 گرنده،شدودهداایجدادمدیامیالشخصی نفسانیحاکمانبینملتۀ نفرت کینهن یج

(.۵۴1-13۵2:۵۴۱چمنی)رندایداهمر ابطد س انههاباهمیشهملت
ملدکعبدد الین»ای درجندگکدهبدراد قطعهشعر (13۵2-۵319بای)مظفرعالم

در«)قهرمانقزاقیجنگ( رحدیمجدانقوشدقاربای)کدهپدرچمرادربدرلینبرافراشدت(
دررابیداریازیلم س مکمونیس یخیلیمؤثربود.مؤلفباذکراینسخنانتأثیرادبیدات

کند.جنگخاطرنشانمیۀبیداریمردمح یدربحبوح
نگداربدود بدرای.ر زنامدهکدردآ ری حکمراجمدعبایازافواهمردمامثالمظفرعالم

هدایدیگدرهدمهایینوشتکهبهزبانتربیت ادبیاتکودکانکارهایزیادیکرد ک اب
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 بوسد انۀح یترجمد بسیاریاززبانر سیبهقزاقیانجامدادهایهترجمهشد.ترجم
رادربوسد اناست.ایشاننحواحسنانجامدادهبهقزاقیبهسعدیرااززبانر سیگلس ان

ترجمده۵33۵تدا۵31۵رادرمدتدهسالازگلس ان ۵31۵تا۵32۴سالازمدتچهار
(.۵22-13۵2:۵۴3چمنی)کرد



 (9191تا9111ساله)پانزدهةدور:آالشةدور۵.1

ادیدب جیدرا فقدطعطفتاریخادبیداتقدزاقاسدت.ادبداۀآالشبعدازآباینقطۀد ر
شدنا ،قبیلپزشک،زبدانها جودداشت؛ازآنبیندریهایمخ لف خصصمبلکه،نبودند

گددر،نظددامی،شددنا ،پددژ هشمدددار،جامعددهدان،اق صدداددان،م ددرجم،سیاسددتحقددوق
مرفده هدایخدانوادهازههمد.معلدم ،سازشنا ،کارگردان،آهنگنویس،ر اننامهنمایش
هداآنۀهمدمشد رک جدهیعندیمبدارزبودندد؛،حدالدرعدین بودنددجامعدهبداالیطبقه
دادند.برایاینکاربه درینترجی خودرفاهبهراقزاقاس قالل آزادی.بودبودنشانمبارز

مقالده ندد گف شانشعرمدیهمه،بنابرایندانس ند؛سازیتودهمیترینراهراآگاه ممکن
اگدر.داشد ندنوش ند.بههرقیم یکهشدهر زنامه نشریاتشانراسدرپانگدهمدیمطلبمی

سدازیکاریبرایآگداهۀهمهمشغلآنبا جودانداخ ند.دیگریراراهمی،شدیکیبس همی
آزاد،دند،شدکنجهشددندبارتبعیددشدشانچندیننوش ند.همهمیطوردائمبهمردمخویش

ۀنداحقبدد نمحاکمدیاتبعیدشدند بده،گیرشدند،زندانی،شکنجه د بارهدست،شدند
هداآنۀعادالنهتیربارانشدند چندینسالبعدازشهادتشاندردادگاهتبرئهشدند. لیهم

۴.شربتشهادترانوشیدهبودند۵391تا۵39۴هایبینسال
ا غلدوخدان)رهبدر(،احمددبای ورسدونتدوانعلیخدانبدوگیند رهمدیازبزرگاناین

محمدد،شداهد سدتمحمدد)پزشدک(،جهدانالفبایعربی(،خلیدلد سدتۀکنند)هماهنگ
 الیا جانسوگیررانامبرد.اگدربده،ا غلوا غلو،یوسفبکایما یتماغجانجومابای
است:گونهبدین،نیمهایایناشخاصبارزنظریکبعضیازدیدگاه

خواهددمس قلزندگیحقمل یفقطکهکنیمفراموشنباید»گوید:احمدبای ورسونمی
حدق(.ایشانبده13۵2:۵1۱چمنی«)برگرداندخودزبانبهراجهانادبیاتب واندکهداشت
 (Baytursunoglu 2003: 187).رابهآبایداد«قزاقالشعرایملک»لقب

(درمدورداحمددبای ورسدونچندیننوشد هبدود:۵313ادبیاتدرمسدکو)المعارفۀریدا
 ،گدراج مداعی،مصدح الفبدایزبدانقزاقدینگدار،اصدال قزاق،ر زنامهۀشاعربرجس »
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هدفاساسدی»اند: گف ها باتالوف سیلچنکودرمورد«ادبیاتقزاقاستۀگذارنظریپایه
(.13۵2:۵12چمنی«)داریفرهنگی اج ماعیملتقزاقبودبای ورسونتأثیرگذاریبربی

قبایدلۀاتحدادهمد، اۀعقیددارترکس انبزرابود.بهماغجانجومابایجوانهمطرف
هداتواندددرمقابدلر   ازبکمی،ازقزاق،قرقیز،ترکمنترکآسیایمیانه)ترکس ان(اعم

(.۵31ان:همکرد)مقا متکند دراینمسیرتالشمی
هدای ابسد هبدهخدودرابداکشد ار سالتداریخملدتایکهبیشازهف ادامپراتوری

ملدتقدزاقنیدزسدهم دکرهاثبتکشیآن نسلریزی تبعید خفقان شکنجهخون
شکلسدهمگینیهاشهر ندخودبهدادنمیلیونهاباقربانیخواهیکمونیستخودراازفز ن
گیریخدودرابداتشدکیلحدزبآالشموقعدستپیشمبارزانملیآالشبهپرداخت.اگر

داد. اقعملتقزاقموجودیتملیخویشرابرایهمیشدهازدسدتمدیبه،کردنددرازنمی
ترینامدوریکدهبدهانجداممبارزانملیآالشدرمدتکوتاهیبرایبقایملتقزاقازمهم

مدواردۀاینمرزهایجغرافیاییکشوربودکهبعداًهمرساندندتد ینقانوناساسی تعیین
هدادرد لتکمونیس یر  ۀزیراهدفحرکاتمز رانتقریباًامکانتحققعملیپیداکرد؛

نداحقبدهمدردمهاینار اییکدهبدهعدخاص،محوکاململتقزاقبود.چونبایلمیکبُ
اسه نیممیلیونقزاقراازطریققحطدی هقولقزاققزاقداش ندنزدیکبهد  نیم به

کشد هبدودهدا احشدامزمینۀکردناق صادبامصادراش راکیۀبهانگرسنگیساخ گیکهبه
هداعدامجمعدیقدزاقموقتمانعق دلطوربه اع راضمبارزانآالش. لیافشاگریندبود
شددند؛تیربارانیاتبعیدد۵391تا۵39۴هاینآالشدرسالفعاالی لیدرعوضتمام،شد

اگرباراهانهدامفیزیکیبدهمحدویدکملدتموفدقکهندبراینفکربودهاچونکمونیست
یاف دهباشدندکدهدرایدنراهبداهدادسدتکمبهامحا نابودیر  ملدیآندستشدند،ن
ونخواندهتاحد دیبهاهدافشومخودرسدیدند.چدمبارزدر 9۱333رساندنشهادتبه

چندانمشدکلی)ازخودبیگانه(هم«مانقورت»کردهتحصیلۀهاتابهامر زرشدطبقازآنسال
هدایسیاسدی اج مداعی هایملی دینیمردمقزاقدرصدحنهاستدرراهارزششده

.(Avezov 2011; Berdybai 2005)اق صادیکشورنوبنیادجمهوریقزاقس ان
گدوییخدودیکدیازاعضدایکدهکندباحرارتبیانمیاینمفاهیمراچنانمؤلفْ

یاهدهتوانازجملدکند.می سنگینیمیاهااکنونبرد شآالشیۀآالشاستیا ییف
قددرآالشباشدد.ازدربدینشدهدایگدرانکهکردنویسندهدریافتکهایشانآرز می

تاسدتقددرسدخهد سد یچدصفتبدرایچندین طدنتحملافرادمانقورت،طرفی
(.13۶-13۵2:۵3۴ چمنی)
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 نویسندگانقدزاقفولکولوریسدتبودندد یباناتفاقادبهها هماکثرقریبهمآالشی
هدا هداکدههندوزبداآلدودگیادبیاتشفاهیبکر نابمردمقزاقرادرآند رهتوانس ند

تدوانبدهمشدهورمدی،نمونه.برایموقعگردآ ریکنندراهنشدهبودبهمدرنی ههمهایتغییر
( تورمحمددد13۵2-۵319بددای)(،مظفددرعددالم۵39۵-۵1۱1ا غلددو)جوسددیپکددوپی

.اینامرادبیدات(Magavin 1992; Suinsheliev 1989)(اشارهکرد۵393-۵111)ا غلو ایزتیلو
کهادبیدات فرهندگقزاقدیازییجاتبعآنادبیاتترکیراغنیساخ هاست.ازآنقزاق به

 چنگیدز،چدونآبدای،مخ دارآ یدز فبزرگانیهدم،کند قفهتغذیهمیبیۀاینسرچشم
است.آی ماتفرابهادبیاتجهانمعرفیکرده



(9119-9199خفقانمطلق)ةدور؛شورویةادبياتقزاقدردور۴.1
،سازیمردمازطریقادبیدات نشدریاتبدود.الب دهموجودآگاهۀدرایند رهتنهاراهمبارز

ۀتوانس ندمبارزهکنند.همدقزاقدرایند رهفقطازاینطریقمیانگرایمبارزان ملیۀهم
 ،هادرفعالیتدرنشریاتیدانوشد نمقداالتدرنشدریات،سدر دنشدعر داسد اناین

اگدریکدی.هایمخ لفیفعالیدتداشد ند ر زنامهدرنشریاتمش رکداش ند.ۀنوش ننقط
قدزاق،آبدای،آالشقبیدلهدا نشدریاتیازانداخ ند،ر زنامهدیگریراراهمی،شدبس همی

جداش،پیشداهنگقزاقسد ان،پیشداهنگ،جولدیز،قزاقس انسوسیالیس ی،ادبیاتقزاق،تیلی
،جدالین،قزاقسد انجندوبی،لقزاقس اناس قال،پر س ور)آزادی(،جالین،بادبانسفید،آالش
.... ،آقجول،آرای

عامهدراتحدادجمداهیرشدور یجانگاهیکوتاهبه ضعیتدانشدراینکهبه راست
زیرامح وایاصلیادبیدات نشدریاتآنر زراادبیداتشدفاهی،درآنبرههداش هباشیم

داد:تشکیلمی
مقاصددایددئولوژیکیایداردکدهبدراییاف دهتوسدعههاینظریارچوبهعامهچدانش

 سدیلۀمنزلۀبهعامهرادانشکهزمانیاستشناسیمردمدانششبیهبههااند،اینتد ینشده
بدردنکدار،به(Dorson 1972)هایریچاردد رسونبهتثبیت.باتوجهبردندکارمیهباس عماری

هدایسیاسدیِعامهدرجهتایدئولوژیکیباهدفاس فادهازآندرهددایت اقعیدتدانش
تگرف هاست.تنشنوزدهمقرنبیس مازناسیونالیسمرمان یکقرن

کردنکمونیسمازطریقتبلیغاتگس ردهبینمردمعامهبرایرایجدرر سیهنیزدانش
هدایرژیدمکمونیسدتراتشدکیلهکدهپاید،چنینبرایپیشرفتنظریۀمارکسیست هم
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غندیایهعامکهصاحبفرهنگ،عامهدرر سیههایدانششد.فعالیتمیاس فاده،دادمی
ایقدرارداشدتپیشدرف هبسدیار ضدعیتقبلازکودتایکمونیس یر سیهنیدزدر،است

(Çobanoğlu 2010: 195.)
درر سیهنیدزجریدانادبیدات،اف ادهبودطورکهدردیگرکشورهایار پاییاتفاقهمان

هداینداپلتوندرعامهجلبکردهبود دراثندایجندگهارابهسمتدانشرمان یکتوجه
 افسراناصیلر  کهدرمقابلارتشفرانسدهبودبودنبیدارشدههانیزشعورِملتر  
درحدینبرگشدتازجندگبدهلدز م،جنگیدنددهایمردمدیمدیباتودهراههمشانهبهشانه

داردرر سدیهد سدازمانبدزرا ریشده،حدالعامهاع قادداش ند.بدااینشناخ نفرهنگ
کدرد.کلیسدایمدیبهفرهنگمردمیجلوگیریهاتزاری کلیساازان شار زیادشدنتوجه

تدزار هندگمدردمپرسد اندرفرهایبترسمدنردپاهاییازبا رها شپیداازارتود کس
هدایکهدرسدال،عامههایدانشهمنمونهعلتترسیدند.بههمینشدنمردممیازآگاههم

کهباکلیسدادرتنداقننبدوددرصورتیفقط،آ ریشدهبوددرر سیهجمع۵1۱3تا۵193
از بعدد۵1۱۱شدهدرسالآ ریهایجمعکهقسمتاعظمنمونهاجازۀان شارداشت،چنان

.(Çobanoğlu 2010: 194-195)مراتزاربهچاپرسیدهبود

هدایعامده نموندههدایداندشقشدرِدانشدگاهیبدهفعالیدتهایحجمعظیمِتوجه
 پدسازآناسدتشدهدراینزمینده،دراثندایکودتدایِکمونیسد یر سدیهآ ریجمع

ریچداردد رسدونایدنمسدتلهگف ۀدهد بدترازهمههمبهسرعتخودراازدستمی
بینددکدههدمداندششود مدییکر زحزبکمونیستبیدارمی۵39۴بودکهدرسال

اندد ر ِنظریاتیمخالفبانظریۀمارکسیستشدهعامهدنبالهعامه همدانشمندانِدانش
کننددکهنظریۀمارکسیستراضدعیفمدیاستهمیندانشمنداننیزنظریاتیمحصوالت

(Dorson 1972.)توانبدهایدنمدوردمیبودصورتگرف هبارههاییکهدراینازجملهفعالیت
هدانسنا مداناز«تنزیلفرهنگگزیدهۀنظری»ها اس الین،کمونیستاشارهکرد:درر سیه

ولوژیئکدهبدهایدد،عامدهد.بهفرمانحزبکمونیسدت،م خصصدانداندشکننممنوعمیرا
صدعود»کامالًبرخالفنظریۀهانسنا ماندرقالبتزیباندام،کردندمیکمونیستخدمت

،دیگدرعبدارتدهندد.بدهایادامدهمدیعامدههدایداندشبدهفعالیدت«عامهفرهنگی تعال
تدأثیربدرایولوژیکیئیکابزارایدمنزلۀعامهدراتحادجماهیرشور یبههایدانشفعالیت

کردنددبهایدئولوژیکمونیست نظریدۀمارکسیسدتخددمتمدیهای سیعیکهرتودهد
هایحدزبکمونیسدتعامهتحتسیاستهایدانشمورداس فادهقرارگرفت.شکلِفعالیت
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کارگربودهیاازنیر یخدالقۀفولکلورطبقۀمنبع سرچشم»ۀدرراس ایتأییدبا ر عقید
.(Çobanoğlu 2010: 196)تغییرپیداکرد«گیردتمیتکارگرینشۀطبق

هداییکدهتداتمامیدادهکهشودریزیمیگیردبرنامهکهحزبمییدرراس ایتصمیم
،دریدک«تمیدزشدوند»نظریدۀمارکسیسدتهماهنگیبداآنزمانگردآ ریشدهبوددر
گدریِایددئولوژیکیازطریدق باگذشد نازغربدال،دنجهتدرستمنظم مرتبشو

... ،چدونرادیدو،سدینما،تتداتر،مطبوعداتجمعدیِموجدودهدم سدایلارتبداسیتمام
،چندینکند.هدمهایم مادیادامهپیدامید اینفعالیتسالنر مردمقرارگیردردست

کننددشودشاعرانیکدهدرمراکدزمدزارعانبدوه ر سد اهازنددگیمدیتصمیمگرف همی
چدونمد ِکودتایارهبرانکودتاهدمبارۀهاییدر افسانه،هاکهاشعار،حماسهدرصورتی

سدوکولف،بداره،درهمدین2.لنین اس الینخلقکنندموردتشویق تلطیفقراربگیرند
یالیسدتکدردنفرهندگدرخشدانسوسیغتبلیبرا»عامهراباگف ناینجملهنقشدانش

 رایر یکردایددلوژیکیکمونیسد ی اقعیتنهف هدر«مهماستیارقدرتهنرمندانهبس
.(Dorson 1972)کندراآشکارمی
چندین هدم،کورا غلودرترکمنسد انددهقورقوددرآذربایجان،بهبسیارتندینقدهای
۵3۱9پسازمدرااسد الیندرسدال لیشود.هایمانا درقرقیزس ان اردمیبهفعالیت
پدسازکنگدرۀ تدریدسدتیافدتتدر مسد قلراحدتحالتعامهبههایدانشفعالیت

دادنانجداممنظدوربدهعامدهدانشدمندانداندشبرگدزارشدد۵321کدهدرسدالنانویسندگ
.(Başgöz 1992)دستآ ردندبهایحقوقتازههایمس قلفعالیت

نجریددانادبیدداتملددی،کددرددرایددند رهرژیددمکمونیسدد یبددرایم وقددف،بنددابراین
قبیلمواردزیررا ضعکردهبود:هاییازممنوعیت

علمدا ۀطورکاملقددغن غیرقدانونیاعدالمشدد.طبقدهرگونهادبیاتدینیبه(الف
  ضدعیتگردقانونی تعقیب تبعیدد حدبسطورگس ردهموردپینویسندگاندینیبه

؛محکومبهمراقرارگرف ند
نشدر ،ر طورمطلقممنوعاعالمشد.ازاینمنافعملیبهرۀباهرگونهادبیاتملیدر(ب
دارانآندانبدرایخواننددگان طدرف«آالش»آثدارادبدینویسدندگانمبدارزتمامیۀمطالع
؛دش منع

ادبیاتفتدودالیهاییچونهبهانابسیاریازآثارادبیاتفولکولوریک شفاهیقزاقب(ج
؛دش بورژ اییطرد منسوخاعالم
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رشددد گسدد رشادبیدداتفقددطدرراسدد ایتشددویق ترغیددب شناسدداندنعقایددد(د
؛سوسیالیس ی کمونیس یآزادبود

درجهدتبایددادبدینیاهدرآند رانسانسور کن رلافکار اندیشه موضوع(ذ
منظددوربددهد.درمقابددلایددنتمکددینسیاسددی،کددرمددیداریعمددلتبلیددغسیسدد مسددرمایه

کننددگاندادهفکرانام یازیهمبهرعایدتاصطال ر شنیسندگان بهینوسازمانقورت
(.13۵2:13۱چمنیشد)می

(اسدت.شدایدب دوان۵3۴1-۵132ادبیایند رهمخ دارآ یدز ف)ۀترینچهرشاخص
دنیدایفرهندگ ادبیداتقدزاقاسدتکدهۀالعادخردمند بااس عدادخارقۀگفتتنهاچهر

،دیگدرفکریآبای ازسویهاییراثهایادبیاتداس انی مد رهتوانست ارثسو،ازیک
.ایشدانپلدیبدینگذشد ه باشددادبیاتآالشۀهایعصربیدارییاد رداراندیشهمیراث

مانددنمخ دارنقدشاحمددبای ورسدوندرزندده،امر زادبیات فرهنگقزاقاسدت.الب ده
 گفدت:ابودندد.بای ورسدونبدهسلولدرزندانهمهاآنینیست.هرد پذیرآ یز فانکار

بعدمخ اردریداهراع دراف«!یزندهبمانیدبایشملتخویاتادبۀآیندخاطرتوبه،مخ ار»
(.131همان:د)مانَکند زندهمیمی

هدایبدهتدوده«ماندا »ۀهدایحماسدمخ اردرگردآ ری نشر رساندناندیشه
ازسانسورهایکمونیس یبادالیلعلمی منطقیموفقبود.ماندنشور ی درمصون

۵1۱333کارهایفولکولوریکمردمقرقیدزاسدتکدهشداملمانا یکیازشاهۀحماس
هااینحماسهراتداچهارصددهزاربیدترسداندهاسدت(گردآ ری،بیتاست)امر زه

(Gündoğdu ve Üçler Bulduk 2000: Giriş).حجدمتقریبداًشدانزدهبرابدرنظدراینمنظومهاز
کهنهندی)تقریبداًصددهزاربیدت(ۀمنظوممهابارتاهومر زیادهازابیاتازا دیسه ایلیاد

هفد مهایکهبینقرن،راحماسیۀاست.اینمنظومشاهنامهبرابراست حداقلبیشازسه
هدایدیگدربدینقدرنقدولیمیالدییدابدهم د ازدهمیازدههای دهممیالدییادرقرن

شدوقان،شنا  محقققدزاقشرق،صورتآنونیماستسر دهشد بهم هجدهمپانزده
(.1۵3-13۵2:133چمنیاست)ده رصورتمک وبدرآبه، لیخان

شخصتم فکرانه برجس ۀادبی اج ماعیآبدایرابدهآبایراهمخ اربانوش نرمان
هدمادبیدات«آبدای» «ماندا »کدردنشهر ندانشور ی جهانیانشناساند.مخ اربازنده

قرقیز همادبیاتقزاقرااحیاکرد درکنارآنخودنیزبهحیداتندوینیدسدتیافدت 
ایاثربزرا ارزندده،ریخیقزاقاستکها لینرمانتا،آبایراهمشهورخاص عامشد.
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بیناندهای اقدعگونهقرنبیس مرابهۀهایا لیقرننوزدهم سالۀاستکه قایعتاریخینیم
یعنیگرایشبهزندگیمدرن دفاعاززنددگی،ایکهدرجامعهجریانداردبار ندد گانه
اسدتهاینوینگذاراندیشهنده بنیاننمای،آبایرماناینکشد.درتصویرمیسن یقزاقبه

اینرمانبدهبدیش.(Avezov 2011)گذش هاستۀهاید رسمبلاندیشه،قونانبای، پدرش
(.1۵۵-13۵2:1۵3چمنیاست)شدهازصدزبانترجمه

هایبدزراادبیداتمشهورقرقیزازشخصیتۀ(نویسند1331-۵311چنگیزآی ماتوف)
درهداییههایمس قیممخ ارآ یز فقدمبهدنیایادبیداتگذاشدت.مقالدجهانباحمایت

تأثیرهدای،اسدت.در اقدعنوش ه«مامخ ار» «اس ادۀدربارسخنی»چوناس ادشهمرسای
(.1۵1ان:همنسلنویسندگان شاعرانبعدازخودداشت)مثبتبسیاریدر
گدذارسدبکندوینیدرشدعرقدزاقاسدتبنیدانا غلدوگدنآیبدرگنتولدهدرایند ره

 «ا غلدوا تمدیسمحمدد»(.موقاغالیماقاتایاصالتشعرحماسی پهلوانی1۵۶ همان:)
تدربدهنسدلتر بسیجدذابگنآیبرگنا غلورادرقالبیعاصیبالتولهر  زیبا سبک

(.1۵2همان: س ممن قلکرد)یلمسلطۀتحت
گدذاردهاگاهیسرنوشتفردیدرسرنوشتفردیدیگرچنانتأثیرمدیدرتاریخملت

کدهبود نبدودطدوریبیندد.بدهیکیرابدیلخودمیهادیگریرا دیگریآنکهیکیازآن
یگدردد.درتداریخقدزاقآبدای مخ دارآ یدز ف شمسدآنانکامالً ابس هبدههدممدی

قزاقسد ان»الددینشدعرند.جوماکننجدماهایبارزایند گانگیقالدایاکوف جوماکنمثال
کند.اینشعر آهندگبدینسراید شمسیقالدایاکوفر یآنآهنگتنظیممیرامی«من

،ترتیدبآیدد.بددینبرزنبهندوادرمدی آید درکویشکلسر دملیدرمیمردمقزاقبه
بدرآبهدانقدشسدرزمینشدمالقدزاقۀبرتجزیدکمونیستشور یمبنیشومحزبۀنقش
جمهدورسدابق لدیرئدیس،شود.امر زهماینشعر آهنگسر دملیقزاقس اناستمی

است.تغییراتیدادهدرم نآن،کهشاعراستقزاقس ان،نورسلطاننظربایف
نویسی ترجمهازآثدارر سدینویسییامقالهبازدرایند رهدرکنارشعرگویی رمان

بدار لدیایدن،شدودبهادبیاتشرق ایدرانتمایدلایجدادمدینسبت غربیبهزبانقزاق
دیگرکسدیهاممنوعیتعلتزیرابهگیرد؛ازطریقزبانر سیصورتمیتربیشهاترجمه

پیکدرهفدتداند.قالیجدانبدکقدوجیننورخوجداخوبیگذش هزبانفارسی عربینمیبه
اشدعارۀمجموعد۵329درسالان شاراتجاز شی گنجویرابهقزاقیترجمهکردنظامی

اشدعارایدنک دابدرشداعرانقزاقدی ردکدچداپشدرقس ارگانبانامراادبیاتفارسی
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بدهترکدیرا فرد سدی،ر دکی،عمرخیام،مولوی،سعدی،حافظ،جدامییچونشاعران
سالازعمدرخدود1۱(.آبیراشجامیشا غلو13۵2:11۴چمنی)ندددهبوکرقزاقیترجمه

دیدوانشود  سیلهباعرفاناسالمیآشنامیکند بدیناشعارحافظسپریمیۀرادرمطالع
دربیدداریملدی معندوی،.درن یجدهکنددخوانَد ترجمهمدیرامیاحمدیسویحکمت

کهتنهاشاعرزنقدزاق،(.فریضها نقارسینقیزی199-191همان:کند)هانقشایفامیقزاق
زیدادیدرتشدویقمدردمهدایهمنداست مقالدبهادبیاتفارسیعالقه،دراینک اباست

(.ابدیشکِدهکیلبدایا لدینکسدی19۴-19۶همان:است)برایآموزشزبانفارسینوش ه
اسدت.اصدطال مدانقورتازکلماتمش رکفارسی قزاقیرانوش هۀناماستکهفرهنگ

(.193-192همان:است)خاصشدهزدعام  ستکهزبانامسیاسییهامف
گدنآیبدرگن موقاغدالیماقاتدایفتوانسدتتعددادچونتولدهجارسقانعبدالرشیدهم

ۀ(.ندورالنا رازالدیناتحادید1۶۵همدان:مندانبهشعر ادبقزاقدیراافدز نکندد)عالقه
کند.ایناتحادیهدران شارفرهندگقدزاقتأثیرگدذارتأسیسمی۵31۱درسالرانویسندگان

اسدتکدهبداآنمؤسدسهمانسایم عددیداشت امر زهرئیسآنؤبود.ایناتحادیهر
یهداچهدره(.اسماعیلیلوباینیزیکدیاز1۶۱-1۶۶همان:است)شدهاکثریتآراان خاب

 رقدزاقآ)عشقیکجنگ«بایانسولو» سناریویاشاخصایند رهاست.ازآثارماندگار
اسدتکدهتدراژدییخاکسد ریدسفۀخانبهیکدخ رزیبار یجونگار( رماند جلدی

شددههایترکی انگلیسیترجمدهبهزبانکهکشدتصویرمیهارابهکمونیستهایجنایت
(.1۱۵-1۶1همان:است)

هداتداریخ ادبیداتدکهآننبهملتقزاقبقبوالنندخواس میهادرایند رهکمونیست
اماشناسیتحقیر(؛اند)ر انهاتاریخ فرهنگبخشیدههاهس ندکهبهآنندارند اینر  

،فرهندگخواس ندتاریخ،دنبالمبارزهعلیهاینتفکربودند میفعاالنادبیایند رهدقیقاًبه
گر هدیکده .۵:نمایشگذاش ند چهاردیدگاهم فا ترابه ادبیاتقزاقرااع البخشند

ارچوبهددرچیدابیبدهآزادی اسد قاللکشدوربرایدستراهایحزببلشویک عده
دارتزار .گر هد میکهبهنیر هایسفیدطرف1؛صورتخودمخ اریپذیرف نداتحادیهبه

؛کوشدیدندهایضددینمیبرایمبارزهباکمونیستفقطهام کیبودند ستمخالفکمونی
تبدارآسدیایمیاندهدرمبدارزهبدارژیدمهدایتدرک.گر هسومبااتکابراتحادجمهدوری9

چمندیبهنیدر یاع قدادیاسدالمم کدیبودندد)فقط.گر هچهارمکه۶؛کمونیس یبودند
حد مباعدتتضدعیفملدتطدوریر هایمبارزملیبدهننداش ن حدت،(.الب ه13۵2:1۴1

چونآگاهیاندکسیاسدیمدردمقدزاق؛ لیراهیبهغیرآننبود،اربودکدرمقابلدشمنم
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مردمقزاقبااسد عمارۀصدسالسیۀمبارز،امکان حدتآنانراناممکنساخ هبود.ازسویی
 ،طورکاملازامکاناتسوادآموزیعمومی،رشداق صادی صنع یتزاریآنانرابهۀر سی

مبارزانملیراهیجزاتکابهغیرنداش ند.،ر محر مساخ هبود.ازاین...
ترنویسدندگانشویمکهبیشکنیمم وجهمیایننویسندگانتوجهمیۀنام ق یبهزندگی
فیلولوژیبودند.ۀخصوصرش  بهندانشگاهالفارابیال حصیالایند رهازفار 



استقاللةادبياتدور9.1
ازر زاعالماسد قاللقزاقسد اندر،طورکهازنامشپیداستهمان،ایند رهازادبیاتقزاق

!ردتابهامر زبهامیدفرداهایر شنادامهدا شودآغازمی۵33۵شانزدهمدسامبر
حاکمیدت، انظدرزیرابه،کندک ابدراینبخشبهاسمنویسندگاناشارهنمیۀنویسند

چنانحفظکدردهاس قاللهمۀخویشرابرادبیاتنویند رۀگرانسلطهۀشور یسایۀد ر
بدودن جوانعلتهمبه،اس قاللۀیعنینمایندگانادبیاتد ر،طیفجدید،ر است.ازاین

نگرف نایددئولوژیسیاسدی ملدیمشدخصبودنهویتملی شکلمخد شعلتهمبه
مسد قلطدوربدهاسد قاللراۀد رۀآثار یژاندادبیاتایند رههنوزکههنوزاستن وانس ه

د رهپیشااسد قاللبدرادبیداتملدیۀطورکاملازسدنگینیسدیطرزیراهنوزبه؛دنشکلده
(.123-13۵2:121چمنی)اندخارجنشده

اسد قاللمعرفدیۀد رۀنویسدنددرجایگداهراینبخشفقدطنورسدلطاننظربدایفراد
مدداربرجسد هدرجهدانجمهدورقزاقسد ان سیاسدترئیسدرمقام اگرچهازیرا،کندمی

شناسدد.یکنویسنده شاعربرجسد همدیمنزلۀترکسیا رابه لیکم،استشدهشناخ ه
زیدرااشدعارا درمح دوای،کنددمعرفیمدی«اس قاللۀد ر»شاعران رایکیازا،ر ازاین

گدرینسدلکندونیبهر شن،گیرد در اقعملیراپیمییاهاشاهداف موضوعشعری
فرازهدایکندد.بدریمدیهایملی میهندیراهپردازد اذهانجوانانرادرراس ایارزشمی

ازاسد قاللراه ،هداتمدنسویی همیجهانۀعجامدراساسینوگراییاس راتژی،اس قالل
(.11۴-11۵همان: ست)اآثارتألیفی



 نكات ضعف کتاب .5

گف ارهایاحساسدی شماریازپارههایکمتوانگرفتنمونهبرک ابمی ایکها لینخرده
آیددمیدانمدیآناست.زمانیکهازرژیمکمونیس یشور یسدابقسدخنبدهۀمدارانارزش
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تواندکینه نفرتخودراازرژیدمکمونیسد ییکقزاق شهر ندقزاقس اننمیدرجایگاه
،خصدوصایدرانبده،ند زمانیکهازفرهنگ تمدنشدرقکیلمشانک مانعلتیالمبه

، یدژهایدرانبده،شدیدخودبهفرهنگ تمدنشدرقۀتواندر یعالقکندنمیصحبتمی
 ترسدو،شدهفکران نویسندگانخف ه،آسیملهاصطال ر شن،برایند.عال هسرپوشگذار

 ادبیدات،طرفیخودرادرمقابلتاریخ،فرهندگتواندبینمی،چنینبرد.همکارمیهرازیادب
توانسدتایدننمی،دارینویسندهنبود جانب،ند.شایدهماگرتعصب،عالقهکقزاقحفظ

 ند.کمندراتألیفاثرزیبا سود

تکدراربسدیارزیدادمطالدببدا،ا لیاستۀگرف هازخردتتنوعینشد میکهبهۀخرد
راالیمطالبمخ لفاست.درهرفرص یعالقه تعصبخدودهایمخ لفدرالبهر ش

هایکمونیست مقا مدتدهد.یلم س یزر  بهفرهنگ تمدنایران قزاقنشانمی
کند.رادرهرفرص یتکرارمی،ها یژهآالشیبه،فکرانقزاق شن رشادتر

نویسدندهبدهادبیداتجهداننداشد نسومیکهبهک اب ارداستتسلطکافیۀخرد
،دیدوارقزاقسد اندیواربهۀدرهمسای،هرچندبهادبیاتقزاقی اقفاست.مثالً،ترکاست

بیدتقیدد۵1۱333مانا راکهشهرتجهانیداردۀتعدادابیاتحماس،یعنیقرقیزس ان
اندددهکدربیدتبدودنآنرااذعدان۶33333تدرازهدایجدیددبدیشکردهکدهپدژ هش

(Gündoğdu ve Üçler Bulduk 2000: Giriş.)
چهارمیکهبرک اب ارداستمربوسبه یراسد اریآناسدت.قواعددنگارشدیۀخرد

ایفاصدلههدیچندیم،نموندهرایاست.بدندانرعایتنشدهرایجزبانفارسیدراینک ابچ
 لدی،اسدتکهک ابدرخارجازایرانبرایچاپحاضرشدهاست.با جوداینکارنرف ههب

ایدننقصداناسدتشددههمکاریرایزنیفرهنگیایدراندرآلمداتیچداپکهباییجاازآن
پوشینیست.چشمقابل



 گیری نتیجه .6

 دهدخوبیانعکدا دهارابهنویسندهتوانس هاستدراینک اب اقعیتکهرسدنظرمیبه
دهاست.خواننددههدمبدهاطالعداتموردان ظدارشدسدتکرخوبیاهدافخودراپیادهبه
زیراآثارچندانزیادیبهزبانفارسیکهب واندددرایدنزمیندهمندابعخدوبیبدرای؛یابدمی

نویسندهبدههدرد زبدان فرهندگفارسدی ،ست.ازطرفیر نیپژ هشباشددردست
،چندینتوجدهاسدت.هدممندد قابدلارزشیاثدرنظر،ایناز خوبی اقفاستقزاقیبه
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کندد.منددمدیهاعاشق عالقهبهفرهنگ تمدنقزاقی آزادمنشیآنطرفرابیۀخوانند
 ،رسدا،کوتداه،زیبداهدایهمفاهیمدرجملکند.ک ابم نر انیدارد خوانندهرارهانمی

 ادبیاتقدزاقدر،اند.دراینک ابتصویریچندجانبهازکشور،ملتشدهادبیبیانگاهی
 مندابع،اخ یارخوانندهقرارگرف هاست.خوانندههمباتاریخمخ صدرقزاقسد ان،جغرافیدا

کندد.فکریملتقدزاقآشدناییپیددامدیشودهمباادبیات سیرتطبیعیقزاقس انآشنامی
زبانباجغرافیدایتمددنی فرهنگدیایدرانفارسیۀجاآشناییخوانندتوجهدراینقابلۀنک 

 ادبیاتترکدی ،زیرادرطولتاریخفرهنگ،تمدن؛خوبینشاندادهشدهاستاستکهبه
راح دیممکدنازهدمبده.تفکیدکایدند نددا درهمتنیدهشدهندفارسیدرکنارهمبود
الیسدطورکدامالًهویداسدت.نویسندهبهملتقزاق ایدرانازالبدهۀنیست.عشق عالق

دارشددتطدرفمندبهفرهنگ ادبیاتایدراناسدت.بدهنویسندهعاشقملتخود عالقه
خوانندهبههرچهدارمدوردیکدهدرجایگاهر ابطحسنه د س یمیانایند ملتاست.

ضلعسومکه اقعیتموجدوداسدتدر،رسیپیداکردیم.ازطرفیمقدمهذکرشد،دستدر
هداییکدهبدااشدخاصمخ لدفمدتد ماهاقام ماندرقزاقس ان تحقیقدات مصداحبه

است. ضو همانبودکهدرک ابآ ردهشدهمبهیداش 


 ها  نوشت پی
 

قبایدلتدرکدرۀدرایند رهدرآسیایمیانهترکانحاکمیتمرکزیراازدستدادهبودند هم.۵
هدایمخصدوصبدهخدودقبایلم عددترکداند لدت،زیریکپرچمجمعنشدهبودند.بنابراین

شود.ایند رهبدارهبدرینامیدهمی«خاناتقزاق» د لتمحلیقبایلقزاقدرایند رهداش ند
.رسدبهپایانمی۵1۶2خاندرسالمیالدیآغاز بامراقاسم۵۶۴۱رایخاندرسالک

1.Anonym:قددراثدرمعلدومنیسدت.اثدرآنۀیعندیخدالقا لیداسدت،آثارادبیاتشدفاهیآندونیم
.کهبهاثرمش رکمردمیتبدیلشدهاستسینهمن قلشدهتااینبهسینه

ر ی،حدالهایمردمیهس ند.درعدینهایآذربایجاننوازندهها عاشیقا زانهاهمانندجیرشی.9
سازند.اشعارآهنگهممی

تؤرتتاغانمعادلرباعیفارسیاست.سدبکشدعریترکدیاسدت بدر زنهجداییسدر ده.۶
شود.تؤرتدرترکیهمانعددچهاراست.می

،بیغداخدانم،اسد الینبدههمسدرشۀ  حشتزماندلیلرعبهایشرابهنویستورمحمددست.۱
هایشوهرشرادرزیرپلهدرزیرزمینخاندهپنهداننویسسپاردتاپنهانکند؛ایشانهمدستمی
کنددجدایکهرعب  حشتکمیفر کشمدیاینازهابعدازفوتهمسرشبعدکند.سالمی
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کده،فرد سدیۀشداهنامۀشددهاشعارترجمهکند.الب هقبلازچاپاینترجمترجمهراآشکارمی
سینهبدینمدردمپخدششددهبدود.هدمبهسینه،هایقزاقی بر زنهجاییبودندشکلرباعیبه

دانسد ندکدهاهمیتکدارخدویش اقدفبودندد مدیبرشاهنامهم رجمهم شاهنامهۀنویسند
خددماتبسدیارشدایانیدرکنندد.مؤلدفبعددازاسد قاللخدمتبزرگیبهملتخدویشمدی

(.۵۱۵-13۵2:۵۶3چمنیاست)داش هشاهنامهمندهاینفیسترجمهارزشچاپ

ۀ لیبعدهاتوطتد،هابراینجاتقزاقس انجمهوریخودمخ اریآالشراتشکیلدادهبودنداین.۴
بدهتشدکیل هارافریدبدادآن«اس الین» «لنین»بازیهاسخنحزبکمونیست دررأ آن

جمهوریخودمخ دارشدور یقدزاقرضدایتدادندد. لدیبعددازتشدکیلایدنخودمخ داری
د رازعدالت برابدریقددرتمطلدقرادردسدتگرف ندد بدهۀهاباشعارهایفریبندبلشویک

هدا اقدفکههنوزهمجهانبدرابعدادجنایدتآنچشمجهانیاندیک اتورمحنشدند)درحالی
نآزادمردانراازدمتیغدیک اتوری یلمگذراندند)ر حشانشادباد(.ایۀنیست( هم

کدهدرشدور یکمونیسد یبدهایدنشدکل(pseudo-folklore)«اصدطال فولکلدوربه»هاینمونه.2
ولوژیکمونیسد یئخددمتبدهایددبدرایای سدیلهمنزلۀهعامهبلدانشیزن تاند جودآمدههب

،تدردرایدنزمیندهبرایاطالعداتبدیش)استبراییکفعالیتپژ هشیشدهموضوعمس قلی
(.۵333بهمیلربنگرید
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