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 «اسم ترکانانقالب فصول و مر»

با این  !ایمنهایت به بیراهه رفتهجدا کنیم، بی طبیعتآنقدر مستحکم است که اگر آدمی را از  طبیعت و انسان پیوند میان

چنان پایبند این  آن انسان ، هرچند که خودبه حساب آوریمکنیم همواره انسان را جزیی از نظام قانونمند طبیعت مقدمه، تالش می

است. بگذارید موضوع را سریعاً  طبیعت از نمودی ،کنش برخواسته از آدمی و رفتار هر چالش بکشد!نظم نباشد! و چه آن را هم به 

 «الگوبرداری از طبیعت است. نوع یک مشخصاً به آن است نیل در جهتو یا در تالش  ابدیمی دست آن به انسان  آنچه»بسط دهیم: 

ی به چرایی توان به راحتاست. حال با نگاهی این چنینی به بشریت می بیشتر اختراعات بشری، الگوبرداری از طبیعت بوده ،غایت

های بشری و طبیعت است؟ چه ارتباطی میان مراسمات باستانی و ارتباطی میان واژه مثالً چه برخی از آداب بشری دست یافت.

 .از این دستتحوالت طبیعی وجود دارد؟ و صدها سؤال 

چه ارتباطی بین دوران نجومی و مراسمات باستانی »کنیم: حال وقت قبص موضوست. نهایتاً سؤال خود را به این خالصه می

پروتوترکان یا ترکان باستان، عموماً  «وجود دارد. های فصلییا به نوعی انقالبید تحویل زمستانی مانند عید تحویل سال نو، ع

ی طبیعت و وقایع آن در زندگی روزمره مستقیم های آشکاری از دخالتاند. به همین دلیل به نشانهبوده «پرستطبیعت»یا  «شامان»

 ی بسیاری از کلماتتک کلمات آنان نیز نفوذ کرده است. به طوری که ریشهشود. حتی این دخالت تا کالبد تکآنان مشاهده می

 پیوند با طبیعت دارد. به نوعینیز آنان

ها و به مراسمات و جشن ،طبیعت قوانین و مفاهیم این الگوبرداری از پیگیری سیر در ترکانبعدی  تمدنهای میان این در

نفوذ طبیعت  یاجازه ،اند. یا به باوری دیگربرداران قوانین طبیعت بودهالگو نخستین که کرد ادعا توانمی براحتی و ،رسیماعیاد می

راین میان بهتر است تمامی تعاریف از شامانیسم داند و به زعم ما این ناشی از شامان بودن آنهاست. )داده را ی خوددر زندگی روزمره

 وگذارد. به همین دلیل ممکن است همسطبیعت را دوست دارد و به آن احترام میاین تعریف خالصه تخفیف دهیم: فرد شامان، را به 

هایی از تر به جنبهلت افراطیها به ایجاد مراسمات و اعیاد بینجامد و یا در حابا تغییرات آن، واکنش نشان دهد و چه بسا این واکنش

 (پرستش منجر شود.

 طبعیت بزرگ انقالب چهار به مربوط خواند دخواهی آنچهدر ادامه  هاست،فصل وجود خاکی یکره های زیبایی از یکی

  اند.به سبب این تغییرها به وجود آمده که رسوماتی همچنین و افتد می اتفاق ساالنه که است فصل چهار یعنی

 اول انقالب

 یلدای جدید(یا ) چلله شب

 .ماه دی یکم: ( ایران کنونی تقویم - سلجوقی رکانت) جاللی تقویم در
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 (.کیهتر در آرالیک) دسامبر یکم و بیست :میالدی تقویم در

 با اش فاصله ،زاویه در و گیردمی استوا از را فاصله بیشترین خورشید و گیردمی صورت طبیعت در انقالبیی این، بر پایه

 .دبو خواهد راه در زمستان سرمای و برف یکنندهخیره نمایش. درخشند می بیشتر آسمان در هاستاره شب آن گردد،می اندک زمین

 شب این «.سیگئجه چیلله» یا. است چلله شب شب، این .ماند خواهد آسمان در بیشتر روزروزبه خورشید روز آن فردای از و

ای که توجه ما را جلب کرد، اند. اما نکتهشماردههمراه بوده است. یعنی مردمان شرق این شب را مقدس می طوالنی همواره با آدابی

 ؟ دوانه در این شب است! اما چرا هندوانهخوردن هن

نشین رکدر بالد ت ی تابستانیدر زبان ترکی ما را به نتایج جالبی رساند. همچنین این میوه «قارپوز»ی شناسی واژهریشه

شده است. به همین دلیل برای آن نام اختصاصی وجود دارد. اما گویا این میوه به همراه نام از هندوستان وارد کشت و مصرف می

 گویند.می« آن چیزی که از هند آید»یعنی « هندوانه»زبان فارسی شده است. به همین دلیل به آن 

 «./شدنکردن نابود» یا «/شدنکردن خراب» معنی به کیتر لیستفع «بوز»یا « پوز» «.برف» یعنی ترکی زبان در «قار»

 اندبوده عقیده این بر( باستان کانرت) هاکرتوتوپر است.« برف یبرنده بیناز » معنی به ،در شکل ترکیبی خود «قارپوز» یا «قاربوز»

های تابستانیست این میوه ذاتاً جز میوه .شد خواهند ایمن زمستان سرمای و برف برابر در بخورند «قارپوز» اگر را پاییز آخر شب که

و  کتر ملل میان در کنون تا باز دیر از رسم این شوند.کنند و وارد زمستان میمی نیز وداعبه نوعی با گرما  و با خوردن آن میوه،

 این آنجا و شد برده مقدونیه به نشینرکت مناطق از میوه این ایران به مقدونی اسکندر یحمله از بعد. دارد و داشته رواجدیگر ملل 

 بارها هم شما حتماً .شد( !« )خربزه» به تبدیل و شد فارسی زبان وارد بعدها واژه این اینجاست جالب شد. تبدیل «خاربوز» به واژه

 به اشتباه به کهترکیست « قارپوز»همان « خربزه»؟! در واقع دارند میوه این به ربطی چه «بز» و «خر» که بودید کرده فکر این به

 چیست؟! «یلدا» اما «.قاوون» شود می ی کذاییخربزه کیتر که درحالی .است شده اطالق میوه این

 یکی آرامی زبان).  است «آرامی» زبان متداول شاخههای از که سریانی زبان از برگرفته «تولد» معنای به واژهایست «یلدا»

 راست از الفبایی خطوط که ساسانیان زمان در واژه این که عقیدهاند این بر برخی (.است بوده خاورمیانه منطقه در رایج بانهایز  از

 تا است بوده دخترانه نامی فقط اخیر یدهه چند همین تا فارسی زبان در یلدا،. است شده فارسی زبان وارد ،میشده نوشته چپ به

 شب به «چلله شب» جمله از فارسی با )!( بیگانه های واژه سازی معادل و سازیفارسی سیاست پی در و رضاشاه زمان در اینکه

 شنویم و نه یلدا.. الزم به اشاره هست که هنوز در روستاها و یا از زبان پیرترها چله را میاست شده تبدیل یلدا

  از یکی خوریم.فولکوریک میان ملل ترک برمی هایقصه و هامتل ها،افسانهشب یلدا به  ادامه و در بسط موضوعِ در

 است: چنین سیجهئگ لهیلچ یدرباره ربایجانذآ کهن هایافسانه
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 است بزرگ یچلله یا «چیلله بؤیوک» یکی نام که دارد پسر دو شود، می خوانده (پیر مادربزرگ) «ننه قاری» که پیرزنی

 هایروز در. شودمی آغاز بزرگ یچلله له،لچ شب ابتدای از. است روز بیست فقط عمرش واست « چیلله باال» کوچکتر، پسر و

 مدت این در) «دین؟ نئیله گئتدین سن: »گویدمی و آیدمی بزرگتر برادر نزد است، مغرور که کوچکتر برادر بزرگ، یچلله پایانی

 لرزاندم و کردم سردشون رفتم من ) .«گلدیم نوخوشالتدیم. اوشوتدوم. دونداردیم گئتدیم من: »گویدمی بزرگ چلله( ای؟ کرده چه

 لریگلین دن، لولک لریلئهین لو دن،کورک لریقاری گئدسم، من اگر: »گویدمی کوچکتر برادر!( آمدم و کردم نمریضشا و

 ایشانه گهواره در نوزادان که کنممی کاری! کنم می چه من ببین! اینکرده کاری که تو).« رمائیله دن،بلک لریکؤرپه دن،بیلک

 !(یدآ می بهار دنبالت به و است کوتاه عمرت« )!یازدی دالین آزدی، عؤمرون»: گویدمی او به طعنه به بزرگتر برادر .(بزنند یخ

 ،ی عمر کوتاه خودروزها همین در و گستراندمی هاسرزمین تمام در را سرما خود، فرمانروایی طول در کوچک یچیلله

 هب برف، زندان از فرزندش آزادی برای او و رسدمی ننه قاری به خبر. شودمی اسیر برف دست به خود قلمرو کوههای از یکی در

 متوجه آزادی از بعد کوچک یچلله. کندمی آب را برفها نهایت، در و رفته برف نبرد به و داغ آتش، روی که سیخی با و رفته کوه

 .است شده آغاز اسفندماه همان یا «آیی بایرام» و شده تمام زمستان روز آن در که شودمی

 سراسر رد که سمبل این دارند، قفقاز یمحدوده و شرقی ترکان که است رسمی و سمبل هانمونه این زیباترین از دیگر یکی

 دارد؛ متعددی یهانام است مشترک شرق ترکان

  Aýaz baba یا Aýaz ata هاترکمن

 Aýaz ata قرقیزی قزاقی،

 Aýaz baba  هاازبک بین در

 Kyş babaýباشقورتی

 Çys han ( یاکوتی) ساخا

ی تمامی اسامی باال استفاده به عنوان نماینده« آتا آیاز»از  مبحث این در مادارد.  نام «بابا شاختا» آزربایجان جمهوریو در 

 ؟!کیست «آتا آیاز»کنیم. اما می

 در و ،است شدید سرمای معنی به «آیاز» قفقاز درسراسر که است توضیح قابل ،«شاختا» و «آیاز» واژه اتیمولوژی درباره

 شبانه ارانب از بعد صاف هوای برای بیشتر «آیاز» و رودمی بکار «شاختا» واژه بیشتر شدید سرمای برای قشقایی و ایران ربایجانذآ

گویند و این واژه بر خالف تصور عربی نیست و می« بایاز». )در ترکیه به رنگ سفید دارد کاربرد دارد همراه به سرما معموال که

 ... است.(و« مانند برف»، «سفید»و به معنی همریشه با آیازِ آسیای میانه 
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 کند،می کمک فقرا، و محتاجان به سرد فصل آغاز در نشزگو با و پپوشدمی سفید لباسی او ؛«سرما خدای» یا «آتا یازآ»

 یمایلش و شکل او .آید می گوزنش با آیازآتا است، شده اهلی آلتاییک فرهنگ در بار اولین برای نیز گوزن که بدانیم است جالب

شیشی در ترکیه ک شخصیت بابا نوئل برای اولین بار از روی شخصیتبد نیست بدانیم ) !سفید رنگی با اما .دارد نوئل بابا به شبیه

 زا بسیاری .گیردمی انجام مختلف های زمان در ای ویژه تقسیمات با هامراسم این (کرده است.کمک میبرداشته شد که به فقرا 

 ودشخ به مسیحی شمایلی اخیر، قرون در تنها که دانند،می باستان زمستانی هایجشن همین از ای شاخه نیز را «نوئل بابا»  مورخان

 نویسنده ،سالیبی-بار یاکوبدانند. می خورشید تولد روز نوئل بابا از پیشتر را زمستانی اعتدال این ترکان که چرا .است گرفته

 و گیرندب جشن را خورشید تولد که بود مرکزی آسیای ترکان سنت این،» :نویسدمی کریسمس درباره ارتدوکس سریانی کلیسای

 رسوم نای به مسیحیان تمایل از کلیسا عالمان که هنگامی نتیجه، در. یافتندمی حضور نیز هامسیحی ها،خوشی و مراسمات این  در

 .«شود گرفته جشن روز، آن در باید مسیح عیسی تولد که گرفتند تصمیم و داده تشکیل شورایی شدند، آگاه

 تاریخ نای ها بعد و است بوده جدید سال شروع «خورشید تولد» یا «بایرامی ناردوغان» پیشتر  که دهد می نشان تحقیقات

 اما !تاس کریسمس درخت تزئین کریسمس اعمال از است. یافته تغییر... و مسیح تولد و کریسمس به و است شده جابجا کمی

 یعنی ترکی زبان در «چام» !است بوده معروف «چام آک» به کریسمس نام گرفتن از قبل درخت ایناست؟!  کاج درخت این چرا

 به هک درختانی از یکی ترکان زادگاه میانه، آسیای در چونکاج؟  چرا که داد پاسخ سوال این به راحتی به بتوان شاید حال. کاج

 سمبل نای توانستند می آنجا و برجسته و البته بزرگتر مشهور گیاهی موجودیت تنها از ترکان و است، کاج دارد وجود عمده صورت

)که اعتقادی به  جالب اینکه در ترکیه مردمان مسلمان .بسازند را

درست قبل از کریسمس کاجهایی را تزیین  کریسمس هم ندارند.(

ا هیچ ربطی به کریسمس ندارد و . اما اینهگذرانندمیکنند و در خانه می

است که چند روز قبل از کریسمس « ناردوغان بایرامی»این دقیقاً همان 

 دسامبر.( ۱۲است.)

 وکند بزک می رابشر هرچیز را که دوست داشته باشد آن

م، کنند. در آیین شامانسیها را بزک میدر آیین بودایی مجسمه !دپرستمی

آیین در میان ترکان امروزی در  کنند. ردپای ایندرختان را بزک می

یا در میان ترکان قابل مشاهده است. « لکپیر لک»کالبد درخت 

راف کنند و سپس اطکارند و آن را با اشیاء رنگی تزیین میمی که چند تکه چوب را به صورت عمودی یا ترکان خاکاسیا قشقایی

در آیین شامانیسم درخت و آتش یکی از  است. و آن چوبها نمودی از درخت پردازند. )این رقص نمودی از پرستشآن به رقص می

  (های پرستش بوده است.جنبه



 
 

5 

 

 

 

 :دوم انقالب

 .یابد می تغییر «نوروز» عید به هابعد که« اوغوز» عید

 .فروردین یکم: ( ایران کنونی تقویم ـ سلجوقی ترکان) جاللی تقویم در

 رکیه(.ت در مارت) مارسبیست و یکم  میالدی تقویم در

 شودمی استوا خط بر عمود و گیردمی قرار زمین استوای خط راستای در خورشید مرکز است، راه  در دیگر انقالبی اکنون

 کامالً زمستان سرمای. اند اندازه یک به روز و شب تاریخ این در شود،می عوض زمان و کرده چرخش کره دور محور دوباه بعد و

 به رو بعدی انقالب برای آسمان در خورشید ماندن زمان و بود، خواهد راه در شکوفه و گل از ایکنندهخیره نمایش و رودمی کنار

 .است یشافزا

 ابشدر کت سینوهه سرگذشت به نگاه .بهار شروع میالدی هایتقویم در و است سال ابتدای روز روز، این جاللی تقویم در

 راسماتم بیشترین. داردبرمی پرده مراسمات این بودن قدیمی از واضح به هاتی یا هیتی ترکان میان در مراسم این به وی یاشاره و

  وزاوغ ترکان بین در که. است «سین هفت» سفره اعمال این جالبترین از یکی .گیرد می انجام شرق و مرکزی آسیای نقاط در

 از هک باشد فرصتی هم تا کردند می راجمع آفرینش جهان های برکت از عدد هفت که است بوده مورسم آذربایجان مردم  بخصوص

 خود اب( است بخشیده مردم به( خدا) «تانری» که هایی نعمت ازتمام نمایندگی به) را آنها هم و کرده باشند تشکری جهان آفریدگار

 یم خود با را برکت هفت چون حال، .است بوده کثرت ینشانه میان این در هم هفت عدد. کنند منتقل جدید سال به قبل سال از

 آنها. دنامیدنمی( هابرکت از اتهفت گذاشتن« )قویماق سینی یئددی برکتلردن» را آن و گذاشتند می ای سفره درون را آنها بردند

 :از بودند عبارت

 غذای یک ازدیرب از سمنی یا سمنو که است توضیح قابل. (سمنو یا عدس یا گندم) قوورغا(: زمین برکت) برکتی یئریک. 

 .باشدمی ترکی« سم/چم» نیز کلمه این یریشه. شودنیز به وفور یافت می ترکمنستان در امروزه و است بوده میانه آسیای در معروف

 (.سنجد یا سیب) ایگده یا آلما(: درخت برکت) برکتی آغاج دو.

)ابتدا آینه برکت آسمان بوده است. چون به گمان ترکان  (.آینه یا قرآن) آینا یا قوران(: آسمان برکت) برکتی گؤی سه.

 آینه نمود آسمان است. که بعد از اسالم آوردن قرآن نیز به سفره آورده شد.(
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 (.سبزی) گؤگرنتی(: رشد و سرسبزی برکت) برکتی گؤگرمک چهار.

 (.سکه) سیککه(: فروش و خرید برکت) برکتی وئریش - آلیشپنج. 

 (.مرغ تخم) یومورتا(: حیوان برکت) برکتی حیئوان شش.

 ایمعن آذربایجان، یااسطوره تفکر در هم قرمز ماهی انتخاب که ماهی و آب) بالیخ و سو(: آب برکت) برکتی سو هفت.

 (.است داشته نیز( قوتلولوق) مبارکی

 ی ناشیانه از زبانیک ترجمه! چیست؟ باشد شده شروع« سین» حرف با که نوع هفت یعنی «سین» تا هفت ماجرای اما 

 به ذربایجانیآ ترکی زبان در که) «سینی یئددی» در «سین» به محترم کنندگان ترجمه یا کننده ترجمه توجه عدم و ترکی به فارسی!

 .کنند ترجمه «سین» همانطور را کلمه این باالجبار تا است شده موجب !(فارسی زبان در «تا فته» در «تا» معنای

 .را تایش هف=سینی یئتدی -

 .را سین هفت=ی سین یئتدی -

 «ینس هفت» اینکه از قبل آن بودن «ینش هفت» اثبات برای و کنندمی لطف و گرفته ماهی آلود، گل آب از نیز تعدادی

 به بودن «ماققوی سینی یئددی برکتلردن» برای کافی دالیلی توانمی نظریه این رد در آورند،می قبول قابل غیر و واهی دالیل باشد،

 :آورد «سین هفت» جای

 به «س»حرف ،زبان فارسی کجای هیچ در که چرا. ندارد ایاسطوره معنایی بار وجه هیچ به ،«س» حرف انتخاب  -

 ینس هفت یسفره براینکه عالوه و است چنین هم، «ش» حرف برای اتفاق این .است نرفته کار به مبارکی معنای

 .ایم نداشته نیز شیر و شراب و شین هفت نداشتیم،

 اینکه حال !باشد سفره در باید است، آمده آن اول در «س» حرف که چه هر سفره بودن «سین هفت» به توجه با  -

و یا چیزهای  است؟! بوده «مرغسخم» یا «مرغ شخم» مرغتخم پیشتر آیا و گذارندمی مرغ تخم ،این سفره در چرا

 ربطی ندارد.« سین کذایی»دیگر که به 

  ؟!گفتندمی« سین»، «س» حرف به اعراب مثل سازی حروف،پیشتر از معرب در زبان فارسی آیا -

 

 : سوم انقالب

 ؛تابستانی انقالب

 .خرداد یکوسی( ایران کنونی تقویم - سلجوقی ترکان تقویم) جاللی تقویم در 
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 (.هازیران ترکیهدر )ژوئن بیست و یکم در تقویم میالدی

 زمین گردش مدار سطح به نسبت خود، دور به زمین دوران محور زاویه. شودمی ایجاد سال روز بلندترین تابستان انقالب با

 ازب اما. است شده ثبت «یادی بیگ» روز نام به روز این آیدبرمی اسناد از که آنطور رسد،می درجه صدوهشتاد به خورشید دور به

 فارسی، خیرا منابع که حد این تا! است یافته تغییر «مهرگان» به «یادی بیگ» از آن نامی سند چه با مطابق نیست معلوم ومتاسفانه

 سوندهایپ با بعضاً و اند، دانسته مرتبط خاورمیانه در فارسی ساله هزار چند تاریخ به آنرا و اندکرده معرفی «مهرگان» بنام را روزی

 :شد خواهیم زیر موارد متوجه ترکی، لغات وسیع دامنه به مراجعه با. اندکرده خدشه دچار را الگوها این تاریخچه مذگان مثل

 .بزرگ/خدا/سرور/آقا    =bəgبیگ

 .تصور/خاطره    =yadیاد

 .خاطرات داشتن گرامی بواسطه گذاری شکر      =yadını saxlamaqساخالماق یادینی

 .وی یخاطره و یاد داشت گرامی بواسطه سرور از شکرگزاری=ساخالماق یادینی بیگ

 .سرور از شکرگذاری زمان یا روز = یادی بیگ

 و اندکرده معرفی «خدایان ستایش» با معادل دقیقاً و «یادی بیگ» نام به فارسی منابع در را روز این که است جالب

 بصورت و کرده ترجمه وارونه را «یادی بیگ» یواژه عمدی عناد بخاطر یا و ترکی زبان دستور از اطالعیبی بدلیل یا اینکه ترجالب

 بوده است؟ بر چه اساسی مساله این نامیدن «میترا» جشن اما !اند کرده ترجمه «ستایش خدایان=بیگی یاد»

 gan  و «خورشید» معنی بهmitra  که توضیح این با دانند،می پهلوی «mitragan» از را ترکیب این «عمید» فرهنگ

 شنج خورشید برای باستان زبانهایفارسی اًظاهر !بود خواهد «خورشید جشن» معنای به ترکیب این و باشدمی «جشن» معنی به

 اهیمبخو بهار اول روز در اینکه مثل درست! است بوده فروغی کم و افول به رو خورشید که پاییز اول روز در آنهم اند، گرفتهمی

 کامالً زیر بمطال از و! اندنیانداخته ترکی زبان لغات فرهنگ به نیز نگاهی نیم رضاشاهی زبانشناسان متاسفانه! بگیریم برف جشن

 :اند مانده غافل

  مات~ ماد واژه 

 خوشبختی=  مات

 (به معنی مبارک در زبان ترکی. «موت+لو =موتلو»)توجه کنید به  خوشبختی=  موت

 .است شادی( صاحب)  دارنده که کسی معنای به زن نام=  ماتی
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 زن نام=  ماتان

 شادی دارنده معنای به زن نام=  وار+  مات=  ماتوار

 نزن،قئیدار،ماهنشان در روستاهایی نام=  آباد مات=  اوبا ماد

 هر تصاحب با: فیزیولوژی و روانشناسی دیدگاه از «خوشبختی» و «تصاحب» مفاهیم میان پیوند -

 زنده موجودات تمام برای قدرت و دهدمی قدرت احساس فرد به تملک حس که چرا !شود می تر شاد انسان چیزی

 می خوشنودی و رضایت احساس مغز در آور شادی هورمونهای ترشح دلیل به شی یک تملک با! است سرورآور

  :است مشهود «ماتار» کلمه در تملک و خوشبختی مفاهیم اشتراک برای نمود بهترین. کنیم

  .مادر/  مادار/  ماتار/  ماتوار «ماتار» کلمه تحور سیر -

 و آرامش پایان بی منبع فرهنگها تمام در «ماتار. »است ترکی کلمه یک «مادر» شدید متوجه که همانطور

 صاحب اولین یعنی. داندمی متعلق او به را خود کودک که است کسی اولین قطعاً و است کودک برای خوشنودی

 از بسیاری است همینطور. است شده انگلیسی زبان وارد تلفظ همین با تقریباً و صورت همین به کلمه این ن!انسا

 :خورد می چشم به «ماد/ مات»  آنها در که عربی کلمات

 (.خوشبخنی و آرامش شهر)  مدینه=  نه مته= ماتانا=  آنا+ مات

 تمدن= تامادان=  ماتان+  تا

 : داریم تورکی زبان در که همانطور«: مات» کلمه در جنسیت -

 بزرگوار مرد = بای

 بزرگوار زن=  بایان

 بزرگ فرد= بؤیوک

 :داریم همینطور

 .کند می خوشبخت که مردی/  خوشبختی صاحب مرد= موت=  مات

 .کند می خوشبخت که زنی/  خوشبختی صاحب زن=ماتان

 .خوشنود و آرام فرد=  میتین= ماتین=  متین
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 :گفت توانمی اندازیممی «میترا» واژه به تازه نگاهی وقتی توضیحات این با

  =Mit+ər/mat+arمادر 

 :نمود مشاهده زیر بصورت توان می را کلمه این تحول سیر و

Mitər> mitərə> mitara> mitra 

Matar> matara> matra>~mitra 

Matar> mitar> madər> maadər 

 برای دیگر سوی از. است ارتباط در «...و/روشنایی/آرامش» چون مفاهیمی با «مادر» یکلمه شد، اشاره که همانطور

 :داریمgan  کلمه

gan= عرش/اعال/سرور/واال/باال  

 :یعنی

Mitiragan= روشنایی خداوندگار/خوشبختی سرور  

 :کرد جستجو «مهرگان» واژه از ترکان تعبیر در باید را مساله این ،مهم نکته اما

 :ترکان میان در

 افشانینور افزایش با مصادف و تابستان اول بلکه گرما، افول با همزمان و پاییز اول نه مهرگان روز فارسها، خالف بریک. 

 :اینکه تر جالب بسیار نکته . و البتهاست طبیعت گرمایش و خورشید

ی هبواسط برکت و روزی افزایش نماد هاچوپان برای که روزی. دهندمی تحویل چوپانان به را هاگله اربابها روز، این دردو. 

 بین در اکنون هم.)است چوپانها به دامی محصوالت از بخشی بخشیدن بواسطه بزرگی و مهربانی نماد اربابها برای و گوسفندان

 هبواسط و خداوند طرف از که دانست برکتی و رزق داشت گرامی روز توانمی را روز این دیگر بعبارت.( است موجود هاقشقایی

 ارخداوندگ داشتگرامی روز یعنی «یادی بیگ» آن نام دلیل مینه به. گرددمی هدیه چوپانها و رعایا به( ها بیگ) ها گله صاحبان

 .اند نهاده

 

 :چهارم انقالب

 پاییزی اعتدال
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 .شهریورسی و یکم (  ایران کنونی  تقویم - سلجوقی ترکان تقویم)جاللی تقویم

 (.رکیهت در آغوستوس)آگوست و یکم بیست میالدی تقویم

 رقرا هم روبروی دقیقاً غروب هنگام و گرفته قرار درجه صدوهشتاد ی زاویه در خورشید و ماه !پاییزی اعتدال و انقالب

 میان در. امدانجنمی طول به زیاد و افتدمی اتفاق سرعت به ماه و خورشید دیدار اینشود. می پاییز فصل منجر به شروع که گیرندمی

 شودمی محسوب ابدی و ندارد تمامی که عشقی. خورشید به ماه عشق. است شده تشبیه عشق نوع یک به اتفاق این باستان ترکان

 نیز دنش سوخته با حتی که عشقی .دارد وجود کرم-اصلی مانند هاآذربایجانی یکفولکلور داستانهای در که عشقهایی مانند درست

 اصرعن و موارد این همه. ابدیمی ادامه و شودمی تکرار ابد تا و ندارد تمامی عاشق دو این عشق ، افسانه این طبق. پذیردنمی تمامی

 .هستند صادق نیز کوراوغلی همانند ما دیگر داستانهای در

 سپس ،شودتناول می  مخصوصی غذاهای ،در این روز اینکار، از بعد. است «آواوا» روز، این در مورس معروفترین از یکی

 زا ربایجانذآ در همواره .دهندمی هدیه یکدیگر به عشاق یا ها«سئوگیلی» آخر در و آید درمی اجرا به آذربایجان سنتی هایرقص

 .است شده یاد عشق روز یا «سونای» روز عنوان به روز این

 

 وحید معینی -       حضرتیعماد  -    گان:نویسنده

 «ایسا رحمانی دوغانلو»تشکر از معلومات ارزشمند با 
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 ترکی الغات دیوان - محمود اشغریک

 آبادی استر خان مهدی-سنگالخ فرهنگ

 زاده جعفر اسماییل-سؤزلوگو ارک

 دلدار حسین میر-کنایات تطبیقی فرهنگ

 مردانی اسداهلل-سؤزو آتاالر
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 مردانی اسداهلل-سؤزلوگو قاشقایی

 قورقوت ،دده محمدعلی ـ فرزانه

 فارسی پدیا ویکی

 استانبولی ترکی پدیا ویکی

 دیلماج نشریه ناصر منصوری
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