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 زلرحقیده بیر نېچه سۉچیلیگی اۉزبېک ترجمه

 

اولوس نینگ بیر نسلیدن بشقه نسلیگه  -اېل مدنیت و فرهنگ نی ،)خط( ویازوشبهه سیز تیل و 

وتیلیش و یۉقالیش دن بیلیم، مدنیت، فرهنگ و برچه مادی و معنوی یوتوقلرینی اونیېتکه زیب، 

بیر اېل و یا قوم نینگ بیلیم یب کېله دی. شونینگدېک، تهیب، یشنتهلرنی گللب، ییللر آقیمیده اواسره

 خط یا وبۉلگن یازوتمثالی سی هافادو مدنیت ساحه سیده قۉلگه کیریتگن یوتوقلرینی تیل و اونینگ 

ممکن  ه زیب، جهان بیلیم و مدنیتینی بیرلشتیریب، یوکسلتیریشتکو قوملرگه یې اېللر بشقهلی آرقه

 دی.  بۉله

 

کینچی هدف ده، ای-خدمت قیلسهبیرینچی هدف اوچون هر بیر قوم یا اېل نینگ اۉز تیلی و یازووی 

و تخنیک  ت، فرهنگ، مدنیکونگی برچه علمبواوچون ترجمه تیلی اولکن خدمت نی بجره دی. 

شی ترقه لیلی آرقه نینگ ترجمه یلربیلیماۉتمیش ده گی اولوس لر نینگ  -تورلی اېل نییوتوقلری

 دېب بهالش ممکن. سی هنتیج

 

اتاقلی شرق، اینیقسه اۉرته آسیا و بین النهرین اوزاق اۉتمیشلرده بیلیم اۉچاغی اېدی. بو یېرلردن 

یب، فرهنگ یازیب، الجبر، تهتیب، جهان مدنیتی اوچون خط یرظهور اېلری ارباب بیلیم و صنعت

یدیلر. بو علمی گه اساس قۉلربیلیمی شناسلیک و بشقه تورلجغرافیه، گیاههندسه، نجوم، طب، 

گینه غرب گه یېتیب باریب، بو کونگی اولکن اختراعلر و لی آرقه لیکلر و یوتوقلر فقط ترجمهینگی

 ینه هم ترجمهلری اېندی غرب و شرق نینگ ینگی علمی و مدنی یوتوق کشفیاتلرگه سبب بۉلدی.

 بوتون دنیاگه یاییلیب بارماقده.لی آرقه

ریت دن عربچه و یکسانسو اوزاق اۉتمیشگه اېگه.  ه سیده هم ترجمه جوده کته اهمیتحادبیات سا

بشقه تیللرگه و دن هچالتینو  یونانو تورک تیلیدن عربچه گه،  تیلیدن تورکچهعرب تورکچه گه، 

لگن و بو آقیم اولکن علمی و ادبی اثرلر قدیم دن ترجمه بۉلیب کېیونانچه گه اېسه بشقه تیللردن 

ته که دنیا نینگ قیسی کچه همان دوام اېتیب کېلماقده. ترجمه نینگ اهمیتی شونچه لیک گحاضر 

 یهتیلگچ، در حال تورلی تیللرگه ترجمه بۉلیب، ییل اۉتمزه ل اثر یرهبیر بورچگیده بیر بدیع و گۉ

، نیمایی و اۉزبېک شعریتیدهدری بیز  بوتون انسانیت عالمی اونی اۉقی آلیش گه موفق بۉله دی.

 لرو بابر نواییخیام،  بوگون موالنا،آق و آزاد شعرلرنی غرب شعرلری فورم لریدن آلگن بۉلسک، 

 ترجمهسی هو البته بولر نینگ هملر هلماقدضبط اېتیب کېدن هبیلن قیتلری غرب نی اۉز معنویت

 ممکن بۉلگن، خالص!لی آرقه

 

تورکی تیلگه  مهم اۉرینگه اېگه دیر.ترجمه ژانری علیحده و  ادبیاتی تاریخیده )اۉزبېک( تورک

اینیقسه  جوده اېسکی و اوزاق تاریخ همده بای مېراث گه اېگه. تیلیشیاې ترجمه نینگتورلی اثرلر

پلب علمی، تاریخی، ادبی، دینی، فلسفی و بدیعی اثرلر یېتوک عالملر و عرب و فارس تیللریدن کۉ

گلستان، شاهنامه،  کلیله و دمنه، کېچه، ه اۉگیریلگن. مینگ بیرتورکی تیلگ ادیبلر تامانیدن

والدیه رساله سی، بهارستان، حافظ دېوانی، تۉرت درویش، قیرق طوطی، ستان، بۉقابوسنامه، 

، عجایب الطبقات، مثنوی معنویاربعین، برهان قاطع، روضه الصفا، کیمیای سعادت، سیاستنامه، 



لی آرقه لرجزمانلرده ماهر تیلما لیکبی اۉنلب بویوک اثرلر تور زلیخا و قصص االنبیا، یوسف

 تورکی )اۉزبېکی( تیلگه اۉگیریلگن.

 

 تورکیه، یقسهینابو آقیم دوام اېتدی. کېینگی عصرلرده هم اۉزبېک تیلیده سی هترجمه ایشی عنعن

آلدی. ب نیب، کېنگ کولملرنی قمرههاجلورکۉپ ده جوده لرهلکو باشقه تورکی تیل اۉ اۉزبېکستان

گی شاه اثرلر هم تورلی اروپالیک تیللرده فقط فارس و عرب تیللری اېمس، بلکه ه دهاېندی بو ساح

   کیردی. 

نگی وگتمیشی و بواېکن، کېلینگ افغانستان اۉزبېک تیلیده ترجمه نینگ اۉرنی، اۉ یهشوند

 لیک.یلهوضعیتی گه بیر نظر تش

گنده اوچ تیل هېچ بۉلمهو تۉرت تیل  -ده برچه عالم، فاضل، ادیب و شاعرلریمیز اوچاۉتمیش

یلگن منگو اثرلرنی اۉقیب، اۉز ته( نی یخشی و چوقور بیلیب، بو تیللرده یر)عربی، دری و تورکی

تیرگن و اۉزلری هم منگو اثرلر یازه آلیشگه قادر بۉلگنلر. یهادبی بیلیم، تجربه و مهارتلرینی کوچ

نه فقط آنه تیللری لر هو بشقعبیدی ان عبیدهللا خمحمود الکاشغری، نوایی، بابر، شیبانی خان، 

بلکه عربی و دری یللریده منگو اثرلر یازیب قالدیرگنلر، ته)تورکی( نی چوقور بیلیب، اۉز آن

  یب کېلگنلر.تهسیز ادبی اثرلر یرتیللریده هم مثل

 

نه محمد عظیم عظیمی سرپلی نی کۉره میز که اۉز آقاری سک، استاد یقین اۉتمیشمیزگه نظر تشله

یب کېلگن. تهتیلی )تورکی( دن عالوه دری، پشتو و عرب تیللریده کۉپ شعرلر و حتی دېوانلر یر

لری کابلده افغانستان زلغه حجم ده شبرغان شهریده و تنلنمه کتتۉلیق و لری اونینگ دری شعر

لیک کی تیلک اییازوچیلر انجمنی تمانیدن "با کاروان بېدل" نامی آستیده چاپ بۉلدی. شونینگدې

ییلی  ۱۳۶۲بیلیملر اکادمیسی تمانیدن افغانستان سی هلغتناممنظوم دری نصاب الصبیان یا -پشتو

متین استاد یقین اۉتمیشیمیزده و لر هچاپ دن چیقدی. موالنا قربت، موالنا خدیم، نزیهی جلوه و بشق

حاضرگی لر هو بشق ، جمیله ایثارآثم حفیظی، آگه، لبیب، اشرف عظیمی،، ره عظیمیذاندخویی، 

  .لرهکی تیل )دری و اۉزبېکی( ده ایجاد قیلیب کېلماقدکونده ای

 

ی تیلده ایکاېسه ه شعر یازیب، یازوچیلریمیز لدی تیایک بیزنینگ شاعرلریمیز ،یتیب اۉتگنیمیزدېکأ

جوده آز. حقوق بیلیملری عالی اېسه  یترجمه اۉرنی همان بۉش و مثاللراما  یلر؛مقاله یازه آله د

هم بیرینچی بۉلیب،  لسهازگن بۉیلهی تیلده شعر و مقاری ع. ح. شرعی جوزجانی هم ایککتودو

مانلرنی ترجمه و، ناول و رلرهعرب و اۉزبېک تیلیدن دری تیلیگه بدیعی نثر یعنی قیسقه حکای

رمانی نینگ بیر قسمی و ینه بیر  "نوایی"آیبېک نینگ  ،"زنزده دوا"، "دو دلداستان " قیلدی.

 نشر یوزینی کۉردی.  بۉلیب،اونینگ قلمی بیلن ترجمه لر هکایحقه سیقنچه ق

 

ریمقل قادروف نینگ بابر حیاتیگه یوچی پوبرهان الدین نامق اۉزبېک مشهور یازیقین کونلرده 

محمد  .یلدیمانینی اۉزیېک تیلیدن دری تیلیگه ترجمه قوبغیشلنگن "یولدوزلی تونلر" تاریخی ر

گیریب ۉک تیلیگه اېزبۉلرنی فارسچه دن اینگ طنزلریدن سیلنمه حکایهحلیم یارقین جالل نورانی ن

لر حکایه لرینی تدی. رحیم ابراهیم هم بالهېنشر اییلی  -۱۳۹۲آتی بیلن « چاره گینهېشه بۉبو، ا»

ییلی  -۱۳۹۵« قره خان»پلملردن بیری ۉبو ت دی.پلملر نشر قیلۉتورلی تیللردن ترجمه قیلیب، ت

لر لر موجود، هم رحیم ابراهیم ترجمه قیلگن حکایهپلم ده هم فولکلوریک حکایهۉتیلدی. بو تېنشر ا

 لری، جمله دن حلیم یارقین نینگ ترجمه لری جای آلگن. و هم بشقه مترجملرنینگ ترجمه

 



بیراق ، ده-لرهن بۉلسنی ترجمه قیلگاثرگاه، بیرار کیچیک  -لریمیز هم گاهوچیوبشقه شاعر و یاز

دن عبارت لرهترجم گه قیلینگنېک، تۉرکیه تۉرک تیلی و عرب تیلیدن دری تیلاۉزبسی هکۉپینچ

البته جوده یخشی ایش بۉلیب، بیز نینگ  ،ک تیلیدن ترجمه قیلیشېایش، اینیقسه اۉزب دیر. بو

زیب بېریشگه یاردم ه سۉزالوچی وطنداشلریمیزگه یېتکهادبی یوتوقلرنی دری تیلدگی تیلیمیزده

 دی. یهیاردم بېره آلم هگبیزنینگ اۉز تیلیمیزنی بای اېتیشس که وافساما  ؛دیرهبې

 

لنیش اوچون ینگی هوا، ینگی یش، یشنش، گللش و ینگییهلیش، کېنگیوکسهبیزنینگ تیلیمیز 

دن اۉزبېک اثرلرنی بشقه تیللرشاهکار پیوندلرگه محتاج و بولر فقط ینگی لر و گی کورتکسوو، ین

اۉز آنه جهان ادبی شاهکارلرینی خلقیمیز  له دی، خالص!یلن ممکن بۉتیلیگه ترجمه قیلیش یۉلی ب

آقیملر کیریب شلر و ینگی ادبیاتیمیزگه ینگی هوا، ینگی قرهاۉقیمس اېکنلر، اۉزبېک  تیللریده

دی دېگن گمان ده ر نی کوتیشدن سۉنگ ممکن بۉله آلهییلل کېلیشی یا امکانسیز یا ینه هم اوزاق

 من.

 

زبېک تیلیگه بیر قنچه قیمتلی ۉنی حس قیلیب، دری تیلدن اؤلفی انه شو کمچیلیکبو سطرلرنینگ م

طلبی دېب کلی و اهمیتلی انیمیز و تیلیمیز نینگ جوده کېرهاثرلرنی بدیعی ترجمه قیلیش نی زم

بیر قنچه لر نینگ دی و سۉنگی ییللرده بابر، کامران میرزا، شاه غریب میرزا غریبیتوشون

اۉز  لر نینگگه شعرتیلیاۉزبېک اېسه و فارسچه شعرلرینی  تیلیگه ی دریاۉزبېکچه شعرلرین

ترجمه  گن حالدهلرینی امکان قدر سقلهبدیعی صنعتو لری سۉز اۉیین ،سیوزنی، آهنگی، قافیه

 و فروغ فرخزادسی هزمانیمیز عصیانچی شاعررومی،  -حضرت موالنا جالل الدین بلخی قیلدی و

 و آهنگیگه اۉزبېک تیلیگه ترجمه قیلیشگه اېریشدی.  اۉز فورملرینی نینگ شعرلرهراب سپهریس

 

تاشکینت ده سیریلیک  یملرهگن ترجمدن قیلغریبی، فروغ فرخزاد و سپهریبابر، کامران میرزا، 

 "نی نامه"لری، مثنوی معنوی نینگ النا نینگ بیر قنچه رباعیویازوویده چاپ بۉلگن بۉلسه، م

اۉزبېک بدیعی نثر  نیلریو مثنوی معنوی نینگ بیر قنچه حکایه قالبیگه قسمی اۉزبېک تیلیگه شعر

رومی رباعیلری" و "نی -ییلی "موالنا جالل الدین بلخی 1386، کابلده قیلگنلریمقالبیگه ترجمه 

 چاپ و نشر قیلیندی.بیلن لری تیلماجی" آت

 

یر آدیم بۉلسه هم کیچیک ب سیده آزک ساحهچیلینی فقط و فقط اۉزبېک بدیعی ترجمهبو ایشلر نېم

نی دوام  دن بو سلسلهمز تیلداشلریو اۉ مده قیلدییسین دېگن امیدصفتیده اۉز بورچینی اۉته

 .مناېتتیریشلری امیدیده 

 

نینگ دری شعرلریدن اۉزبېک تیلیگه قیلگن شعری بابر  تیلداشلریمگه موالنا وقوییده سیز عزیز 

  ده من.یدی دېگن امیدسیزلرگه منظور بۉله اېتیب، سینی تقدیم یمدن بیر نېچیتهلرهترجم

 

 سی: «نی نامه»موالنا نینگ 

 

 یگهیلهأتینگله، بو نَی چون شکایت 

 یگهیلهأاَیریلیق لردن حکایت 

 تا کېسیبدورلر مېنی نیزاردین

 خاتین -ده اېرککنالیشیم دن ناله



 تیلکه پاره ایله کۉکسیم نی فراق

 شتیاقشرح اېتایین تا که درِد ا

 اَیریلیب هرکیم یوقاتسه اصلینی

 قَیته ایزلر روزگاِر وصلینی

 زار–نالیدیم هر جمعیتده زار

 بۉلدیم هر بدحال و هر خوشحالگه یار

 مېنگه هرکیم اۉیالویچه بۉلدی یار

 دی قلبیمده نی ِسرلر یاشارتاپمه

 نالیشیم دن ِسرلریم اېرمس اوزاق

 لېک تاپیلمس کۉرگوچی کۉز و قوالق

 ن و تن روح دن پنهان اېمسجان ت

 جان نی کۉرماققه ولی فرمان اېمس

 نَی نواسی اۉت اېرور، اېرمس شمال

 کیمده بو اۉت بۉلمسه، تاپسون زوال

 عشق اۉتی یاندیردی نَی نینگ قلبینی

 ی نینگ قلبینیعشق اۉتی قَینتدی مَ 

 نَی اېرور هر اَیری توشگن یار گه یار

 سی ییرتیب تېشارپرده میزنی پرده

 نَی کبی بیر زهر و تریاق کۉردی کیم؟

 دی کیم؟نَی کبی دمساز و مشتاق کۉر

 یگهیلهأقانلی یۉل دن نَی حکایت 

 یگهیلهأنی روایت قیس عشقی

 هوشگه هوشسیزدېک کیشی محرم اېمس

 هم قوالقدېک تیلگه هېچ همدم اېمس

 رونوقیغومیزده کونلر اۉلدی کېچق  

 کونلر اویغون بۉلدی دردلرگه بوتون

 باک یۉق ،کونلر اۉتسه، دې: اۉتیب کېت

 که سېندېک پاک یۉق ،سېن فقط قالگیل

 ی، تۉیمس بلیقتۉیسه کیشار دن سوو

 سیزگه، بو انیقکېچ اۉتر کون رۉزی

 بیاللمس هېچ خام بیر پیشیق حالین

 کدور، والسالمکېره یشسۉزنی قیسقرت

۞ 

 من ذره و، خورشید لقایی تو مرا

 راتو مبیمار غمم، عین دوایی 

 مپر  بال و پر اندر پی تو میبی

 من کاه شدم، چو کهربایی تو مرا

 ترجمه:

 مېن ذره من و سېن اېسه، خورشیدلقا  

 مېن غم کسلی، سېن اېسه دردیم گه دوا



 من هردایمسیز اوچهآرتینگده قنات

 مېن َمیده سامان، سېن کهربا سن گۉیا

 

 موالنا:

 این بانگ خوش از جانب کیوان منست

 ن بوی خوش از گلشن و بستان منستای

 آن چیز که بر دل و بر جان منست

 رود او کجا رود آن منستتا می

 ترجمه:

 دی کیوانیم دندلکش بو نوا ینگره

 بو عطر اېَسر گلشن و بستانیم دن

 هر یېرگه که کېتسه او مېنینگ دور، هرگز

 گیم، خیال لریم، جانیم دنکېتمس یوره

 

 موالنا:

 بیگانه شده است ،بودجانی که حریف 

 دیوانه شده است ،عقلی که طبیب بود

 میران همه گنجها به ویرانه نهند

 ویرانۀ ما ز گنج ویرانه شده است

 ترجمه:

 جان اېردی حریف، بۉلدی بېگانه بوگون

 ۉلدی دېوانه بوگونعقل اېردی طبیب، ب

 لرهی شالرنی کۉمگهویرانه ده گنج

 بوگوندی ویرانه نی ویرانه گنج اَیله

 

 موالنا:

 آن کس که ترا شناخت جانرا چه کند

 فرزند و عیال و خانمان را چه کند

 دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی

 دیوانۀ تو هر دو جهان را چه کند

 ترجمه:

 ا ول کیم تانیدی سېنی، بو جاننی نې قیلر

 فرزند و عیال و خانداننی نې قیلر 

 سندېوانه قیلیب، ایک ی جهاننی بېره

 نگ بو جهان و ا ول جهاننی نې قیلرهتېلب

 

 موالنا:

 گذردبیدار شو ای دل که جهان می

 گذردوین مایۀ عمر رایگان می

 در منزل تن مخسب و غافل منشین



 گذردکز منزل عمر کاروان می

 ترجمه:

 گیم مېنینگ، جهان اۉتماقدهاویغان یوره

 عمر حاصلی مفت و رایگان اۉتماقده

 غافل بۉلمه مه،تن منزلیده اوخله

 عمرینگ اوییدن بو کاروان اۉتماقده

 

 موالنا:

 بر هر جاییکه سر نهم مسجود اوست

 بر شش جهت و برون ز شش معبود اوست

 باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد

 این جمله بهانه و همه مقصود اوست

 ترجمه:

 ده، مسجود ا ول دوری سجدههر یېرده بۉله

 ل دورهر آلتی جهت اوستیده معبود ا و

 باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد

 بهانه، برچه مقصود ا ول دور جملهبو 

 

 ظهیرالدین محمد بابر: 

 ماه، شام وصل تو صبح سعادت است یا

 شام فرقت است یتو ول ییروز جدا

 جانم بكن جراحت و راحت رسان به دل

 از تو به جاِن خسته جراحت چو راحت است

 شیون خوبه رخ الله گ یكه مانده ا یخال

 دالن تو آن داغ حسرت استیبر جان ب

 د كام دلیریاز كام جام باده بگ

 اكنون كه وقت باده و هنگام عشرت است

 ار خون تو زنهار دم مزنیخت یگر ر

 مت استین دم غنیخوش باش بابرا كه هم

 ترجمه:

 نېلگامیم، صبح سعادت بییآ ېنگ، ایشام وصل

 نېاملگیكن شام محنت بېل یالرنق كونیلیریأ

 لیالگیأم جراحت یجان ،بیرېنگلومه راحت بكۉ

 نېلگامیرسا، جانغه راحت بېن ایندېگر جراحت س

 نې، مینینگغان اوشال خالینگا قۉیك رخسارېالله د

 نېلگامیغه داغ حسرت بیدل الر جانېبارچه ب

 ز،یالنگیأكام دل حاصل  نیكام جام باده د

 نېلگامی، هنگام عشرت بیوقت مَ  یم بو دم نیك

 ل،یگابابرا، دم اورم ینگنیكسا قانار اگر تۉی

 ن.ېلگامیمت بیغن ینالرم بو دمیل كیلگشاد بۉ



 

 بابر:

 الله را داغ از آن دم که به دل حاصل بود

 داغ عشق تو مرا الله صفت در دل بود

 عمر من رفت و مرا فرقت او ساخت هـالک

 چه کنم؟ عمر من دلشده مستعجل بود

 آسان کردی رخ نمودی و به من مردنم

 ورنه در فرقت تو زیستنم مشکل بود

 بابر از عقل فرو مانده، چه تشویش کنی؟

 اې خوش آندم که ز می بیخود و الیعقل بود

 ترجمه:

 یدېدا چو اول داغ وفا حاصل ایالله قلب

 اېدی م منزلیته دلېك داغ محبتالله د

 هالك یلدیق ینېم یم و هجرانیاول عمر یتدېك

 اېدی سقه و مستعجلیقدر قم شو ی، عمریتاېن

 نگیتتېم آسان ایلماغنگ اۉینېم یوز نیب یرساتكۉ

 اېدی مشكل یقسه بسۉیم یششهینگدا یفرقت

 دور؟ ېش نیونگا تشومب تور، ین بابر آزیدیعقل

 اېدی عقلیال یب باده نیچیخوش اول دم كه ا ېا

 

 بابر:

 دوست  یقاصد به من آورد سالمت، ا

 دوست یخوشحال شدم ز ذكر نامت، ا

 سالم باشد اندر عالم، تا نامِ 

 دوست یو هم سالمت، ا یباش ینام

 ترجمه:

 ستې دۉنگ، ایسالم یلتوردېنگا كېقاصد م

 اې دۉست نگ،یخوش كالم یم نیدل یلدیخوش ق

 ونلستا بار، اۉ یعالم دا سالم نام

 اې دۉست نگ،ینام یخشیو شهره  ،نگ ساغیجسم

 

 :بابر

 تان عجم و هم عرب اسینام تو م

 تو در دل محزون طرب است ه  وز نام

 ،یهركس ز معما بدر آرد نام

 نام از تو برآورد معما، عجب است

 ترجمه:

 لور برچه عجم، برچه عربیب ینگنینام

 طربېرادور قیغولی کۉنگولگه نگ بینام

 ك،ېن، لیقارور نام معما دیم چیهرك



  قارور نام معما، بو عجب.ین چیندېس

 


