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آیدین گله جک نامینه و اوغورلو 
ن ایشیقلی صاباحالری نامینه یولوموزو

دایما وار اوالجاییق.دیلیمیزی و 
مدنیتیمیزی قورویاراق باشقاالریال یاناشی 

 هر زامان باشی اوجا اوالجاغیق.
 

دونیا کئچید دئورینی یاشاییر. بوتون 
قورالالرا رعایت ائدرک انشاهلل بو 
چتینلیکلری ده آتالتمیش اوالجاغیق. هر 

جه یی  زامان مثبت دوشونرک گله
آرخامیزدا یوک کیمی یوخ بلکه بیر 

 اوغور کیمی داشیاجاییق.
دوزدور بحران وار اونوال یاناشی یاشام 

مجادله سی ده وار .اینامیمیزی و 

اومیدیمیزی ایتیرمه دن داهادا گوزل و 

عدالتلی دونیا نامینه آکتیو و چالیشقان 

 اولمالییق.

بهارمیز قیش اولسادا یئنه ده 

ان توتن توستو وار اوجاقالریمیزد

 اولماغیمیزین نشانه سی دیر.

بوتون خالقیما هللا دان جان ساغلیغی و بول 

روزی برکت تمنی ائدیرم. گلین بیر 

بیریمیز هایان اواالق و بو ویروسون 

تورتدیی چتینلیکلره غالب گلک. 

تیر  12گوروشمک دیله ییله. باکی شهری

 10و 2020ژوئییه  2یعنی  1399

 1441ذوالقعده 

و مطبوعات  19کوید =

 سورونالری

 مدیر مسئول:دکتر حسین شرقی دره جک

SORUMLU MÜDİR: Dr.HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK 

 

 اولو تانرینین آدیال

و  دیلداشالریم؛یرلی سویداشالریمدد

وطنداشالریم هامیا معلوم حالدیر کی ؛ 

دونیامیز و چاغیمیز خسته له نیبدیر. او 

اوزدن ده بوتون ایشلر کیمی مطبوعات  

دیر ایشی ده چوخ لنگ گئدیر.اوچ آی

خدااآفرین درگیسی معلوم سبب لردن 

دوالیی نشر ائدیلمیر. الکن بو او دئمک 

دئییل کی بیز شخصا بونو دایاندیرمیشیق. 

منیم اولکه یه گله بیلمه مه ییم ونشرین 

مادی سورونالری باعث اولموشدور کی 

سیز دیرلی اوخوجوالریمیزدان اوزاق 

 دوشک.

 کیقیت و مضمون باخیمیندان اورکآنجاق 

آچان دا اولماسا یئنه ده سیزینله اولماغین 

یولونو تاپیب و بیر داها گوروشه 

بیلدیک.انشاهلل داها اوزون زامانالر برابر 

 اوالجاغیق.

اوچ آی آرانین بیزی آییرماغا گوجو یتمه یجک 

اونا گوره کی یوزلرله اینسان من دن طلب 

ائدیردی کی ؛ بیرداها دخدافرین درگیسینی نشر 

وتون اوره یی یانانالرا و مطبوعتیمیزین ائدیم. ب

 قیدینه قاالنالرا درین تشککورومو بیلدیریرم.
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 لیسبحان طالب دکتر 

شناس ی روابط ایران و جمهوری آسیب

 آذربایجان
  

عواملی که توسعۀ روابط بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان را 
ها به جهت فزونی جمعیت در  ایجانیاند از: برتری آذرب بخشد عبارت ضرورت می

بین ملل قفقاز و نقش مهم این مسئله در روابط متقابل؛ برخورداری جمهوری 
آذربایجان از موقعیت ژئوپولیتیکی مناسب، عبور راه قفقاز از جمهوری 

آذربایجان؛ افزایش تأثیر اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان؛ برخورداری 
ع غنی و نقش منابع اقتصادی در همگرایی و نزدیکی جمهوری آذربایجان از مناب
 .ملل و کشورها به یکدیگر

 
 مقدمه 

 

گیری  ی شوروی، برای پرکردن خالء ایجادشده در قفقاز جنوبی، پی ایران بعد از فروپاش

یافته در منطقه را شروع کرد. تصادفی نیست که تهران به دفعات تالش  فرایندهای سازمان

گری کند. البته این تالش  وفصل مناقشات موجود میانجی جنوبی برای حل کرد تا در قفقاز

رو شد. با این حال ایران حوادث  های بزرگ با شکست روبه ایران در نتیجۀ مقاومت دولت

داده در جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را با دقت زیر نظر دارد و به قفقاز  خ ر

کند که در آن منافع ملی دارد. همچنین ایران به کریدور  میای نگاه  عنوان منطقه جنوبی به

کند نیز عالقه و حساسیت خاصی نشان  ونقل که غرب و شرق را به هم متصل می حمل

 .هدیدم

عواملی که توسعۀ روابط بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان را ضرورت 

فزونی جمعیت در بین ملل قفقاز و  ها به جهت اند از: برتری آذربایجانی بخشد عبارت می

نقش مهم این مسئله در روابط متقابل؛ برخورداری جمهوری آذربایجان از موقعیت 

ژئوپولیتیکی مناسب، عبور راه قفقاز از جمهوری آذربایجان؛ افزایش تأثیر اقتصادی و 

ع سیاسی جمهوری آذربایجان؛ برخورداری جمهوری آذربایجان از منابع غنی و نقش مناب

 .اقتصادی در همگرایی و نزدیکی ملل و کشورها به یکدیگر

 ایران و جمهوری آذربایجان: روابط سیاسی و دیپلماتیک و دورنمای آن

http://www.iras.ir/images/docs/000003/n00003590-t.jpg
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از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توسعۀ روابط دوستانه با کشورهای 

ها از لحاظ  آنهمسایه و نزدیک در خاورمیانه و شرق، از جمله با کشورهایی است که با 

هایی دارد. از این نظر در سیاست خارجی جمهوری  ژئوپولیتیکی، دینی و قومی اشتراک

آذربایجان، توسعۀ روابط اقتصادی، فرهنگی و... با جمهوری اسالمی ایران از جایگاه 

ای برخوردار است. اشتراکات زبانی و دینی، تشابهات در آداب و رسوم ملل دو کشور  ویژه

ها در ایران برای توسعۀ روابط بین ایران و  ویژه حضور آذربایجانی های قدیم، به از زمان

 .ای را ایجاد کرده است جمهوری آذربایجان انگیزه و شرایط ویژه

کشور، با هدف تأمین امنیت و  15جمهوری اسالمی ایران با داشتن مرزهای مشترک با  

عال دارد. لذا جمهوری اسالمی پذیر و ف موقعیت راهبردی خود سیاست خارجی انعطاف

کند تا نسبت به کشورهای همسایه از سیاست دوستانه براساس اصول  ایران تالش می

مبتنی بر حسن همجواری برخوردار باشد و با کشورهای منطقه و جهان نیز روابط دوجانبۀ 

ه خود را توسعه بخشد. در این زمینه نقش جمهوری آذربایجان حائز اهمیت است. تهران ک

ای دارد، به هنگام تعیین دورنمای سیاست خارجی مورد  در قفقاز جنوبی منافع گسترده

ترین کشور قفقاز جنوبی اهمیت  عنوان بزرگ نظر خود، بر روابط با جمهوری آذربایجان به

کند که بدون همکاری و برقراری روابط مفید و متقابل با باکو  هد. تهران درک مییدم

حال، جمهوری  آمیزی را در قفقاز جنوبی اعمال کرد. درعین تتوان سیاست موفقی نمی

المللی در تالش برای صلح در  جستن از موقعیت خود مطابق موازین بین آذربایجان با بهره

کند و در حد لزوم دست به اقدامات عملی و  ها اکتفا نمی منطقه فقط به صدور بیانیه

هوری اسالمی ایران، روابط متوازنی ویژه جم زند و نسبت به همسایگان، به سیاسی می

 .را دنبال کرده است

روابط جمهوری آذربایجان و ایران قدمت طوالنی دارد. جمهوری آذربایجان معاصر از دورۀ  

( با ایران روابط سیاسی برقرار کرد. 1920تا  1918های  جمهوری خلق آذربایجان )سال

شورهای مستقل و همسایه، برقراری اصول و ضرورت برقراری روابط دوستانۀ متقابل با ک

بخشد. برای  روابط عادی با همسایۀ جنوبی جمهوری آذربایجان یعنی ایران را ضرورت می

با اعزام  1919بار روابط دیپلماتیک بین جمهوری خلق آذربایجان با ایران در سال  نخستین

شد. در مذاکرات  ریزی العاده به رهبری اسماعیل خان زیادخانلی به تهران پایه هیئت فوق

بین اسماعیل خان زیادخانلی و وزیر امور خارجۀ ایران در تهران برخی توافقات حاصل و در 

السلطنه، رئیس امور روسیۀ وزارت  خان زیادخانلی و معتصم بین اسماعیل 1919ژوئن  4

ای به امضا رسید. در این قرارداد، دربارۀ شناسایی  ماده 14امور خارجۀ ایران قرارداد 

استقالل جمهوری آذربایجان، همچنین حل فوری مسائل تجاری بین دو کشور، مرزهای 

طور موقت حفظ حقوق شهروندان دو کشور مذاکره شد. اما تمامی این  مشترک و به

داده و کودتاها  مذاکرات هم در ایران و هم در جمهوری خلق آذربایجان در نتیجۀ حوادث رخ

 .نتیجه ماند بی

کردند تا با  های شوروی تالش می شی نظام شوروی، برخی جمهوریدر آستانۀ فروپا

کشورهای خارجی روابط دوجانبۀ خود را گسترش دهند. الزم به یادآوری است که ایران 

گری داشت و جمهوری آذربایجان در اتحاد  حتی در دورۀ شوروی نیز در باکو کنسول

وط شوروی باعث شد روابط جماهیر شوروی نیز تا حدودی با ایران روابطی داشت. سق

جمهوری آذربایجان و ایران گسترش یابد. جمهوری آذربایجان سندی را دربارۀ استقالل 

به تصویب رساند و به موجب آن استقالل خود را به جهانیان  1991اکتبر  18کشور در 

دسامبر  25اعالم کرد. جمهوری اسالمی ایران نیز استقالل جمهوری آذربایجان را در 

 .برقرار شد 1992مارس  12به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک بین دو کشور در  1991

شدۀ جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی ایران، در  تعیین زاده، سفیر تازه نصیب نصیب 
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میالدی وارد تهران شد که همراه او در هیئتی دیپلماتیک، دکتر حسن  1992دسامبر  8

عنوان دبیر دوم نیز حضور داشتند.  زاده به دکتر صمد بایرام عنوان مشاور و علی بیگلی به

  اکبر والیتی، وزیر امور زاده استوارنامۀ خود را به علی نصیب
از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توسعۀ روابط دوستانه با کشورهای همسایه و نزدیک در 

هایی  ها از لحاظ ژئوپولیتیکی، دینی و قومی اشتراک نخاورمیانه و شرق، از جمله با کشورهایی است که با آ

 دارد

 1992دسامبر  13میالدی و یک روز بعد، یعنی در  1992دسامبر  12وقت خارجۀ ایران در 

جمهور وقت ایران، تقدیم  میالدی، نیز استوارنامۀ خود را به هاشمی رفسنجانی، رئیس

یران، ابراز داشت که برقراری روابط جمهور ا کرد. در این دیدار هاشمی رفسنجانی، رئیس

میالدی، باعث بسط و  1992مارس  12دیپلماتیک بین ایران و جمهوری آذربایجان در

 .گسترش همکاری بین دو کشور شده است

در نتیجۀ این تحوالت، روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور گسترش یافت و به سطح 

میالدی افتتاح شده بود، از  1969در سال  گری ایران در باکو که سفارت رسید. کنسول

عنوان سفارت جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان شناخته شد  به 1992مارس 

میالدی نیز سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی ایران  1992دسامبر  12و از 

ر نخجوان )از گری ایران در جمهوری خودمختا شروع به فعالیت کرد. متعاقب آن، سرکنسول

گری جمهوری آذربایجان  (، سرکنسول1993(، رایزنی ایران در باکو )از سال 1992دسامبر 

اف، سفیر  ( شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر بنیاد حسین2004اکتبر  20در تبریز )از

 .جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی ایران، است

ژانویۀ  26تا  24هور آذربایجان، به ایران در جم اف، رئیس در مجموع، سفرهای الهام علی 

 23، 2014نوامبر  13و  12، 2009مارس  10، 2007، اکتبر 2007اوت  22و  21، 2005

 7تا  5و سفرهای رؤسای جمهور ایران، سیدمحمد خاتمی در  2017، مارس 2016فوریه 

، 2010نوامبر  17، 2007نوامبر  22و  21، 2006می  7تا  5نژاد  ، محمود احمدی2004اوت 

میالدی، گویای سطح  2016و اوت   2014، حسن روحانی در نوامبر 2012اکتبر  16و  15

باالی مناسبات دو کشور است. در این سفرها، اسناد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

جمهور آذربایجان  اف، رئیس مختلفی به امضا رسید که اهمیت بسیاری دارند. الهام علی

میالدی ضمن اشاره به اهمیتی که جمهوری  2016به ایران در فوریۀ در سفر رسمی خود 

  :آذربایجان به همکاری دوجانبه قائل است، اظهار داشت

ها علیه ایران به شما و  شدن تحریم برداشته کنم و به دلیل ازمیان از فرصت استفاده می»

ان همیشه مخالف نمایم. جمهوری آذربایج تمام مردم ایران از صمیم قلب تبریک عرض می

ها است و از هر فرصتی استفاده کرده است تا این خواست خود را بیان نماید.  این تحریم

 .«توان سطح روابط دو کشور را ارزیابی کرد به عقیدۀ ما بهتر از این نمی

جمهور  جمهور ایران، نیز ضمن اشاره به اهمیت سفر رئیس حسن روحانی، رئیس 

 :های گروهی اظهار داشت سانهآذربایجان در مصاحبه با ر

جانبه را هم مورد مذاکره قرار دادیم. روابط  ما امروز همراه با روابط دوجانبه، روابط سه» 

روسیه، ایران  آذربایجان آذربایجان، ایران ترکمنستان اند: روابط بین ایران جانبۀ ما عبارت سه

 .«ترکیه ذربایجان آ ن گرجستان و ایرا آذربایجان

ه نگارنده، سفرهای متقابل سران دو کشور در واقع کمک تهران و باکو به از دیدگا

ای و ایجاد صلح در منطقه است و در گسترش روابط دو کشور نیز  های منطقه همکاری

که هنگام این سفرها، توسعۀ روابط دو کشور مورد  ویژه آن نقش مهمی ایفا کرده است؛ به

ها تدابیر الزم  نع شناسایی شده و برای رفع آنبازبینی قرار گرفته است، مشکالت و موا
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شود که در مجموع زمینۀ مناسبی را برای توسعۀ روابط دوستانه دو  در نظر گرفته می

 .ازدسیهای مختلف فراهم م نامه کشور و انعقاد توافق

 

 روابط بین پارلمانی 

دیدارها و  روابط بین پارلمانی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران در قالب

های نمایندگان در سطوح مختلف  مذاکرات بین رؤسای مجلس دو کشور و سفرهای هیئت

های مختلف، ایجاد اعتماد و تفاهم  منجر به توسعه و گرمی روابط دو کشور در بخش

های دوستی پارلمانی، انعقاد  متقابل و نزدیکی منافع دو کشور شده است. تشکیل گروه

و نیز تبادل افکار از آثار و نتایج روابط بین پارلمانی میان ایران و قراردادها و تصویب آن 

های قانونگذاری دو  رود که به موازات گسترش روابط بخش جمهوری آذربایجان به شمار می

 .ها نیز تأثیر مثبت داشته است کشور بر توسعۀ روابط در سایر بخش

نمایندگان مجلس جمهوری  نخستین اقدام در جهت توسعۀ روابط پارلمانی، سفر هئیت

آذربایجان به رهبری زیاد صمدزاده، معاون اول شورای عالی جمهوری آذربایجان، به ایران 

میالدی بود. هدف اصلی این سفر، شناسایی استقالل جمهوری  1991در دسامبر سال 

 آذربایجان از سوی دولت ایران بود. هئیت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان با مهدی

میالدی دیدار کرد و موفق شد  1991دسامبر  9کروبی، رئیس مجلس وقت ایران، در 

موافقت ایران را کسب کند، برای شناسایی استقالل جمهوری آذربایجان و نیز کسب 

المللی.  ای و بین های منطقه حمایت ایران برای عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان

بایجان هنگام دیدار با مقامات ایرانی، موضع هئیت نمایندگی پارلمانی جمهوری آذر

دوستی و صمیمی خود را ابراز کردند و برقراری روابط بین دو کشور را پیشنهاد کردند. در 

دسامبر  25نتیجۀ این دیدارها و مذاکرات، دولت ایران، استقالل جمهوری آذربایجان را در 

 .میالدی به رسمیت شناخت 1991

ت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان به دعوت ایران برای شرکت در ادامۀ این روند، هئی

به تهران سفر کردند. سلطان  1994در پانزدهمین سالگرد انقالب اسالمی ایران در فوریۀ 

محمداف، رئیس هئیت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان با حسن روحانی، معاون 

در   وگو کرد. یت این کشور دیدار و گفتوقت رئیس مجلس ایران و دبیر شورای عالی امن

این دیدار، حسن روحانی اظهار داشت که اگرچه ایران روابط عادی با ارمنستان دارد، اما 

آمیز  کند. تهران طرفدار حل مسالمت ها را محکوم می مخالف تغییر مرزها است و تجاوز آن

د خواهد کرد. بنابراین در باغ کوهستانی بوده و همیشه بر این موضع خود تأکی مناقشۀ قره

روند تنظیم و توسعۀ روابط بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران و تسریع 

روابط دیپلماتیک بین دو کشور، مجلس ملی آذربایجان نقش مهمی بازی کرده است. 

های مجلس ملی آذربایجان دربارۀ روابط دوجانبه با ایران و اقدامات عملی آن به  مصوبه

 .نی گویای این امر استروش

در ادامۀ روابط پارلمانی دو کشور، هئیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران به 

رهبری سیدرضا اکرمی، عضو هئیت رئیسۀ مجلس شورای اسالمی و کمیسیون 

به جمهوری آذربایجان سفر کرد. سیدرضا  1996نوامبر  28تا  26سیاست خارجی ایران از 

جمهور وقت جمهوری آذربایجان، به حضور پذیرفته  اف، رئیس علیاکرمی از سوی حیدر 

شد؛ او ضمن اعالم رضایت خود از ایجاد گروه دوستی بین جمهوری آذربایجان و ایران در 

  مجلس
های دوستی پارلمانی، انعقاد قراردادها و تصویب آن و نیز تبادل افکار از آثار و نتایج روابط بین  تشکیل گروه

های  رود که به موازات گسترش روابط بخش ان ایران و جمهوری آذربایجان به شمار میپارلمانی می

 ها نیز تأثیر مثبت داشته است قانونگذاری دو کشور بر توسعۀ روابط در سایر بخش
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زودی در مجلس شورای اسالمی ایران نیز چنین فعالیتی  ملی آذربایجان، تأکید کرد که به

عنوان نخستین سفر هیئت پارلمانی ایران به جمهوری  ز بهشروع خواهد شد و این سفر نی

آذربایجان طبق مصوبۀ مجلس شورای اسالمی عملی شد. متعاقب این سفر، در مجلس 

میالدی تصمیم گرفته شد تا جهت افزایش  1996نوامبر  22ملی جمهوری آذربایجان در 

شود. شمار اعضای گروه  های دو کشور، گروه کاری تشکیل وری در روابط بین پارلمان بهره

 .نفر افزایش یافت 10نفر به  6کاری نیز از 

در مجموع، سفرهای رؤسای پارلمان جمهوری آذربایجان در توسعۀ روابط دو کشور اهمیت 

 17تا  15و در  1998دسامبر  28و  27بسیاری داشته است: سفرهای علی عسگراف در 

 5و  4میالدی،  2010فوریه  22تا  20 و نیز سفرهای اوکتای اسدف در تاریخ 1999ژوئن 

و متقابالً سفرهای رؤسای مجلس شورای  2014فوریه  19و  14میالدی  2013اوت 

ژوئیه  2ژوئن تا  30نوامبر و در  25تا  23اسالمی ایران شامل غالمعلی حداد عادل در 

مشترک سفر علی الریجانی. به باور نگارنده، در توسعۀ روابط دوجانبه، کمیسیون  2011

بین دو کشور نیز نقش مهمی بازی کرده است و در توسعۀ روابط تجاری و اقتصادی ایران 

فردی دارد. لذا ادامۀ فعالیت این کمیسیون بسیار  به و جمهوری آذربایجان نقش منحصر

ضروری است. در عین حال، افزایش فعالیت گروه کاری در زمینۀ علوم، آموزش و 

ات نیز به توسعۀ روابط بین پارلمانی دو کشور کمک سازماندهی میزگردها و جلس

 .شایانی خواهد کرد

  

 باغ کوهستانیموضع ایران در مناقشۀ قره

های قفقاز  میالدی، جمهوری 1991بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 

مشی سیاست خارجی مستقل خود را مشخص کردند. از این مقطع بود که  جنوبی خط

رجی ایران در منطقه در راستای منافع راهبردی مورد نظر خود فعال شد. سیاست خا

باوجوداین، روسیه نیز خود را وارث ویژۀ شوروی اعالم کرد و بر منافع ملی خود در قفقاز 

جنوبی تأکید کرد. روسیه تالش کرد با ایجاد و تحمیل مناقشات مصنوعی بر کشورهای 

ل فشار علیه کشورهای منطقه، نفوذ خود را در قفقاز عنوان عام منطقه و استفاده از آن به

جنوبی گسترش دهد. مسکو جهت افزایش نفوذ خود بر جمهوری آذربایجان مناقشۀ 

باغ کوهستانی را ایجاد کرد و آن را تشدید کرد. در جنگ ارمنستان علیه جمهوری  قره

 .آذربایجان، ارتش روسیه نیز شرکت داشته است

گیری  ی سیاسی و نظامی موجود در قفقاز جنوبی را با دقت پیرهبری ایران فرایندها

جمهور وقت ایران، مذاکرات صلح بین  گری هاشمی رفسنجانی، رئیس کرد. با میانجی می

جمهور وقت  یعقوب محمداف، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان و لئون ترپتروسیان، رئیس

گری با  أسفانه این میانجیمیالدی در تهران آغاز شد. مت 1992می  7ارمنستان در 

رو شد. به طوری که هنگام تداوم این مذاکرات، ارمنستان دو شهر شوشا و  شکست روبه

 .میالدی به تصرف درآورد 1992الچین را به ترتیب در روزهای نهم و نوزدهم ماه می 

جمهوری اسالمی ایران به دفعات، حملۀ ارمنستان به اراضی جمهوری آذربایجان را 

حال،  کرد و همیشه بر رفع دشمنی طرفین علیه یکدیگر تأکید کرده است. درعینمحکوم 

ایران به آوارگان جنگی که در نتیجۀ حمالت ارامنه از سرزمین خود آواره شده بودند، 

وستانه ارائه داد و هنگام اشغال مناطق قبادلی و زنگالن از سوی ندهای انسا کمک

اکنان آذربایجانی را از مرگ نجات داد. ایران در نیروهای مسلح ارمنستان، بسیاری از س

ارائۀ خدمات و فرستادن کاالهای ضروری به جمهوری خودمختار نخجوان که در نتیجۀ 

سیاست ارمنستان در محاصرۀ اقتصادی قرار گرفته بودند و نیز در کاهش فشار بر 

   .های این منطقه نیز نقش مهمی را ایفا کرد آذربایجانی
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اف به  ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، هنگام سفر رسمی حیدر علی منههللا خا آیت

مردم جمهوری آذربایجان در »میالدی اظهار داشتند که  1994ژوئیه  2ژوئن تا  29ایران در 

اند و در این جنگ دولت ارمنستان مقصر است و  معرض تجاوز نظامی ارمنستان قرار گرفته

سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال جمهوری «. این کشور یک کشور تجاوزگر است

آذربایجان دوستانه بوده است و آذربایجان نیز آن را بسیار عالی ارزیابی کرده است. 

وستانۀ جمهوری اسالمی ایران به ندهای انسا اف در مورد کمک اظهارات حیدر علی

 :جمهوری آذربایجان شایان توجه است

حق جمهوری آذربایجان حمایت به عمل آورده و ایران در روزهای سخت از موضع بر »

های  اقدامات عملی زیادی را انجام داده است: حمایت از جمهوری آذربایجان در سازمان

عنوان کشور تجاوزگر و درخواست خروج نیروهای  المللی، شناختن ارمنستان به بین

ای وام؛ تأمین برق باغ کوهستانی؛ اعط گری در قره باغ؛ پیشنهاد میانجی ارمنستان از قره

و مایحتاج مردم نخجوان در زمان جنگ؛ کمک برای رهایی مردم مناطق اشغالی در زمان 

 .«ها آن  هزار آوارۀ جنگی و تأمین مایحتاج 100ها حمایت از  جنگ و سال

 المللیای و بینهای منطقههمکاری در چارچوب سازمان

 

ر چارچوب سازمان همکاری اقتصادی )اکو( روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان د

میالدی،  1992فوریه  16نیز شکل گرفته است. در اجالس سازمان اکو در تهران در 

جمهوری آذربایجان به عضویت این سازمان پذیرفته شد. در اجالس شورای وزیران امور 

جۀ وقت اف، وزیر امور خار میالدی نیز حسن حسن 1994خارجۀ اکو در تهران در ژانویۀ 

جمهوری آذربایجان، از اعضای اکو درخواست کرد تا جهت حمایت از موضع بر حق جمهوری 

های سیاسی و اقتصادی علیه ارمنستان اعمال شود. در اجالس  آذربایجان، تحریم

میالدی برگزار شد نیز  1997سازمان همکاری اسالمی در تهران که در دسامبر 

ستان و حمایت از موضع جمهوری آذربایجان صادر شد هایی مبنی بر محکومیت ارمن بیانیه

 .رفت که موفقیت سیاسی و دیپلماتیک مهمی برای جمهوری آذربایجان به شمار می

 

 ونقل و ارتباطاتهمکاری در زمینۀ حمل 

ای برخوردار است.  روابط اقتصادی در همکاری جمهوری آذربایجان و ایران از جایگاه ویژه

تواند محرک توسعۀ روابط  مناسب از عواملی است که میوجود خطوط ارتباطاتی 

فنی و تجاری بین دو کشور باشد. ایران متناسب با موقعیت جغرافیایی خود با  اقتصادی

ونقل، روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان دارد. در حال  گیری از تمام امکانات حمل بهره

نوشهر،  -انزلی و باکو -دریایی مانند باکو ونقل حاضر جمهوری آذربایجان با ایران از راه حمل

تهران، راه -تبریز -آهن باکو تهران و خط -تبریز -جلفا  -آهن نخجوان خطوط ریلی، مانند راه

ایران، روابط اقتصادی خود را با ایران توسعه بخشیده است. برای -آستارا  -زمینی باکو

آسیا نیز الزم هست تا هر دو کشور  -قفقاز  -احیای جادۀ ابریشم و فعالیت بزرگراه اروپا

المللی برسانند. با  های زمینی خود را به سطح استانداردهای بین آهن و راه وضعیت راه

انجام تدابیر یادشده، این مسیرهای ارتباطی برای مدت زمان طوالنی قادر به ترانزیت 

  کاالها خواهند بود. همچنین، بین ایران و جمهوری آذربایجان،
ها به لحاظ موقعیت جهانی این کشور بسیار  عنوان پل ارتباطی بین قاره نقش جمهوری آذربایجان بهدورنمای 

 ضروری و مهم است

تبریز نیز فعال است. افتتاح خطوط پرواز باکو به مشهد و تبریز   -تهران-خطوط هوایی باکو

 .وآمد مردم دو کشور تأثیر مثبتی دارد نیز بر رفت
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ای قائل است. دولت  آستارا اهمیت ویژه -ی پل مرزی بین آستاراجمهوری آذربایجان برا 

میلیون دالر، مسئولیت بازسازی بخش  120ایران با اعطای وام دارای تخفیف به مبلغ 

قزوین نیز  -آهن آستارا آستارا را برعهده گرفت. برای احداث راه -آستارا و جادۀ باکو  سالیان

ا صورت داده است. در نتیجۀ این تحوالت، جمهوری دولت آذربایجان با ایران مذاکراتی ر

 .آهن ارتباط متصل خواهد شد خودمختار نخجوان با ایران و ترکیه از طریق خط

جنوب پیوست. -  ونقل شمال میالدی به کریدور حمل 2005جمهوری آذربایجان در سال 

ایی، روسیه، جنوب با هدف برقراری ارتباط بین کشورهای اروپ- ونقل شمال کریدور حمل

آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز با خلیج فارس و هندوستان و نیز برای تسریع روابط تجاری 

-ونقل ریلی در اروپا حوزۀ خزر با بنادر دریای سیاه ایجاد شده است. این کریدور زمینۀ حمل

ازد که این امر موجب کسب درآمد کشورهای واقع سیخاورمیانه را فراهم م -آسیای جنوبی

آهنی که با  شود. در همین راستا، خط راه ونقل داخلی و ترانزیت می این مناطق از حملدر 

آهن ایران  گرگان )آکایال( به راه -گذر از بوالشاک قزاقستان به ترکمنستان و از طریق اترک

برداری قرار گرفت. همچنین، مسیر  میالدی مورد بهره 2014شود، در دسامبر  متصل می

آستارا  -سامور -مخاچ قلعه )روسیه( -جنوب آستاراخان -ونقل شمال غربی کریدور حمل

قزوین )ایران( نیز از لحاظ اهداف راهبردی و مقاصد آن یکی از  –رشت  -آستارا -)آذربایجان(

ونقل ریلی نسبت به مسیر  های ترانزیتی است. این مسیر غربی حمل ترین گزینه مناسب

تر بیش از یازده سال است  راتب کممجود هزینۀ بهای بسیاری دارد، اما با و شرقی مزیت

شدن مسیر  که در حال احداث است و به پایان نرسیده است. در حالی که با عملیاتی

تر  درصد ارزان 15تا  10ونقل، ترانزیت بار از جنوب شرقی آسیا به اروپا  غربی کریدور حمل

کیلومتری مسافت  800خواهد شد. حمل بارها از طریق کانال سوئز نیز موجب کاهش 

روز کاهش خواهد یافت و بارها از راه  20حال مدت حمل بارها نیز  شود. درعین ترانزیت می

تن بار  15پذیرفته برای حمل  تری به مقصد خواهد رسید. براساس محاسبات انجام مطمئن

 -  دالر خواهد شد. با پیوستن فنالند به کریدور شمال 2500جویی به میزان موجب صرفه

 .جنوب، ظرفیت آن باز هم افزایش خواهد یافت

جنوب که از جمهوری  -المللی شمال  ونقل بین ضرورت تحقق مسیر غربی کریدور حمل 

 201۶جمهور ایران، به باکو در سال  گذرد، در سفر حسن روحانی، رئیس می     آذربایجان

قبل از آن نیز در اف و حسن روحانی دو سال  جمهور، الهام علی میالدی مطرح شد. رئیس

میالدی در باکو در این زمینه بیانیۀ مشترکی صادر کردند. سران دو کشور  201۴نوامبر  12

کنندۀ منافع هر دو طرف و برای  تأمین  جنوب ونقل شمال تأکید کردند که ایجاد کریدور حمل

 کل منطقه مهم است. همچنین ارتباط ایران با دریای سیاه، اروپا و روسیه را میسر

کند. صدور این بیانات در باکو حاوی پیام مهمی بود و نخستین ثمرۀ کوشش جمهوری  می

 .شد جنوب محسوب می- المللی شمال ونقل بین آذربایجان برای ایجاد کریدور حمل

جنوب برای حمل کاال از هندوستان و جنوب شرقی - المللی شمال ونقل بین کریدور حمل 

ن به جمهوری آذربایجان شرایط الزم را فراهم خواهد آورد. آسیا از طریق بندرعباس در ایرا

بینی شده است که  میلیون تن بار پیش 15تا  10در این مسیر ترانزیتی، انتقال ساالنۀ 

جمهوری آذربایجان به واسطۀ آن درآمد بسیاری از محل ترانزیت به دست خواهد آورد. این 

خواهد بود؛ بنابراین مسیر غربی کریدور میلیون دالر  300تا  250مبلغ تقریباً ساالنه 

قلعۀ روسیه و نیز تداوم آن  جنوب با عبور از آستاراخان و مخاچ المللی شمال ونقل بین حمل

آهن ایران از طریق  از سامور تا آستارا در جمهوری آذربایجان و اتصال آن به خط

ردار است. در واقع، قزوین برای جمهوری آذربایجان از اهمیت استراتژیک برخو آستارارشت

جنوب طرحی ژئوپولیتیکی است که موجب تحکیم و  المللی شمال ونقل بین کریدور حمل

تقویت موقعیت جمهوری آذربایجان در منطقۀ قفقاز جنوبی و حوزۀ خزر خواهد شد. ضمن 



~ 10 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

های ارمنستان دربارۀ این طرح را نیز به دنبال خواهد داشت. در  شدن برنامه این که خنثی

ی این کریدور، جمهوری آذربایجان با بازکردن مسیر روسیه به سمت جنوب و راه راستا

ایران به سمت شمال، در تأمین ثبات برای منطقه و جلوگیری از خطرات نقش مهمی را 

  .ایفا خواهد کرد

ها به لحاظ موقعیت  عنوان پل ارتباطی بین قاره دورنمای نقش جمهوری آذربایجان به

یار ضروری و مهم است. این امر در فضای افزایش تدریجی تهدیدات جهانی این کشور بس

آفرینی جمهوری آذربایجان را  و تمایل به درگیری و رقابت در سطح جهانی، زمینۀ نقش

برای ایجاد ثبات فراهم خواهد ساخت؛ بنابراین به موازات منافع اقتصادی، باید موارد 

درستی  درازمدت در نظر گرفته شود و بهمدت و  های میان ریزی یادشده نیز در برنامه

ویژه کریدور  المللی و به ونقل بین ارزیابی شود. باید در نظر گرفت که تحقق کریدور حمل

تواند جمهوری آذربایجان را در فضای ژئوپولیتیکی  جنوب، می المللی شمال ونقل بین حمل

د، یا حداقل تأثیرات ها در منطقه حفظ کن پیچیدۀ ناشی از خطرات رقابت شدید ابرقدرت

منفی آن را کاهش دهد. از این نظر، همانگونه که قبالً اشاره شد، جمهوری آذربایجان باید 

عنوان اهداف راهبردی مد نظر قرار  ونقل در کشور را به شدن کریدورهای حمل عملیاتی

 .دهد و در راستای افزایش نقش مهم خود حداکثر تالش را بکند

  

 اریروابط اقتصادی و تج

وجود شبکۀ حمل و نقل در دو کشور برای توسعۀ روابط جمهوری آذربایجان و ایران و نیز 

تواند در مجموع به  های متنوع تولیدی اهمیت اقتصادی بسیاری دارد که می وجود بخش

 1997تا  1993های  گیری روابط اقتصادی دو کشور کمک شایانی کند. در سال شکل

  تجاری جمهوری آذربایجان میالدی، ایران در بین شرکای
ها به امضا رسیده، اما همان اسناد تحت  برای توسعۀ روابط فرهنگی بین دو کشور یک سری توافق و پروتکل

 صورت کامل اجرا نشده و برخی مفاد نیز اجرا نشده است تأثیر برخی عوامل به

ست. براساس به لحاظ مبادالت تجاری به صورت مداوم در ردیف اول و دوم قرار داشته ا

میالدی نیز ایران جایگاه پنجم مبادالت تجاری با جمهوری آذربایجان و در  1998آمار سال 

نیز جایگاه هفتم را در اختیار خود داشت. ارزش مبادالت تجاری بین جمهوری  1999سال 

میلیون دالر  5/238میالدی بالغ بر  1997آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران در سال 

 8/86میالدی نیز  1998میلیون دالر صادرات(، در سال  7/189لیون دالر واردات و می 8/48)

 1999میلیون دالر صادرات(، در سال  4/44میلیون دالر واردات و  5/42میلیون دالر )

میلیون دالر صادرات( بوده  6/22میلیون دالر واردات و  4/47میلیون دالر ) 70میالدی، 

ترین شاخص واردات مربوط به سال  میالدی، بزرگ 1999تا  1993های  است. در بین سال

میالدی به  1996میلیون دالر بوده است. این رقم در سال  1/242میالدی به میزان  1994

های مختلف مرتبط با صادرات نفتی  میلیون دالر رسید. این تنزل و کاهش در بخش 9/65

 .در قبال واردات انرژی الکتریکی )برق( از ایران بود

میالدی شامل ارزاق،  1999تا  1993های  محصوالت وارداتی از ایران در فاصلۀ سال 

کاالهای خانگی، اتومبیل، انرژی الکتریکی و غیره بوده است. در مقابل صادرات جمهوری 

آذربایجان به ایران نیز عمدتاً نفت و محصوالت نفتی، محصوالت شیمیایی، ضایعات، آهن 

 2000سهم قارۀ آسیا از واردات جمهوری آذربایجان در سال سیاه و غیره بوده است. 

درصد بوده است. در حالی که  2درصد و سهم صادرات به آسیا نیز تنها  6/19میالدی تنها 

هزار دالر بوده  830میلیون و  56همان سال، ارزش کل واردات جمهوری آذربایجان از ایران 

بوده است.  هزار دالر  83میلیون و  26یز و ارزش محصوالتی که به آن کشور صادر کرده ن

صدور متقابل هر نوع محصوالت   های باوجوداین، جمهوری آذربایجان دارای امکانات و راه
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درصد از واردات جمهوری آذربایجان از  9/22میالدی  2000صنعتی به ایران است. در سال 

درصد  9/13ایی، درصد محصوالت غذ 17.3درصد سوخت،  9/21ایران مصالح ساختمانی، 

مانده نیز مربوط به مواد شیمیایی،  درصد باقی 24محصوالت کشاورزی بوده است. 

سازی، متالورژی، محصوالت چوبی و جنگلی، لوازم الکترونیکی، تجهیزات پزشکی  ماشین

درصد از کل محصوالت صادراتی جمهوری آذربایجان به  6/71و... بوده است. در عین حال، 

درصد نیز صنایع سبک  4/6سازی و  درصد را تجهیزات ماشین 5/11رژی، ایران را متالو

هد. مابقی محصوالت صادراتی نیز محصوالت صنعتی و کشاورزی است. یدتشکیل م

که جمهوری آذربایجان شریک تجاری و اقتصادی مهمی است، در دورۀ  رغم این علی

ت تجاری با سیر نزولی دلیل محدودیت روابط اقتصادی و تجاری، حجم مبادال یادشده به

 .همراه بوده است

المللی علیه ایران، اراده و  های بین شدن تحریم های اخیر با از میان برداشته اما در سال

اف و حسن روحانی برای گسترش روابط دوجانبه به توسعۀ  جمهور، الهام علی عزم رئیس

رؤسای جمهور دو  سال اخیر 3روابط اقتصادی و تجاری تحرک جدیدی بخشیده است. در 

دیدار  100های نمایندگان دو کشور نیز حدود  اند و هیئت بار با یکدیگر دیدار کرده 8کشور 

اجالس کمیسیون مشترک دو  3سند به امضا رسیده و  40اند. بیش از  داشته  متقابل

های مختلف جمهوری  شرکت ایرانی در بخش 538کشور نیز تشکیل شده است. بیش از 

میلیارد دالر در اقتصاد جمهوری  7/2ر حال فعالیت هستند و در مجموع ایران آذربایجان د

های جمهوری آذربایجان نیز در  گذراری کرده است. در مقابل، شرکت آذربایجان سرمایه

ترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان است و در  ایران در حال فعالیت هستند. ایران مهم

 .درصد افزایش یافته است 70بین دو کشور بیش از میالدی مبادالت تجاری  2016سال 

سی و نیز اردوباد و مارازاد از  توافقات به امضا رسیده در مورد سدهای خداآفرین، قیزقلعه

نقل  و سوی دو طرف تأیید و ضمانت اجرایی پیدا کرده است. اولین مرحله از کریدور حمل

کیلومتر  3/8هوری آذربایجان به طول شمال نیز در حال اتمام است. در جم المللی جنوب بین

کیلومتر راه آهن و  1.7آهن احداث شده است و در ایران نیز روند احداث  خط آهن و پل راه

رشت که بخشی از کریدور  آهن قزوین درصد راه 90احداث ترمینال ادامه دارد. بیش از 

میالدی  2017جنوب است، به اتمام رسیده است و طبق برنامه در سال  ونقل شمال حمل

مغان  کیلو ولتی 330به اتمام خواهد رسید. همچنین، نیروگاه الکتریکی 

برداری رسید و برای فروش انرژی  میالدی به بهره 2016آباد( در سال  پارس )ایمیشلی

الکتریکی نیز قراردادی به امضا رسیده است. در همین سال در منطقۀ صنعتی نفت چاله، 

نیز در پارک صنعتی پیراللهی بین ایران و  2017زی و در ژانویه سا کارخانۀ مشترک اتومبیل

جمهوری آذربایجان به صورت مشترک کارخانۀ داروسازی احداث شد. همچنین در سال 

مشهد  -تهران -تبریز -جلفا -آهن نخجوان میالدی بین جمهوری آذربایجان و ایران، خط 2016

وابط اقتصادی کمک خواهد کرد. از ونقل و ر افتتاح شد که به توسعۀ گردشگری، حمل

جا خواهد شد. قرار است در آیندۀ  به هزار مسافر جا 12طریق این مسیر ریلی، ساالنه 

 .نزدیک خط پرواز ارومیه و قبله نیز دایر شود

 مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر

 

ه که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران رو ب به موازات این

توسعه است، مشکالتی نیز بین دو کشور وجود دارد. بعد از فروپاشی شوروی، مسئلۀ 

رژیم حقوقی خزر و مباحث مرتبط با آن مانند مسئلۀ تقسیم بستر و سطح دریای خزر و 

نیز ذخایر طبیعی آن موجب بروز مشکالتی شد. این سؤاالت مطرح شد که آیا کشورهای 
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ها  ها بین آن یای خزر هستند یا اگر قرار است این ثروتهای در ساحلی، مالک تمامی ثروت

 به صورت مساوی تقسیم شود، این امر باید بر اساس چه معیاری صورت گیرد؟

خزر که   قانون اساسی جمهوری آذربایجان بخشی از دریای )دریاچه( 11براساس مادۀ  

شود. به لحاظ  یمربوط به جمهوری آذربایجان است، جزئی از اراضی این کشور محسوب م

توان دریای خزر را با خلیج فارس مقایسه کرد. لذا تمامی کشورهای  ذخایر نفت و گاز می

های بستر دریای خزر در تالش  های آن به مطالعۀ الیه ساحلی خزر برای استخراج ثروت

هستند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل حسن همجواری با ایران و همکاری در 

اده از دریای خزر، تمایل خود را برای دادن بخشی از سهام خود در مسئلۀ استف

میالدی نشان داد، اما این اقدام و خواست  1994قراردادهای نفتی به ایران در دسامبر 

های اروپایی پیوسته به قرارداد نفتی مذکور رد  جمهوری آذربایجان از سوی امریکا و شرکت

کند  ال منافع اقتصادی، سیاسی و دینی در قفقاز جنوبی است، تالش میایران که به دنب که رغم این شد. علی

 ای را برقرار کنند جانبه یافته در قفقاز جنوبی روابط همه استقالل های تازه تا با جمهوری

و لنکران و دریای تالش  1996دنیز در سال  در هر یک از قراردادهای میدان گازی شاه

درصد سهام به ایران اختصاص داده شده است،  10میالدی  1997)دریای خزر( در سال 

اما این کشور باز هم مخالف خواست جمهوری آذربایجان مبنی بر تقسیم خزر براساس 

 .ورزد های ملی بوده است و همچنان بر موضع خود اصرار می بخش

المللی شرکت کرد.  شرکت طراحی و ساخت صنایع نفت ایران در دو کنسرسیوم بین 

میالدی انعقاد شد که در سه  1996ژوئن  4اد میدان گازی شاه دنیز در نخست، قرارد

ژانویه  13درصد سهم است. قرارداد دریای لنکران و تالش در  10کنسرسیوم ایران دارای 

درصد تعیین شد عالوه بر  10به امضا رسید. در پنجمین کنسرسیوم نیز سهم ایران  1997

رکت دولتی نفت آذربایجان )سوکار( و شرکت های ملی خزر بین ش این همکاری در بخش

اف،  طراحی و ساخت صنایع نفت ایران برای اکتشاف نفت ادامه دارد. الهام علی

میالدی در سفر به ایران به مسائل دریای خزر  2016جمهور آذربایجان، در فوریه  رئیس

 :اشاره کرد و اظهار داشت

یران در بخش نفت و گاز جمهوری دورنمای خوبی در بخش نفت و گاز وجود دارد. ا» 

های آتی نیز تبادل نظر شد.  نماید. در رابطه با همکاری گذاری می سرمایه  آذربایجان

برداری مشترک معادن نفت و گاز دریای خزر مورد مذاکره قرار گرفت و در  مسئلۀ بهره

از این انتظار نتایج خوبی هستیم. دریای خزر ثروت عمومی ماست. دریای خزر باید بعد 

 .«هم دریای همکاری، امینت و صلح باشد

جمهور ایران نیز دربارۀ نقش دریای خزر در مناسبات ایران و جمهوری  حسن روحانی، رئیس

  :آذربایجان اظهار داشت

یابد.  نماییم و جغرافیای این همکاری گسترش می صورت دوجانبه همکاری می ما نهایتًا به»

شود. این امر نشانگر نیت و عزم  ای محسوب می منطقهاین هدیۀ ارزشمندی بر همکاری 

خواهیم در منطقه و جهان صلح، امنیت و همکاری حاکم باشد.  دو کشور است و ما می

کنند. هرچه اتحاد بین ما  کننده ایفا می امروزه در این منطقه ایران و آذربایجان نقش تثبیت

 .«سطح عالی حفظ خواهد شدمحکم باشد، در منطقه نیز امنیت به همان اندازه در 

به نظر نگارنده در مسئلۀ رژیم حقوقی خزر الزم است کارشناسان و دانشمندان دو  

های مشترک و تبادل نظر اندیشمندان و  کشور با تشکیل کنفرانس و میزگردها، چاپ کتاب

کارشناسان با یکدیگر همکاری داشته باشند. همچنین همکاری در زمینۀ کشتیرانی، 

زیست  شناسان و فعاالن محیط از گیاهان و جانوران دریای خزر، همکاری زیست استفاده

 .دو کشور نیز مفید خواهد بود

 وستانهندهای انساروابط فرهنگی، علمی و کمک
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یکی از عواملی که به توسعۀ روابط دو کشور کمک کرده است، برقراری و توسعۀ روابط 

شده از سوی هنرمندان جمهوری های برگزار علمی و فرهنگی بوده است. کنسرت

آذربایجان در شهرهای مختلف ایران از سوی مردم با استقبال گرمی مواجه شده است. از 

های برگزارشده در تبریز، تهران و  ها و کنفرانس دانشمندان و ادیبان کشورمان در مراسم

مهوری هد که جیدشود. تحلیل روابط فرهنگی با ایران نشان م دیگر شهرها استقبال می

های تاریخی، ملی و معنوی  آذربایجان هنگام اعمال سیاست خارجی خود باید ارزش

مشترک میان دو کشور را مد نظر داشته باشد. چرا که توسعۀ روابط با ایران در این زمینه 

تماماً به نفع کشورمان است و این مسئله برای اهداف راهبردی جمهوری آذربایجان در 

 .منطقه نیز مهم است

ها به امضا رسیده، اما  برای توسعۀ روابط فرهنگی بین دو کشور یک سری توافق و پروتکل

صورت کامل اجرا نشده و برخی مفاد نیز اجرا  همان اسناد تحت تأثیر برخی عوامل به

داده در جمهوری آذربایجان در  نشده است. و در نتیجه حوادث سیاسی و اجتماعی رخ

درصد از  20میالدی از جمله تجاوز ارمنستان و اشغال  1993تا  1991های  فاصلۀ سال

اراضی کشور و نتایج تلخ جنگ و بحران، برای مدتی کمبودهای مالی پیش آمد. مشکالت 

ها  مالی و تضعیف اقتصاد کشور بر روابط فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران در این سال

، روابط تاریخی و فرهنگی چندین تأثیر منفی برجای گذاشت. اما پس از عبور از این مقطع

تا  1997های  قرنی موجود بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران در سال

ها شاعران، نویسندگان، هنرمندان،  میالدی گسترش یافت. در طول این سال 2017

های ایرانی به جمهوری آذربایجان سفر کرده و در عوض هنرمندان  روحانیون و موسیقیدان

 .اند بایجانی نیز به ایران سفر داشتهآذر

 

 گیرینتیجه 

طورکلی با تحلیل وضعیت ژئوپولیتیکی در منطقه و با درنظرگرفتن وجود اشتراکات  به

قومی، دینی، زبانی و فرهنگی و نیز وجود آداب رسوم تاریخی بین مردم جمهوری 

است خارجی خود برای توان گفت که جمهوری آذربایجان باید در سی آذربایجان و ایران می

ای قائل شود و اصول حسن همجواری و همکاری  جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه

مفیدی را مد نظر داشته باشد. چرا که تحکیم روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به نفع 

منافع هر دو کشور است. جمهوری آذربایجان دارای امکانات وسیعی برای توسعۀ بیش از 

ابط بین دو کشور است و در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نیز روابط پیش رو

دوستانه با ایران در اولویت قرار دارد و باکو برای این منظور از تمام امکانات خود استفاده 

 .خواهد کرد

کند  ایران که به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و دینی در قفقاز جنوبی است، تالش می 

ای را برقرار کنند. در  جانبه یافته در قفقاز جنوبی روابط همه استقالل ی تازهها تا با جمهوری

ای  این چهارچوب، روابط جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه

ها در روابط  شدن هر دو کشور در مکان جغرافیایی مهم به اهمیت آن برخوردار است. واقع

دلیل نظام سیاسی و  افزاید. هر چند، به شورهای ترانزیتی میعنوان ک اقتصادی و تجاری به

ایدئولوژیک موجود در جمهوری اسالمی ایران و نظام سکوالر جمهوری آذربایجان، روابط فرهنگی 

 .یابد تواند پیش برود و در چارچوب خاصی توسعه می ها نمی بین دو کشور در تمام زمینه

 

 ری آذربایجانشناسی آکادمی ملی علوم جمهوتوی شرق انستیلی، عضو سبحان طالب  :نویسنده
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ق، ای اولین مردمان،  اگردر راه شما جانمرا فدا کنم و برای شما رنج ها را تحمل نماییم.  باز " ای شر
همگان شاهد هستند که من زندگی خود را وقف این آرمان کردم. اگر  هم از آرمانم دست نخواهم کشید. 

 پیدا می شد لقمانی که جان بدهد، سی سال از عمرم برای تو عطا می کردم. 

 نرمیان نرمیان اف

اجتماعی  و ادبی آذربایجان گذشته است. نریمان  -قرن بیستم تاثیر یسیار عمیقی  در تاریخ سیاسی 
ویسنده، نمایش نامه نویس، مدرس و روزنامه نگار آثار ارزشمندی را  از خود نریمان اف به عنوان ن

 بر جای گذاشت. این نوشته خوانندگان را بازندگی و فعالیت های این شخصیت بزرگ آشنا می کند. 

 مقدمه

. ه استکردی بازماورا قفقاز انقالبی و آزایخواهانه در تاریخ افکار  را نریمان نریمان افنقش مهمی در قرن بیستم
به عنوان یک معلم، دکتر، روزنامه نگار، رمان نویس،  بینمردم زحمتکشدر  قبل از انقالب نیست که او تفاقیا

اف یک وطن  نریمان نریمان. ه استشد شناختهاجتماعیبرجسته و چهره  سیاسی  بعنوانمدیر، نمایشنامه نویس و 
تمام فعالیتهای او را  پایهتنیده میدانست و همین دیدگاه واقعی بود.او سرنوشت خود وهموطنانش را درهم  خواه

 .، اما یک زندگی باشکوهبودبود سختیتشکیل میداد و از این رو زندگی وی هرچند پر از 
در یک خانواده شمسی ( 1248اسفند  23) 1870مارس سال  14کربالیی نجف نریمان اف در  فرزند نریمان
 نشین دل صحبتهایبه دنیا امد. قصه های شیرین مادرش حلیمه خانم، رجستان()اکنون پایتخت گ تفلیس شهر فقیر در

. نریمان شدنریمان اف روحکودکی غذای  اوانبرادرش سلمان شنید از  زبان از ی کهعلیمیرزا و اشعار یشعمو
برای علم آموزی و   اشتیاق ویو مهربانی بین همساالن خود متمایز شد. کنجکاویکوچک به دلیل ذکاوت، 
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به مدرسه   (1258) شمسی1879در سال او را همه روشن کرده بود. به همین دلیل،  دلادبیات پرتو امید را در 
دربرنامه این مدرسه که وابسته به سیستم فرستادند.  بودای ششکالسه در تفلیس که تحت کنترل شیخ االسالم قفقاز 

ماورا قفقازی، فارسی و عربی تدریس می ی ترک و زبانهایدینی اقفقاز بود، درسهای ماورآموزش و پرورش 
تا آنجا که فرصت  تحصیالت   تالش بیشتر درس میخواند. به همین دلیل نریمان بازبان تدریس روسی بودشد. 
 را بدست آورد. سمیناریای معلمان )دانشکده تربیت معلم( در شهر گوریدر 
مهمترین ی معلمان بود شروع به تدریس کرد. سمیناریانزد در مدرسه ابتدایی که  شمسی(1263) 1885سال او 

لطیف و حساس،  به نریمان  خلقیاتاز طرفی ، داشتن  اهمیت آموزش و. اولویت نریمان خوب درس خواندن بود
فکار جوان اجازه نداد به طور عینی رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران را درک کند. اما از سویی دیگر ا

به همی دلیل   .را وادار میکرد که همیشه به این موضوع مهم بیاندیشد. ش اوتوده های زحمت ک رهایی بخشی
پرداخت.کنجکاوانه در پی یافتن پاسخ پیشرو جهان   لمطالعه تاریخ، ادبیات و فرهنگ مل ایشان بطور آگاهانه به

در دفترچه  خود که او را تحت تاثیر قرارمی داد   برخی موارد را . هنگام خواندن کتاب هابه سواالت خود بود
مقدس و افتخار  دینبه هموطنان و خدمت به سرزمین مادری خود را  گذارییادداشت میکرد. نریمان خدمت

 .پنداشتشهروندی می
 به برخی از کسانی که مدرسهنوشت: "  شمسی ( 1269) 1890خرداد  28روزنامه "کشکول" در شماره 

ماه مه به پایان رسانده اند گواهی نامه تدریس داده شود. یکی  6را در  گوری  سمیناریای ) دانشکده تربیت معلم( 
 خانهاز آنها نریمان نریمانزاده تفلیسی است. کسانی که گواهی نامه معلمی را دریافت کرده اند، در آن زمان به چاپ

 ."داده اند راخدمت به سرزمین مادری و مردم آن قولو  آمدندما 
 در سرتحصیل می کرد آرزوی تحصیل در دانشگاه را  کده تربیت معلمدانش سمیناریانریمان در که هنگامی

سمینار دور بودم. خبر  تحصیل من دو ماه از: نوشته استمورد   اینداشت.  نریمان در زندگی نامه خود در
. نقش بر آب شد ادامه  تحصیلم  یرزوآ مرگ ناگهانی پدرم را شنیدم و واقعا این خبر من را تحت تاثیر قرار داد.

 به پس از اتمام  سمیناریا برای تدریس  منخانواده ام که به من نیاز داشتند به سوی آنها شتافتم. تامینبرای 
 یزیلحاجیلی اعزام  شدم.روستایق

 ، شروع به تدریس  در مدرسه ابتدایی روستای قیزیلجالی کرد.1890سپتامبر ، 1در  او 
الیسم حاکم بود. این موضوع نریمان را که عاشق آموختن در روستای قیزیلجالی سنت و عادت های دوره فئود

بود ناراحت می کرد.بنابراین او مانند یک شمع که اطراف خود را روشن می کند برای جلب کردن کودکان 
روستاییان به مدرسه شروع به اگاهی دادن درمورد اهمیت تحصیل کرد. این باعث نارضایتی در میان بزرگان 

. ولی جمع آوری کنندم جوان را تحت فشار قرار میدادند و سعی می کردند که مدرسه را انها معلروستا شد. 
بعد ها در باره مبارزه خود می گفت: منبرای اولین بار با ایده  .نریمان دست از مبارزه کردن با انها برنمیداشت 

 اشنایی  پیدا کردم. جنگیدن با تاریکی فکر بشریت در قیزیلجالی

ای اجتماعی ماورا قفقاز را بسیار خوب می دانست و برای گفتن حرف دل خود  به مردم یک نریمان دغدغه ه
مناسب جستجو می کرد.خواسته ها و ایده های بزرگش او را به باکو به مرکز صنعت و فرهنگبرد. نریمان  مکان

 2بدونوستسوخصوصی پو 1، در اینجا او شروع به تدریس در مدرسه متوسطهآمدبه باکو  1891اف در سال 
کالس کار کرد.  آموزشیارانبه عنوان دستیار  3او در مدرسه و دبیرستان پسران باکو به نام الکساندر سوم. ردک

در عین حال  معلم زبان ماورا قفقاز شد. نریمان اف به عنوان یک معلم صادق و توانا شناخته می شد. بنابراین  
به نریمان اف اهدا شد. در این دوره، کتابهایی که در مدرسه استانیسالو  درجه سوم مدال برنز و سپس نشانه

نریمان را بسیار ناراحت می کرد. حکومت چار به دنبال یک سیاست   همتدریس میشد به زبان مادری نبود و این
 قفقاز بود. به همین دلیل، زبان روسی در مدارس تدریس می کردند و اهمیت به زبانماورا روسی سازی در 

ا قفقاز نمی دادند. در چنین محیطی، نریمان اف کتاب های درسی جدید بر اساس دانش و تجربه خود ماورترکی
(،  1899ماورا قفقازی")-تهیه کرده بود. لیستی از این کتابها عبارتند: "صرف و نحو مختصر زبان ترکی

وز زبان تاتار برای روس (، "خودآم1899"کتابچه ساده برای یادگیری زبان روسی بدون معلم برای مسلمانان" )
مفید بود. نریمان اف در  مدت مدیدیمدارس ماورا قفقاز دانش آموزان(. این کتاب ها برای 1899 -1900ها" )

ماورا قفقازی" در مورد مشکالت  در مطبوعات به دلیل عدم -مقدمه کتاب "صرف و نحو مختصر زبان ترکی
ل قلم با نوشتن کتاب های گوناگون سرگرم هستند. اما تا این اخیرا برادران اهسخن می گفت:قانون امالیی واحد 

                                                             
1 Progymnasium 
2 A.İ.Pobedonostsev 
3
Alexsandr III 
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ماورا قفقازی وجود ندارد هر کس هر گونه که بخواهد -زبان ترکی نوشتاردر واعدیزمان، به دلیل اینکه هیچ ق
 نوشته شده نه به نفع زبان است و نه به نفع ملت. واعدمی نویسد. مقاالتی که بدون ق

است.  همراه  به زبان ماورا قفقازی  با همان دوره  یمطبوعات موسسهایجاد کوشش های نریمان اف برای 
نبودند. بنابراین نریمان اف در مقاله خود با عنوان  موافق مطبوعات ملی خیلی با تاسیسروشنفکران این دوره 

روزنامه های  همانطور که معلوم است،را مورد انتقاد قرارداد.  آنان"چند کلمه در مورد نویسندگان روشنفکر" 
شده بودند.   تعطیلمنتشر شدند در ان زمان  "ضیا"، "ضیای قفقازیه" و "کشکول" که بعد از روزنامه "اکینچی" 

ماورا قفقازی وجود نداشت. تا مدتها  تنها مطبوعات ترکی زبان به  مطبوعاتیموسسه در ماورای قفقاز هیچ 
" بود، که به سردبیری اسماعیل  4پرودچیک-به نام "ترجمانتاتار به ترکی  مسلمانان در روسیه روزنامه هفتگی 

قاسپرینسکی  منتشر میشد.مقاالت نریمان اف همچنین در این روزنامه انتشار می یافت. در این مقاالت او درباره 
 مدرسه، سینما،موسسه خیریه و سنت ها می نوشت.

منتشر می شد، به گسترد گی در میان مسلمانان  اما این روزنامه که نیمی به زبان روسی و نیمی به زبان تاتار 
اگر روزنامه ها به زبان ماورا قفقازی در قفقاز پخش نشده بود. در مورد این موضوع نریمان اف می گفت: ماورا

ماورا قفقاز وجود میداشت مردم در می یافتند که چه باید بکنند  و چگونه باید اوضاع خود را بهبود بخشند. اما 
وزنامه ای وجود ندارد، بنابراین وظیفه معلمان است که کتابهایی به زبان مادری خود بنویسند. چون چنین ر

 ( 25، شماره 1896)روزنامه کاسپی،
گسترش دهد. او زمین  پایه گذاری کرده و  شرق دمکراتیکممطبوعات در آذربایجان نریمان اف، می خواست

منتشر می  مشرق زمینبود که در کشورهای در روسیه  ی" ن"، "تربیت"، "ناصریروزنامه های  "حبل المتموکل
 .منتشر میکردشد. گاهی اوقات او مقاالت خود را در این روزنامه ها 

نریمان اف و غنیزاده تصمیم گرفتند مجله بودند.  یمطبوعاتنهاد به دنبال یافتن راهی برای ایجاد یک  اندیشمندان
این موضوع را از فرماندار باکو  1896انها در ژانویه شر کنند. کودکان به نام  "سوغات" را منت برای مصور

 1899اودر اکتبر  نریمان اف را تضعیف نکرد.پاسخ  درخواست کردند. اگر چه پاسخ مثبت نگرفتند اما این
که تواما مطالب روزنامه با "اخبار تازه"  تزه خبرلر به نام خود برای انتشار یک روزنامه هفتگی درخواست

ریاست به ، مجددا 1900دسامبر  4. سپس در دادریاست عمومی امور مطبوعات به  روسی هم باشد راترجمه 
 آذربایجان و عمومی امور مطبوعات مراجعه کرد. وی در این دیدارها در مورد اهمیت گسترش زبان و فرهنگ

ب" در زبان ماورا قفقازی روسیه در میان مسلمانان ماورا قفقاز گفت و گو کرد. ازاینرو، انتشار مجموعه "مکت
حکومت چار از انتشار روزنامه ها و مجالت به زبان  اماکه به همین موضوع مربوط بود ضرورت داشت.

 ماورا قفقازی به بهانه های مختلف جلوگیری می کرد.
ر کل او در آن هنگام در کالج پسرانه بنام الکساندر سوم در باکو مشغول بکار بود.ایشان طی درخواستی از مدی

مطبوعات وقت خواسته که باید روزنامه ای به زبان مردم آذربایجان جهت روشنگری امور منتشر شود. در این 
اواخر برخی مطبوعات روسی از عقب ماندگی مسلمانان از تحصیل را مطرح میکنند.اخبار ایران نیز فقط به 

 زبان روسی منتشر میشود که آنرا هم یک مشت مامور میتواند بخواند.
و  پایه گذاری کردندنریمان اف با تمام توان، به پیشرفت مردم کمک می کرد. با دوستان روشنفکران خود تاتر 

 تاترها گاهی کارگردان گاهی بازیگر می شد.نمایشهای  در 
ف )در حال حاضر واولین قرائتخانه ملی در خیابان گورچاک افتتاح، نریمان اف موفق به 1894در آوریل 
قرار گرفت. روزنامه  توجهمورد  مشرق زمین. قرائتخانه نریمان اف به زودی در روسیه و کشورهایمالگین( بود

ارسال می شد.  اینجاها، مجالت و کتاب ها از استانبول، صوفیه، قاهره، تهران، تبریز و دیگر شهرستانها به 
تبدیل شده  فرهنگیبه مرکز روشنفکران سایر کشورها یکدیگر را در این محل مالقات  می کردند. این مکان 

بود. در این مرکز جوانان جمع شدند، اثار جدید به زبان ماورا قفقازی  خوانده  میشد و مورد بحث و تبادل نظر 
 (25، ص. 1957ف. نریمان نریمان اف. باکو، اوشاقگنجنشر، ا)و. ممدقرار میگرفت. 

برای حکومت چار نگران کننده  قرائتخانهجوانان در  گردهم آمدنبه مدت چهار سال فعال بود.قرائتخانه نریمان اف
 اتهامات "سیاسی" بستند. با وجود این ا انگب 1898قرائتخانه را در سال بود. به این دلیل، 

 "قرائتخانه نریمان اف" آغاز فصلی نو در افکار عمومی مردم ازربایجان بود.
 های چشمگیری به وجود آمد. نریمان اف کمدی میالدی در فعالیت هنری نریمان اف پیشرفت 19در پایان قرن 

(، بخشی از رمان " 1898(، تراژدی تاریخی" نادر شاه" )1895" )ی( و" شامدان ب1894" نادانی" ) نادانلیق
 آذربایجانی( را به زبان 1892( را نوشت و منتشر کرد. او کمدی "مفتش" گوگول )1896بهادر و سونا" )

 کرد. آذربایجانملی  هاینریمان اف خدمات بزرگی در توسعه نمایش ترجمه کرد و به نمایش گذاشت.
                                                             
4
Tercuman-Perevodchik 
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نریمان افبه این اثر اهمیت خاصی  را می داد. راز اهمیت .جسارتمی طلبیدنمایشنامه ی "مفتش"،  هتماشا گذاشتنب
ن اف، . برای نریمااثر جلب توجه هموطنان خود به بی عدالتی، استبداد در زندگی اجتماعی بود ندادن او به ای

یک نوع مدرسه برای بزرگساالن تئاترزندگی" بود. "هدف واقعی از کمدی" آگاهی و تربیت است.  آینه"کمدی، 
 است.

رسمی را دریافت کرد. در ماه  دیپلمان داد و ح، در دبیرستان پسرانه به نام الکساندر سوم امت1902او در سال 
امپلایر نووروسییسک در بندرادسا شد. هنگامی که  جوالی همان سال، او وارد دانشکده پزشکی در دانشگاه

ساله بود. او جدی اما بسیار خوشرفتار و مسن تر از همکالسی های خود  32نریمان اف دانشگاه را شروع کرد، 
 بود. به همین دلیل او را به عنوان نماینده  کالس انتخاب کردند.
ل از دانشجویان مسلمان کرد. اعضای این جامعه از روزهای اول نریمان اف شروع به ایجاد یک جامعه متشک

جمع می شدند و تا نیمه شب صحبت می کردند.   1در خانه شماره 51در تقاطع سرتنسک در اپارتمان شماره 
 شیوه زندگی و مبارزه مردم در روسیه جهان بینی نریمان اف را تحت تاثیر قرار می داد.

درراه است. دانشجویان قفقازی مشتاق  یکه طوفان قدرتمند سیاسی و اجتماعی نشان  می داد آشفتهاوضاع 
پیوستن به این نیروهای انقالبی بودند. نریمان اف به جریانات انقالبی پیوست و به زودی یکی از رهبران مخفی 
انجمن های دانشجویی شد. او از مردم  می خواست تا با استبداد مبارزه کنند. یکی از روش های مبارزاتی او 

بود. او دوست نزدیک از بازیگران دوستدار روسیه بود که درغذاخوری ارزان کارگران  ینمایش عرصه
روزهای یک شنبه فعالیت می کردند. او یک انجمن سیاسی در میان کارگران بندر تاسیس کرده بود. گاهی در 

ه "زاریا واستوکا"، مارس تهیه نمایشنامه ها نریمان اف به بازیگران روسیه کمک  می کرد. )نگاه کنید: روزنام
 (836، شماره 1925، 29

اوهمچنین در دانشگاه یک گروه نمایش متشکل از دانشجویان به وجود اورده بود که اطالعات جالبی دراین مورد 
 در روزنامه "مترجم" هست.

 اجازه نداد. نریمان اف کوشید تا فاجعه تاریخی "نادر شاه" را در کریمه نمایش بدهد.اما روسیه ی تزاری هرگز
 ، احوال  انقالبی توده ها را تشدید کرد.1905بدون شک ، حادثه "بازار خون" در روسیه در سال 

، جنبش انقالبی سیاسی کشور را فرا گرفت و اعتصاب سرتاسر روسیه را به تعطیلی کشانید. 1905در ماه اکتبر 
در مورد برتری حکومت جمهوری وع آن موضکه  کرددر چنین دوره پر تنش نریمان اف در اودسا  سخنرانی 

. او همانطور که دیده می شود، از سال های اولیه انقالب، نریمان اف مردم را تشویق به مبارزه بودبر سلطنت 
برای ازادی می کرد. نریمان در سخنرانی خود،  تاکید می کرد که دولت چار یک دشمن سخت برای همه مردم 

 روسیه است.
ه نووروسییسک در نتیجه  اعتصاب بسته شد. اکثر معلمان و دانشجویان  یا دستگیر و یا ، دانشگا1905درسال 

، نریمان اف تالش کرد از دانشگاه 1905تعقیب  می شدند.برای فرار از این وضعیت، در ماه اوت در سال 
 کازان خارج شود.

شاد" با عنوان "صحبت جمعه"، به باکو برگشت. در نوشته های خود در روزنامه "ار 1906نریمان اف در سال 
 " با عنوان "فریاد زندگی" توده ها را به مبارزه تشویق می کرد.تدر روزنامه "حیا

نریمان اف، برای برقراری ارتباط و انجام فعالیت های مخفیانه انقالبی و سیاسی خود با انگیزه  1906در سال 
فاده کرد. بعد از عضویت در تشکیالت "همت"، سیاسی باز به طرز ماهرانه ای از جامعه خیریه "نجات" است
 نریمان اف همچنین به حرکات ازادی ملی در ایران کمک کرد.

زردابی رییس اولین کنگره معلمان مسلمان در ماورا قفقازیا  حسن بی ، نریمان اف و1906در ماه اوت در سال 
ه بود. نریمان اف بیان داشت که بودند. در یکی از جلسات که، موضوع زبان تحصیلی مورد بحث قرار گرفت

است. کنگره، پیشنهاد جسورانه نریمان اف را  ترکی آذربایجانیدیگر زمان تهیه کتاب های درسی به زبان 
گذاری بر معلمان در تاثیرین تقی اف به منظور ایراد سخنرانی به هدف ابدزین الع  از تصویب کرد.  روز بعد

نگره حضور بهم رساند.  او در سخنرانی خود گفت: "ایا شما می دانید که همین زمینه ، دعوت بعمل آمد که در ک
نریمان اف کیست؟ او یک سکه در جیب خود ندارد، بحساب من می خواند، اما اینجا سخنرانی انقالبی می کند. 

 او تنها ذهن مردم را مغشوش میکند.من از شما خواهش می کنم تصمیم دیروز را رد کنید."
وستان، د شد. همه داشتند به نریمان اف نگاه می کردند. نریمان اف به آرامی  گفت: " راگرفتراف سکوت سالن

من یکی از دانشجویان هستم که از تقی اف بورس تحصیلی گرفتم. اما من نمی دانستم که در مقابل بورس  تقی 
. نشینمی توانم خاموش ب. االن وقت حرف زدن است و من نمباید به دست او بسپارمدانشجویان را  سرنوشتاف 

نمی دهم. در پیش همه شما، اجازه کند. و االن هم  ساکتپول یا طال  قدرتهرگز به کسی اجازه ندادم که منرا با 
 من با کمال میل کمک مالی او را رد می کنم."
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قعه می نوشت:  انقالب  روسیه جهانبینی نریمان افبه طور جدی را تحت تاثیر قرار داد.  او بعدها در مورد این وا
به شرافتم  زین العابدین حاجی اما.خدمت کنممردم کردم  که به سال از عمرم را صرف  علم و تحصیل  15"من 

 توهین کرد. این مبارزه ای بود بین یک دانشجوی فقیر و یک حاجی میلیونر.
 (68-67، ص. 1925نریمان نریمان اف. مقاالت و نامه ها. باکو، )

یمان اف برای ادامه تحصیالت خود در دانشگاه امپراتور نووروسییسک به اودسا بر گشت. نر  1906در پایان ،
 مرتبا به نریمان اف کمک های مالی کردند. آذربایجان ، مردم بطور داوطلبانه از1908-1906در سال های 

بر گشت. او پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی دانشگاه امپراتور نووروسییسک نریمان اف به باکو 
تصمیم داشت یک بیمارستان خصوصی در باکو تاسیس کند. برای کار انقالبی مخفی الزم بود که یک بیمارستان 

جنبش های آزادیخواهانه ایران به  بهخصوصی داشته باشد. اما در این زمان نریمان اف را فورا برای کمک 
است که نریمان اف برای یک ماموریت حزب  تفلیس فرستادند. در یکی از اسناد مخفی به وضوح نوشته شده

خاص به تفلیس رفته بود: "بر اساس دستور که از طرف مرکز به دکتر نریمان اف  داده شده است، او وظیفه 
 نظارت بر تحرکات و امور مالی و همچنین تمام فعالیت های شعبه را به عنوان یک مسئول ، بعهده داشت.

 (68-67، ص. 1925مه ها. باکو، )نریمان نریمان اف. مقاالت و نا
از اسناد رسمی به وضوح دریافت میشود  که نریمان اف و سازمان " همت " به انقالبیون ایران کمک می 

ادبیات را می فرستادند. هنگامی که نریمان اف در تفلیس بود، او در اتاق  و کردند،  مهمات، تجهیزات چاپ
کرد و بیماران را در این اتاق معاینه می کرد. نریمان اف، از روز در هتل ماورا قفقاز زندگی می   26شماره 

 اول ورود به تفلیس از طرف پلیسحکومت چار تحت کنترل بود.
در ایران نیروهای فدای تحت رهبری قهرمان ملی ساتارخان در برابر ارتش شاه می جنگیدند.  سفیر چار در 

د  اظهار میدارد که، تبریز تبدیل به یک قلعه شده که فتح یکی از پیام های ارسال شده از ایران به دولت خو
 ( 1909، 169، پوشه 10، فهرست 102 5کردنش  برای ارتش شاه ممکن نیست. )نگاه کنید:  ادیا

، عکس او گرفته شد، بعد از دو روز 8، در قلعه متخ دستگیر شد. در ماه مارس 1909مارس  1نریمان اف در 
"فرستادن انسان، سالح و مواد شد. اداره ژاندارم استان تفلیس نریمان اف را در اولین بررسی و تحقیق آغاز

 منفجره به ارتش انقالبی ستار خان و باقرخان" متهم کرد.

کمیته مرکزی حزب  1907هنگام جستجو از نامه ای که پلیس به دست اورده بود به نظر می رسید که، در سال 
، 2گرجستان  6اسی و عملی نریمان اف تشکر کرده بودند. ) سسر مدتامجاهدان از فعالیت های اجتماعی و سی

 (69، ص. 839، پوشه 1فهرست 
یکی از درخشان ترین صفحات فعالیت های انقالبی او بود. نریمان اف به مدت هفت ماه مجاهدان ارتباط با حزب 

فوری نریمان اف را طلب می کرد. زادی  آدر قلعه متخ در تفلیس محبوس  ماند. جامعه دموکراتیک ماورا قفقاز، 
نامه های اعتراض روشنفکران مترقی در صفحات مطبوعات " ماورا قفقاز"،" ترقی"،" باکو"  و غیره... چاپ 
می شد. اما خواهش جامعه دموکراتیک نتیجه نداد. در یکی از نامه های فرستاده شده به وزارت امور داخلی دفتر 

سیبری در  : "دکتر نریمان اف  باید به مدت پنج سال به یکی از مناطق دور در تفلیس نوشته شد که ریژاندارم
 تبعید بشود."

هشترخان تبعید شد. یک روز پس از ورود به شهر ، نریمان اف با خانواده خود به 1909سپتامبر ، 30در 
نریمان اف " رفت و پزشکی رایگان مدرسه را بر عهده گرفت. اهشترخان نریمان اف به مدرسه "دار االدب

دوست را و به آغوش گرفتند چون ارا کارهای خود را در تبعید ادامه می داد. اینجا توده های سختکوش نریمان اف
 .داشتند

"  می نوشت: "اقای ی، با احترام در سرمقاله " دکتر نریمان ب1909اکتبر  11روزنامه " برهان ترقی" در 
وطن است. شما  اصالحیا غریب هستید. چون که همه جهان برای  زندانینریمان بک! هرگز فکر نکنید که اینجا 

 گوهر ملت هستید. گوهر در همه جا گوهر است.
 (46، ورق 169، کار 10، لیست 7سسری اویمتا)

ترکهای در مطب نریمان اف نه تنها می شد.  پذیرفتهاز طرف مردم  حقیقینریمان اف به عنوان یک دکتر 
زها، ترکمن ها، فارس ها و کارگران ارمنی همچنین معاینه می شدند.اتاق کوچک یق، بلکه روس ها، قرآذربایجان

 از بیماران بود. مملو 8تا  6و شب از  12تا  9او صبح از 

                                                             
5
ADİA 

6SSR MDTA 
7SSRİ OİMTA 



~ 19 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

به پایان رسید. اما پس از پنج ماه به نریمان اف اجازه دادند تا به ، مدت تبعید نریمان اف1911اوت در سال  21
ان ماند و فعالیت های اجتماعی  خه وضعیت مالی او خوب نبود برای مدتی در هشترباکو بر گردد. به خاطر این ک

" 8ترقی"  با یک امضای مخفی "اری بک-خود را ادامه داد. مقاله های او با عنوان " تلفن" در روزنامه " برهان

جدید  یز جهت محتو، هم از جهت فرم و هم اآذربایجانمنتشر می شدند واین مقاله ها در تاریخ روزنامه نگاری 
 بود. وی در این مقاله ها در مورد مهم ترین موضوعات روز سخن می گفت.

یس "دانشگاه خلق"  نریمان اف  تالش می کند این مکان را به مرکز تبلیغات و ئپس از انتخاب  شدن به عنوان ر
خان تبعید شده بود به به هشتر 1912تحرکات سیاسی تبدیل کند. همزمان نریمان اف شاومیان را که در سال 

 دانشگاه خلق دعوت کرد.
نریمان اف فعالیت های انقالبی مخفی خود را در هشترخان ادامه می داد. او به جوانان مسلمان عضو جامعه 
اسالمی  توصیه می کرد که  راه واقعی مبارزه برای رسیدن به آرمانها و اهداف انقالبی جنگیدن و سرنگون 

 کردن حکومت چار است.

نریمان اف از طرف کارگران دموکراتیک نامزد ریاست شهرداری و سپس به این سمت   1913ر ژانویه د
 انتخاب شد. شاومیان پیروزی بزرگ کارگران را با خوشحالی به لنین خبر داد.

مطب خصوصی  باز کرد. سپسس نریمان اف  در به باکو بازگشت. آنجا یک  1913نریمان اف در ماه جوالی
 -یس بیمارستان  شروع به کار  کرد.کارهای ادبی ئرایگان به عنوان ر بصورت ر یک بیمارستاناراشهر دق

 ن زمان منتشر می شدند.آنظری و هنری او در مطبوعات -انتقادی و علمی
(، و مطالبی چند در زمینه 1917(، داستان " پیر" )1915نریمان اف داستان " ماجراهای یک روستای ")

ر " اعدام" ژن را ترجمه کرد و این اثار منتشر شدند.نریمان اف یک مجمع ادبی مستقل پزشکی را نوشت، اث
 -غنیزاده، عبدهللا شایق، س.ح.صادق و چند نفر دیگر  لمان ممتازتاسیس کرد.اعضای مجمع ادبی کاظم اوغلو، س

عات در این دوره علمی و هنری داشتند.زیرا یکی از مهمترین موضوودیگر  امور  زبانموضوع  توجه جدی به 
 زبان مادری بود. نجاتمبارزه برای 

را از مشکالت اجتماعی خبردار  مستضعفکه توده های   دوره ای منتشر شود زمان آن رسیده بود که مطبوعات
را برای مبارزه انقالبی آماده سازد. اینموضوع به یک دغدغه جدی در ذهن نریمان اف تبدیل شده  آنانکند و 

رزوی انتشار مجله "دان اولدوزو" را داشت، ولی از آنریمان اف 1914نقل می کند که در سال یق بود.عبدهللا شا
 و بحران اجتماعی خودداری کرد. شرایط سیاسی این ایده به دلیل پیچیدگی

یس پلیس باکو درخواست کرد تا یک ماهنامه علمی و ادبی و سیاسی ئاز ر 1916دسامبر ،18نریمان اف در ماه 
فکر" منتشر کند. اما کوشش نریمان اف نتیجه نداد. با وجود این، نریمان اف به دنبال راه های جدیدی  با اسم "

ف. نریمان نریمان اف. اوشاق گنجنشر، باکو، ادر میان توده ها بود. )و. ممد خودبرای ترویج ایده های انقالبی 
101-102) 

، سازمان "همت" به طور جدی موضوع انتشار 1917 بالفاصله پس از انقالب دموکراتیک بورژوا در ماه فوریه
در باکو  1917جوالی ، سوم را پیگیری کرد. سرانجام، در ترکی آذربایجانی ادبیات و روزنامه ها به زبان 

ن.نریمان اف، س.م.افندییف، ت.  انندم یاولین شماره "همت" با چهار هزار نسخه منتشر شد. چهره های انقالب
 نریمان اف بود.نریمان  روزنامه "همت"  سردبیر. همکاریمیکردند روزنامه تحریریهده در شاهبازی، د.بنیادزا

. آنان آگاهی الزم را میدادبه هم روزنامه "همت" با هدف حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان بعد از انقالب
یم: برای همه مردم هدف بود: "هدف ما متحد کردن همه مردم است و می گوی شده  بنابراین، در روزنامه نوشته

 (1، شماره 1917، 3یک است." )روزنامه " همت " جوالی  راه و
ها یک نعمت بزرگ بود. در سال زحمتکشان این روزنامه در همه جای کشور مورد اقبال قرار گرفت  و برای 

 در سراسر روسیه بود. یروزنامه "همت" تنها روزنامه بلشویک 1917-1918
تمام  منتشر شد ، ، این روزنامه آینه  1918جوالی 30سیزده شماره از "همت"  تا  ماه  اگر چه تنها یک صد و

انقالب  می  مفهوماوقات مقاالت خود را در مورد  اغلببود. نریمان اف، در روزنامه  اتاز مبارز نمایی 
من از اتحادیه دعوت نوشت. مقاالت نریمان اف مثل "انقالب فرانسه"، "امروز"، "نظر ما به انقالب روسیه"، " 

 می کنم"، " ما باید چه کار کنیم؟" نمونه های عالی از نوشته های انقالبی او هستند.
مهمتری وظایف  را برایمستضعفقدرت توده های تالش کردند تا بلشویکهای ماورا قفقاز ،روزهای سخت آن در

کردند و کارگران را برای مبارزه سیاسی . انها در معادن نفت و کارخانه ها و کارگاه ها سخنرانی می نندجذب ک
. چرا که او راه های رهایی با استقبال فراوان همراه بودآماده می کردند. جلسات سخنرانی نریمان اف در همه جا 
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مارس 17چیق سوز"، آ؛ "103، شماره 1917ماه مه ، 20از  ظلم و ستم را نشان می داد. )نگاه کنید: "کاسپی"، 
 و غیره.( ،426، شماره 1917، 

باکو در   مردمشب، 7، قیام مسلحانه در پتروگراد به پیروزی رسید. همین روز، در ساعت 1917در اکتبر ، 26
ترکی . نریمان اف، شاومیان، چاپاریدزه، زوین و چهره های دیگر به زبانهای گرد هم آمدندزادلیق"  آمیدان "

 ت کارگران و دهقانان روسیه را تحسین کردند.، روسی و ارمنی سخنرانی کردند. انها حاکمیآذربایجانی
یک سازمان ضد شوروی در تفلیس تشکیل دادند. این  ماورا قفقازنیروهای ضد انقالبی  1917نوامبر، 15در 

به انقالب  بود. نریمان اف در  ضربهسازمان علیه نیروهای انقالبی به دنبال برنامه ریزی برای ترور و طرح  
نفاق ملت ها بین  ن نیرو های ضد انقالب آهشدار داد. او بیان کرد که  زحمتکشده های به تو موضوع مورد این

 (27، شماره 1918ژانویه  16. )روزنامه " همت"، می اندازند
شمکیر و گنجه که از جبهه ترکیه  باز می گشتند، ریاکاری شهر قتل سربازان انقالبی روسیه  در اطراف 

رده بود. مطبوعات بلشویک ماورا قفقاز جنایات خونین کمیساریای ماورا قفقازی کمیساریای ماورا قفقازرا فاش ک
. در روزنامه های "اخبار شوروی باکو" و "همت" مکتوب نریمان اف با اسم " نامه سرگشاده کین آلود کردرا با 

، 1925ا، باکو، به سوسیالیست ها نشسته در کمیساریای ماورا قفقاز" منتشر شد.)نریمان اف. مقاالت و نامه ه
 (26-25ص.

نریمان اف می گفت: رمان "بهادر و سونا" را من نوشتم. این رمان دقیقا ده سال پیش نوشته شده بود. در این 
رمان دختر ارمنی سونا باهوش است و مردم خود را بسیار دوست دارد. بهادر که مسلمان است و با سونا 

نها به حقیقت بسیاری  آرزوهایآکند.  حیادوستی را بین مردم ا یکدیگر را دوست دارند. بهادر سعی می کند که
نرسید. اما هر دو باور می کردند که اگر عوامل تفرقه و جدایی از بین برود ، مسلمانان و مسیحیان متحد می 

تا آوردم  .  از اثر خودم نمونه دیگه کارایی نخواهد داشتترک، گرجی و ارمنی هم  اصطالحن زمان آشوند، 
، 1925می کنم!" )نریمان اف. مقاالت و نامه ها، باکو،  به شما اعتراضقلبم  تهخوب بشناسید.من از  مرا

 (27-26ص.
در باکو، کمیساری های مردم شورای باکو تاسیس شد. نریمان اف اینجا به عنوان کمیسار  1918مارس ، 25در 

نقل، تدارکات خیلی سعی کرد. با تمام اقتصادی شروع به کار کرد. برای بهبود کردن مشکل تجارت، حمل و 
 وجود می خواست که  در  باکو مدارس جدید، کتابخانه، کارگاه ها  تاسیس کند.

 یک نوع باایشان   معالجه  بخشیدن به سرعت برای، نریمان اف بیمار شد. به توصیه پزشکان 1918در بهار 
 ند."تیناکی" فرستاد مکانی بنامهشترخان  مخصوص او رادر شهرگل 

آن روزها جنگ با همه شدت خود همه جا را فرا گرفته بود. لنین در تلگرام خود که به کمونیستهای هشترخان 
آنها مورد توجه باید  نان یانتخاب آدم ها  به اعتماد و اطم درفرستاده بود، برای نجات منطقه هشترخان از فاجعه،

 (341، ص. 35. )نگاه کنید: لنین، مقاالت، جلد باشد
گران مسلمان قرقیز، تاتار و ایرانی را  به کارشچنین زمان، نریمان اف با وجود خستگی و بیماری خود در

 .کردمشارکت در جنبش های سیاسی دعوت می کرد و در باره وظیفه شهروندی کارگران سخنرانی می
میته انقالبی نظامی بخش پزشکی کمیساریای سیاسی هشترخان بود. در اینجا با کیروف که رییس کمدیرنریمان اف

می نویسد که،  -انقالبی تاتار -بود مالقات کرد و در تمام اقدامات حفاظتی به طور فعال شرکت کرد. حافظ سیفی
، 875، بسته 3، فهرست 72، سهم 10سو.یکپ.مک. 9نریمان اف جان حرکات انقالبی بود. )در کنارکمیته ملی.مپا

 (4ص.
ییس اداره آموزش و پرورش استان هشترخان کار می کرد. او به ، نریمان اف به عنوان ر1919در اوایل 

 تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی به سبک جدید اقدام نمود.

دم ها را آبستگی به وسعت فکر او دارد. نباید  فردنریمان اف در مورد تعصب مذهبی می گفت: "اعتقاد یک 
باور نکن. مانند برخی از دوستان را ایی نداری، و دین مجبور کنید تا به دین روی بیاورند. و نباید گفت که تو خد

کمونیست این موضوع را نباید با حکم و دستور و اجبار برقرار کرد. این موضوعی است که بستگیبه توسعه 
 اندیشه انسانها دارد. در این زمینه ما باید مراقب باشیم."

نریمانف در  1918دسامبر در سال  28ها و  ، در جلسه معلمان مدرسه تاتار و مال1918دسامبر در سال  20
 . لنین، تبلیغات نریمان اف را خدا پرستی را نهی کردسخنرانی خود در جلسه کمونیست های مسلمان نریمان اف

 .قراردادتحسین  مورد

                                                             
9MLİ. MPA. 
10

 SOV. İKP. MK. 



~ 21 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

فرستاده بود در  11، وزیر امور خارجه چیچرین در نامه خود که به رک )ب( پ مک1921در ماه مارس سال 
 یغات نریمان اف می گفت: "نریمان اف توصیه های بسیار ارزشمند برای مروجان شرق داد."مورد تبل

لنین بالفاصله پس از خواندن نامه این فرمان را به چیچرین داد، "راه. چیچرین! من کامال با شما موافقم. پروژه 
ی نریمان اف را بگذاریم؟ ارایه یا می توانیم اینجا متن کامل یا حداقل بخشی ازمتن سخنرانآ. )ایشان محقق شود

 (333، ص.12دادن متن  کامل بهتراست.( این مهم است. لنین."  )مجمعه لنین، جلد

نریمان اف در سخنرانی خود با اسم " نظر ما در مورد دستیابی به قفقاز" می گفت: همه کشورهای قفقازی، از 
 اهد شد.شوروی اعالم خو در ترکیب جمله ماورا قفقاز یک جمهوری مستقل

در هشترخان در چاپخانه "کوچ"  کمیساریای مسلمان ماورا قفقازیا، کتاب "با چه شعار ما  1919در ماه جوالی 
ن زمان این اثر مخفیانه در ماورا قفقاز توزیع شد. نریمان اف در آبه قفقاز می رویم" نریمان اف منتشر شد. در 

ه کمونیست های مسلمان بایست انجام دهند. نریمان اف از را توضیح داده بود ک اصلیاین کتاب ماهیت  وظایف 
حق دارند که  زحمتکشدم های آکارگران و دهقانان می خواست تا حاکمیت را بدست بگیرند. او می گفت: "فقط 

کنند. صاحبان امالک و کارخانه ها چنین حقی ندارند.  تدوین از نعمت های زندگی لذت ببرند و قوانین جامعه را 
کارگران زندگی کرده اید ، کافیست !  با دسترنج علیه سرمایه داری اعالن جنگ میکنیم . اینکه تاکنون درما بر 

بااین شعار ما قفقاز را ترک کردیم و با این شعار ما به قفقاز باز خواهیم گشت." )نریمان اف، با چه شعار ما به 
 (6، ص. 1919قفقاز می رویم، هشترخان، 

یس بخش مسلمانان ماورا قفقاز، و چند ماه بعد به عنوان معاون کمیسر امور ئه عنوان رنریمان اف در مسکو ب
 مشغول به کار بود. 13مردم رفسر

نریمان افسفیر افغانستان )اولین دولت خارجی که با دولت شوروی روابط دیپلماتیک ایجاد کرده بود( را در 
خطاب  ترکی آذربایجانیوروینریمان اف  به زبان مسکو مالقات کرد. " برای اولین بار، در تاریخ سیاست ش
اثبات این است که در روسیه شوروی همه ملت  ترکیکرده بود. نریمان اف می گفت که، خطاب کردنش به زبان 

 ( 110، ص.1957ف. نریمان نریمان اف. باکو، ازاد هستند." )و.ممدآها برابر و 
با استاد مسلمان پراساد مذاکره کند. )نگاه کنید به: استسوفا.  استالین به نریمان اف دستور داد تا با سفیر هند

 (177، ص.1969خاطرات مسکو، 
می کرد. نریمان اف نوشته است:  کتفانریمان اف در حل مسائل کشورهای شرق به تصمیم و دستورهای لنین ا

لی لنین قابلیت تحلیل کردن شرق آشنا نیست. و ان"والدیمیر ایلیچ همیشه اعتراف می کرد که او با زندگی مسلمان
زندگی مردم جهان سوم را داشت. کسانی که در مورد رهایی مردم مظلوم شرق زمین با او صحبت می کردند، 

 فکر می کردند می توانند مشکالت را حل کنند."
ه دنبال زادی انهاست. بخاطر این، نریمان اف بدارانبنایآبرای نریمان اف، ، رهایی مردم شرق از اسارت سرمایه 

 از جمله در ماورا قفقاز بود. آذربایجان ایجاد یک جمهوری مستقل شوروی در 
گفتند که "هرجا که نریمان اف برود  میکارگران و دهقانان ماورا قفقاز به نریمان اف اعتقاد داشتند و با اطمینان 

 ما هم می رویم."

تاسیس شد. با پیشنهاد لنین،  هاره قفقازی، با تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست اد1920 آوریلماه  8در 
در ایجاد حاکمیت شوروی بر قفقاز شمالی و ماورا قفقاز  ه. اداره قفقازیه پیوستترکیب اداره قفقازی بهنریمان اف

ماورا قفقاز شروع به مقدمات الزم جهت قیام مسلحانه از دهقانان و ینقش مهمی ایفا کرد. سازمان کمونیست
 کارگران کرد.

را برای رهبری  مسلحانهکمیته موقت انقالب 1920،  آوریلماه 27ه مرکزی حزب کمونیست ماورا قفقاز در کمیت
انتخاب شد. در نتیجه،  مسلحانیس کمیته موقت انقالب ئبعنوان ر اموقت فقیام مسلحانه ایجاد کرد. نریمان ا

روسیه شوروی به درخواست کمیته  .گرفتندکارگران و دهقانان ماورا قفقاز قیام کردند و حاکمیت را بدست 
 کرد. عزامیازدهم را برای کمک ا سرخ موقت ارتش  مسلحانهانقالب 

اورجونوکیدزه در تلگرام خود که به لنین فرستاده بود می نوشت: "باکو به نریمان اف  1920ماه آوریل ، 23در 
 (.48، ص. 5، پوشه 2، فهرست 4 14نیاز دارد. از شما خواهش می کنم، او را اینجا بفرستید." )سهم مدگوا

یازدهم به نام  "کراسنی داغستانس"،  سرخزرهی از ارتش  ستونتحت فرمان یفروموف  1920 آوریلماه 28در 
 سربازان"اینترناسیونال سوم"، "کراسنایا استراخان" و "تیمافوی اولیانتسو"، دو روز بعد سواره نظام اصلی و 
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فرستاد.  15ای مردم رفسریراک تلگرام تبریک به مردم از طرف شورای کمیسپیاده نظام وارد باکو شدند. لنین ی
، کارگران و دهقانان نریمان اف را با شادمانی در باکو مالقات کردند. نریمان افدر تلگرام 1920در ماه مه 

 فرستاده شده به مسکو می گفت:
 "مسکو.

 به لنین عزیز،  به چیچرین.
. موج میزندانقالب اینجا  شوق. قرار گرفتماستقبال  مورد و از طرف مردم با شادمانی شانزدهم آوریل من  وارد باکو شدم

 شوروی جوان تقویت پیدا کند. آذربایجانمردم اطمینان دارند که،روسیه شوروی کمک خواهد کرد تا 
 آذربایجانرییس کمیته انقالب 

 نریمان اف."
الهام می بخشید. در سخت ترین لحظات خود نریمان اف با معلم  لنین در شرایط دشوار به نریمان اف هوشمندانهمشاوره 

 بزرگش مشورت می کرد.
برنامه های  مهم ترین الزم و از ماه های اول با اقدامات  متکی بودبه کمک روسیه شوروی  آذربایجانکمیته انقالب 

)نگاه کنید: روزنامه کمونیست، مه سوسیالیستی راموفقیت به اجرا درآوردند: صنعت نفت، بانک و غیره را ملی کردند. 
 ، و غیره.(33، شماره 1920، 11؛ جوالی 21; شماره 1920،  27

 ک مردم را در دلگرمی مستقل شوروی بود. نریمان اف خلق آذربایجانیس شورای کمونیست های ئنریمان اف نخستین ر
الی اوغلی در خاطرات خود نوشته است: غامآکرده بود و برای پیروزی و تقویت قدرت شوروی بسیار تالش کرده بود. 

کردم و با چشمان خودم دیدم که او چقدر اقتدار و نفوذ در دقت میداخل جمهوری من نریمان اف را  های"در طول سفر
ن زمان برای تقویت ساختار آ. بدون شک این سفردر می ورزیدنداو عشق هبه دارد. هم آذربایجانمیان جمعیت کارگران 

ه اهمیت زیادی داشت." )نگاه کنید: موسسه مطالعات شرقی فرهنگستان علوم وابسته به دانشگاه علوم، جدید بوجود آمد
 (23"کارهای علمی"، جلد چهارم، باکو، ص. 

، نریمان اف در یک کنفرانس بین المللی در جنوا، ایتالیا شرکت کرد. خاطراتاو از جنوا در مطبوعات 1922در سال 
 جمهوری منتشر شد.

، با کوشش نریمان 1921. در سال آذربایجانبودرشد ادبیات و هنر در  پیگیرسالها نریمان اف با جدیت  در این
، نریمان اف 1922منتشر شد. در ماه مه  ترکی آذربایجانینفیسه" به زبان های روسی و -اف مجله "صنعت

 انتخاب شد. آذربایجانیس شورای اتحادیه فدراسیون ئبعنوان ر
، نریمان اف یکی از چهار رهبر اول کمیته مرکزی اتحاد جماهیر تشکیل شدجماهیر شوروی زمانی که اتحاد 

 ادامه نیز کار ادبی و روزنامه نگاری خود را و اجرایی با فعالیت های عمومی زمانشوروی شد. نریمان اف هم
 داد. می

اجتماعی وسیاسی را درمسیر  کرد حوزه هایمیسعی آذربایجان  نریمان اف با استفاده از فرصت های داخلی در 
کوشیدند تا میایدئولوژی سیاسی لنین توسعه دهد. رهبران بلشویک اصالحات بی طرف نریمان اف را دوست نداشتند و 

قرار گرفت. او متوجه شد که، هدف اصلی روسیه شوروی   شدیداختیارات وی را محدود سازند. نریمان اف تحت حمالت 
سیا بود. استالین به طور علنی گفته مسیرهای آمهمترین چون و بود. کردن از نفت ه برداری آذربایجان بهر در همراهی با
مسیرهای مهم اقتصادی آنست."  واقع شدن در و ابع غذایی برای انقالب مواد اولیه، سوخت و من آذربایجان بود: "اهمیت

 (108، ص. 4)نگاه کنید: استالین، اثارش، جلد 

کرملین  تنها ماند. در نامه خود تحت عنوان "نامه به  حیله گرانهلنین نریمان اف در محیط ، پس از مرگ 1924در سال 
 کرده اند.فراموش  پسرم" او تاکید کرد که رهبران کرملین مسیر واقعی را 

 شرقی به مناسبت سی امین سالگردحوزه ، در کمیته انقالب ملی اتحاد جماهیر شوروی اتحادیه مطالعات 1925در فوریه 
فعالیت های ادبی و اجتماعی و سیاسی نریمان اف مجلس یادبودی برگزار شد.در جلسه، نریمان اف بعنوان عضو افتخاری 

 شرقی انتخاب شد.حوزه  انجمن مطالعات 

نریمان او تجسم پاکی بود.، نریمان اف به طور ناگهانی طی یک حمله قلبی درگذشت. 1925ماه مارس ، 19در 
صداقت تمام و تا  آنهم با انسانها  شرایط زندگیبود که وظیفه خود را برای بهبود  اخالصاز  صوریاف ت نریمان

 شده است. نصبباکو  شهر در او  نفس آخر انجام داد. مجسمه با شکوه

 ویراستار علمی : عیسی حبیب بیلی
 ویراستار : حسین شرقی دره جک )سوی تورک(

 مترجم : الهه .م. قورشون
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 مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات
_ به معنای معاصر شدن با زمانه _ در زمینه ادبیات و هنر تحولی بود در حساسیت که در انگلستان ،  مدرنیسمواژه اسپانیایی 

جموعه ای از سبک ها ، روش ها و جنبشهای فرانسه و آملان پدید اومد . از مشخصات اون رمانتیسم بود که به طور کلی م

 فرهنگی ، هنری و حرکتی را بر ضد سبک های پیشین در بر می گرفت .

مدرنیسم از قرن شانزدهم و شاید اندکی پیش از اون ، یعنی اواخر قرون وسطی ، آغاز می شه و دوران درازی را در بر می گیره که 

روپای غربی ، انقالب صنعتی انگلستان و جنبش روشنفکری قرن هجدهم را شامل رنسانس ایتالیا ، انقالب علمی قرن هفدهم ا

می شه . اقتصاد سرمایه داری و ارزش های طبقه متوسط از چیزهایی هستند که در دامن مدرنیسم پرورش پیدا کردند و این به 

 معنی مرحله گذار فرهنگ از بدوی گرایی قرون وسطایی به فرهنگ مدنی و مدرن هست .

، پا به پای انقالب صنعتی اروپا پدید اومد . هنرمندان این  رمانتیسمنبش ادبی مدرن هم از اواسط قرن هجدهم ، با سبک ج

جنبش قواعد و قالب های کهن رادرهم شکستند و بنیان هنر خودشون رو _ به جای عقل و منطق _ بر احساس ، تصور ، خیال 

زین محدودیت و توجه به عامه مردم رو جانشین خدمت به درباریان و قدرتمندان و عشق استوار کردند . اونا آزادی رو جایگ

 کردند .

از اون جایی که در آثار ادبی مدرن تیپ ها و شخصیت های افسانه ها ، اساطیر ، رمان ها و درام ها بر ناپایداری و دگرگونی روابط 

حظه محوتر می شن ؛ ظرفیت های خیالی ، آرزو و نیاز انسانی انسانی تأکید می کنن و مرزهای میان واقعیت و خیال لحظه به ل

گسترش پیدا می کنن . می دونیم که هنر و ادبیات مقوله ای انسانی اند و هر آفرینش گر ، شکل و فرم دنیای معاصر خودش رو به 

ر اون هیچ الگوی محافظه اثرش می بخشه . با توجه به این که مشخصه دنیای مدرن ، قطع رابطه با سنت های قدیم بوده و د

کارانه و نظام اجتماعی و فکری پایدار نیست ، باید انتظار داشت که هنر و ادبیات هم _ از اونجا که هویت غیر محافظه کارانه و 

 الگو ناپذیر دارن _ در قالب معیارها و الگوهای ثابت زندانی نشن .

مطرح شد .  یاکوبسنو  اشکلوفسکی،  باختینبه ویژه توسط  هست که «موضوع پویش ذهنی » مفهوم تازه در ادبیات مدرن 

، اصالت زبان و ساختار  فرمالیسمنیز وظیفه شاعر را پاالیش زبان طایفه می دونستند . در ادبیات این دوره  ماالرمهو  الیوت

یت خود تثبیت شده بودند _ زبانی هم شکل می گیره . اما فرمالیسم بر ساخت ها و فرم های جا افتاده پیشین هم _ که در موقع

امروز جز قائل شدن برای فرم ، هیچ آزادی دیگری وجود ندارد . » تأثیر می ذاره ؛ تا جایی که یکی از فیلسوفان فرانسوی بیان کرد 

 هنری مدرنیسم ، که شناس ی زیبایی ( 61، ص  8؛ ماهنامه گلستانه ، ش  تبار شناس ی پست مدرنیسم*علی اصغر قره باغی ؛ « ) 

) پیشرو ( به مقابله با نظام ارزش  هنر آوان گارداز اواخر قرن نوزدهم آغاز شد تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت ، هم با سالح 

های طبقه متوسط رفت و به جنبه های گوناگون اون حمله برد . همه حرکت های فرهنگی در این دوره تالش می کردن چهره 

له نوعی استقالل و استواری بر پایه ارزش های درونی را رواج بدهند . اما این روند تا حدی فرهنگ رو دگرگون کنن و در هر مقو 

پیش رفت که به خرد مداری و انسان محوری منجر شد ؛ یعنی سلطه بی چون و چرای عقل و خرد بنیاد اندیش بشر و این که 

تالش ی بود برای تسلط هنر بر » سم که به گفته بودلر تمامی حقایق در درون انسان قرار داره و اونه که مایه نجاته . مدرنی

( ، در ابتدا  277؛ ص  1373؛ نشر مرکز ؛ چاپ اول ، مدرنیته و اندیشه انتقادی بابک احمدی ؛ « ) * قلمروهای دیگر زندگی 

ن اندیشه و احساس بسیار آرمان گرا و امیدوار کننده به نظر می رسید و نقش شفابخش هنرمند رو در پوشوندن خأل و شکاف بی

می دونست . اما با گذشت زمان ، هنرمند نقش جنایتگر ویران کننده ای رو پیدا کرد که هدفش فتح سرزمین های تازه بود و می 

 خواست شکل هنر رو نو و متفاوت بکنه و هنر رو داور و مرجع خودش قرار می داد .

موازین اولیه ش فاصله گرفت . برای نمونه ، روشنفکران مدرن و به این ترتیب این جنبش در ادامه مسیر خود از ارزشها و 

کسایی که از فرهنگ بهره ای دارن ، تکامل و پیشرفت فرهنگی که حاصل مدرنیسمه ، رو توضیح می دن نه عوام ؛ چون که 

ظهور و حضور فرهنگ عوام _ به گفته مدافعان مدرنیسم _ چیزی جز نفی فرهنگ نیست و فرهنگ ، فقط توسط فرهیخته ها 

 عینی پیدا می کنه .

مدرنیسم نتونست اون چه رو که در ابتدای حضور خودش در ذهن ها خلق کرده بود ، عملی کنه و این یک شکست بود . اون 

همه تنوع و آزادی ، فقط یه محیط اجتماعی آشوب زده رو پدید آورد . در این فضای خشن و وحشیانه ، محبت و همدردی که از 

http://sunshaddow.persianblog.ir/post/43/
http://sunshaddow.persianblog.ir/post/43/


~ 24 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

ی سنتی و مذهبی شمرده می شدن ، از بین رفته بودن و انسان دیگه پیوندی با گذشته ش احساس نمی کرد . این فضیلت ها

 در 
ً
فضا که بیش از حد عقالنی بود ، انسان رو از اصل خودش دور می کرد . به همین دلیل نویسنده های مدرن _ مخصوصا

ن می دن و آرزوی بازگشت به گذشته و اسطوره گرایی در این آثار به غرب _ جلوه های تاریک زندگی انسانی رو در آثارشون نشو 

چشم می خوره . راه های فراری هم که در مقابل این سردرگمی ها پیشنهاد می کنن مادی هست و به نابودی ارزش ها ختم می 

یا به دوست داشتن و زندگی پیدا می شن که به انسان مقام متعالی می بخشن و  برشتشه . اما در این بین ، کسایی هم مثل 

، ... ( که ادب و هنر انسان دوستانه در  «خانواده تیبو » کردن اهمیت می دن . یا آثاری که جنگ و نابودی رو محکوم می کنن ) 

 غرب رو به نمایش می گذارند .

ر زائد و تقلیدی که ارزش یه مسأله دیگه هم هست که ریشه ای عمیق در معماری مدرن داره و اون چیزی نیس جز یه سری عناص

و اعتبار نازلی دارن . این آثار هنری با قیمتی پایین و در تعداد زیاد ، برای مصرف طبقه متوسط تهیه می شدن _ مثل ستون ها و 

پایه بناهای روم باستان یا طاق نماها _ که کارکرد مثبت و مفیدی در ساختمان نداشتند . فقط یه شأن کاذب برای صاحبخونه 

به وجود میاوردن که دوست داشت با این کار از اشرافیت تقلید کنه . این عناصر زائد در ادبیات ، برای مثال به صورت  ای

داستان های تکراری و قالبی و یا شعرهای متوسط و بد نمود پیدا می کنن که خیلی از شعرهای نو هم از این دسته هستن . این 

 ه و درمان جدی احتیاج داشت . . .آشفتگی ها در مدرنیسم به یه راه چار 

پست آشفتگی پدید اومده در مدرنیسم و شک و تردیدهایی که از همه طرف و تمامی جنبه ها اونو احاطه کرده بود به ظهور 

ختم شد . پست مدرنیسم که برای اولین بار در معماری مطرح شد ؛ فن آوری مدرن رو در ارتباط با سنت و فرهنگ  مدرنیسم

نیس  ه به کار می گرفت . اما در ادبیات ، یک نویسنده اسپانیایی به اسمغنی گذشت
ُ

» این واژه رو در اثرش به نام  فدریکو دی ا

به بعد ، به صورت جدی  1960( به کار برد . پست مدرنیسم از دهه  1934) « گزیده شعر اسپانیایی و هیسپانوی امریکایی 

ظهور این جریان به این معنی نبود که باید از مدرنیسم جدا شد و اونو کنار گذاشت  مطرح شد و مورد نقد و بررس ی قرار گرفت .

؛ بلکه ادامه مدرنیسم به شمار میاد که بحران ها و پرسش های جریان قبل از خودش _ یعنی همون مدرنیسم رو _ به شکلی 

خواد محدودیت ها رو بشکنه و تمرکز زدایی و آگاهانه پیش می کشه و سعی در ارائه راه حل براشون داره . این جنبش فقط می 

( آغاز شد و  ionتrucتdeconsپراکندگی به وجود بیاره . مراحل ابتدایی اون به صورت شالوده شکنی و شکستن ساختار هنری ) 

 فاده کرد .در قلمرو هنر از کنایه ، تمثیل ، تقلید تمسخر آمیز ) پارودی ( و به ویژه ایهام به عنوان ابزارهای بیانی است

می شه گفت یک پای پست مدرنیسم در گذشته ست ولی این به معنی بازگشت به گذشته نیست . در واقع منظور یک جور 

بازنگری ، خودآگاهی و انتقاد از خود هست . پست مدرنیسم نمیاد گذشته ای رو که قبل از جریان مدرنیسم وجود داشته ، کنار 

ی می کنه و عناصر باارزش و مهمش رو استخراج می کنه . به همین جهت می شه گفت یه بذاره ؛ بلکه اونو به دقت موشکاف

جریان مقتصد و صرفه گراست و با مدرنیته _ که به کلی از گذشته بریده بود و در نهایت ، با دور شدن از معنویت و ارزشهای 

مدرنیسم می خواد نیازهای حال حاضر آدم هایی رو انسانی ، به پوچی و ابتذال کشیده شد _ متفاوته . شاید بشه گفت که پست 

که در حال گذر از بحران مدرنیسم اند ، از طریق امروزی کردن الگوها و عناصر کهن رفع کنه . عقل گرایی افراطی مدرنیست ها 

عالم بنشونه و زبان  رو هم قبول نداره . تفسیری که از انسان و عقل انسانی ارائه می ده ، اون طور نیست که انسان رو در مرکز 

و فرهنگ رو متعلق به اون بدونه ؛ بلکه می گه این انسانه که به فرهنگ و زبان تعلق داره و هر فرد هم در محدودیت های پدید 

اومده توسط زبان و فرهنگ ، گرفتاره . از نظر پست مدرنیست ها زبان ، ویژگی اصلی وجود بشری هست که در گیر و دار تجربه 

 ی حاضره و دخالت داره .های انسان

هست . این گرایش به محتوا در مقابل فرمالیسم و  کثرت گراییویژگی دیگه پست مدرنیسم محتوا گرایی اونه که نتیجه ش 

گرایش به فرم ) ساختار ( مطرح شده در دوران مدرنیته قرار می گیره و فرم رو تحت تسلط خودش قرار میده ؛ یعنی این 

 رو تعیین می کنه .محتواست که شکل اثر 

یک اثر هنری پست مدرن ، اثری مدرن هست که می تونه وجه های دیگه ای هم داشته باشه ؛ می تونه گونه های مختلف سنت 

گذشته ملی ، محلی یا عامیانه باشه .پست مدرنیسم در ادبیات ، از تداخل متن ها استفاده می کنه تا شکاف بین گذشته و حال 

 تexتconگذشته رو در  تexتین میاد متن های گذشته رو در بستر و بطن تازه ای می نویسه ) به اصطالح رو پر کنه . بنابرا
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)* علی اصغر قره باغی ؛ جدید می نویسه (. این ، نوعی آوردن گذشته به حال هست ؛ به صورتی که گذشته در حال بگذره 

   ( 14؛ ص  18و  17؛ ماهنامه گلستانه ؛ ش  پست مدرنیسم در ادبیات داستانی ما

 دوران مدرن رو انکار کنه یا فقط از سنت  جان بارتنویسنده هایی مثل 
ً
عقیده دارن که نویسنده آرمانی کس ی نیست که صرفا

 های پیش از مدرن تقلید کنه . مدرنیته پیش نیاز روند جدید هست و مثل گذشته ای به اون شکل میده .

در کنار معنادار بودن ، به بی معنایی و پوچی رسمیت بخشیده ؛ چون همه چیز رو  از خصوصیات بارز پست مدرنیسم اینه که

می دونه . در این صورت یه افق جدید پیش روی متن باز می شه که اونو به حیطه چند  تsubjecمبتنی بر ساختار ذهنی یا 

مدرن رو تعیین می کنه ؛ یعنی قالب مشخص ی معنایی بودن می کشونه . این خود متنه که معنا داشتن یا بی معنایی در اثر پست 

تعبیر می کنن . منظور اینه که هنرمند از همون ابتدای  «نبودن معنا در اثر » از پیش تعیین نمی شه و این طرز نوشتن رو به 

رن اعتبار آفرینش اثرش در حاشیه قرار می گیره و خود اثر رو مهم تر از نیت خودش می دونه . به این ترتیب هر اثر پست مد

در اثر هست نه بی « ثابت نبودن معنا » خودش رو از طریق ارتباط یافتن با متن های دیگه پیدا می کنه . البته مفهوم این امر 

معنایی صرف ؛ اینه که یه اثر رو هر بار می خونن می شه یه معنای جدید ازش استنباط کرد و هر خواننده تعبیری جدا ازش داره 

 غییر حال خواننده ، شکل و معنایی متفاوت پیدا کنه .یا می تونه با ت

دلیل مهم این مسأله اینه که در نظریه ادبی پست مدرن ، خواننده اهمیت خاص ی داره و نقش موثری رو ایفا می کنه ؛ چون در 

ه هم قوی تر نهایت خواننده ست که وجوه مختلف اثر رو تشخیص میده و درک می کنه . هرچه بینش زیبایی شناختی خوانند

باشه معنای ادبی موجود در متن ، گسترده تر می شه . یک اثر به چیزی خارج از خودش رجوع نمی کنه بلکه به خودش برمی گرده 

؛ از این جهته که در نوشتن این گونه آثار ، اصل علیت کنار گذاشته می شه و ما با جهان عدم قطعیت مواجه می شیم . در واقع 

ت یک اصل و محور ، مورد توجه ادبیات پست مدرن قرار گرفته . این متن ، اثری نیست که تموم شده به صور  اصالت متن

باشه بلکه در حال نوشته شدنه و خواننده هم تنها مصرف کننده نیست ، بلکه در آفرینش اثر دخالت داره و دخالتش در متن ، 

 همون تعابیر مختلفی هست که از متن داره .

بودن  «چند صدایی و چند پایانی » ه نیاز درونی و باطنی خودش هست که آثاری رو خلق می کنه که از ویژگی یک هنرمند بنا ب

برخوردارند ؛ نه این که فقط از روی یه الگو یا کلیشه این کار رو انجام بده . اما گاهی پیش میاد که نویسنده ها در کلیشه های 

 معنا رو از یاد می برن . پست مدرن و مفاهیم سبک و ظاهر غرق می شن و 

در آفرینش آثار پست مدرن ، تخیل با توان باال و توجه نکردن به هر گونه ممنوعیت نقش مهمی داره . جهش خیال که زاییده 

سکوت و رویاست هرگونه حد و مرزی رو از دنیای ذهنی بشر بر می داره و دنیاهایی رو پدید میاره که الزم نیست عناصر واقعی 

 نشون داده بشن . تفکری که الگو ، قالب و کلیشه محدودی رو به هنرمند ارائه می ده از تخیل و رویا بهره ای نداره و شون حتم
ً
ا

دنیای تنگ و محدودی رو پدید میاره که ذهن پویشگر و بی تاب نویسنده رو تحریک می کنه تا تمام قواعد دست و پاگیر رو درهم 

که فراتر از ذهن معمولی و ظاهر نگر بشر هست . بشری که از گذشته خودش چیزی نمیدونه ، بشکنه و به دنیایی دست پیدا کنه 

از ریشه هاش بریده و در بین چیزهایی گرفتار شده که با او هیچ سازگاری و سنخیتی ندارن ، تنها می تونه با طغیان تخیل فعال و 

چیزهایی که مدعی نو آوری و آزادی هستن بایسته و به بازآفرینی و سازنده و سالح انتقاد و نفی اجبارهای قالبی ، در مقابل اون 

 احیاء ارزش های فراموش شده دست بزنه .
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انتباه دورو پوئزییاسینینآذربایجان  گ.  
GüneyAzərbaycan poeziyasınin intibah dövrü 

لسگروواع یزیق لعیسماا بهیساکدکتر      
Dr. Doç .Sakibə İsمayıl qızı Ələsgərova, əməkdar مüəlliم 

 

  .یمطبوعات جانیآذربا .،یس وطن محاربه وکیبؤ ا،ییزئسؤزلر: جنوب، پو آچار

 

. بو یشدیحرکات باشالنم یلو ادبگوج اندجایگونئی آذربا اندیاورتاالر نینیللریا یج-۴0 نیعصر یج-20

 ایی.  آنجاق پوئزالریردیارادی-بیازی. باشقا ژانرالردا دا یدینپرور شاعرلرطو آپاران اساسا   یل ریا  یحرکات

 یگینلیو در یییلئنی نیرلریکیف ،یگییلمیصم نیغوالریدو ن،یلرحیس ،یگیل مون گؤزلضم یک هندیلر نومونه

 نینلردؤورون شاعیر نی. همرسانییاشای هندیخیتار ریکیگؤزل عمل و آزاد ف ،حقیقتا ،یک یردیاونو گؤستر

. یردیریرلشدیآمال ب ریمقصد، ب ریب یلر ده، اونالر سهفرقلن لهیپافوسو ا قییلجیارادیو  یلر تجروبه

 یشخصلر توتدوقالر یجیارادیبو  رانیندآدال «یزالریاوغول و ق بایجانآذر قسئوریآزادل» ینیاؤزلر

 نیستلریاوردو فاش شیگلم اندنیجانی. سووئت آذرباوردوالریو قورور دو ریحیس ائد خاریفتیگؤره ا هیمؤقع

 یادب ری. واحد بالریردیآل قلمه هندیلیدوغما آنا د ینیو اونالر اورک سؤزلر موشدویسون قو نایغیتنکارلیف

 یمیک قاللیستیا ک،یعکس اولونان وطنپرورل اندیغیلیجیارادی نینیصاحبلر قلم رلشنیب اندیاوسلوب اطراف

البته، دؤورون  نا،یجانیسووئت آذربا  هندیلر نومونه اییپوئز نی. همیردیینایرول او یجیآپار االریدئیا یبشر

ده عکس اولونوردو.  یرغبت حیس نهیرهبر نینیسووئت خالقالر گریا دندزاما ینیاونون، ع یمیک یطلب

و س.  اندیژورنال «جانیآذربا» ه،ندیقزئتلر «اتیادب» ،«اندولویوطن »لر  نومونه یادب یغیازدی نیاونالر

. آرزوالر، دعاالر، دوشمن قوشونونون زاواال یردیلیریرقانالردا نشر اولوناراق خالقا چاتداو یادب

 انندیشغالیا زمیفاش یلر بوتون اؤلکه نینیسووئت رهبر ،یغیزمکارلع نینیلریفدا جانیگونئی آذربا ،یس گلمه

 یجیآپار نینیلر نومونه اییدؤور پوئز نیمؤوضوالر هم یمیک یس نهطنط نینیشانین تیبیقال  ،یس آزاد ائتمه

چو  ده قاراگوروه طرف ریب-یشدیانمیاوزه دا-مؤوضو اوز 2 یسانک ادایی. پوئزیشدیلمیمؤوضوسونا چئور

 نیو اونالر تیبشر پروریده ترقق طرف گرید ر،ییفالکته سوروکل یاونالر خالقالر ،یک یس هان-لریو وحش

 نیاورقانالر عبوطدؤورده نشر اولونان م نیمترننومو. ه کیپوئت نینیقلبه ازم هندیلر اوزر شر قوه

 یمیک« اوردو»صف دورموش -صف یس طنطنه نینیاسیدئی، قلبه ا مضمونمؤوضو و  ینیع هندیتیاکثر

 ،م. اعتماد ا،یری محمد ب اندییسا یج-12 ،یما ۵ ل،یا یج-19۴۵ نینیقزئت «اتیادب. »ریجلب ائد ینظر

مشهور  یمیک یچاووش یدهم ریآذر اوغلو، صمد آفوم، م ،یانقمم الفضلابو ،یشانین یتوده، عل یعل

 نیجانیآذربا یمالیش ،ینیووقار ،ینییگؤزلل نینشر اولونوب. وطن یلرشعیر نینیشاعرلر جانیگونئی آذربا

  :ریازی هندیشعیر «یجانیسووئت آذربا»توده  ی. علیچلنگ اییپوئز رین ب ننوم ائد تر ین«یغیآزادل»

  یناتدیآت او جان،یآذربا

  .هندقالخان س نندیئری هر

  نهیریب-ریاوسته ب قیلشاه

  .هندقالخان س نج،یلیق ید چک 

  ،یزیس اقیآ-زیالس یردیق

  .هندقان س-چوخ آل یتدیآخ 

  تهیکایارشه، نه ش نه

 (    1،۶  .)هندسولتان س ،یب یباخماد
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ظلمون گونشله  ینیشییاشای« آزاد» نینیخالق جانیآذربا یمالی. شاعر شریقدر اوالنالرد هییندیآنجاق بو، ا  

 قیآش ر،یاردیبخت جانیآذربا« جان»اوالن  یشانین قیآزادل هندیس نهی. سریائد سهییموقا لهیا یبوغولماس

 شانی، دانقلم ازانیجوشان کؤنول،  ال،یاوچان خ ،ی. هاردا کریائد دمتیخ نایسازال، شاعر سؤزله اؤز خالق

(  «جانیآذربا جان،یآذربا)» هندیقلم نینیشانین یؤکم سورور. علح کیل خوشبخت ئردهیاو  ر،یآزادد لید

 لهیا یگیل اؤز گؤزل یروتلرث یعیطب ،یگیل گؤزل عتیطب زیبنزرس ،یشؤهرت -شان یخیتار نیجانیآذربا

  :ریازی. او ریتاپ ینیعکس

  .وار نیآنا قوجاغ وکیبؤ 

  .وار نیراغیبا یل گونش رنگ 

  !نسیآزاد ائللر مسکن 

 ( 1،۶) جانیآذربا جان،یآذربا 

 ینیگل نیقوجا شرق  ،یل گؤزه نیانیدون وردوموزونیاوالن  یگولزار یمیه جننت کنداوزو ئری  

 نی بسله لر«یفضول» لر،«ینظام» اندی. قوجاغبیقلنیدؤورلرده تسد یخیبوتون تار یلماسیریآدالند

 نینیسؤز مولک نیمالیش یتیمدن این. دوبیشفق سال لهیا یاؤز ووقار نهیکلریبوتون زامان کس  جانیآذربا

 یقاض ،ییختا ن،ندیلرشعیر یمهست شیکمیت «یسارا» لهیا یاثرلر ان،ندیاسییپوئز یاوالن خاقان یمعمار

 رانیندقالیشیا یغیقارانل ه،ندیلر همگؤزلل فیواق ان،ندیغیلیجیارادی یجیقوروروئر نیسردار شاعرلر یمیک

چوخ  ریب نیجانیگونئی آذربا انندیغیلیجیارادی نینینهنگلر اتیبو ادب میزی. بریآل دایق یمعنو نندیقلم ریصاب

. کسر سؤزو اوالن تراد، افشار، یاراتدیلر  نومونه یادب یل هییسو ایو دون یلند دا بهره یالریچیازیشاعر و 

  لهیا یاسپوئم« سالم ایدرباباحی» اندیاورتاالر نیعصر یج-20باهار،    نی سؤز مولکونو    بزه

 یاؤز اثرلر للریاوزون ا یسؤز نهنگلر یمیو س. ک «اریشهر میزیب» انیاوخو  دانیم هندیلیآنا د زمهینیشوو

 یندیا یوغلونون آداکور ن،ینی. قاچاق نبیاتدیاو انندوخوسویت حالج ینسانالریا زیس حساب-زیسیسا لهیا

 بایجانآذر ،یس مدافعه ائتمه ینییئمناف نیخالق ،یغیمانل قهر. کوروغلونون ریائد ریتأث یخولوژیده دوشمنه پس

سبب اولموشدو.  نایقوشماس یداستان قیقهرهمانل نهیده اونون شن نیزیمینامرد دوشمنلر یگیاوغلونون مردل

لرده  نومونه یعیبد ارانانی هندیللریا یج-۵0-۴0 نیعصر یج-20 ،ی. اودور ک«ریکس» شهیدوز هم

 «وردومی» ی. م.م. چاووشیردیتاپ ینیقورورو اؤز عکس نییمغلوب ائتم یزمیفاش ،یغینلماقهر نیلریفدا

  :یردیازی هندیشعیر

 گول تک آل گولور،  لیزیق رییبوتون گولومس یندیا  

  .وردومونیوار  یشوعار ،یظفر ریب یئنیهر گون  

  نینیخالق« سووئت» وکیاوزونه نجات وئرن بؤ ئری 

 ( 1،۶   ).وردومونیوار  یلقاریا نهیرهبر یپوالد آدل  

 نیواحد دوشمن کیرلیب ی. آنجاق او زامانکیآلد شعیچوخ  زدنیب یسسر هندرلشیکیاوالراق ف للتیم ریب  

ه نداؤزو نیدئنی یجانیگونئی آذربا یسسر للردهیا یج-۴0ا ندزاما ینی. عیلدازمله قلبه چا هندیاوزر

 دان قیل دوستلوق و قارداشمنافعلر  یشخص   ،یک ودوشدو. آنجاق سونرا معلوم اولد نهیکریف  رمکیرلشدیب

 نندیسیچریخالق ا یسیهام نینیشاعرلر جانیگونئی آذربا نی لمهیو چک لنیچک ی. آدالرشیمیاوستون ا

و اورک  یلکلرید نیاونالر ،یاوجاالن سس نینیخالق یلر ده آذر نومونه یعیبد النیازی. یشدیخمیچ

 مضمون نیلر. شعیررینسانالردین ا یس ائدح  ان،یدو ینیاونون کدر ،ینیوطن. اونالر ریدیالرینتیرپیچ

 نهیقتلریحق اتیح شعیاولونان هر  ریبورادا تصو ،یک ریدیل لمهیهر کس اونو دا ب رنیئتیدقت  نهییگؤزلل

درک  کلهیاوزاقگؤرنل ینعییالط نیتیبو شخصلر جمع رانیچاغ غایداقته، آزادلص ه،ییرلیب ی. خالقبیاساسالن

 یگیل رکیز ،یگینلیزنگ یو معنو ییلداخ ،یغیشقانلیچال ،یغیفداکارل نینیخالق جانی. گونئی آذربالریردیائد
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 لکیا ینیاسییس لو بو تئندئنغآزرو لدهیا یج-19۴۵. یردیآرت ینامیاوالن ا تهیقاللیستیو ا قیاونالردا آزادل

  :یدین شاعرلردن ا حیس و ترننوم ائد

  ن،یظالملر اندیسیقارش نیس لمهییگرک ا نسانیا 

  .لهیب وکسکیحقوقونو  ،ینیققحاؤز  رید رکاو گ 

  له،ید-نلدیآزاد اوال، اؤلسه، دوشه د یسا،  آد قال 

 ( 1،۵...)  یل دوشونمه ینیین منلندبوالن گو گرک نسانیا  

 ،یک الریردیین بو شاعرلر چوخ گؤزل آنال ترننوم ائد ینیآرزو و عمللر ،ینیالرینتیرپیاورک چ نیخالق

 لنیب ینی. وطن قدرریندیدرگیروحو د نیاولوالر ن،یدلریدا شه تورپاق شیتاپدانم. اشانمازی زیس وطن

 ی. وطنپرور شاعر علرید دئمک جودلوغومؤو نینیغیارلیبخت نیو خالق نیتورپاغ یغیوارل نینسانالریا

  :ریازی هندیشعیر یآدل «جانیآذربا»فطرت 

  !اشای میانییآش یلشرف میدا 

 ( 1،۵   )!اشای م،یجانیآذربا اشا،ی اشا،ی 

مراجعتلر  یمیک یسووئت خالق ن،یستالیا ،یاولونان سسر ریتصو هندیاثرلر نینیشاعرلر جانیگونئی آذربا 

توده  یفطرت و عل ی. علیردیگل یل ریا انمدرایتاحبت و حاوالن جوشقون م نایجانیسووئت آذربا هندیاصل

توده  ی. عللریردیریعکس ائتد ینیلرحیس کیاؤز وطنپرورل هندیلرشعیر «یجانیسووئت آذربا» یآدل ینیع

کؤنول،  ال،یاورادا اوبا، ائل خ ،یک ریاونا گؤره خوشبخت حساب ائد ینیوطنداشالر یجانیسووئت آذربا

 ایددان باک . جنوببیریداها دا گوجلند یغیبو آزادل یمحو نیزمی. فاشریبئله آزادد لید  یموزراب، تئل، حت

 باهینتیا یادب ریده جوشقون ب ینیتیاکثر نینیلر نومونه اییپوئز لنیگؤندر الرانشر اولونان قزئت و ژورنال

 ییسا نینیشاعرلر تیقاللیستیگؤندرن ا اییباک ینیو اثرلر انانیده دا مؤقع ستیفاش ی. آنتیردیاؤزونو گؤستر

 ایحی ،عتمادم. ا ا،ییریباشقا م. ب ازارالردانی زیمییردینومونه گت نندیاثرلر ایدوخاری.  یشدیاو کئچم-30

 ر،یصاب ،یفیکاش ،یکرگر، ر. نؤوبر ریب، محمد باغاهتم ،یشاد فیوسی ن،یحس قیآش ،یآب ریام ا،دشعی

 قلملو  شاعرلر گنج و گوج یمیک بهذزاده، ف. ت بیالط ،یقولوخان بورچال ،یم یسل ینعمت اوغلو، شاه عل

. یردییاشایدؤورونو  چکلنمهیچ یاتیادب انجیگونئی آذربا هندیس هیسا یغییلجیارادی نی. اونالریدیا یصاحبلر

آمال  وکسکی نینیخالق جانیآذربا .هم ده گ د،یو اوم نامیا نهیو رهبرلر نایجانیهم سووئت آذربا اداییبو پوئز

 وب یقونوالس هی چهیچ دن چکی. چرلرییاولور، دئ لووسوزیج یالیترننوم اولونوردو. شاعر خ یو آرزوالر

 یمیکپنک ک ونگولیاوچوردو. اؤزو ده  لهیا یعشق قیه آنجاق وطن و آزادلاو دؤورلرد  لووویج الیخ

  :یردیازی. صمد آفوم نیده آتش ریب ر،یآغ-ریآغ ل،ییدئ

  .وردومیآنا  یائ م،یریخم ریندندس 

  .ووردوم یزرابیم ملهیملریس نهیس 

  نا،یاو سود حاق نا،یحاق قیآنال 

  1،۵)    .قوردوم یسؤزومله بو شعیر مله،یکریف ( 

. یشدیائتم وسیدا م ینیتوتانالر قلم یدا، اونون عل یخالق یلماسیخاریدان چ جنوب نینیسووئت قوشونالر  

دؤورده  نیهم ،ی. اودور کیشدیرمیاؤزونو خالقا سئود لهیا «یدوالب ریب نیم»اؤزونون « اوردو لیزیق»بو 

بونو  اییدئولوگیلو اهم گوج ،یرون طلباثر اتحاف اولونوردو. هم دؤو نلرلهیم نهیداقتصاونون گوجونه، 

 نینیقزئت «اتیادب» ل،یا یج-19۴۵. اوز صادق یشدیائتم نیتلق هلدیلو شکگوج نهیعل ازانیخالقا و اونون 

ه گون شهرلر بز خانیاوردو چ لیزیق: »ریازی هندیس مقاله یآدل «یس فادهیبت احجوشقون م» اندییسا یج-1۵

سپمک اوچون گول  نایباشالر نیعسگرلر لیزیق ر،یکلید یکورسولر بتتایخ ورولور،ق یظفر تاغالر ر،ین

و موتورلو  نینیلر عسگر دسته لیزیق بیخیچ هی کوچه الرالراقایشوعار و ب یشهر اهل ر،یلیدر چکلریو چ
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 تاو واخ(.   2،3. )«لریردیائد تیعموشا یاونالر بیصف چک هندیارف یکیا نیولالری ییکئچج نیلر سهیح

 ،یک لی. ائله بیشدیارانمی منظره ینیده ع هلدیدا، اردب ماراغادا، اورمودا، سلماس ل،ییدئ زدهیتکجه تبر

اوچون  یارانماسی نیاثرلر یعیبد زیسی. سایردیلیریکئچ یم یمراس قییلریدوستدان آ شیدن باغالنم قلب

 قییلریفراق، آ ان،جری. هیشدیلمیدیئریتفککورونه  نیو خالق شیلمیارادیبازا  یدئولوژیدن هر جور ا اولجه

-1990اوردو  لیزیق نیهم لنیچئور نهیهدف نینیالرینتیرپیسؤزلر و قلب چ یل هرارت لر، بارهیلو امضمون

. البته، بو هله یازدی فهیصح ریب یقانل نهیخیتار یشانل نینیخالق جانیآذربا اندیانواریقارا  نیلیا یج

  ...ید سونراالر اوالجاق

فاجعه  ینیشیاوردونون گئد لیزیق یناصر اللیه نندیشاعرلر یلمگؤرک واخت جنوبون نیآنجاق هم   

  :یشدیقبول ائتم یمیک

  رم،یلیاؤزوم ب ،می تدهحالنه  یندیا م،یبیبح 

  .یریجان گئد ید بیخین چند. بدیگؤزون گؤرور ک 

  م،یجان ریانی ر،ییتریت مییاور ر،یگؤزوم آخ 

  (2.2)   .یریتالن گئد-اوچون تاقتو میسمیاوال بو ج  

 ایاوردو ده کیرلیب یشاعرلر زیتبر نی همستیا ینیلماسیخاریچ  انندجایاوردونون گونئی آذربا لیزیق یحت 

 ل،یکام میا. فطرت، م. اعتماد ابولقاس ا،یر یم. ب انندیآد یشاعرلر زی. مؤلفلر تبرریازینزمله مکتوب 

بو  اندییسا یخلیتار یما 31 ل،یا یج-19۴۶ نینیقزئت «اتیادب. »یدیاف اصح نیلو و حسآذراوغب.

 یرماماسیندایاودونا  جرانیه یاونالر «ئکتدنیاوب»  النیریندآدال«روان تب»مکتوب درج اولونوب. 

 مغول- «تمکارالردانیس یقانل»اوزون عصرلر  ،یک یدیبو ا یقتیحق اتیاولونور. ح جایاوچون کؤمک ر

رر ض انندیروس قوشونالر زیمیوب قارداشالرگؤرن جن شگنجهیظلم، ا انندیونالرعرب، افقان قوش ،

. یدیا وخی یخبر نیخالق انندییخماسیچ کیشر نهیروتلرث یعیجنوبون طب نینی.  روس حکومتیشدیگؤرمم

. اونالر یردیوئرم مکانیا نهیس دوشونمه قلهیمنت نینیاوالن شرقل زیتم یاوزبوز خوش رفتار، قلب

 یادداشی یخیتار نیدا خالق . مکتوبخاریصاحب چ کیل شهیاونالرا هم یسووئت دؤولت ،یک وشونوردود

. آنجاق رینیسال ادای ملرتیس لنیائد یان اوزو برندتؤکولن قانالر، سئزار اوردوسو للریاوزون ا ر،یلن تزه

  :وروقیودا اوخ . مکتوبجک هی لمهیدؤزه ب نایاوردونون فراغ ینجیریخالق بو آخ

  ،یلدآزاد ائ ینینه تک اؤز خالق      

  .یلدائ مدادیمظلومالرا ا یهام      

  زه،یمگؤزل اؤلک یشانل بیروح وئر      

 ( 2،3)  .زهیب یرتدیاؤ ینیقلبه درس      

 بایجانآذر نینیزمینیشوو مرکزچیظلملر،  لنیاساس سببلر  اونا قدر ائد رنیندگوجل ینامیا  ایاوردو لیزیق  

 ز،یس مکتب نان،یآل نندیلابئله  یلید ،یطرز شییاشای ریآغ نیخالق کلر،ییلوحش ییتؤرتد یقارش نایاؤوالدالر

تؤکولن قانالر، بونو  للریده اوزون ا . اؤلکهیدیا تیوضع نیچت ویدوشدو نینسانالریقاالن ا زیس لیتحص

و قارداش و بلجنو نی گؤرمه شعی ریان باشقا بندو تاال شگنجهیفاکتالر، ظلم، ا یخین تار ائد قیتصد

 لنیب نیم یریدفعه کؤمک گؤرموشدو. ب لکیا یلاتوتان  قلمگؤرن گؤزو و  نیونالرو ا زیمیالریباج

 ینیاؤز عکس یشالریتشککور دولو باخ ،یدا اونون اورک سؤزلر بو مکتوب النیازی انندیآد زیمیخالق

  .یشدیرمیاورکلند یاونالر یس لمهیوئر نینیگؤز داغ مرکزه. یردیتاپ

 .ینیس شهیر متهیمو سولظ لریدکس

 .وامان اولدو وطن امن ریئله با

ب،یارانیحکومت  یللیگؤزل م ریب  
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( 2 ،3 بیقان یندیا ینیسمتیاؤز ق للتیم ( .  

 نیخا هندیسیچریا ل،یده اولسا، آزاد دؤولت، آزاد د لیا ریب ارادانی وکیبؤ نایخالق جانیگونئی آذربا     

 ریللردیاوزون ا یس طنطنهقورورو،  ،یانش ،یشؤهرت نیلیا ری. او بیائتد سمتیاوردو ق لیموستق انیاولما

ن شاعرلر  ائد ریتصو الییانغی ینیس دوشمه یریآ  نیجانیآذربا یمالیدا گونئی و ش . مکتوبریداد اشانماقی

  :ریریدرد آدالند ریبونو آغ

 کاش،  ایده فراق اولما ریاؤلوم، ب ریب 

 ) 2.3 ( .سرت قارداشحقارداشا  ایقالما  

ده،  هسیکؤمک ائتد ،یلددا قا جنوب لیوار. بئش ا« قارا لکه» ایدچوخ سا هندیخیاراوردونون ت لیزیق  

. اما یندده اوندا قازا« قارا لکه» ری. بیچدو قا ویدقو قیمچیاری ینیشیدوشونوب ا ینییسونرا اؤز منافئ

 ییؤرچ-دوز لنیکس ار،یدو ننتیم نهییدئد دوست ر،یدیل صداقتچوخ  یاؤوالدالر یو شاعرلر، آذربلجنو

. ریلیریدان آ جنوب سمنی. اوردو جاشاریکؤنوللرده  ل،ییگؤزلرده دئ یمحبت نی. اونالررریمتلندیق وکسکی

  :بیشاعرلر چوخ کدرلن رنیگت تاتیس دن فی. واقریداوام ائد للریآنجاق ترننوم اوزون ا

 ن من، لدم ده او گؤزس دوش یریآ»

  .«نمدیگؤرونور قلب ولی نهیقلب

ده  تهلوکه ییعالط نی. وطنریآند یل سه اونالر اوچون چوخ قوس یس ترک ائتمه ینیلر لکهاؤ نینیدوستالر 

  .ریارادی شیدا تشو خالق یخماسیا اوردونون چندزاما ریب یغیقالد اندیآلت اقالریظلمونون آ شوونیزم.لریاوال ب

 دنستلرینیشوو یر. اونالریریکمکه چاغ ینسانالریباشا دوشولور. ا یندیا ییهارا نینیناصر اللیه 

 «بانیهرم اری»ساالن  نهیعشق کمند یاونالر ،یک دور وکیاو قدر بؤ یبتحبو عسگرلره م انیقورو

 ینیقالریدا آپارد یده، گولوستان یگئدرکن گوللر نیاو کسلر رنیگولوستانه چئو یزیتبر یحت ر،یریآدالند

  .ریائد انیب

 ننداوز س یردیچئو نیاری ،یسانما ک الل،یه

 (2،3)یریقان گئد یباغر یوالاله ،یمیک نیسناو دا 

 نینیس محاربه ایدون ینجیکیا یاوردو اونالر لیزیق ،یدوشونموشدور ک زیمیقارداشالر-یو باجبلجنو

 ستلرینی. شوولیی. آنجاق بئله دئریشدیاونالرا گؤسترم ولونوی تیو مدن قیآزادل ش،یخالص ائتم نندیدهشتلر

 لیجیآرد یشوریس.ج. پ یریباش وز نیحکومت یللیده م ریب لر،یفدا-واونالر اؤز سلرلهیلینگیا له،یا

. یدیا نادگاهیستیا ریعسگر ده ب لیزیووروشموشالر. ق نایمانجاسهم ده سنگرده قهر ،یدئولوژیاوالراق هم ا

 ،یک یردیازی رک رهیلدیب ینیغیننتدارلیاوچون م یاونالرا دستکلر هندیقزئت« عسگر لیزیق» یشوریس.ج. پ

 وکیبؤ نینیسووئت عسگرلر اندیخالص اولماس لردن شگنجهیا ن،ندیمیرئژ یپهلو ددارق نینیخالقالر نرایا

. یردیشمیقار نهیشیا یلیداخ نیخالق ،یک یدیدا او ا یآوانتاژ مثبت ریاوردونون ب لیزیدا ق وار. جنوب ییام

 یو جنگ یلر نهالق نومواخ ی، آلصداقتو  محبت یکلریوطنه بسلد نیلرین فدا خالص ائد یاو واخت وطن

 نهیدرس برتع نیالریجانلیآذربا زیب ریللردیاوزون ا یحرکتلر یبو نومونو نیلری. فدایدیا یقالریانلمقهر

 ،یمیتار خان کاولوب.  س یرهبرلر یمعنو ،یکریف ا،یدئیا نیاوردودان اول اونالر لیزی. قبیلیچئور

 یللتیاؤز م یچولر وشیقوشونون دؤ یللیم ،یلریفدا وکیبؤ نینیخالق جانی. آذربایمیک یابانیش.م. خ

اوردوسو دئمک اوالرسا،  تیمدن اخودیو  تیحاضر اولوب. بونا مدن هی کئچمه انندیجان شهیهم اندولوی

 قالیل لحاالده  یاوردو عسگرلر لیزیخالق دا، ق انندوسویسو قو 8 النیقاض زدهی. او واخت تبررید بئله

اوزونه  نیو کلوبالر خالق نویتئاتر، ک ،یاولور ک نیدیآ نندیلر نومونها یی. پوئزریشدیائتم فادهیستیا

 نیکلریل رک خسته ائد جهیموال ینسانالری. اریلمازدیدان یتیفعال نینیملریاوردو هک لیزی. اما قیشدیلمیآچ

 ینی. عرید قییهر جور تشککوره، ترننومه ال ملریکحقاالن  نایسیغیقا نین، اونالر خالص ائد نندیس پنجه
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جک حالالر باش  رر وئرهض نهیتئتیمئنتال نه،یلر عنعنه-عادت نیلریآذر ،یک یدیحال دا او ا مثبت ریا بندزاما

 تیو مدن نیلریاسیاوالن س یجانلیآذربا تجهیللیزام اولونموش معجنوبا ا انلدمای. بلکه ده، بو شیردیوئرم

ور نظره صقو ریهئچ ب هندیلر مسئله هییب، اخالق و تریک یدیا یس جهینت نینینظارت یخصوص نینیملریخاد

  .یردیاؤزونو گؤستر شدهیا ل،یی. بو، سؤزده دئیردیچارپم

 نی«ولداشی»  ییبز وردونی یتیاکثر نینیون، اورمو شاعرلرزمح نیدالفخر یشاعر کیریل نیزیتبر  

 محزونتؤکوردو. ف.  هشعیر ینیاؤز اورک سؤزلر یری. هر بالریردییالیکدرله قارش ینیلماسیریآ

  :یردیازی هندیشعیر ییگؤندرد نهیقزئت«اتیادب»

 اش،یبوتون گؤزلر دولور  انندیفراق

 .داش-داغ رییباغچا، قان آغال-باغو

 ولداشی ییبز وردوموزونی میزیب

 ( 2،3  ( .زدنیب ریلیریگوله آ-بو گون گوله     

 نیحس قیشاعر آش قیآش یزلی. تبریردیلیریئتیدقت  یمخصوص نهیلر مسئله تیمدن زدهیدؤورده تبر نیهم

حؤرمتله  ئردهیگؤرولموشدو. هر  قییال نایآد یستیخالق آرت نندیحکومت طرف یللیم ارانانی جهیئنی

اونالرا  ینیمحبت. او دا اؤز یشدیاراتمی بتیده خوش موناس لهیا یتیهئ ندهیسووئت نما نیآ. حس الشانیقارش

  .اولوردو وسیده م نهیلر برابر، گئتمه رمکلهیئتی

 ن، نداوزاغا گل دوشمه م بیلیریآ 

  .نندسوروشما م ینیس کلمه جرانیه 

 ن، ندگؤروشمه م بیسوز ال وئر کؤنول 

 ( 2،3 ) !نیسن جانانا، خوش گلد مقیمن آش 

نانا ص خیشاونو  نیمالل ن،یتیبو وضع ،یک ریریاو قدر کدرلند یشاعر-قیآش یس گئتمه نیاونالر  

  .ریگؤندر ینیسالمالر نیآتش نینیآذر اؤوالدالر ماالیقورخور و ش نندییدؤندرج

اوالر،  یل صداقت هی چؤره -دوز یکلریکسد یلر هصیاوردو ح لیزیق ،یک رینانیا هلدیتام شک سهیتوده ا یعل 

  :آتماز بیبوراخ الدوی یاری ینیتاپداماز، اونوتماز و دوستالر

 سا دا،  توتولوب دا گؤزوم دول میقلب 

  ئنه،ی یمقو رامییتوپال نیالک 

  .منه میقارداش ریوئر دیاوم یچونک 

  ،یاو آتماز من ش،یآتمام رمیلیب 

 ( 2،3  ).یاونوتماز هئچ زامان، اونوتماز من  

 ینه ده قانل ه،ندیلر : نه قاراباغ حادثه«یاونوتماد»هئچ واخت  یزیب!!!....« زیمیاورتاق قارداش» ،یبل

. آتاالر اونو دا ریلیدوشمن ده دوست اوال ب ،یاخشی  امانی. رلریی، دئمو وارکح ریب نی..... هر زامانانواردای

 یدوستلوقالر خیاما تار«.... دا نایدا لعنت، قاراس نایآغ نیالنیا»، «دوشمن دوست اولماز یقار» ،یک رییدئ

صد مق ر،یلیآچ ونیدو ر،یخیاوزه چ یعمل سیو پ یاخشی نیزامان هر کس-. زامانرییده ال یکلریدا، دوشمنل

 هندیاوردو  اصل لیزیگئدن ق «خارماغایچ غایآزادل» ینیخالق جانی. گونئی آذربای. معلوم اولور کرینالشیدیآ

اوالن  ری. الب«بیسال حاماط»بئله  نایاطالریفت احت. جنوبون نبیقوروماغا گئد ینیاؤزونون جنوب سرحدلر

 ینیشلریاؤز ا  نندیاوزر جانیذرباآ ئنهی. الریپارچاالد یجانیآذربا یمثل ریو ش ییآ« دوستالر»بو 

 ننی. ائیدیا زیاوالجاقالردان خبرس هندیدئ «یلدگ هده کمکگونوم ریاو آغ»توده   ی. علورودورموشلری

 اندیاشی 2۵ الن،یازی یحرکات« آذر 21»ده   نهییعالطآنادان اوالن،  لدهیا یج-1921. یمیو کغلواآزر

 النیریندآدال( ۴۴7) 13№ ل،یا یج-19۴۶ ،یقزئت «اتیادب)» «یشاعر یلمگؤرک نیزیتبر»اوالرکن 
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 یئنی-یئنی ر،یآل قلمه ینیو کدر نجیسئو نینیخالق ،ینیلر دؤور حادثه نیهم هندیشعیرلر آذراوغلوباالش 

 لهیا یقلمهم ده  سمن،یهم ج آذراوغلو. یردیارادیلر  نومونه یعیگؤزل بد ر،یقازان یاوغورالر قییلجیارادی

 هی قلبه هندیاوزر نیزمی. فاشریندشاعرلرد انیدتان یمیک یاؤزونو فدا ده زهیا موبارندوغروا یغیآزادل نینیوطن

نشر  یشعیر 3 اندییسا نیهم نی. قزئتریدینجیاونو ا یاراسیآزرباجان  شیپارچاالنم هییکیده، ا سه نیسئو

 یریشاعر او ب انیااشی ینجیقلبه سئو لهیگؤزو ری. ب«جانیآذربا» ،«شعیر»، «قلبه گونو-یما 9»اولونوب: 

  :رییآغال نهیوطن درد لهیگؤزو

 آراز وار،  ریب نیده م بلکه هر اورک   

  .جوشغون دالغاالر یسؤنمور آرازداک   

  ل،یقوروداسان، ب یبونالر سن ستهیا   

     لیس نیاشالریگؤز  نیائللر اولجه    

  ،یساالن قم ئریبو اورکلرده  لیس   

  (3،۴)یقم جرانیه نه آراز، نه نیقالماس   

 ،یقوجاغ بانیمئهر نینی، آناس«بوداق»اونون اوچون کؤنول قوشونون قوندوغو  جانیآذربا ،یاونا گؤره ک

. رید بوالق ریب یغینادیقا نینیس شالله قیآزادل ،یئری دیاوم ،یاوجاغ رریس اق،یدا ئگانهی یغیآرخاالند

 اندیهئچ زامان دوشمن قاباغ ینیاو شاه ووقار جانیقسب، تجاووز، محاربه، قان، قادا گؤرن آذربا زیسیسا

 ری. هئچ بوردودوریاودالر -یاولدوغو اودالر اوجاغ یس پروانه ،یسیپر لهامی. وطن اونون اوچون ابیی مهیا

 نهیس تله نیالر«یاغیآلچاق ». هر دفعه بیی ان گؤرمهمقهر یمیک یاوغولالر یجنوبون فدا یس اؤلکه ایدون

تورپاقالر اوزون  یغیاتدی نینیدلریگیاوغوز ا وردو،یبابک  ،یالغیآسالنالر او ،یک ور. اودبلریتوش گل

  :ریازی آذراوغلو. ب. ریادندیدوشمن تاپداغ ریللردیا

 سن ده،  موسان یدو یم یبو حال نیقی   

  .هند چیدوستالر ا میردییچمیمن هئچ ا   

 ه، ندقاتار کئچ  یسرحدد ریندآما   

 ( 3،۴) .میازدان منآر یمالیور پلددو    

 نینیالریچیازیشاعر و  جانیگونئی آذربا هندی زلهیا ینیمطبوعات نینیللریا یج-50-40 نیعصر یج-20    

 لمازینانیا یس رهیمؤوضو دا نیانیی. خصوصاً پوئزریسال رتهیح ینسانیا اپازونوید ولییتخ ،ییاور وکیبؤ

 نایباش نیلریتکجه فدا ازارالریاوالن بو  هندیسیچریا نینیلر حادثه ریآغ نیللریا نی. همریندیده زنگ درجه

ا نداوغرو قیآزادل نینیخالقالر ایدون ،ینیوطن درد شیپارچاالنم هییکیا ل،ییدئ یقالریانلمقهر ،یگلنلر

. الریردیآل قلمهو  ریدرک ائد لهیا یلرحیس نیو س. در ینینجیسئو نیقلبن هندیاوزر زمیفاش ،ینیس محاربه

 هی آخان شالله ادایدون یغی. اگر آزادلیردییمالیقوشا آدد اندیغیلیجیارادی نینوم اونالرو ترن یکدر حیس

 نیاونالر  یحیس تیقاللیستیو ا قی. آزادلیدیبوالق ا یغینادیاونون قا جانیبنزتسک، گونئی آذربا

 نایاقالرتورپ یآذر نینیزمینی. شوووغرولوبیدا قانال  ی. تورپاقالربیشیآخان قانا قار اندیدامارالر

 بایجانو س. آذر یجنوب، زنگزور، دربند تورپاقالر ،ی. قاراباغرییقان آغال یزیا اقیهر آ یغیباسد

 شیباتم یعنی ری. بریدیارالیدور،  دؤنوک هییگئر یعنی ری. اما بریباخ نجلهیسئو دله،یاوم هی جه گله یخالق

  :ریازی آذراوغلو. ب. یمیک یگم

  م،یمق ریادی، درممن اونسوزدا مست 

  .مین عالممدق شیلمامیریگون آ ریب 

  میقرق اولموش گم یمالیور پلددو 

 ( 3،4 .)میمن ازدانیدا ن،ندیتا در خایچ 
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 ریریساه بیبح یشاعر کیریل یلمگؤرک نیزیتبر اندییسا یما 1  ل،یا یج-1946 نینیقزئت «اتیادب»

 یلعا  ،یلاشی 43. «یسیقاپ نیالیخشعیر و » ،«زهیتبر» ،«زایتوخوجو ق ریب»نشر اولونوب:  یلرشعیر

 ریمشغول اوالن ب لهیا یس هییترب نیبو شاعر هم ده گنج نسل کیمال تهیو مدن هییلیموکممل ب ،یل لیتحص

 نندیلر واسطه ریتصو یعیبد ،یگیل گؤزل فادهیوار. ا یتب ریب نالیژی، اورصوص.  اؤزونمخریدیخالق معلم

 «زایتوخوجو ق ریب. »ریندندیتلریاساس خصوص نینیاسییاونون پوئز قییلاوبرازل فاده،یستیا هندیئری-یئرلی

 ن،ی گونش گؤرمه ش،یکالالم یسس ش،یقاچم یده.  شاعر رنگ تعجیر کیریده وار، ل هییتهک هندیشعیر

. ریریجانالند ینیاتیح نیزیق ریب کیچیک رنیخالچا توخوماقال کئچ اندیتوخوجولوق کارخاناس ینیغیل اوشاق

 نیزیق یل. بو زاوالرییبز ینیسالونالر نیالریخالچاالر وارل یل توخودوغو بزک لهیاللر نجه،یاونون ا

  .دور وخی ییهئچ ن سهیا ؤزونونا

  ب،یی شلهیا ناینه واختادک آج قار  

  امک؟ نیجک م اللر صرف ائد ورغونی  

  :بابادان یبو مثل سن بیدیائش  

 ( 4،2) .«کمسوسل یلر اؤزگه بیگز لپاقیچ »

 نیزالریق اشدایبو  ریساه بیبحن  حصر ائد هی زهیا موبارنداوغرو شییاشای ت،یقاللیستیا ق،یآزادل ینیمقل 

 یمیگول ک» ر،یمکتبه گئد ر،یبزن ر،ینییگئ اشدایاو  یزالریق یمکانلی. اما ارییستیا ینیس مکتبه گلمه

سا مخمر، اونون یسمتیق نینیزالریق نی. زنگوبسول زیس آچان گولو واخت سهیا نیزی. توخوجو ق«ریآچ

  :وار یآرزوالر زایاولوب. اونون توخوجو ق وسیان چوخ مند. شاعر بوریبئزد یسمتیق

  ن،یسولموش گوللر نیگول، گونشلر آچس      

 اوزاقالش،  بیقانات آچ یمیگول، قوش ک      

 (4،2) !نیتئللر یگونش اؤپسون سار لیزیق

 نیالریقاپ النیآچ سهیا ندا«یسیقاپ نیالیشعیر و خ» ان،ندیامنیا نهییگلج نیشهر هندیشعیر «زهیتبر»  

 یریب نینیسیقاپ الی. اونون خریبحث ائد انندیسیقاپ الیشاعر اؤز خ رنیکلشدیپوئت ینیآنالمالر یمجاز

. آخشام یسیعالم قاپ ریاؤزو ده باشقا ب ر،یدیقاپ رین بیدلل یه گؤرونن اوستادنداوستو نیده، داغالر اوفوق

دن  ولمتدن کئچمهظقوشو  الی. اونون خریلیدا گئده ب نایسیدن شاعر، شفق قاپ بنزه نایسیقم قاپ ینیقاپ النیآچ

 یقاپ ییسئود نیاوخشادان شاعر اییلنن قاپ پرده ینیس دا سؤنمه. گونون داغرییستیدا آچماق ا ینیسیقاپ التیخ

و  یل. ماراقریدیسیقاپ نیالیوالن خسبب ا نایازماسیو اونون گؤزل اثرلر  ریارانی هیداولدوزلو گؤ سهیا

بئله مقامالردا داها چوخ  یگیل گؤزل ،یگییلاولو نی. دوغرودان دا، شاعر اولماغریردیتصو ریب نالیژیاور

 یگرلریو د ری. ساهحنوانسالر.  الجاقیارسد آپح ،ییجیلمیدوشونه ب نینسانالریا ی. عادرینظره چارپ

دوشونمک بئله  ینیلر زامان عذاب چکمه-زامان اندینجاناغنامرد ما نینسانالریا یستعدادلیا یمیک

  .ریمدیالز نانماقیا نهیائل مثل« گئج اوالر، گوج اوالر»دور. اما قورخونج

ده  لهیا یلر عابده یخیتار ل،ییدئ لهیا یلریفدا ،ینسانالریا یجیارادیتکجه  یخالق جانیگونئی آذربا 

 یشهر  جانیآذربا  میقد کجه،یورقلد ینیلر فهیژورنال صح قزئت و نیللریا یج-50-1940. ریدیل ونمهیاؤ

شهر اولدوغونو  ریب شیزلنمیا گندیآراس یمشهور، اوزوم باغالر لهیا یناالریب یخیتار نیماراغان

، «گومبز یگؤ» شیلمیکیت لدهیا یج-1197، «گومبز یزیرمیق» شیلمیکیت لدهیا یج-1148. رسنیرنیاؤ

دوشمن  یگیل گؤزل نومونس.  اما بئله گؤزل نینیصنعت قیمارلعوالن، ما یگاریادیدؤورونون  لریسلجوق

 یمیک یعلم اوجاغ ریب اندیآراس یلر شرق اؤلکه مشهور، اجای. دونریشدیو قارت ائتم شیگؤزو گؤتورمم

. ریدیده دوشمن عل رنیچئو ایماغارا ریب قیاوخشار قارانل ایویقو ینیدخاناسصر« ماراغا» نانیتان

 نینیالم مممدلغ. بیسونالن هلدیشک ینیع ییعالط نین«الشعرامقبر» ،ییعلم شهرج «هییدیشر» یک زدهیتبر
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. بییاشای عالط ینیع هیدئ نیس چکمه ینیدقت نینیده علم عالم یتیاکثر نیکاروانساراالر یاداکاور هندیمییدئ

دتده اولسا دا گؤزل آز م لهیا ییدست نیمالیش یقدر جنوب خالق نهیشتلریده نینیالریسون آ نیلیا یج-1946

، آوقوست( 1946) ناییتاقورول یج-1 نینیالریچیازی رانیا ینبئریوئرا ا یچیازی. مثالً، یاشادیگونلر 

فورماالر  یئنین،  ترننوم ائد یلر مفکوره کیدئموکرات یئنی می. وئرا خانیشدیرمیگت یالریچیازیسووئت 

 جانیآذربا نینه داداشزاد فیرعامممد  ایدا. قورولتیشدینمیچوخ ب ینیشیخیچ نیآختاران گنج شاعرلر

 نیلر عالقه ی. بو دا او زامان دوستلوق و مدنیشدیشالنمیآلق هلدیشک وکسکی یس معروضه اندیحاق یاتیادب

 یمعلم نیظیحاف ن،یظیحاف ن،ینیدعس هندیشهر رازیسونرا ش انید. قورولتایدیمؤوجودلوغونون ثبوتو ا

دا صوصبو خو رازدایو ش زدهی. تبریدیا شیا ریب قییرالیتقد یس هلمیائد ارتیز نینیقبر نینیرمانیک

. یدیا یسیجیگؤستر نیلر عالقه یمدن-یهم ده ادب ن،یشافینکیدا هم ا یولونماسا لیتشک نیئرلری یخصوص

  :یردیازی یچاووش یدهم ریم

 ن،یانیدون ریدیل گؤزه ن،یقوجا شرق ریدینیگل

 (.1،6)دومونوریوار  یگولزار یمیه جننت کنداوزو ئری

 
   

   Ədəbiyyat 

 “Ədəbiyyat” qəzet. 1945-ci il, 5 may, №2 1. 

 Ədəbiyyat” qəzeti. 1946-cı  il, 31 may, №15  2 

 Ədəbiyyat” qəzeti. 1946-cı il, 9 may, №13 3 

  Ədəbiyyat” qəzeti. 1946-cı  il, 1 may, №4 4 

Xülasə 

      Cənubi Azərbaycan poeziyası İNtİBAH DÖVRÜ (1944-1945-ci illər) 

məqalədə Böyük Vətən مüharibəsi illərində Cənubi və Şimali Azərbaycan ədəbi əlaqələri 

təhlilə cəlb olunmuşdur. Bu hərəkata qoşulan vətənpərvər şairlər idi. Onlari bir amal, bir 

 əqsəd birləşdirirdi.  Əsərlərində azadlıq, istiqlal  motivləri üstünlük təşkil edirdi. Ürəkم

sözlərini ana dilində qələmə alan bu şairlər xöşbəxt görünürdü. İlk dəfə cənublu bacı, 

qardaşlarıمızın dili, qələmi azad idi.Bəşəri ideyalar onları ağuşuna almışdı. Əsərlərini 

Sovet Azərbaycaninda nəşr olunan mətbu orqanlara göndərirdilər. Şər qüvvələr üzərində 

qələbənin poetik  tərənnüمü onlara yaradıcılıq gücü verirdi. Bu hisslərini cənublu 

qardaşları ilə bölüşən yazarlar  bir növ مənəvi sakitlik tapırdı. 

   Summary 

 ERA OF RENESSANS OF South Azerbaijani poetry (1944-1945     

the article analyzes the literary relations between South and North Azerbaijan during the 

Great Patriotic War. they were patriotic poets who joined this moveمent. they were united 

one goal, one purpose. the مotives of freedom and independence prevailed in his works. 

these poets, who wrote the words of their hearts in their native language, looked happy. 

For the firsttime, our southern sister and  brothers' language and pen were free. Huمan 

ideas embraced them. His works were sent to the press published in Soviet Azerbaijan. 

the poetic hymn of victory over the forces of evil gave them creative power. the writers 

who shared these feelings with their southern brethren found a spiritual peace. 

 



~ 35 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

 ...اتیالنان حدان سونرا باشاعدام
EDAMDAN SONRA 

BAŞLANAN HƏYAT... 
PROF. QƏZƏNFƏR PAŞAYEV 

  ئوینفر پاشاغض پروفسور
   
 
 
 
 لهامیا زیمیدئنتیپرئز محترم اندیحاق یس لمهیائد دیقئ نینییلئیوبی کیللیا 650 نینیآنادان اولماس نینیمینس
 نیلیجو ا-2019 اندیکاسیرئسپوبل جانیو آذربا ینجاماسر یخلیتار لیا یج-2018 ابرینو 15 نیئویلع

 اندیغیشیا ینجاما رس یخلیتار لیجو ا-2019 انواری 11 اندیحاق یس لمهی" اعالن ائدیلیا یمی"نس
 یسیع نوو،یسحرافائل  کلری. آکادئمرالریاراتماقدادیاثرلر  یلیسپگ فیموختل ،یلسانبال زیمیملریعال
 ،یس مقاله نیسفرووان رایزئمف کیآکادئم ،یالریازی لهیسلیس ونیسوین ناغسحو م یملیکر موریت ،یلیببیبح

آروز،  مانیآسالن، سا فیواق ،یاسیی" مونوقرافنسیمی عمادالدین" ونیبانسوقور نیرودیف میشرقشوناس عال
  .ریندلدیبو قب یاثرلر نینیو باشقاالر قیادص سالمیا
 ن،ینیدصو ق نیقزل یفلسف زدایامییپوئز یل لیآناد شیقازانم یشؤهرت ایدون لهیا یزمیهومان یبشر وکسکی

 یمیک یوانیقوشما و د ،یسیبان نی"نفبایالم" و "ترس ال-فی"ال ن،یلر شمهییدئ لبندیفیق اندیغیلیجیارادی قیآش
و  مربعاد، ضمست هندیخیتار یاتیادب جانینا رولو اوالن، آذرباثه موستندتکامولو کیپوئت نیژانرالر

 یعیبد-ایدئیا نینیاسییاونون پوئز ا،ندیحاق نسیمی زیمیشاعر یداه ارادانی ینیلر نومونه لکیا نیبندلریترج
  .رید الجاقیآپار قاتالریان سونرا دا تدقندده بو باره یقلتیص

 اندیحاق ییطالع یوعیاونون فاج زدهیمیچاغداش گونلر ییگلد هی هییدا دؤور ماسشتاب وکیبؤ نینیارث نسیمی
 )او دوور ( نینیملریخاد نید نیعرشا ،یک مییل ائتمه دی. تأسفله قئریلمیب مکیسنگ لر مالحظهو  مباحثه

 ،یولماسیسو یرید-یرید نینیسیو در یس لمهیریئتیقتله  نایزجاسیس آمان اندیاساس یفتواس یخصوص
 بیبوددا دؤوروموزه قدر گل-آددا ،یلماسیریاندی نینیالریازیبوتون  نیشاعر لهیا یشیگؤستر نینفیخل

 قلمه یمیک ستیآتئ یشاعر ،یباشالماس هی ائتمه فیتحر نینی"اتشوناسالری"ادب یدا... سووئت واخت یچاتان
گونلرده  نیاخیدن  . او جملهریشدیانلی یقناعتلر نینیمقاله مؤلفلر یده بعض و س. باره یلر وئرمه

 ندیئش... هر یرلریکیف نینیمقاله مؤلف یشاعر" آدل انیغمایجاهانا س یکیاولدوغوم "ا شیدان تان مطبوعات
 نینیاثرلر نیشاعر هندیده امر باره یاعدام نینیمینس معی الدین یسلطان مصر ،یک کیاول اونو دئ

دن -50 النیساخالن هندیلریو موزئ اندیتابخاناالریک ایدون نی. شاعردور وخی نهده هئچ  باره یلماسیریاندی
دوغو اول الدنایژیاور ا،ندیفباسیعرب ال لددهیقهرمانووون اوچ ج ریجاهانگ ،یاولماس نینیازماسیال قیآرت
 ییئتدا بیترت نینیآراسل دیمحو (" 1973 ،ی. )باکی. اثرلرنسیمی عمادالدین" ییائتد بیترت یمیک
-آلت ینیکریف نینیمقاله مؤلف ی.(" اثرلرص 676، 1973 ،ی. )باکیاثرلر شیلمی. سئچنسیمی عمادالدین"

  .ریاوست ائد
 هیتوص نهیمؤلف نینمقال نلیچک یآد ایدوخاری نجه،یگل نهیس مسئله یس لمهیوئر قلمه یمیک ستیآتئ نیشاعر
" یشاعر الرالعدیا وکی"بؤ نینه  قولوزاد رزاغایم زیمیمیعال اتشوناسیادب یلمگؤرک ،یک کیائدرد

بو  ر،یشاعرد رین ب ائد قیتصد یاتیرئال ح ،یانیدون ویئکتیاوب نسیمی: "ریازی میاوخوسون. عال ینیتابیک

  .رینالشیاخی اگؤروشونهیدون ستیلایماتئر یمیک ریموتفکک ریمعنادا او، ب
 وکی. )باخ: "بؤریلدییدئ ستیآتئ نسیمی. ریسهود رمکیدنمتلیق یمیشاعر ک ستیو آتئ ستیالیماتئر ینیمینس

  ."(137-136.ص، 1973 ک،یل گنج ،ی". باکیشاعر الرالعدیا
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ده گؤرمک  نندیس همفتوا وئرم نایاعدام نیشاعر نینیملریخاد نیده، د نندیامر نینیمصر سلطان بونو
  .اولور

 یرید-یرید نینیسیو در یس لمهیریئتیقتله  اندیاساس یفتواس نینیملریخاد نید نیشاعر ،یلدقا یک او
سونرا  لیاون ا نندیقتل نیو شاعر رمکیلدیداها ب ریب یزیمیکریف یبونونال باغل نه،یس مسئله یولماسیسو

 شهی. بونون اوچون موطلق کئچمرید مکریه گتمندگو سله نیم ریب یل تیاهم یخیتار نباش وئر
  .ریخیچ ایاورتا یائکسکورس ائتمک ضرورت

 نی. الکشامیازمیدا  تابالریک یو حت یدلریلرده اولموش، سفر قئ چوخ اؤلکه ریب امدییگلن عؤمور پا دن طالع
ائتمک  سهییسفرله موقا ریگؤره هئچ ب نهیتیاهم یزیمیسفر ایاییسور اندیابرینو 17-10 نیلیا یج-2008
  .اولماز

 نینییرلیسف جانیآذربا لهیا یغیریتشببوسو و تاپش نیئویلع لهامیجناب ا یدئنتیپرئز جانیآذربا ایاییسور زیب
 لهیا یاولماق آماج یچمیاردی نهیس لمهیریئتی نهیئری نیشیا ریاولدوغو مقدس ب ده رمکیکئچ اتایاوغورال ح

  .کیشدیگئتم
موختاروو،  ممار روستعم ئو،یبابا کرتیف یریشعبه مود نینییرلیظنا زمیو تور تیمدن نهیتیهئ ندهینما

ف.ا.ن.  ،یملیکر موریپروف. تئ ئو،ینب ریآکاد. بک انندیاسییئمعلملر آکاد یللیم ،یملیتئلمان کر یبرپاچ
  .کیدیا لیو من داخ ئواییخیادت شعس
اوچون  یبرپاس نیدیو مسج نینیس مقبره نینیمینس لهیا یهمکارالر یالییالر سورمعمارو  ئویبابا کرتیف

 راکیشتیدا ا کونفرانس  نلخالقیحصر اولونموش بئ هینسیمی سهیا زی. بلرید شلهیا هندیاوزر انتالریوار
  .کیائتد

 نیو شاعر یوانید عراق نینیمی: "نسمیائتد شیخیمن چ لهیمعروضه ا لکیگونو ا ینجیکیا نیسنکونفرا
 عراق نینیوانید نینیمینس ،یک میه گؤستردمدا معروضندوضوسو" مؤشیباخ یئنی نایغییلجیارادیو  اتیح

 ئری هندیس نوسخه وانی. دلموشدوماو ییدشاه نینمنظر ریب بهیقر کنآپارار قاتیتدق هندیاوزر یس نوسخه
و باشقا مقدسلره  زهیمیغمبریپ نه،ینید سالمیچوخو اللها، ا نندیس هصیح ریاوچدب نیرشعیا قدر -400آالن 

 نیاونالر دا تابیک ،ی. اودور کیلدییده سؤز آچماق آسان دئ بو باره هندیمسووئت دؤن حصر اولونوب.
"، یچیازی" ،ی. باکیوانید عراق. نسیمی عمادالدین. )باخ: میشدیلمیوئره ب ینیتلریو سون بئ لکیا زیالنی

  .(279-256، س. 1987
ا اونون لدحدودسوزدور. بئله اوالن حا یسیاللها سئوگ نینیمینس ،یبئله قناعته گلمک اولور ک رلردنشعی بو
 میزیب قاتالریتدق زیمیغیآپارد ر؟ییدجیریناندینه قدر ا یس لمهیریئتیقتله  رک نهیلیب یرلیصتق دا قیزلیس هللا
اؤلومونه  نیشاعر سرارالیا نینیفیوسی-ال عبدهللا شبکی ینیشی. حلب جانیاولدوغوموزو ثبوت ائتد یلحاق

 شدهی. بلکه بو الریشدیائتم نایمتیفتوادان ا یلریحلب قاض اراق،یباخما نهیس ئتمهطلب ا ینیس لمهیفتوا وئر
 نسیمی ،یک ریندیدیآ یمی. گون کرمیلمیب ،یدشیچاتم نایداد نیده اونالر یرلرشعی ینید نیشاعر

. یلمزدیکیاونا مقبره ت ،یدفن اولونمازد ددهیمسج ،ییدلسیاعدام ائد رک نهیلیلو بسوچ ده کیرلیکاف
ه نداوستو نینی. تکیاولمازد یس هیتک ،یولمازدیکوچه قو نای. آدیلمزدیچئور ارتگاهایز یس بهتور

  .یلمازدیازیدوستو"  نی"،  "اللهنسیمی خیشه "نداوستو نینیس "، توربهنسیمی حضرت"
 جانیمود اککام هحرماکتد یسیاوتوران حلب موفت یاناشی ملهیمن ،یک میردیائد حیس قجایشدیدان من
. بورادا شیلمییبئله دئ نی. الکریالشمیضرا ملهیبلکه من ،یک میرلشدیکی. ناراحات اولدوم. فریریکئچ

 وکیروحونا بؤ نینیمیاؤزو نس نینیراکیشتیدا ا کونفرانس نینیائله موفت ،یک ریوورغوالماغا د یخصوص
معروضه  نانیالا ماراقال قارشند" مؤوضوسوکییلو صوف نسیمین سونرا "نداو، م نی. الکیدیا رامیتحا

چوخ  نندیس معروضه نیئوی: "پروف. پاشایباشالمازدان اول دئد هی رماهمود اککام معروضهکت. دیائتد
 نیلریبل. بو، حلرمییستیگؤره عذر ا لره جهنشگیا نلیربالالرا، اونا وئ نلیریگت نایباش نینیمی. نسمیرلندیاثت
 ،یک قیریاوندا تاپ ینی. تسللیدیا یشیا نینیالرهاوادار نیو اونالر نیلر گلمه یک ده حلب ،یلدییدئ یشیا

دعا  شهیهم هینسیمی. من ودوریو بو گون ده او دووتیاو اندنویقو یمیاؤز اوغلو ک ینیمیحلب نس
نا نتم انندارادای. بیمعروض قال لره جهنشگیا زیس اولوب. حاق دیشه اندولویاو، حاق  یک. چونورامیاوخو
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 ر،یلیائد ادی الاحترام یآد نیده شاعر حلب ،یمیاولدوغو ک شهیده هم روحو شاد اولسون. بو گون مریائد
  ."ریلن لر لعنتنوئر جهنشگیاونا ا

 یرورض ییده وئرم بورادا بوتؤولوک ینی"اقیلهوارخعذ" نینظره آالراق دؤکتور اککام ینیتیاهم یخیتار
باش  یریلردن ب حادثه یل عهان فاج هندیخیان اؤنجه بشر تارندبو لیا 591قارداشالر!  مترح: "مقیدیسا

 یوووف ولتصاوالن م یصاحب ستعدادیپارالق ا لوسوفو،یو ف یشاعر وکیبؤ نیجانیآذربا ش،یوئرم
  .ورشداعدام اولونمو نهیس جهیوحش نسیمی نیدعمادال یعل دیدوستو( س نی)اللههللا
 ئردهی ریب لهیا یدآ نینیحلب شهر  میزیب خهیفاجعه تار شیبو موده ،یک کیریخجالت چک زیگون ب بو

 یهاوادارالر نیو اونالر لرین اجنب ائد قیلحؤکمران زدهیمیفاجعه شهر نیور. دوغرودور، همشددوشمو
اوچون من، معاصر  یغیلدیدیمحض بورادا آخ یقان زیس گوناه نینیمینس نیالک ر،یشدیلمیتؤرد نندیطرف

  !رمییستیدؤنه عذر ا-دؤنه زدنیس ،یمیک یرهبر نینیجماسیا ینید نیحلب
اونا  ر،یسال ادایده  ینییطالع یل ناجاقیآج نینیمینس اندایبه اوخوطه خنداؤنو نینداشالریچوخ واخت د من
  .رمیریدنروحونا دعاالر سسل ر،ییلیدان رهمتلر د هللا
 یس سونرا حلب محکمه لیدان اون امعلوماتا گؤره، بو اعدام شیتاپم ینیلرده اؤز عکس منبع یعلم-یخیتار

قوووشان شاعره، گئج ده اولسا،  خهیتار قیآرت ش،یو لغو ائتمحکم زیس عدالت یاوولک بیباخ نیدنئی شهیا
  .ریشدیبرات وئرم

 مریتوققئ ائد زانهیو آج دومیدو اجیاحت یمعنو ،ییلداخ هی همستیعذر ا زدنیبئله، بو گون من س بونونال
 یجمع وخ،ی می. بو، تک منزینیراسیچاتد نایخالق جانیبوتون آذربا بیقبول ائد یم یغیلاهوزرخعذ میمن ،یک

  ."رییدشیاهوخ نینیحلب موسلمانالر
  اککام مودحرماکتد

  یسیشهر موفت حلب
  ،یحلب شهر ،یتیعرب جومهور اییسور

  .دن ا اوخونان معروضهندفورومو نسیمی لخالقا نیب
  لیا یج-2008 ابر،ینو 12

 ،ی" )باکنسیمی عمادالدین" ونیقوربانسو نیرودیف یحاج یس ترجومه نندیلیعرب د نی"اقیلاهورخعذ"

  .ورشدگؤتورولمو انندیتابیک( 129-128، سه.2019"علم"، 
دا اوالن واخت الده  چاپ ینیتابی" کقیلهاورخعذ" یغیردیسند آدالند یسمر نیرودیف یحاج گؤرونور،

  .بیتلنیفایک ازماقالی" مریائد میتقد زیس شرح یدسن یسمبو ر ردایو "الپ آخ بیائد
 نینیمی. نسیدیا یشیا نینیهاوادارالر نیلر و اونالر بالالر گلمه نلیریگت نایباش نینیمیده نس نقتیحق

  .ریگؤستر هلدیشک قیبونو آچ یس محکمه
 نیقبول اولونموش مذهبلر یسمو ر نینیسیقاض الریو قاض یبینا ،یخیش نیحلب یس محکمه نیشاعر

. بیلیریکئچ لهیا یراکیشتیا نینیلر ندهی( دؤردونون ده نماکییللنبهح ک،ییلعشاف ک،ییلکیمال ک،ییلنفح)
 هینسیمیاوزونو  شبکی یبیان نی. حلببیائد شیخیچ یشنقاشلابن ا یسیقاض الریقاض نیلرینفح لهیاتهام ا

 یشنقاشالابن  جک تیائش ی. بو سؤزلررییدئ -" مج اؤلدوره یسن ،نس لمهیائده ب نکاریا یلرنلییتوتاراق: "دئ
  .ریائد عنایمتیان امدو اتها رییآنال ینیتین یمکرل نیشبکی

 نندیدال فتخ یسیقاض نیلریکیرک مال پوزولدوغونو گؤره نینمحکم اللیابن ه نیدالهابش یخیش لرینلح
قبول  نینیس توبه نینیمیو نس ریفتوا وئر ییلازیده  باره یس اؤلدورولمه نینیمینس ر،یباشا کئچ یوخاری

 یملریخاد نید نلشیا ده سی. مجلریرد ائد یلرنلییدئ بیهادت" آلمه ش"کل نسیمی. ریائد دیقئ ینیاجاغیاولونما
 نیشاعر ،یاولدوغونو و گومان ک زیس دان سونرا اونون اساس اولدوق شیتان لهیفتوا ا ملریو عال یقاض

 نهیدال هابش نیدال فتخ یسیقاض الری. قاضبلریی قبول ائتمه ینظره آالراق فتوان ینیرلرشعی ینید زیبنزرس
سؤزونله دوروب اونا نئجه اؤلوم کسه  نیا، من سنلدحا یغیاولماد یراض نلهینماالر سلعو  ی: "قاضبییدئ

  ."؟ملریب
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ن  بحث ائد نندیخیتار نیحلب نینیعزال لیکام خیش ،یمیک ییگؤسترد نیناصرلا ریبک یچ قاتیتدق یالییسور
 یل متیده ق باره یس و محکمه یاتیح نینیمینس هندی"( اثرییچا لیزیهب" )"قل اذر اح"ن یملجح وکیبؤ

 انندیالریقاض نیهر دؤرد مذهب شبکی ریاوخوماق اولور: "ام هندیلدیجو ج-3 نی. اثرریمعلومات وارد
 مهیاکحاساساً م نهییستیا نیریام نسیمی: "ی. باش قاضنلریاؤلومه محکوم ائتس ینیمینس ،یک یشدیطلب ائتم

  ."بلریی لمهیده قرارا گله ب باره یس لمهیریرلندیصفرده تقک نیماالر شاعرعلو  الریاولونور   دئسه ده، قاض
 ینه جی: "سلطان نتبیشیقار شهیتئز ا شبکی ینیشیحلب جان نگؤر ونویدؤندو ایمجرا لمزیگؤزلن نیتیوضع
صردن   . مبیلیداغ سی".  مجلیامر ائتد ییگؤزلم یشیگؤستر جک لهیوئر اندیحاق نسیمی ،ییرمیلدیاونا ب

  .بالرییساخال انداندیز یجاواب گلنه قدر شاعر ددنییعسلطان م
 اراقیسو ینیسییووروب در نونویبو نی. امره اساساً، شاعرریامر گل ددنییعسلطان م ،یک ریکئچم چوخ
گون  یئددیده  . حلبنیس جار چک ی: "جارچیردیوورغوالن ی. امرده خصوصرلریچک خایچارم ینیجسد

و  نیدالریصن یشقاردا ه،ی بهیلعلقدر اوغلو اوذ یپارچاس ریب ن،یسلیکس یاغیآ-ا دا ال. سونرنیسلیگؤستر
دور. (  پوزموشینیقادالریتع)ا ینینانجالریا نیاونالر نسیمی یچونک ن؛یس لیگؤندر ؤلوکهیمان قاراعث

  ."اؤلدورولور نسیمی نهیبونون اوزر
 سهیا ؤلوکیمان قاراعث ن،ینیالرافیتورکمان طا لوونیقاراقو نیدالریصن یو قارداش یبیلعاوغلو  لقدراوذ

 ریاربکید یتاختیپا نیلوالرونیآغقو(. 1434-1394) یدیا یسیچ باش نینیاتفاق فهیتورکمان طا لوونیآغقو
 نیدییعم یتابع اوالن مصر سلطان نایاسییمپئریا یدن ده عثمانل او جمله ن،ینیغیسولتانل ی. اونالر عثمانلیدیا

 مورونیده تئ محاربه یقارش الرایعثمانل لدهیجو ا-1399 ؤلوکیمان قاراعث. لریدیا یلرندوشم یاسیس
 والرونیقاراقو لدهیا یج-1411 ،یمیک شی. هله بو آزمیشدیائتم الیستیا یواسیس یو حت شیکئچم نهیطرف

  .دوتوت یادغدبا
و  ولونیآغقو نسیمی ،یک کییدئمل نهینام قتی. حقیشدیخارمیچ انلدوی نسیمی یاونالر ایگو

نفوذا  وکیبؤ اندیخالق آراس نینیمینس سهیا دییع. سلطان میردییدستکل یاستیس ییتدیئری نیوالرنلویقاراقو

  .یدیخبردار ا انندیاولماس کیمال
)او واخت  یتورکمانالر نینیمیده نس اوالن حلب هندیالپ سرحد نینیه تورک ،یگومان ک د،ییعم سلطان

. اونون بینیچک انندیراجاغیقالد یق.پ.( اونا قارش - یوارد یغینلن خاقارا تورکما اندیشامال حلب آراس
 نیدییعسلطان م نی. الکورشدمواول یبلکه ده بو خوفال باغل یس رواج وئرمه هی آرادان گؤتورمه ینیمینس

 ،یخیش. سلطان حلب بیی اؤلدورولمه رک نهیلیب یرلیصتق یقارش نهید نسیمی ،یمیک ویگؤروندو نندیامر
 دا خماقیچ یقارش نهید ینیمی. اونالر نسیلمزدیوورا ب نایقوالقارد ینییر نینیملریخاد نیو د رالیقاض

 ،ییبیلعو. اونو شداولمو یآچمال یقتیاصل حق دییعسلطان م ،الد. بئله اوالن حالریشدیلممیب یرلیصتق
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 اندیآراس نیاونالر الرالیعثمانل دا، خارماقیچ انلدوی ؤلوکویمان قاراعث ،ینیدالریصن یقارداش
  .یشدیوئرم شیگؤستر نایاعدام رکلیب یرلیصده تق توخومو سپمک کییلچ ندوشم

 نسیمی عمادالدین اقوتوی"حلب  یل و سانبال لکیبلکه ده ا ریدا هینسیمی هندیعرب عالم ،کنشیگلم یئری
 نینییرلیب ازارالری" )عرب یرلریکیف یو فلسف یاسییپوئز ،یاتیم.(، ح 1417-1370 -ه.  771-820)

اوالن مخزلر  هندیلیده عرب د یچ هعقل حلفتاابدع میعال یالییسور یمؤلف نیتابیک یآدل( 1991 ،ینشر
 یاسیس ل،ییدئ ینیاونون د یس لمهیاعدام ائد نینیمینس ،یک ریشدیآپاراراق او قناعته گلم قاتیتدق اندیاساس
 ،یاتی"قاراباغ" نشر ،ی. باکاندیغیشیا نینیکالم نسیمی. ئوینب ریور )باخ: بکشداولمو یباغل لهیا یشالریباخ

   .(25-24. ص، 2009
 نینیمینس هندیاثر( 1973" )باغداد، نیاللیختین االب عراق خی"تار یزاوععباس  یسیچ خیتار عرب
 ،یشدیآرتم یس تهلوکه نینیمی: "نسریشدیازمی یباغل لهیو س. ا یئری هندیخیتار ریکیف یادب ،یتیشخص

و. شدبورومو یعالم رخوسوقو یس مهنشلیگئن نینیقتی. تریشدیچوخالم انالریاواونا  ش،یاوجالم یسس
 یسؤزلر نیو داشق نی. آشقیشدیآچم ولی نایاولونماس مهیاکحم یآپارماس غاتیتبل لهیگوجو ا  کیشاعرل

 یلریجیینلید لهیاوسلوبو ا یعی... گؤزل بدیردیلیآنالش یغیخاردیچ انندیریغیج ینیقادیائت سالمیا لهیا
  ."یدیشاعر ا ریجسور ب امانی. او، یردیدیارسس
. یلدقا یمیشاعر ک یل قودرت نسان،یجسور ا ده خیاؤلوم اولسا دا، تار یل جهنشگیا ییپا سمتیق نینیمینس

  .کیرینریاؤ انندیتابیک نینیزعال لیکام خیش سهینئجه اولدوغونو ا نینییطالع نیشبکی
معلومات  کنققتچیده ده د باره یگیملیو ک یتیشخص نینیفیوسی العبدهللا شبکی اندیتابیک نینیزعال لیکام خیش

 دییع. المشیمیآدام ا ریکار بحاماطپوزغون، قددار و  ل،یجاه شبکی ،یمعلوم اولور ک دان تابی. کریوارد
گؤره او،  نایغیکارلحاماطوغونا و نلپوزغو نا،یغیارل. قددشیبمیآل ناراید نیاونو م کناوالر یحاکم سیترابل

  .وشداؤلدورولمو هیدجریه 824 -سونرا  لیا 4 یسیجمع نندیقتل نینیمینس
و حکم زیس عدالت یاوولک ،یباخماس نیدئنی شهیا نینیس سونرا حلب محکمه لیا 10 انندیاعدام نینیمینس

 نی. شاعربیشیین دندکؤکو ییئشهر  یس قوووشموش شاعره برات وئرمه خهیتار قیآرت ،یس لغو ائتمه
دفن  ددهیمسج اداییسور - هندیریب انندیاقالریبرقرار اولدوغو دا هندیاوزر نندیللریا لکیا نیسالمیا

  .رییدو س. بونونال باغل یولماسیکوچه قو نایآد ،یاولونماس
برپا  ییدمسج ودوغویاو ید اب نیشاعر نهیشرف یس اؤز قلبه یقورسلطان قانسوه ال لدهیجو ا-910 یجریه

 ری. بکبیلیچئور ارتگاهایهله اورتا عصرلردن ز یس . توربهبیلیکیره تمقب هینسیمی. بورادا بیریائتد
 هندیللریو عرب د جانیاآذرب نریعکس ائتد ینیصنعت نسیمی وارالرداید ،یمیک ییگؤسترد نیناصرلا
 یالریاکیدآشاغ هندیاوزر نینیریب نیلر هحلؤو نی. همبیلیلر آس هحلؤو شیلمیازی رلرشعیو  لر تابهیک
  :بالریازی

 ، نائتس حیس ینتیخیس هندیقلب راگ
  .ائت جهیالمع لهیا یسنف نینیمینس اونو

  اوالن یرلریس نینیمینس هندیسیچریاوردا، ا و
   .ائت هیدشاهم ینیس منظره( نیئری) یل شرف

 
 یمیعال-حایین تورک س ائد ارتیز یعصرده حلب یج-17هله  ،یولماسیکوچه قو نایده آد حلب نینیمینس

 ،یسؤز آچماس انندیاولماس نینیس هیتک نسیمیده  حلب ،یرماسیندآدال نسیمی خیشاونو  نینیچلب ایاؤول
قدر داوام  زهیمده زمان حلب نینیس شجره - کؤکونونیسو نینیمینس ،یبو گونه قدر مؤوجود اولماس نینیتک

 انندیزماسیپر رلرید یئنی نایغییلجیارادیو  یاتیح ،یطیموح نیشاعر ر،یلبلردن سؤز آچطچوخ م یس ائتمه
  .وریقو ایاورتا ینیباخماق ضرورت

 یات قزتیادب  09.05.2019 قایناق : ©
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 دالغا یئنی دانیپروسئس حرکات یادب
Ədəbi proses hərəkatında 

yeni dalğa 
 

 AKADEMİK .İSA HƏBİBBƏYLİ 
  یببلیبح یسیعآکادمیک . 
   

 

صاباحالرا  وکیگونلره و داها بؤ میزیرک بدن کئچ نئچه مرحله ریب یاتیادب جانیدؤورو آذربا کیللیموستق

دؤولت  زدهیماؤلک ،یک ریمدیائتمک الز دیده اونو قئ نؤوبه لکی. ارید ده ائتمک شافینکیدوغرو ا

 نینیتلریلینا یملو داوا وکسکی نیزیمیو خالق یتامام اولماس نینیلیا زیسکک یرمیگیا نینییللیموستق

 کینامیدا ثابت و د دا اتیادب ،یمیاولدوغو ک ده تیجمع یمالماسیآدد النامیا هی جه گله وکیبؤ اندیغیشیا

 اراقیاشای ینیاووقات نیکلرینلیگرگ یک ده تیپروسئس جمع ی. ادبریشدیلمیچئور نایاساس نیشافینکیا

اولدوغو  هندیچیا اتی. ادبریده داوام ائد ائتمک شافینکیا غرودو قالراینلیدیآ تلردنیضد دن، کیبلمورکک

 ده کیرلیب لهیا یو خالق یس رک اؤلکه کئچه انندیاوچورومالر ان،ندیبحرانالر یک هنددؤورو دیکئچ نیتیجمع

 یشافینکیو ابلچوخقوت نیس پروسئ یادب قی. آرترییمالیدوغرو آدد هییل ریا سترالالردایماگ نیدیآ

 یخیتار یئنیئس پروس ی. چوخمئتودلو ادبرییدگیل گئرچک نینیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق

 یمعنادا دا ادب ینظر-ی. علمریشدیرمیچاتد نهیاوفوقلر قییلجیارادی شیگئن ینیاتیادب جانیائپوخادا آذربا

 نیشاتیگئد یادب انندیجمالالریا ئکونی نینیاتیادب نیلیا رک، لهیچئور شاییآنال شیگئن یشییپروسئس آنال

 یج-20. ریشدیرمیکئچ یتکامول پروسئسلر کنادیلماسیریپروقنوزالشد نه،یشرح یعلم نه،یدرک ینظر

 نیدئنی هندیاوللر نینییللیاون ینجیکیا نیعصر یج-21و  ولموشیقو یاساس هندیللریا ینجیشیئتمی نیعصر

 جمالیا نیلر معروضه نلیریدنسسل هندیلر رهیموشاو قییلجیارادی-یپروسئس علم یادب شیلمیبرپا ائد

 یادب یس هملیل ریدوغرو ا هیینلیدر کیمونوقراف اندیاساس لیتحل کیتیآنال شالیباخ شیداها گئن نندیدیتنق

 کیمونوقراف یس پروسئ یادب اندیغیاتشوناسلیادب جانیآذربا قی. آرترید قتیاعتراف اولونان حق ده طیموح

 یللرینس یعلم فیموختل انندیمیباخ اشی. ریشدیفورماالشم لینس ین علم و شرح ائد درک ده کینلیدر

ه آغساققال و اورتا مد. علریشدیخارمیچ دانایم ینیاؤز آوانقارد نیپروسئس هر نسل یادب-یعلم ن احاطه ائد

 اراق،یتامامال ینیگرید-یریب یسی" ائنئرژنیانیی"گنج قوارد ن،یجاوان نسل یئنی لهیا یگیل کیمودر نینسل

 یلریس ده رمکیعکس ائتد ده هییسو ینظر وکسکیقاوراماقال و  لهیا یؤنلریبوتون  یس پروسئ یادب

 لهیا یلر حادثه یریآ-یریو آ یتکجه فاکتالر نیس پروسئ یادب کله،یل . بئلهریائد دمتیخ هی رمهیشدرلیب

 ده کیرلیب لهیا یولریو پئرسپئکت یلر مرحله ،یالرجریان یادب ،ینالریا اساس آخلدکومپلئکس حا ل،ییدئ

. ریشدی، تشببوس و جهدلر قوووتلنمدوغرو ماراق خارماغایاوزه چ بیلیریآراشد هلدیکومپلئکس شک

کونفرانس  یلره، علم مقاله نه،یشلریپالن ا یفرد االرا،ییتوتموش، مونوقراف انندیمؤوضوالر اییسسئرتاسید

 یدوغرو جد نهیس وکسلمهی نینییسو ینظر هندیلر ساحه قاتیتدق یعلمبوتون  یقدرک نایالالریماتئر

 یک ده هییسو ینظر-یمعاصر دؤورده ده علم ،یمیولدوغو کا شهیور. همشداولونمو هیدموشاه شییلیرلیا

 ینیصاحب دراکیلردن داها چوخ ا مرحله یاما اوولک ب،ییاولما هلدیشک یکوتلو یکلریل کیشیید تیفیکئ

 یادب-یاولونور. علم تییموشا لهیا یس داوام ائتمه ده مکنشلیگئن نیراالریو س یس تمهاحاطه ائ
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 ایدالغا ریب یل دئسک، فرق للهید یاوبرازل ،نجیتدر لیین بو مئ ام ائدده داو مکنقوتل یک ده پروسئس

 یادب نیلیا هندیلر رهیذاکپروسئس م یده ادب مرحله حاضرکی سهی. بوتون بونالر ارید ده لمکیچئور

 یدن معاصر ادب ائتمک نیمع ینیتئمپلر شافینکیا نیژانرالر ایو  نینؤولر یادب ان،ندیئکونالری

 هیدکئچ نهیس لمهیشرح ائد نینیکاسیالئکتید شافینکیا ن،ینیتظاهر فورماالر نیالرجریان یادب ن،ینالریآخ

 انندیمیباخ انالشمایجر یادب اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لی. اونا گؤره ده موستقریشدیوئرم ستارتیا

 زیمیغیردیآدالند" یپروسئس حرکات یاعتباراً "ادب نلدیا یج-2017 ماتیتقد یاکندیگئدن پروسئسلر حاق

اوال  یس مهیموقدد نالیژیاور یل پیت یئنی نینیللریو تحل یلر رهیموشاو قییلجیارادی-یپروسئس" علم ی"ادب

  .لریب

***  

و  نیشافینکیا کیدئموکرات یاکندیکاسیرئسپوبل جانیآذربا یاتیدؤورونون چوخمئتودلو ادب کیل لیموستق

 یقیطمن غونیاواقانون نینیپروسئسلر ایینتئقراسین ا داوام ائد ده کمنشلیدوغرو گئن نهیتیو مدن یاتیادب ایدون

 هندیسیچریا نیپروسئسلر یاسیس-یاجتماع یاتیادب  جانی" اوالن آذربای"نبز نیتی. جمعرییدس جهینت

 کیدئموکرات-یحقوق یالییچوخپارت یک زدهیم. اؤلکریشدیآلم قامتیستیاونون فؤوقونه دوغرو ا رک، رلشهیب

 یشافینکیدوغرولتموش، اؤزونون ا یشافینکیا کیفونیپول یسلس چوخمئتودلو، چوخ یداک اتیادب ستئمیس

. ریگؤستر ینیریتأث مثبتاو،  نایدا فورماالشماس نیالرجریان یو ادب نینالریآخ یادب رادایس ریب لهیا

ور ائتمک تسوو زیالرسجریانو  زینالرسیآخ یادب یپروسئسلر یادب یسلن چوخس داوام ائد ده مکنشلیگئن

  .ریلدییمومکون دئ

 شیارانمی ده تیسونرا جمع حالدر دن کیلدیالده ائد یگیل لیدؤولت موستق زدهیماؤلک ،یمیاولدوغو ک معلوم

 یبحران، حت یمعنو ک،یزلیدسیاوم ق،ینلیرک چاشق دا وئرهص-عکس دا اتیقورخوسو ادب رمکیتیاونو ا

بوتون  نینیپروسئسلر قییلجیارادی یعیبد اتینس ادب. دئکاداریشدیخارمیچ هیاؤن مؤقع ینیولریکدر موت

بوتون  رلر،ینئجه دئ ن،ینیولریموت قینلیو چاشق کیزلیدسیور. اومشداولونمو هیدموشاه هندیقامتلریستیا

 دانایم ینیجریان یادب زمیدئکادئنت اندیاتیادب جانیآذربا یس مدت داوام ائتمه ریو ب یس مهنشلیگئن ویجبهه بو

  .ریشدیخارمیچ

 یئنی یباشا وورماس عمرونو ده کیرلیمئتودونون کؤهنه قورولوشال ب قییلجیارادی یزمیرئال ستیالیسوس

 یج-90 نیعصر یج-20ده،  نؤوبه لکی. بو پروسئس، اریشدیرمیه گتمندگو ینیشالریمئتود آختار یعیبد

هدف و اؤرنک  یقامتلریستیا فیتل. موخریشدیجلنمینت لهیا یارانماسی نیقروپالر یادب یریآ-یریآ هندیللریا

ده،  لر سه لمهیب  لهیچئور اجریان یادب ایمئتودا و  یعیبد لهیاعتبار جهیقروپالر نت ین ادب قبول ائد یمیک

 ستیالی. تکمئتودلو سوسورشدولمویقو یاساس نیاتیچوخمئتودلو ادب ،یسلچوخس اندجایبونونال آذربا

و  یعیبد-ایدئیا نینیاتیدؤورو ادب کیل لیموستق دیکئچ نایاتیادب جانیذرباچوخمئتودلو آ انندیاتیادب یزمیرئال

  .ریشدیلمیچئور نایاساسالر ینظر-یعلم

 نجیتدر شافینکیجانالنما و ا نباش وئر هندیتیجمع جانیاعتباراً آذربا انندیرالریآخ نیعصر یج-20

 یادب کیچیک دا اتیو بونونال دا ادب شیباشالم رماغایآرادان قالد ینیللرییچؤکوش مئ ک،یزلیدسیاوم

  .ریشدیاشانمی یپروسئسلر یرماسید باشا چات عمرونودا  ای ،یس رلشمهیب ای نیقروپالشماالر

 یئنیدوغرو  الراجریان یقروپالردان ادب یادب اندیاتیادب جانیآذربا اندیجیباشالنغ نیعصر یج-21 قیآرت
 نبز ا،ندیاساس یقروپالشماس نیدئنی نیقروپالر ی. بو دؤوردن اعتباراً ادبریشدیخمیپروسئس اؤنه چ ریب
 یادب یئنی دا اتیادب هندینیزم یس مهنشلیئنرک گ ائد شافینکیا نینالریآخ ن،یقامتلریستیا یمؤوجود ادب سهیا

 نیعصر یج-21 یانالشمانیجر یداک اتیادب ییدتنق یادب جانی. آذرباریشدیباشالم ارانماغای الرجریان
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 نیالرجریان یادب نی. الکورشدورودولموی لر مالحظهدا  بو حاق ،شیائتم حیس هندییللیاون ینجیریب
 یس هینظر اتیادب نندیس مسئله جریان یان ادبندزامان طلب اولوندوغو نیاوچون مع یفورماالشماس

-یهله ده ادب نی. الکریشدیآرتم لییمئ لماغایشیدان شیگئن نسبتین لدهیدؤرد ا-سون اوچ زیالنی هندیس هییسو
 رییدس جهی.  بونون نتریداد اناشماقیترددودله  ایو  اطالیقدر احت ریب نهیس مسئله جریان یدبا ریکیف ینظر

-آرا انندیالرجریان یادب نیائپوخان یخیتار یئنی جمالالردایا ه،ندیاثرلر قاتیتدق فیبو گونه قدر موختل ،یک
 الرجریان یادب اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیدا، کونکرئت اوالراق موستق سا لیسؤز آچ رایس

 جا،یریده آ بو باره ر،یشدیمؤوضوسو اولمام نینیاثرلر قاتیتدق یعلم ریکونکرئت ب ینکین یس مسئله
 نینیپروسئسلر انالشمایجر یپروسئس ادب یادب نی. الکریشدیلمامیازیمقاله ده  ریب یخصوص

 نیالرجریان ی. بو معنادا ادبریم ائدده داوا گئتمک ولیدوغرو  نهیس لمهیریشلندیو گئن نهیس لمهیرینلشدیدر

 نایجریان یادب زمی. اؤزونو پوستمودئرنریشدیقاباقالم یکریف یعلم جهدوشون یادب انندیمیباخ یاعتراف
 نینیآد نیالریازی یعیدا چاپ اولونان بد مطبوعات یدا دؤور اخودی. ریشدیشمیئتی لینس یئنین  ائد دییعا
 زیمییتئز راست گلد-تئز دلرهیقئ یمی( کشمهیگز ستی(، )پوستمودئرنهیکاح ستی)سوررئال ده زهیمؤتر اندیآلت
 للردهیسون ا زیالنیبحث اولونمور.  هلدیشک ویلردن چوخ دا آکت بو مسئله هندیاثرلر قیسلاتشونایا، ادبلدحا
 شیگئن و لیجیده آرد درجه ییلخئ نهیس مسئله جریان یادب اندیاتیادب جانیآذربا قیآرت یعلم قیسلاتشونایادب

 نینیپروسئسلر انالشمایه جرنداؤزو نیاتیده ادب یبباساس س ری. بونون بریشدیباشالم هی رمهیئتیدقت 
 یس کئچمه انی الردانجریان یادب نینیعلم قیسلاتشونایادب قی. آرتریدعالقه دار لهیا یقابارماس
-2018 اندتوتوینستیا اتیباد نایآد یگنجو ینظام یاسییئمعلملر آکاد یللیم جانیسوزدور. آذربا مومکون

 کیکالسس یزداکیمیاتیهم ادب ب،ییاولما یدا تصادف یلماسیارادی" سئکتورونون الرجریان ی"ادب لدهیا یج
هم  ،ینیضرورت تماقییقا نیدئنی اندیغیشیا نینیاسیدئیا قییلچ جانیآذربا ن،ینییللیدؤولت موستق الراجریان یادب

 ،یده فورماالشماس درجه ییلخئ نیالرجریان ن،یوللریتما یادب اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیده موستق
 اتی"ادب اندتوتوینستیا اتی. ادبریائد فادهیا ینیغیل رئال یاعتراف اولونماس اخودی ،یس لمهیائد انیفاکتو ب-دئ

حصر  الراجریان یادب لهیا یغییلچ التیسئکتورونون تشک الرجریان یو "ادب نی"نیس شعبه یس هینظر
نظره  ینیغیل معاصر دؤوروموز اوچون آکتوال نیبو پروبلئم ده یس لمهیریکئچ نیناریسئم یعلم شیلمیئدا

 شیدییقا نیدئنی نهیپروبلئم جریان یادب اندیغیاتشوناسلیادب جانیحاضردا آذربا کله،یل . بئلهریشدیرمیچارپد
  .ریشدیباشالنم یس مرحله

 اندیحاضرالنماس نینیاسییس کونسئپ یس دؤورلشمه نینیتایادب جانیآذربا کیرلعص ا، چوخندزاما ینیع

 یشیمعاصر باخ الراجریان یدا ادب یقبول اولونماس یمیک یریاساس فاکتورالردان ب نندیعامل جریان یادب

 هندیس لمهیائد نیمع ولونونی شافینکیا یخیتار نینیاتیادب جانیآذربا للردهی. سون اریریه عکس ائتدنداؤزو

 یو ادب یاجتماع-یللیبو فاکتورون م یس لمهیریئتیدقت  یخصوص نهیتیرولونا و اهم نیالرجریان یادب

 کنرک ائر ائد شیخیچ دن قی. بو منتریثبوت ائد ینیغینادیرول او وکینه قدر بؤ اندیشافینکیا نیکریف

 یخیتار-یادب یجو عصرده خصوص-19 نیزمیرئال یچ فیعصرلرده، معار یج-18-یج-17 نیزمیرئال

 یائپوخاس زمیو رومانت زمیرئال ییدتنق نینیاتیادب یاوللر نیعصر یج-20 ،یاراتماسیمرحله 

 هلدیلو شک گوج نایشافینکیو معاصر ا نهییطالع یخیتار نینیاتیادب جانیآذربا نیالرجریان یادب یلماسیریآدالند

  .ریرینالشدیدیآ ینییگؤسترد ریتأث

مئتودونون  قییلجیارادی یزمیرئال ستیالیراق سوساوال عالقه دار لهیا یلماسیداغ نینیتیحاکم سووئت

 قییلجیارادی یس هان اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیسونرا موستق انندیرماسید " باشا چاتعمرونو"

جاواب آختارماق معاصر  یعلم نایسوال - ریشدیلمیریقامتلندیستیا یس پروسئ یادب جریان یادب ایمئتودو و 

 نیدؤولت لیموستق زدهیم. اؤلکرییدریب لردن فهیوظ مهمان  ندوش نهیاوزر نینیعلم قیسلاتشونایادب جانیآذربا

 هندیقامتیستیا رمکیگت قینلیدیآ هی هله ده بو مسئله اراق،یباخما نایتامام اولماس نینیلیا یج-28 نینیلماسیارادی

 ایمئتود و  یعین بد ائد نیعم ینیشافینکیا نیس پروسئ یادب مجه،یکری. فریشدیلمامیآت میآدد یعلم ریب یجد
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هارا  ،ینییدوغرو گئتد قامتهیستیا یس هان نیشاتیگئد یداک اتیدن ادب حل ائتمه ینیس مسئله جریان یادب

  .ریلدییدوزگون گؤسترمک مومکون دئ-دوغرو ینییردیگت نیکلرییلئنی یس هان ،ینیغیآپارد

 تیجمع کیدئموکرات زدهیماؤلک یاتیباد جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق ،یک ریگؤستر لر هیدموشاه

دوشونمک  اندیپروسئس حاق یادب ریاوالن ب کیمئتودا مال یادب واحداولدوغو اوچون  یاتیادب نینیس مرحله

آرخادا  یشییمئتودو آنال قییلجیارادی واحددوغوردوغو  نینیتیسووئت جمع یالییسوزدور. تکپارت لوزوم

 کیل لیاوالن موستق کیاساسالرا مال کیدئموکرات یالیی. چوخپارتریشدیلمیوئر وهیآرخ کیل ردفهیب ش،یقالم

 ی. چوخمئتودلو ادبرید ده ائتمک شافینکیا بیارانی اتیادب یسلچوخمئتودلو، چوخس اندیاتیدؤورو ادب

 هندیعلم قیسلاتشونای. بو چوخمئتودلولوق ادبریائد نیمع ینیماسیس نینیاتیادب جانیپروسئس معاصر آذربا

مؤوضو،  یشاتیگئد نیس پروسئ ی. ادبریغمیس نهیس وهیمئتودون چرچ کیو رومانت ستیرئال شیملیائد نیمع

 جانی. آذربارید و رنگارنگ شیدن ده داها گئن مئتود جهت یعیبد ،یمیاولدوغو ک انندیمیژانر، اوسلوب باخ

 ب،یجملش اندیافاطر کیل و رنگارنگ کیل شیگئن نیاولونان هم هیدموشاه هندیس منظره معاصر نینیاتیادب

ده  مرحله حاضرکی یمؤقعلر یادب یل فرق نیو شاعرلر یچیازین  ائد نیمع ولونوی قییلجیارادیکونکرئت 

اساس  دؤورونون یکیندیا نینیاتیادب جانیور. حاضردا آذرباشددوغورمو یالرجریان یادب یریآ-یریآ

. 1: ریداد فورماالشماق الرجریان یادب یاکیدآشاغ یان آز نریشدرلیب اندیاؤز اطراف ینیالریجیارادی

اخالقی  -) چورومه.زمیدئکادئنت. 4 زم؛یرئال )سحیرلییجی( کیماگ. 3  زم؛یپوستمودئرن. 2  زم؛ینئورئال

  چوکونتو(

اوالن  دا شافینکیا ش،یوئرم روزهیاؤزونو ب ده طیموح یادب قیآرت الرجریان یادب نلیائد دیقئ البته،

. مثالً، ریداد نظره چارپماق نالریآخ نیمع دا اتیبونالردان باشقا دا ادب ز،یس . هئچ شوبههریوللردیتما

اؤز  علی اوغلو زینگیچ نالردایاخی. بو رید ده گؤرونمک یعالمتلر نیمع نیزمیسوررئال اندیاتیادب جانیآذربا

. ریشدیرمیچاپ ائتد لهیا یکاسی" روبررلرشعی ستی"نده "سوررئالیقزئت اتی"ادب ینیرلرشعی

ان باشقا، ند. بورینسلس لر مالحظه نیمع اندیحاق یازارالری  ستیمعاصر دؤورون فوتور دا قیسلونااتشیادب

 کایرئسپوبل نلیریا کئچند" مؤوضوسوکایریو ل کایزی"قوشا قاناد: ف اندیاسییئمعلملر آکاد یللیم جانیآذربا

دا  فورماالشماق نینیجریان یادب زمیآکادئم اندیاتیادب جانیآذربا قیکونفرانسالردا آرت یعلم یسلایقیم

 یداها باشقا ادب یشافینکیچوخمئتودلو ا نیسپروسئ یادب ز،یس . هئچ شوبههریلیوئر یاولدوغونون آنونسالر

 یملداوا نینیس هان نالردانیآخ ی. بو ادبرید خاراجاقیچ دانایده م یوللریتما ،ینالریآخ ،یالرجریان

  .لریزامان حل ائده ب زیالنی ینیاولماماس-اولوب

 کیمونوقراف الردانجریان یده اوالن ادب حرکت ده، تیفعال اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق قیآرت

 اندتوتوینستیا اتیادب نایآد یگنجو ی. نظامرید ده لمکیلرده بحث ائد مقاله االردا،ییسسئرتاسید قاتالردا،یتدق

 یگیلدلیجیکی" ایاتیادب جانیدؤورو آذربا کییلق"موست ییردینشر ائتد بییحاضرال نینیویمؤلفلر کوللئکت

 اتیچوخمئتودلو ادب نینیغیلیجیارادی یعیبد نیو شاعرلر یچیازی ن،ینیپروسئسلر قییلجیارادی یعیبد

 جانی. محض آذربارییدس نومونه یعلم یل سانبال نینیس لمهیریمتلندیق بیلیریرلندید اندیغیشیا نینیپینسیپر

 نیزیمیاتیدؤورو ادب کیل لیموستق دا قاتیتدق کیدفعه بو مونوقراف لکیا هندیعلم قیسلاتشونایادب

 کیل لی. موستقریشدیلمیریدن اساسالند جهت ینظر-یو علم شیلمیائد انیب یشافینکیچوخمئتودلو ا

. ریشدیلمیدفعه بورادا کونکرئت معلوماتالر وئر لکیدا ا اندیحاق الرجریان یادب خانیچ دانایه منددؤورو

 یریهر ب نیالرجریان یمؤوجود اوالن ادب اندیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق سهیده ا بوتؤولوک

  .رییداولونمال قیتدق ده کیرلیب لهیا یکاسیو ائستئت یکاسیپوئت دا، قییلریآ

دؤورو  کیل لیخصوصاً ده موستق ،یس مسئله جریان یادب اندیاتیادب جانیآذربا تله،یعموم کله،یل بئله

 قیسلاتشونایادبور. بو، شداولمو لیداخ نهییگوندل نیکریف یفاکتو علمدئ یئمپروبل الرجریان یادب زدایمیاتیادب
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 یادب ،یک مری. حساب ائدریشدیاتمیاو یکریف یعلم عالقه دار لهیا یشالریمئتود آختار یعیبد قیآرت هندیعلم

 ،یئمستیژانرالر س ،یولریو پئرسپئکت یلر لهمرح ،یقامتلریستیا شافینکیا نیاتیپروبلئم ادب عالقه دار الرالجریان

 نینیعلم قیسلاتشونایاوچون ادب ییاحاطه ائتد یپروبلئملر ینظر یجد یمیک ریو سا یکاسیپوئت ،یکاسیائستئت

 ،یمیک زیمییائتد دیقئ ایدوخاری ه،ندی. اصلریاوفوقلر آچ یئنی اندیسیقارش نینیقانادالر دیتنق یو ادب یس هیظرن اتیادب

 یده ادب ا بوتؤولوکلدحا یکیندی. اریشدیباشالنم قیدالغا آرت یئنی عالقه دار لهیا یو شرح یدرک ینظر نیاتیادب

ن، آپارارک لر رمهیشدلیاوموم بیائد قیتدق ینیغییلجیارادی نیو شاعرلر یچیازی  یریآ-یریدا آ اخودی ،یس پروسئ

 یادب یمنسوب اولدوقالر نیلر قوه یجیارادیراق کونکرئت اوال ،یاناشی لهیا یغونلوقالریقانوناو یعموم نیاتیادب

 جانیذرباآ کنبحث ائدر ردنیالکبر صاب رزهیمممدقولوزاده و م لی. جلریگل میائتمک الز شیخیدا چ انندجریا

سؤز آچماق  انندیجریان یادب زمیرومانت کنسؤز آچار نیدو محمد هاد ددنیجاو نیحس ن،مدزیرئال ییدتنق اندیاتیادب

منسوب  یلر قوه یجیارادیده  کنرریرلندید بیائد لیتحل یزیمیاتیدؤورو ادب کیل لیموستق رسه،یدینه قدر علم

  .رییدو علم یالیدفا ،یاو قدر زرور ریب رمکیدنمتلیق بیرنیاؤ ئردهی ریب الجریان یادب یاولدوقالر

 جانیچوخمئتودلو آذربا .رید اتیادب یسلچوخنف ،یسلچوخمئتودلو، چوخس یاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق

مئتود، اوسلوب و ژانر  یعیمؤوجود بد هندیس مرحله یکیندیا نینییللی. و دؤولت موستقریادنددایم قیآرت یاتیادب

و  ده طیموح ی. ادبریائد نیوغونو معسلاؤزونمخسو یفرد نینیچیازیو  ینیماسیس نیقامتیستیا یادب یگیل فیموختل

دؤورو  کیل لی. بو، موستقریداوام ائد ده مکنشلیده، گئن مکنقوتل لییو دالغا، بو مئب هندیس پروسئ قییلجیارادی یعیبد

اوزره  قامتلریستیبوتون ا ،ینییائتد نیمع ولونوی قییلجیارادی یسلاؤزونون چوخس قیآرت نینیاتیادب جانیآذربا

  .ریریائتد شییاولدوغونو نوما کیمال نهیتئمپلر شافینکیا یجد ونو،یگؤتوردو ستارتیا

 کنرریمتلندیق بیائد لیتحل-قیتدق ینیاتیادب جانیده چوخمئتودلو آذربا یعلم قیسلاتشونایادب جانیآذربا معاصر

 جانی. بو دا آذربارید هندیفرق نینیو اولماسبلچوخمئتودلو، چوخوسلو ن،ینییفلیموختل نیشافینکیا یمؤوجود ادب

 یادب ،یک قیرینانی. اریگؤستر ینیغیباشالند نیدالغان یعلم ریب یئنیده  هندیس لمهیریرلندید بیلیرنیاؤ نینیاتیادب

 ینیعلم قیسلاتشونایو ادب ینیاتیادب جانیدالغا آذربا یئنی خانیچ دانایم ردهیکیف ینظر-یو علم دا اتیده، ادب پروسئس

  .رید راجاقید اوفوقلره چات شیداها گئن

مولال پناه  زمیرئال کن. ائررید دوغوراجاق ینیهاسدو یجیارادی وکیاؤزونون بؤ جریان یهر ادب ز،یس شوبهه هئچ

الکبر  رزهیو م یمممدقولوزادن لیجل زمیرئال ییدتنق ،یآخوندزادن یفتحعل رزهیم زمیرئال یچ فیمعار ،یفیواق

 مانیسولئ یزمیرئال ستیالیسوس ،ینیو محمد هاد ینزادنیهوسئ یب یعل ،ییدجاو نیحس زمیرومانت ،یریصاب

 کیل لیموستق ،یمیک یغیخاردیچ نایدانیم اتیادب وکیبؤ بیریشدیئتی یئویول یو عل یمروست مانیسولئ مووو،یره

  .رید جک رهیگت هی عرصه ینیالریچیازی یلمگؤرک یل پیت یئنیدا  یالرجریان یدؤورونون ادب

 یعل ن،یار، ائلچآن هندینیزم زمیو نئورئال زمیا مودئرنندفونو یزملریا نیائپوخان یخیتار یئنی هندیزامان عرض سایق

 فیوسیو  وونحسین یسیع اندیغیشیا زمیرئال کیماگ ن،یکزادنیمل یسیدووون و احاه ریقوجا، صاب کرتیف م،یکر

 زیلو و رامصمداوغ فیواق اندیبورولغان زمیدئکادئنت ن،ین دهللاکمال عب اندیدالغاس زمیوغلونون، پوستمودئرنا مدص

 یخماسیچ دانایاوالراق م یالریجیارادی نیاتیادب وکیبؤ وغلونونا یلع زینگیچ اندیواخت زمیسوررئال ن،ینرؤوش

 نایفورماالشاجاغ بیشیئتی نینتکارالرص یل قودرت جک له سه وکیفؤوقونه  نیالرجریان یادب یئنیده  جک گله

 یالریچ قاتیتدق یلمگؤرک نیزملریدا ا انندیمیباخ قیسلاتشونایا، ادبندزاما ینی. عریباخماغا اساس وئر نیکبین

عضو  ری(، موخبزمیمممد جعفر جفروو )رومانت کیآکادئم شیاؤز مؤهورونو باسم نهیعلم قیسلاتشونایادب یمیک

اوالن  یالریچ قاتیدا پئشکار تدق نینیالرجریان یدؤورونون ادب کیل لیموستق یمی( کزمی)رئال ئویقارا اشاری

  .ریلدییمومکون دئ نانماماقیا نایزاناجاغسان قا-آد نه،ییشجیئتیدا  نینیاتشوناسالریادب ونالیپروفئسس

  !ایایو دون هی اؤلکه الرا،جریان یادب - دان اتیدن، ادب پروسئس یادب

و  یادب نینیشافینکیا یائپوخاداک یخیتار یئنی نینیعلم قیسلاتشونایو ادب نینیاتیادب جانیدؤورو آذربا کیل لیموستق

  .رید ان عبارتنددوستورو بو ینظر-یعلم

***  
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تکان  شافاینکیدوغرو ا غایوناللیو پروسئسس غایکونسئپتوالل ددهیتنق یدالغا هم ده ادب یئنی اندیپروسئس حرکات یدبا

 قیآرت اندتوتوینستیا اتیادب نایآد یگنجو ینظام ،یک ریمدیائتمک الز دیاول، اونو قئ ندشعی. هر ریشدیوئرم

 یادب یلر رهیموشاو قییلجیارادی-یپروسئس" علم ی"ادب انیباشال هی لمهیریاوالراق کئچ لیجیآرد نلدیجو ا-2014

لره کومپلئکس  ائتمکله مسئله نادیستیمتنه ا نجیدن تدر ائتمک لیدئتالالر اوزره تحل دا قییلریآ-یریآ یشاتیگئد

دفعه  لکیا هندیلر رهمذاک" 2017-پروسئس ی"ادب هندی. محض بو زمریشدیائتم شافینکیدوغرو ا اناشماالرای

 یور. "ادبشدمومکون اولمو شماقیدان انندیپروسئس حرکات یادب اندیاساس یشاتیگئد نیس پروسئ یادباوالراق 

 نایآد یگنجو یقناعت نظام ینظر-یعلم ئکونی یاکیدآشاغ ننیگل هندیس رهیموشاو قییلجیارادی" 2017-پروسئس

 النیخاریچ انندیشافینکیا کیالئکتید نینیلر رهمذاکپروسئس  یادب نلیریاوالراق کئچ لیجیآرد اندتوتوینستیا اتیادب

 یؤنلریاوزره بوتون  للریا ینیاتیادب جانیمعاصر آذربا (.ح.İ - یلر رهیذاکپروسئس م یادب) : "بورییدس جهینت یعلم

پروسئس" مارافونو  ی. "ادبرید حرکات یادب-یعلم ریب یملستئیو س لیجیآرد نریدنرلید بیائد لیتحل لهیا

جک  گله ان،یقو دانایم ینین، مودئللر ائد نیمع ینیس هییآچان، سج ینیتیماه نینیاتیادب جانیبادؤورو آذر کیل لیموستق

و  ینیللرینس یریآ-یریآ نینیعلم قیسلاتشونایادب جانی. بو حرکات آذربارید حرکات نگؤستر ینیولالری شافینکیا

 یادب …ریریقامتلندیستیو ا ریریرلشدیبه ندپالتفورمادا اؤزو واحد ینیعلم آدامالر نلردن اوال درجه یبوتون علم

 قیسلاتشونایو ادب نینیاتیدؤورونون ان معاصر ادب کیل لیاوالراق موستق یاؤزونون باش مقصد یپروسئس حرکات

  ."ریائد دمتیو اوغورال خ نامالیا نایلماسیریفورماالشد بیشیئتی نینسل یعلم یئنیو  نایلماسیارادی نینیعلم

 بیگل اندیشافینکیا یگونلره قدرک میزیب نندیللریا ینجیشیئتمی نیعصر یج-21 نینیلر هرمذاکپروسئس  یادب بو،

داها دا  نیپروسئسلر شیقازانم ستاتوسویا یحرکات یادب-یعلم قی. آرترییدس هییسو شافینکیا وکسکی یغیچاتد

 ین و ادبندمت یعی. بدریشدیباشالنم یس پروسئ یس لمهیچئور ایدالغا ریب یئنیرک  ائد شافینکیو ا رک لنه شیگئن

 اناشماق،یپروسئسلره کومپلئکس  اندیاساس لیتحل کیتیرک آنال ائد شیخیچ انندیقالریل رئال نیپروسئسلر

 یویاساس سج نیدالغان یئنی یاکندیپروسئس حرکات یجهد گؤسترمک ادب غایو کونسئپتوالل قیلونالیپروفئسس

  .رییدتلریخصوص

 انیب قیده آرت-"2017 -پروسئس   ی"ادب ،نلیریدنسسل رایس-آرا هندیلر رهکمذاپروسئس"  یا، "ادبندزاما ینیع

دا  یاولونماس میو تقد یقیتدق یل عالقه الرالجریان یو ادب نالریآخ یادب یئنی نیگئدن پروسئسلر دا اتیاولونان ادب

دالغا"  یئنیگؤره، " زهیمیلر هیدموشاه میزی. برینداندیالراساس اؤزونمخسوسلوق نینمرحل یخیتار یئنی

دوغرو باش  هی وئرمه ینیشرح یو نظر نیاونون در دان اراتماقی ینیجمالیا نیس پروسئ یادب زیمیغیردیآدالند

 زیا بلدحا یکیندی. ارید جهینت یعلم مهم شیفورماالشم اندیاساس یتکامول پروسئسلر یجیتدر شافینکیا شیوئرم

 یو نظر کییلئنی یچوخونو علم ریلردن ب معروضه یعلم النیخاریچ هی رهیذاکم هندیس رهیپروسئس موشاو یادب

 یم علممه نینیاسییئمعلملر آکاد یللیم یحت توتونون،ینستیا اتیادب نایآد یگنجو ینظام انندیمیباخ هییسو

 یج-2018" وغلونونا شانیلآعضوو تهران  ریموخب نین-ع آ . آمکیلریائده ب لیداخ نایراسیس یلر جهینت

 یج-2018" نینیفلیوسی فیدوکتورو واق یعلملر اییلولوگیو پروسئس"، ف سکورسید :ییدتنق یادب نیلیا

 نیلی. "الیا رین داها ب ائد نکاریسونو"نو ا نیخی"تار نیمووانی"، ائلناره آکدلریقئ اندیحاق یاسییپوئز نیلیا

: 2019 -پوئما " نیفواد رای، ائسم"2018 - یگیلیچ خیتار اتی"ادب نیفووانیشر هید"(، سالیس رهظمن یادب

 یئنی" نینیجاببارل زینرگ یاوزره فلسفه دوکتورالر اییلولوگی"، فاننامهیب یفلسف-کیریائپوس تفککورو و ل

 نیلووانیخل نوری"، آیاالرییتئخنولوگ قیلیجیارادیر و ثن یعی"بد نیاقوبووانی"، مارال شیرومانا معاصر باخ

 یاتیادب یل لیروسد نیجانی"آذربا نی"، الله هسنوواناندیشالریآختار نیندوشونج یعیچاغداش بد -"پووئست 

 نی"، نرمکندوشونر هندیاوزر یاسییدراماتورگ نیلیا یج-2018" نیئوانیافاصطم نورهی، آ"2018 -

 ،یللریتحل یعلم نیدر ،یهدفلر والنیقو اییقارش یجمالالری" ایتراسیپال هیحکا نیلی"ا نیرووانیجاهانگ

ا لدتام حا ینیلر پروسئس" معروضه ی"ادب یلکی. بوریقاتالردیتدق ین نظراوال یلر رمهیشدلیمومع ینظر

 -پروسئس  یده "ادب اوالر. بوتؤولوک رماقیندآدال" 2018 - یاوچئرکلر یخیتار نینیاتیادب جانی"آذربا
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 ب،یریعکس ائتد ینیشاتیرئال گئد شیکئچم نندیرئنتگئن سوزگج نینیلیا ریب نینیاتیادب جانیآذربا" 2018

  .ریپالتفورماد یعلم مهم ارادانی ینیس رهظمن ویئکتیاوب

 غایکونسئپتوالل اخودی اناشما،یکونسئپتوال  نلیائد هیدا موشاهندچوخو ریب نیلر معروضه یعلم نلیائد میتقد

دوکتورو  یعلملر اییلولوگی. فرییدس جهینت مهمو  یییلئنی یعلم نیا"2018 -پروسئس  ی"ادب لییمئ

 زیبار نینیدیمعاصر ائسسئ تنق یس وضه" معریسوالالر نیو گنجلر. گنجلر ایی"پوئز نینیفلیوسی ریجاوانش

 ریجاوانش ،یک ریگؤستر یالریازی ییدتنق-یادب یداک مطبوعات یدؤور تله،ی. عمومرییدس نومونه

 انندیالریجیارادیاساس  نییلیائسسئچ ددهیتنق یدا ادب اخودی ن،ینیدیمعاصر دؤورده ائسسئ تنق یل فیوسی

 یدفعه "ادب لکی. ارییدماسیس یفرد نینیدیتنق یل فیوسی ریجاوانش قیآرت دیتنق ی. ائسسئواررییدریب

 نینیسنلحاوزره فلسفه دوکتورو مئهمان  اییلولوگیف یائسسئ ژانر شیلمیخاریچ نهیلر رهمذاکپروسئس" 

ائده  نیمع ینیمپلرتئ شافینکیا یان سونراکندو بو شیتاپم ینیلیتحل یاؤزونون گئرچک نظر اندیقاتیتدق

  .ریشدیلمیب

 یج-2018 یتیفعال یل مرهثو  یلماسیارادی نینیس شعبه یلر عالقه یادب اییآس-جانیآذربا اندتوتوینستیا اتیادب

 یخالقالر ایآس نیئوانیلعزیزع رهیصدوکتورو ب یعلملر اییلولوگی"نا فیپروسئس حرکات ی"ادب لدهیا

 هندیس وهیچرچ یسووئتلر اتفاق للریا. اوزون ریشدیرمیگت ینیس وضهمعر اندیلر حاق عالقه لهیا یاتالریادب

 یاتیادب ارانانی هندیلر اؤلکه ستیالیسوس نیو آوروپان کاالردایاوالن رئسپوبل لیداخ هی-یاساساً سسر

 کیل لیموستق نینیعلم قیسلاتشونایادب جانیآذربا ناوزلش کلرلهینلیچت دا خارماقیکنارا چ دن مکنریاؤ

. ریشدیرمیشلندیگئن ینیدوغرو سرحدلر ایاوالراق آوروپا غونیاو نایشافینکیا ونلؤیقرب نیزیماؤلک هنددؤورو

 یاکندیاطراف یس رهیلر اوزره دا عالقه لهیا یلر قرب اؤلکه نینیعلم قیسلاتشونایادب جانیبونونال بئله، آذربا

 یدن کناردا قالماس نهیخز ریب نینگز یمیک یاتیادب اییاولسا دا، آس یعالمت میدوغرو آدد هییل ریا یحرکت

 اتیادب لدهیا یج-2016 ت،ی. نهالریدودالشا بحم رمکلهیعکس ائتد هلدیشک یل رفطریب یشافینکیا زیالنی

 یعلملر اییلولوگیو  ف یس لمهیائد سیتس نینیس " شعبهیلر عالقه یادب اییآس-جانی"آذربا اندتوتوینستیا

 یادب زدهیماؤلک یتیفعال یل مرهث یک ده مدت سایق لهیا یگیرهبرل مدووونحا رخانیدوکتورو، پروفئسسور بد

 رهیور. بو معنادا بسشداولونمو لینا نهیس لمهیائد میتقد لهیا یس منظره شیا، گئنلدبوتؤو حا نیلر عالقه

ا ند" مؤوضوسویلر عالقه یادب اییآس-جانی"آذربا هندیس رهیموشاو" 2018 -پروسئس  ی"ادب نیئوانیزلیاز

 نایاتیادب ایاولوب، آس یئنی اندیپروسئس حرکات یادب اندجایآذربا یس ائتمه شیخیچ لهیا ضهمعرو یعلم

  .رید پنجره ریب یل تیاهم النیآچ

نؤولردن  یادب سا وخی ن،یجمالالرینؤولر اوزره ا یادب هلدیشک شیلشمیاوموم هندیلر رهیپروسئس" موشاو یادب"

 یالیددن فا جهت یعلم نینیسنها نیقاتالریتدق اندی( اساسهیووئست، حکاباشقا کونکرئت ژانرالر )مثالً رومان، پ

 یعموم نیس پروسئ یادب جمالالریا رینؤولره دا یمؤوضوسودور. ادب رهمذاکده گونوموزون  یس مسئله یاولماس

 ،یتالالربوتون دئ نیس پروسئ یادب سهیا للریتحل اندیژانرالر اساس یریآ-یریآ ،ینیشافینکیاوزره ا قامتلریستیا

 ده کیرلیب لهیا یقالریل رئال ینیتکامول پروسئسلر ه،ی همزلیا هلدیداها کونکرئت شک ینیلر و حادثه یفاکتالر

نؤولر اوزره  یدن ادب جهت یس لمهیریو کئچ ییلتشک نینیلر رهیپروسئس موشاو ی. ادبریوئر مکانیا هی گؤسترمه

  .رییدالیدداها فا انمدیباخ یعلم قاتیر اوزره تدقاولسا دا، ژانرال یل لر داها صرفه معروضه یلیآزسا

 یتیاکثر نیلر . معروضهرییدپالتفورماس دیتنق یکونسئپسوال ادب" 2018-پروسئس ی"ادب ،یمیک زیمییائتد دیقئ

 شیلمیریلشدیآپارماق اوموم للریتحل ینظر ئنمک،ی نهیینلیدر نیمتن ده بتیاوچون پروبلئمه، فاکتا، اثره موناس

 اندیکاسیلئکس دیتنق یبر للردنی. اوزون اریارادی طیشرا لره جهینت ینظر-یو علم اناشماالرایل کونسئپسوا

 قیآرت اندیماتالریتقد شانوغلونونیتئهران ال یدچیتنق شینمیتان دن شلهیا ینینی"کونسئپت" تئرم هلدیاؤزونمخسوس شک

 دیتنق نیلیا یج-2018. "ریشدیالشمفورما یشالریباخ یکونسئپتوال علم صوصسه اؤزونمخ پروسئ یاونون ادب
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 یادب یک ده . معروضهرییدیموکممل اؤرن نیاناشماالریکونسئپتوال  ددهیتنق یادب یس " معروضهیرئفلئکسلر

 للر،یتحل گریمثالالردان باشقا د نلیریگت دان قیسلاتشونایو ادب دان اتیادب یعیشرح ائتمک اوچون بد یس پروسئ

و حرکت  اشاماینؤو اونون  ریب تیکایش ددنیتنق زدهی: "برییدنوتالر دینسئپتوال تنقو پروقنوزالر کو لر هسییموقا

 شمزیید ننیائ یسرارالریو ا یاؤن مؤقع ادعاس ددهیتنق ی" شؤوقو، ادبکییلچینسکیلی"ب ش؛یلمیدوستورونا چئور

"، ریریگوجلند ینیقات الونیپروفئسس نیس پروسئ ییدتنق-یادب" …ییدتنق اتشوناسی"نده "ادبیقزئت اتی"، "ادبریقال

". ریوئر مکانیا هی گؤرمه ینیس منظره نینیاتیدؤورون ادب ریبوتؤو ب ل،ییدئ نیلیا یخرونولوژ یتابالریک یدچی"تنق

 ئکونی اندیحاق یتیماه اخودی ،یقامتیستیا ،یشاتیگئد نیس پروسئ یمؤوجود ادب شانوغلونونیهران الت ت،یو نها

مرکزه  نده اؤند ددهیتنق ،یمیاولدوغو ک ده روسئسپ یادب دا، اتی: "ادبرید بئله یس رمهیشدلیکونسئپتوال اوموم

)هاراداسا اوراالردا،  انندیغیلیجیآختار ریاؤن د ینیاسییس سیم دیتنق یادب ش،یسوزوشمه باش وئرم ریدوغرو ب

  ."ریشدیؤنلتمی "یغییلجیآختار رریس - نهیکلرینلیدر نیاتی)ادب نی"ده( داها چوخ متنئرلری زیمیغی"اولماد

اؤرنک:  شایکونسئپتوال باخ نیدل فیوسی فیاوالن واق انندیماالریس یجیاساس آپار نیدیتنق یادب معاصر

جا مضمون ،نلیلر داخ ا عنعنهلدحا ینجیری. بریشدیائتم جریانآخاردا  یکیا یس نلشمهیزنگ نیلر عنعنه زدایامیی"پوئز

عصرلر  یج-21-یج-20 …ریشدیفورمادا باش وئرم یعیبد کیل کیشییبو د سهیا الدحا ینجیکیا ر،یشدیشمیید

 نینیفلیوسی فی". واقریشدیجلب ائتم یدقت لهیا یمکانالریا شمهیلئنیو  شافینکیمحض بئله ا یرشعیهئجا  جانیآذربا

  .ریریو مؤهکملند ریریمثالالر اساسالند نلیریدان گت ن، فاکتندمت یعیبد ینیشالریباخ یکونسئپتوال علم

 یگئدن پروسئسلر دا اتیادب ر،یباجار یاناشماغیسه کونسئپتوال  پروسئ یده ادب لینس یادب یئنی قیآرت ددهیتنق یادب

 نیلیا یج-2018 مووایدوکتورو ائلناره آک یعلملر اییلولوگی. فریخاریچ لر جهینت شیلمیریلشدیاوموم بیائد لیتحل

 یپولوژیت یئنی اتی: "بوگونکو ادبریائد شیریگ هلدیشک یاکیدآشاغ انمدیکونسئپتوال باخ نایئکونالری یاساس ادب

 نیرلرید یمعنو-کیائستئت ،یعیبد-یادب ن،یطیموح یدئولوژیا-یاجتماع زیالنیپروسئس  ی. معاصر ادبرید حادثه

 نیمووانیدا ائلناره آک اندیحاق شاتیگئد ی". ادبرید اوالن مسئله یضاحالریا نیدر ل،ییدئ یتبدوالتا اوغراماس

 خهی. تارریائد هیترج یشماغیدان لهیا یلید نیموولالریداها چوخ س اتی: "بو گون ادبریلدکونسئپتوا یلر مالحظه

 اتیادب …یاولماس یجیآپار نیلر قوه ییفؤوقلتب االر،یدون کیعالملر، فانتاست ررئالیا ل،ییمئ هییفولوژیدؤنوش، م

 نیکونتئکست یفولوژیم ب،یوار نلرهیحو داها دررو قییلجیارادی نیزیمیبلریاد ب،یوورا ائنعشال تحداها چوخ ت

 یغیردی" آدالندلیا رین داها ب ائد نکاریسونو"نو ا نیخی"تار مووای". ائلناره آکریوئر ینیتظاهرلر یل فرق

"سونو"  نینسانیو ا خیتار - اتی: "ادبریریئکونالشدیمونولوقال  ریکونسئپتوال ب یهاملئتوار ینیس معروضه

 تیسونو مدن نیخیسونو اولسا دا، تار ریب نیشعی! هر ر؟ییداوچون وار اولمال یقورتولماس ناندیکاسیتپروبلئما

اؤلومو اؤلدورمک  اراتماقی" نانساق،یالنا ا رومان رول ی. چونکلریب الیریندایدا لهیا یلا نیارادانالری( اتی)ادب

  ."رید دئمک

" یاالرییتئخنولوگ قییلجیارادیو  هی"نسر: نظر نیاقوبووانیاوزره فلسفه دوکتورو، دوسئنت مارال  اییلولوگیف

چوخ  وزدنی شیلمیازی( هی)رومان، پووئست، حکا اندیفورماالر فیموختل نیرثن یعیبد هندیس معروضه

 لر رمهیشدلیاوموم ینظر-یاولدوغو علم لو ورجآپارماغا ب نیمؤلف ستمزیا-ستری. اریائد میتقد ینیلیتحل نینیس نومونه

کونسئپتوال  اندیحاق اتیادب انندمکایا نیهم اقوبووایو مارال  شیرالمیهاز نیاوچون زم شیکونسئپتوال باخ

اؤزونو  اقوبووایا مارال مدبو مقا مجه،یکری. فریشدیباجارم یداالنماغیفا قالییلجیارادی انندیمیدوشونمک باخ

تک  زیمییردیگت نندیس معروضه - نندیس . مقالهریشدیاثبات ائتم یمیک مضایا هندییلیچه یرظن اتیادب جانیآذربا

 نهیرثن نیلین ا : "اؤتریائد تیفایاوچون ک تماقیو تان ماقیتان نینیسیچ هینظر اتیادب لینس یئنیبو  تاتیس رجهیب

متن اوال  یتیاکثر وکیبؤ نیاولونموش اثرلر پچا ،یمعلوم اولدو ک زدا،یمیغیاناشدی لهیا یاریمئ هینظر-متن

 ستاتوسویا یس هیحکا نیاوچون ناصر یس لمهیمتن اوال ب نیرث. نریاوالراق قال یثرا ایو  یتابیمؤلف ک ر،یلمیب

دان آدرساتا  سات( آدررین گئدندمت یعیمتن )صحبت موکممل بد ری. هر برییداوستون اولمال انندستاتوسویمؤلف ا

 هییچ هییتهک اولدوغو آندا لیداخ هییچریا نندیسرحد نیمتن نثر. مؤلف رییدازی شیکودداشم ناننالونواع

و  ریمدسخئ ریب النیریشدقورا نندیمتن مؤلف طرف ر،ییداولمال یاسییس کونستروک نی. متنرییدل لمهیچئور
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 ر،ید مؤلف یلریچ هییبوتون تهک نینیرثن نیلیا. رییدسیندمه نیو مکان نیزامان-سخئم ن،ینسانیا-بو سخئم یچ هییتهک

  ."ریلدییمؤلف دئ یچ هییاما هر تهک

و  یژانر سرحدلر نیمعاصر پووئست نیووانا لیخل نوریآ نا،یاالرییرومان تئخنولوگ یئنی نینیارلجابب زینرگ

مئهمان  نا،یاتیادب جانیآذربا یجنوب نینیپروانه مممدل نا،یاتیادب یل لیروسد نیجانیآذربا نیسنووانحالله  نا،یمکانالریا

 هیحکا نیلیا نینیرلیجاهانگ نینرم ا،یاییتورگدراما اصرمع نیئوانیافامصط نورهیآ نا،یائسسئ ژانر نینیسنلح

 شیلمیحصر ائد نایاتیاوشاق ادب نینیگولنار قمبرل ا،یرایسات یچ نیددالرصمولالن نیئوانیبابا زینگولب نا،یتراسیپال

اثر  یعیکونکرئت مؤوضو، پروبلئم، مؤلف، بد یدوشوندوکلر هندیاوزر نیاونالر نندیریهر ب نینیلر معروضه

-یعلم نیور. الکندمومکو رمکیگت تاتالرین اونالرال س ائد فادهیا ینیرلریکیف ینظر شیلمیریلشدیوماوم اندیحاق

 قییلچ تاتیس فراتیچکمکله برابر، هم ده ا نهیائتمک، دقت مرکز رید تق یاالرییس تئندئن مثبت یک ده پروسئس یادب

 تیفیکئ یجد یعلم قیسلاتشونایادب جانیآذربا قیآرت ،یک رمیلیاؤزومه بورج ب ییرمیلدیرک، ب کئچه انیان نداصولو

داها دا  لهیا-نلدیبو پروسئس ا ،یک رید المتدار جهت اوندان عبارتعو  رید هندیسیچریا نینیکلریل کیشیید

 یادب ،یس هینظر اتیادب ق،یسلاتشونایو ادب دیتنق اندیپروسئس حرکات یادب  .رید ده ائتمک شافینکیا رک للشهیتکم

. شالریشمیچال ورولمادانی هندیعرض لیاولونان امکداشالر دا ا لیتمث هندیلر ترجومه ساحه یعیلر و بد عالقه

 انندیفاکت خیتار یس " معروضهیگییلچ خیتار اتیادب جانی"آذربا نیفووانیشر هیددوکتورو سال یعلملر اییلولوگیف

 یعلم ارانانی رک لهیائد شیخیچ نندیللرییمئ شافینکیا ییردیده کئچ مرحله حاضرکی نیقامتیستیا یبو علم ل،ییدئ

ده  هندیس معروضه ریدا نهییلیچه یرظن اتیادب وغلونونینب می. راسرید ماتیتقد شیلمیریلشدیدن اوموم جهت

لره  عالقه یلر اوزره، خصوصاً، ادب ساحه زیمییائتد دیده قئ ن بوتؤولوکی. الکریوارد سلریتئز شیلمیریلشدیاوموم

آسپئکت  یخرونولوژ ،یاولونماس میتقد نیاالریینفورماسیا ،یساداالنماس نیفاکتالر الالرداجمیاولونان ا میتقد ریدا

  .ریشدیاوستلم یلر لمهیریرلندیو د لیتحل

 شافینکیدوغرو ا غایوناللیپروفئسس وکسکی هندیعلم قیسلاتشونایادب شیسه کونسئپتوال باخ پروسئ یادب اتا،یادب تله،یعموم
 ینظر یتکامول پروسئسلر اشانانی هندیقامتیستیا قیل ونالیه پروفئسسمد. داها دوغروسو، علریشدیرمیقوووتلند ینیلیمئ

-ریب قیل کونسئپتوال قالیل ونالیا پروفئسسمد.  بو مقاریشدیرمیفورماالشد یلر رمهیشدلیو اوموم یاناشماالریکونسئپتوال 

  .رید ده مکنسسل یمیک یم ینونیس نینیریب

 یس مهنقوتل نیلیدوغرو مئ اناشماالرایو کونسئپتوال  قیل ونالیپروفئسس یک ده سپروسئ یادب-یعلم البته،
تام  ینیلر شمهیید تیفیکئ نی. آنجاق هئچ ده همرییدسیجیگؤستر مهم نینیلر شمهیید تیفیکئ هندیعلم قیسلاتشونایادب
 ،یمیک یلر لم ساحهبوتون ع گریاولماز. اوال، د غروباشا دوشمک، قبول ائتمک دو یمیک لریجیگؤستر ئکونی

سون حد،  رلر،ی. بورادا، نئچه دئرییدل ائتمه شافینکیو ا یل شمهیلئنی ،یل للشمهیتکم میده دا یعلم قیسلاتشونایادب
دؤورو  کیل لیموستق ،یک رید ان عبارتندبو زیمیقناعت میزیب نی. الکرییدو اولمامال دور وخی اناجاقیدا ینجیریآخ

و  دیاوچون کونکرئت اوالراق تنق یغیلدیدن صحبت آچ"2018 -وسئس پر ی"ادب ه،ندیعلم جانیآذربا
 توتونونینستیا اتیادب نایآد یگنجو ی. نظامریشدیدالغا باشالنم یئنی انندیمیباخ یلر شمهیید تیفیکئ دا قیسلاتشونایادب
اؤلکه  ر،یکله قالماحاطه ائتم یندوشرگ یعلم کیجه آکادئم ساده یحرکات شمهیلئنیبو  زیمییائتد میتقد اندیالثمیت
 ،یمیاولدوغو ک اندیاسییئمعلملر آکاد یللیم یندی. ارینظره چارپ یمیک ی" قابارماسنیدا "گؤرونمز دالغان اندیاسیقیم

 نیده علم ردهمرکزل یعلم یونالرداکیرئگ ا،ندیقورومالر لیتحص یعلم و آل گرید نیزیکامیرئسپوبل لیموستق
باش  یحرکات یلر شمهیید تیفیه کئمدعل هندیقامتیستیا قیسلاتشونایدبدن ا اوزره، او جمله یلر بوتون ساحه

 مضاالریا یقدر جد تیفایقبول اولونان ک اندیاسیقیاوزره اؤلکه م یعلم قیسلاتشونای. ادبرید ده وئرمک

"گؤرونمز  زیمییائتد هیدموشاه ده طیموح یاولدوغوموز علم هندیسیچریا فهیدوران اساس وظ زدایمی. قارشریشدیفورماالشم
 مری. حساب ائدرییددن عبارت اولمال دن، اونا دستک وئرمک ائتمک کییلبلدچ نهیس ائتمه شافینکیا بیداها دا قابار یدالغا"ن

 بیآپار نایلماسیارادی نینیلرمکتب یعلم یئنیمعاصر دؤورون  زدهیمیگؤتورموش بو پروسئس علم ستارتیا قیآرت ،یک

  .رید خاراجاقیچ
  !رامییآرزوال اوغورالر

  !رید موطلق نادیستیا ده کیائتد فادهیستین اندقورونور! مت یمؤلف حقوقالر ©

 ادبیات قزئتی دیتنق یادب 13.09.2019 منبع : 
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 نیمحمد هادین یلرعیروبا نیامیخ عمر

  هندیس جمهرت
ÖMƏR XƏYYAMIN RÜBAİLƏRİ M.HADİNİN 

tƏRCÜمƏSİNDƏ 

 یلیبقر سالمپروفسور ا

PROF.İSLAM  QƏRİBLİ 

   

 

اوالن  یریب انندیسوتونالر نینیو مطبوعات یاتیادب جانیعصر آذربا یج-20

. او، موکممل ریائد لیتشک یلر اونون ترجومه ینیسمیق نیمع نینیغیلیجیارادی( 1920-1789) یمحمد هاد

 هنیلید جانیآذربا یاثر یعیو بد کیستیسیپوبل ،یاونالرال علم نندیللریعرب و فارس د ییلدیب هلدیشک

 ،«اتضویف» ،«اتیح» خانیچ هندیاوللر (.ق.ا – عصر نظرده توتولور جی-20) نیرک عصر ائد جومهتر

  .ریشدیرمیچاپ ائتد اندیمطبوعات اورقانالر یمیک «قبالا»و « اتفاق»، «داص» ،«یترق» ،«اتیتزه ح»

 انندیغیلیجیارادی ،ییرغبت بسلد محمد هادینین هندیسیچریا یکلریشرق کالسس ،یک ریگؤستر لر هیدموشاه

 یل ور. ماراقشداولمو( 1131-10۴8) خیامعمر  یریشاعرلردن ب ییترجومه ائتد ینیو اثرلر ییبهرلند

 کناریاشای ده تورکیه ش،یتلنممیفایترجومه ائتمکله ک ینیلررباعی نیخیاماؤ. زیالنی هادی.م ،یک رییداوراس

 الدستانبویا  ازاراقیمقاله  ریب یل ده اطراف رهبا یاسیدون قییلجیارادیو  ولوی اتیاونون ح( 1911-1913)

. ریشدیرمیچاپ ائتد( 28، ن [1327 رانیهاز ۵] 1911 رانیهاز 18 ،«نیتن)»  هندیقزئت «نیتن» خانیچ

ده حساب  یریب مالردانیآدد لکیا هندیس ساحه یس لمهیرنیاؤ اندجایو آذربا ده تورکیه نیخیامعمر  ینیازیبو 

  .ائمک اوالر

 فیموختل هادی.م  ن حساب ائد «انندیماالریالم سان بنام، ان آزادک  نینییسالمیا-یاتیادب» یخیام عمر

  نینیعصر ینجیبئش نینیخیتار یجریه خیامعمر  ،یک ریرک بئله قناعته گل ائد فادهیستیلردن ا منبع

ده  باره یرلراث ،یطرز اشامی ،یولداشالریطلبه  ،یللریا لیتحص نیخیام. اؤ.ریشدیاشامی اندیاورتاالر

 یل متیچوخ ق ریب اندیناسثهوجومو ا رانایا نیخان زینگیچ ،یک ریائد دیمؤلف تأسفله قئ نمعلومات   وئر

 ادانییو آسترونوم «خیام اتیعبار» هندیس جهیتصادف نت ش،یلمیریاندی یدا اثرلر نیخیامبرابر اؤ. تابالرالیک

  ...ریدشیلمیقورتوال ب  یاثرلر «یجاللتقویم  »ن   بحث ائد

اونون  هادی.م رانیندآدال «میکح-یگؤزلوکله باخان بو شاعر ریب نیبدب اتایح-یناتیکا» یخیام.اؤ

سون  نیریسونرا موتفکک دن کیوئرد ینیس رله ترجومهثو ن ینیاوچونون فارسجا متن  نینیلررباعی

 نهیلید جانیو آذربا نهیس جهتورک یعثمانل یاثرلر نیخیاماؤ.  ،یک ریائد دیقئ هادی.م .ریبحث ائد نندیرلرشعی

 اییندو هولال نیبئرل س،یلوندون، پار ه،ییسگندریا یدا، اونون اثرلر لماساییای بیلیترجومه ائد

 نایسانالریآوروپا ل یاترباعی» نیخیام» ،یک ریریلدیمؤوجوددور.  مؤلف داها سونرا ب اندیتابخاناالریک

دن اولماق اوزره  بو جمله»سبب اولموش و  ناینماسیانت نندیطرف نهیدمتملل م نیترجومه اولوناراق شاعر

  .«ورشدترجومه اولونمو ایزجایسفران یتابیک «لهیجبر و موقاب»

 نینیرین و بونالردان ب ائد دیاولدوغونو قئ نینیرلرشعیربجه ده ع ،یاناشی لهیا یرلرشعیفارجا  نیخیام.اؤ

 ینا مه: اللریشدیلمیشو سؤزو ده سؤ اندیاتیح-یسشاعر سون نف» ،یک ریریلدیب هادی.م  نوئر ینیس ترجومه

  .(میلدیب اییتان یقدر سن ییائرد یمکانیا نیمیدراکیاه درج م،یربب میمن ی! )ایمکانال لمبالغکه الحفتوال

   

  ***  

 «قبالیا»ن،  برپا ائد ینیلر مطبوعاتال عالقه بیدییقا جانایآذربا دن تورکیه اندیرالریآخ   نیلیجو ا-1913 

عمر   ،یاناشی لهیا یلر و مقاله رشعیده  بو قزئت  هادی.م  انیباشال شماغایچال اندیاسییس رئداک نینیئتقز

مارت،  2۴ ،یقزئت «قبالیا)» ریشدیرمیرک  درج ائتد ده ترجومه ائد ینیسیرباعنئچه  ریب نینیشابورین خیام

  .(۵1۵، 709، 70۶، 703، ۶08؛ ن 191۴آوقوست  2۵، 3،7،12
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 حضرت»دن اول  هحسرلؤو هادینین.م هندیس نؤمره  یج-۶08  شیخمیچ لدهیجو ا-191۴مارت  2۴ نیقزئت 

 ده هصیح یکاراکتئرل  ده مهیمقد یسونراک ددنیقئ ،ییدقئ یآدل «مریت ائدراج هی ترجومه ینیرلرشعی نیخیام

  .ریشدیلمیوئر لریلگیب یبعض اندیحاق یشرق شاعرلر کیکالسس گریو د خیامعمر سهیا

 ،یک خیامعمر : »ریازی هادی.م نوئر رید وکسکی اخیامبو معلوماتالردا عمر  انییکاراکتئر داش یعلم

ور،  شداولمو شامیتحعظمت و ا-ینمزیخئ اندیاتیادب-یخیتار ه،ندیخیتار نیللتلریو دوهاشوناس اوالن م ینمد

  .(۶08ن  ،«قبالیا)» «رید کیمال هیییلرید ریب یانیدجاو ر،ید اتیابد ر،یمدناندیز خیام

ربله غ رمکلهیمثال گت ینیتیب یکیا نینیرازیش ظیحاف ر،یب نینیروانیش میاز دیآبزاسالردا س یسونراک

 ریب نیظیو حاف نیخیامشاعر اؤزونون  ننیللئیگ نندییلمدیوئر متیده سؤزه، صنعته ق شرق ده سهییموقا

 یو اونون ارث خیامداها سونرا   ر،یروئ ینیرشعی کیل تب ین آلت نوم ائدنتر ونویوکلوینکتار اوالراق بؤص

 نیخیام-یحضرتاوالن  یداریقتذی ا-یدارکمح نیتیررح-یسلطنت شتهیا: »رییدئ یالریاکیدده آشاغ باره

ترجومه   نهیللرید نیو  اقوام للیم  شیوکسلمی نرفانعو  نکری، فاعلم یباهار هردم-یاشار ،یاشار

ده   اولسا دا، قرب  نامیده  ب شرق  خیام. ریشدیلمیراز ائحا یندلب-یاولدوغو مقام قییده ال ددنیو ج شیلمیائد

-ی. من نامرییاشایو  رییپارال لیریپ-لیریده پ شرق-یاوفول ائتسه ده، قرب هلدیقاف-یشرق خیام. ریمدبانا

  .ملریائ شیپرست  تهیمدن-یجاهان اشادانی یخیام

و بو  مریترجومه ائد ینیباهار هردم-یارعاش ،ینیارعاش-یارضحا نیمیکح-ین اعتبارا  او شاعرندبو گو 

  .رمییستیونق و طراوت ائتمک ار ارخند یزیمیاتیادب ینلشگ نگؤستر منظره ریزاده ب گون پک خزان

 نمدییستاخانه گؤستردگ تعرج ریجک ب ترجومه ائد یرلرشعی. او جاهانباها رییدو الوبال دیالقئ خیام 

  .(۶08ن  ،«القبیا)» «منیجک ده ام فو ائدع یمن ییدوال

  .کیریحساب ائد یزرور ییائتم دیقئ یمثال   ریلره کئچمزدن اول ب ترجومه ییائتد انمدخیا.ع  هادینین.م  

داها چوخ مشهوردور و  یمیک میعال یچ اتیاضیو ر میمونجج لوسوف،یف خیامعمر  ،یور کمدمعلو

  .ریشدیازمی اوچون کینلیروحونا تسک ینیلررباعیاو،  نجه،یکریف نیالریچ قاتیتدق

 یلری. بعضریندلرد مسئله یل مباحثهبو گون ده  یاولماس یمؤلف نینرباعیکونکرئت اوالراق نئچه  نیخیاماؤ.

سور . پروفرلریائد دیاولدوغونو قئ اندیواریج 22۵ سهیا یلریداها چوخ، بعض نینییسا نینیلررباعیاونون 

 «یالثمیت نینییکلی: شرق  مودرخیام» یغیازدی نایتابیک «لررباعی» نیخیامعمر  وشووونیگؤ بینس

و  نهیللریتحل نینیغفرو یو محمد عل یقن میقاس یملریعال رانیا ،یاولور ک نیدیآ نندیس مهیموقدد

  رباعی ۴8. رید-178 ییسا  نیلررباعی انیبهه دوغورماشاولدوغو  نیخیامگؤره  نهیلر رمهیشدقلیدق

. خیام)عمر  رییدل مباحثه ،یهله ک یگیدلییعا اخیاماؤ. نیده، اونالر هس گل غونیروحونا او نیخیام.ع

. ماییان سونرا: اؤ.خند؛ بو21. ص، 201۴ ،یشتید ا ت ل میتیداغ نییای-می. بورسا: دورا باسلررباعی

  .(لررباعی

 نینیتابالریو چاپ ک ازمایال یغیتوپالند نینیلررباعی نیخیاماؤ. ،یک رلریبئله حساب ائد الریچ قاتیتدق

دولو متنلر   فلرلهیو تحر دورمایلر ده او ترجومه شیلمیائد نهیلید جانیورلو اولموش، اوللر آذرباصق یتیاکثر

 یسهان کنترجومه ائدر ینیلررباعی نیخیام.ع هادی.م  .(21. ص لر،رباعی. خیام.ع)  ریشدیلمیائد اندیاساس

 کینلیچت ده رمکیشدنلییعم ونویهارادان گؤتورولدو نیاونالر زیب ن،ندییگؤسترمد ینیغیاساسالند هی منبع

چاپ  نینیلررباعی شیلمیریقلشدیدق نیخیام.ینینالیژیفارسجا اور  نینیبئش نیداعبچکسک ده، اون ر

  .کییاونالردان بحث ائدج ایدآشاغ  ،یک کیلدی( الده ائده بلررباعی. خیامعمر)باخ:  دان تابیاولوندوغو ک

 لررباعی. ریلیوئر یس ترجومه نینیسیرباع یکیا نییامخ.ع هندیس نؤمره یج-۶08  نینیقزئت «قبالیا»

  :ریداکالردیآشاغ

   

  ر،ید هندده تن س نلرهچیا ،نس چمهیسن ا

  .کاره مومکون اولورسا، من اولورام سونرا تؤوب

  ار،یهوش-یشخص النیفخر ق کلهمچمیا یا

  .(۶08ن  ،«قبالیا)»رید هندس ،یک سبتین شلرهیور شراب او الدقو
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 ، نس مست -: خیش ریب یک یشدیدئم هی تحفوآل

  !سن یریتورون اولورسان اس ریهر واخت باشقا ب

  سن؟ یک ایمن او!  ننه دئس -: ید لهیآلوفته سؤ

  (۶08ن  ،«قبالیا)» ؟نسیم تقواپرست یمیک نیده ظاهر نقلب

   

  :رید بئله ینالیژیاور نینرباعی ینجیریب

   

  مستان را، نمز طعنه ینخور یگر مئ

  .او دستان را ه اتلیحمکن تو  ادینب

  ،ینخور یمبدان مشو کئ  غرهتو 

  .(30س. لر،رباعی. خیام.عالم است آن را )غ یمئ هک یخور قمهسد ل

   

  :یس ترجومه  

   

 مستلره تنه وورما،  سه، رسنیچمیا یاگر مئ 

  .مایقو ینیاساس نیو مکر نینه لیح نلهیکلریلدیسؤ

 مه، نل قورره نلهییچممیا یسن چوخ دا مئ

  .رییدمیقول ک –قوالم  اندیانیاونون  یمئ ،نرسیئی ،یلوخما ک وزی

   

ده  نندیجعفر طرف ماکر میاروزشوناس عال وکیبؤ یسیرباعبو  نیخیاماؤ. ،یک کیرییستیا رلتماقیخات

  :کیریده بورادا وئر ینترجوم نیور. همشدترجومه اولونمو

   

 سن،  همتؤهمتل یاگر مستلر رسنیچمیا

  .نتنیهر ف ریقمه، درده سال یقلب وزی

  نیالک ،نرسیفخر ائد نلهییچممیا سن

  .(31س. لر،رباعی. خیام)اؤ. دن چمکیا سیداها پ رسنیتؤرد شیا وزی

   

 یرینؤو سربست ترجومه تأث ریترجومه ب یکیهر ا ،یاولور ک یلدا بئله بل توتوشدوردوق نالالیژیاور

  .ریشدینمیا.جعفرده اوغورلو آل سهیا یلریه، بعضهادی.م یس ترجومه نیرصراعالیم ی. بعضرییشالیباغ

مارت،  23 ،یباک: »ریشدیلمیوئر دیقئ ریبئله ب اندیآلت نینرباعی ینجیکیا زیمییلمدیالده ائده ب ینینالیژیاور

 ریمست ب ق،ینیداغ یکریف –« حآلوفت» لهیاعابدله ده  بو دؤردلوک زیمآ برتعو  یچوخ معنال«.  191۴

 نیلیداخ سهیا نیسن ،مییمیک  ومیگؤروندو یعنی ام،یمن او نسن نه دئس» نی. مست آدامریلیریالشدیآدام قارش

فساد -تنهیف نیلیده، داخ نس گؤرون یمی. ظاهرده عابد، تقواپرست کریائد لیاد تشکضت نیجیخار لهیا

  .رید جاواب ریب ینلره توتارل ائد فادهیستیاوچون ا یمقصدلر نیرکیاؤز چ نندید یسؤزلر - ،«رییدوواسی

« ائتمه ادیگونونو هئچ دوشونوب  شیکئچم»و « قوربان میجان هی سه میاوالن ک یاهل فتیرعم»

 اموتی. لخیام-یامیپ» هندیس جو نؤمره-703 نیقزئت لررباعیجو -۴جو و -3 انیباشال لهیا یصراعالریم

  .ورشدچاپ اولونمو اندیآلت یغیل باش« اتحاف( ونایدی)تنق یاؤلمز سؤزلر نیشاعر

ن    حساب ائد یعذاب وکیان بؤ نیانیدون ینیصحبت نیلیجاه هدرباعی ینجیریب زیمییلمدیالده ائده ب ینینالیژیاور

 هادی.م .موئرر اندولوی یمیقوربان ائدر، باش یمیجان نهیاهل فتیرعاولسا م مکانیا ،یک ریریلدیشاعر ب

  :ریرجومه ائدبئله ت للهید یلساده و اوخوناق ینرباعی

 قوربان،  میجان هی سه میاوالن ک یاهل فتیرعم

  .مکانیا سه لیباش، گر اوال ب نهییپا ارامیقو

  ،ینیعذاب عالم ددنیج نس لهیب رسنییستیا

  .(703ن  ،«قبالیا)» یرانیا نندجاها شتهیا رییدصحبت نیلیجاه
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  :رید بئله یمتن نالیژیاور نینرباعی ینجیکیا

   

 ن، مک ادیاز او  چیه گذشت که هد از

  .نمک ادیاست فر هامدین هک فردا

 ن، مک ادینب هشتگذو  هماند بر

  .(30۶.ص لر،رباعی. خیام.عمر برباد مکن )عخوش باش و  یحال

   

  :یس ترجومه

   

 مه،  ائل ادیاونو هئچ   ،یچدکئ ،یک ندون

  .مه ائل ادیفر ش،یگلمم ،یک صاباح

 مل حساب ائتمه، اؤزول، ت ،ییو گلج یشیکئچم

  .مه مرو برباد ائلع اشا،یخوش  ینیندیا

   

  :یس ترجومه هادینین.م

   

 ائتمه،  ادیگونونو هئچ دوشونوب  شیکئشم

  .ائتمه ادیفر لهیفردا ا-ییه شیاند

  ،یقبالیستینه ا رال،یطخا ییضما نه

  .(703ن  ،«قبالیا)»برباد ائتمه  عمرونوخوش اول،  اندیحال

   

 نیاونالر ،یک ریشدیلمیچئور زهیمیلیده د نندیمهدی طرف ریا.جعفر و م ق،یم.موشف یسیرباعبو  نیخیام.ع

  :کیریبورادا وئر ینیدا متن

  :یس ترجومه نیقی.موشفم

   

  ه،ملیائ ادیهئچ  یگونلر نکئچ گل

  .هملیائ ادیفر ش،یگلمم ،یک نیاری

 ه دورما، نداوستو نیشیکئچم ن،یشیگلم

  .(307.ص لر،رباعی. خیام)اؤ. هملیرباد ائب عمرونوگؤر،  یحال

   

  :یس ترجومه نی.جعفرا

   

  ادا،یاونو سالما  ب،یگئد بیکئچ یگون ک ریب

  .او دا  دور وخی ر،ییدل صاباح گلمه یگون ک ریب

 باغالما بئل،  شهینه گلم شه،یکئچم نه

  .(307.ص لر،رباعی. خیاموئرمه بادا )اؤ. عمرونوخوش اول سن،  لهیا حال

   

  :یس ترجومه نینیهدم ریم

   

 سالما،  هی هغصدوست، گل اؤزونو  یائ

  .دالما نهیمغ نیانیکؤهنه دون بو

  ر،یشدیاوالن کئشم ش،یگلمم انیاولما

  .(307. ص لر،رباعی. خیامقاال )اؤ. ناییها نیانیاولما-اولوب
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 م. اکررییدلر ترجومه نیقیو م.موشف هادی.م ترجومه کیو اوغورلو پوئت نیاخیان  ناالیژیائتسک، اور دقت

 ناالیژیداها دوغروسو اور ر،ید فیجا ضعمضمون یس ترجومه نینیهدم ریم ت،یرشعی یس ترجومه نیجعفر

  .لییدئ غونیاو

ور. شدچاپ اولونمو اندیآلت یغیلباش «خیام-یامیپ» رباعی یکیا خانیچ هندیس نؤمره یج-70۶ نی«قبالیا»

. قیغیین آندس زیده، ب نسرمست حساب ائتس یزیسن ب ،یک ریریلدیمؤلف ب هداعیرببو  نلییدئ نتابیخ عابده

  ز؟یب ایسن  ق،یییاقلح زیمی. هانسنرسیچیا یقان نسانیا سهیشراب، سن ا زیب

  :ریبئله ترجومه ائد هادی.م ینرباعی

   

  ز،یچوخ پرکار ،یک یموفت ایا ز،یب نندس

  ز،یارین، اوت هوشندس ز،یسرمستلر

 بشر،  سن خون ده، چمهیناب ا هباد زیب

  (70۶ن  ،«قبالیا)»ز؟یاروخونخ زیمیهانک -: لهیسؤ لهیا انصاف

   

  :رید بئله ینالیژیاور نینرباعی

   

  م،یتو پرکارتر فتوا ز -صاحب یا

  .میارتریتو هوش ز یمست ههم نیا با

 کسان،  و تو خون میرزان خور خون ما

  (۴8۶. ص لر،رباعی. مخیا.ع)م؟یارترودام خونخبده، ک افنصا

   

  :یس ترجومه

   

  ق،ییقلین داها چوخ باجارندس ،یصاحب توایف یا

  .قیغیین داها آنداما  س  ک،یمست

  ن،یقان نسانیا سهیسن ا ک،یریچیا نیاوزومون قان زیب

  ک؟یچنیداها قان ا زیمیائله، هانس انصاف

   

 زهیمیلیده د نندیمهدی طرف ریجعفر و م ماکر د،یجاو نیحس  یسیرباع یل بو گؤزل و جسارت نیخیام.ع

 هادینین.م ترجومه ناوسته دوش-آز قاال اوست نالالیژیور. ان اوغورلو و اورشدترجومه اولونمو

  :کیریائد میقدت ینه هر اوچ ترجوم ه،یدئ نیدوغورماس مباحثه زیمیکری. فرییدس ترجومه

  :یس ترجومه جاوید.ح

   

  ز،یب سبتلهین زهیس ،یفتم یحضرت

  .زیس نشه زیلییهم دئ ز،یغییآ هم

  ،یقان نسانیا زیباده، س کیریچیا زیب

  (۴87.ص لر،رباعی. خیام.ع)ز؟یییشحآنالت داها چوخ و زیمیهانک

   

  :یس ترجومه نی.جعفرا

   

  ق،یارلکپر رید زدهیشهر، ب-ییفتم یا

  .قیارین داها چوخ هوشندده س سه کیمست

 اوزومون،  زیب ،نس ده چمهیا ینیخالق قان سن

  (۴87. ص لر،رباعی. خیام)اؤ.ق؟یاروچوخ خونخ  زیمیائله، هانس انصاف
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  :یس ترجومه نینیهدم ریم

   

  ق،یارکن پرندس ،یسیشهر موفت یا

  .قیارین هوشندسرخوشلوقال س بونجا

  ،ینیخالق قان زیس ک،یریچیشراب ا زیب

  .(۴87. ص لر،یرباع. خیام.ع) قیداها قددار زیمیائت، هانس انصاف

   

النان  باش لهیا یصراعسیم« الده ده جام ریالده، ب ریب وریف دوروصحم» ییترجومه ائتد  هادینین.م

 ،یمیک ویگؤروندو نندیس ترجومه نینرباعی. کیلمدیتاپا ب دا تابیاولونان ک دیقئ ینیده فارسجا متن نینرباعی

 یمئ هندیلا ریگاه دا ب نسان،یل احاال اوالن کتاب هندیلا ریان گاه اؤزونو بمقهر کیریاولونان ل ریبوردا تصو

نه ده  ر،یندوار. او، نه تام موسلما کییلکیا هندیلیداخ نیانم. بو قهرریریآدالند یدولو جام اوالن حرام اهل

  :اولونور میبئله تقد یس ترجومه  نینرباعی نی. همریکاف یعنی ،یاهل ولیباشقا 

   

 الده ده جام،  ریالده، ب ریب وریدورو فصحم

  .حرام-یگاه مرد ز،یلحاال-یمرد گاه

  ز،یمسلریاو ک زیب اندیآلت یبو گؤ شتهیا

  .(70۶ن  ،«قبالیا)»تام -یمیسلنه ده م ک،ییاهل ولیباشقا  نه

   

 هندیلر نؤمره یج-71۵و  709 نینیقزئت «قبالیا»رک  ترجومه ائد ینیسیرباعداها دؤرد  نیخیام.ع هادی.م

  :ریلر بونالرد ترجومه نیهم ،یک ریریدرج ائتد

   

  ،ملییشادان دئ ،یک مانیآس یا ن،ندجؤورو

  .ملییدئ انیاولماغا شا ریاس ،یک مرح

  م،یلییمئ دیسه شا هلها نا لهیا قلع یب

  .(709ن  ،«قبالیا)» ملییدئ نسانیا یل ده او قدر عقل من

   

  م،یشاد ائدل لهیا یو مئنلکؤ یسیاخشی ان

  .میائدل ادیده آز  هییتآ لهیا یضما

 بوسو، حم ریب هندیعالم تیرعا بو

  .(709ن  ،«قبالیا)» میآز آزاد ائدل ریب رددنیخ یریزنج

   

 اگر،  ییدشسیریا میلا یمیک خلالق

  .لیاذ میاورتادان ائدرد ینه ببق بو

  ن،یدئنی میائدرد نایباشقا فلک ب ریب

  .(71۵ ن ،«قبالیا)» لینا یاوالرد یقوال نهیستکلریا

   

  م،یینئجه پرواز ائد نیریاس اولدوقجا

  م؟یآغاز ائدل هی نغمه لیناس نلهیعشق

 گؤزومو،  مازیقو یاشالریه گؤزوم حظل ریب

  .(71۵ن  ،«قبالیا)» مییاوزو گؤرمک اوچون باز ائد ریب باشقا

   

 اندیتابیک «لررباعی» نیخیامعمر  رباعیجو -3اولماسا دا،  زدهیمیال یفارسجاس نیلررباعیجو -۴و  2، 1

  :رید بئله یفارسجا متن نینرباعی(. 32۴. ص لر،رباعی. خیام)اؤ. ریوارد
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  زدان،یچون  یدست بود مبر فلک گر

  .انیم فلک را ز نیمن ا یمداشت بر

  ،یمنان ساختچ گرید نو فلک زا و

  .(32۴.ص لر،رباعی. خیامآسان )اؤ. ییدل رسد کام هب اازاده ک

   

  :یس ترجومه

   

  ،ییدئتسی نهیس قوببه یگؤ میلا یمیک ادانرایاگر 

  .می(  آرادان گؤتورردیی)فل ینیس هقوبب یمن بو گؤ

  ،یک میعالم دوزلدرد ریائله ب نیدئنی

  .نیس چات قالینلآرزوسونا آسا نا،یاوردا اورک اؤز کام

   

  :بیلیبئله ترجومه ائد نندیجعفر طرف ماکر رباعیبو 

   

  رادان،ای ریب میدیلسا اده اگر او درتق

  .من آردان یبو عالم میدیا لریائ وخی

  ،یعالم ک ریائله ب میاراداردیسونرا 

  .(32۵. ص  لر،رباعی. خیام.ع) نسانیاؤز آرزوسونا آسان چاتا هر ا

   

 نهیوزسا دا، )آابا اپوزول یئمستیس هیدوغان قاف نندیطلب نینرباعی هندیس ترجومه هادینین.م ،یمیک ویگؤروندو

 .ریشدیلممیوئر ولیاو قدر ده  هییل سربست ش،یقورونوب ساخالنم مضمونآبجا( 

شاعر  ،یاولوروق ک ییدداها شاه ریب هدنرینظردن کئچ یلررباعی ییترجومه ائتد انمدخیا.ع هادینین.م

 ش،یمریچئو زهیمیلیرک د سئچه ینیلررباعیمؤوضولو  یبشر نیخیام.عاوالراق  غونیاو نایحالدیا کیائستئت

  .ریشدیائتم فادهیستیا یمیواسطه ک ریاعالن اوچون اونالردان ب ینیحالدیا
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 اندیتورکیه مطبوعات یاثرلر کیپوئت نینیمحمد هاد
MƏHƏMMƏD HADİNİN POETİK ƏSƏRLƏRİ 

TÜRKİYƏ MƏTBUATINDA 

 
 Dr.DOÇ. TƏRANƏ ABDULLAYEVA 

  عبدهللا یئوا ترانه دکتر 

   

مطبوعات  فیموختل بییاشای ده ونه قدر تورکیهعسون روب نیلیجو ا-1913 انندیباهار نیلیجو ا-1910 

درج  یرشعیاون بئشه قدر  اندیمطبوعات اورقانالر نیهم نینین محمد هاد ائد قیل امکداش لهیا یاورقانالر

محمد  .رهمدوویباخ: ا.م) اولماقال نااستث یرلرشعی  «فهامیستیا»و  «یب کتتیف قیتؤوف» ،یور کشداولونمو

: یباک(. 1920-190۵و مطبوعات ) ی. محمد هادیبلیقر.İ ؛192، س. 198۵ ،«یچیازی: »ی. باکیهاد

 ش،یلممیمعلومات وئر اندیبو اثرلر حاق اندیغیاتشوناسلیادب جانیآذربا (3۵7، س.1911 ،«لیعلم و تحص»

  .ریشدیلممیرینلشدییمو یرید کیائستئت-ایدئیا

اون  نندیاثرلر کیپوئت زیمییلدیالده ائده ب ینیچاپ اولونموش و متن اندیتورکیه مطبوعات نیشاعر  میزیب

  .ورشدنشر اولونمو هندیس موه مج« شهبال» سهیا یری، ب«رباب»، اوچو «مهتاب» یریب

-یریاسات» خانیچ اندیژورنال« مهتاب» یرشعی لکیاوزو گؤرموش ا قیشیا اندیتورکیه مطبوعات هادینین.م

 اندیاتیعصر تورکیه ادب یج-20 نینیور. محمد هادشداتحاف اولونمو کرتهیف قیتؤوف  رشعی. بو  رید«نهیاول

و  رلرشعی دا قییلریاته هم آفکر.ت بیاد  ،ات اولموشفکر.ت یریشاعرلردن ب ییبهرلند انندیلغیجیارادی

 تبیموناس نایغییلجیارادیو  تیاونون شخص هندیلر و مقاله رشعی فیهم ده موختل ش،یمقاله حصر ائتم

  .ریشدیرمیلدیب

 جانی. آذرباریلیچک هندیدفعه بو اثر لکیا  هندیرلرشعی هادینین.م یآد نیاتفکر.ت ،یک ریگؤستر لر هیدموشاه

 هیب کرتیف قیتؤوف» نی دوشمه نایتابالریچاپ اولونموش ک هادینین.م و انیخمایچ اندیدؤورو مطبوعات

 ینجیریب یخلیتار(  1911 ولی)ا  لیا یج-1327وز تئمم 10 نینیژورنال« مهتاب» لهیا یقرافیائپ«  اتحاف

 یقارش شالرایخیالنان چ باش نهیهیعل نیاتفکر.ت ده تورکیه للردهیا نیهم رشعیبو  خانیچ هندیس نؤمره

  .ریشدیلمیازی لهیا یتیمدافعه ائتمک ن یشاعر

   

  ال،ین خ ائد شغالیا یقتیحق-ییعمؤوق یا» 

  ،«اللیزاوالن  لیاح  هییلعام-ییچؤهر یا  

   

ه اوالن زمان فیشاعره موخال ر،یاتهام ائد  یطیموح یاسیس-ییاجتمیشاعر ا هندیرشعیالنان باش لهیا یتیبئ

 یاالریض ،نیئی یقتیحق» ینیصاحبلر قلمن  ائد راکیشتیا غاتالردایتبل زیس حاق النیآپار یاونا قارش   ،ین

 یقلریباسد اقیدوران، آسوس  یللرید شانینبوغان، دوغرو دا یرحاالدو بیقتل ائد یالریالیض ن،چیا

  .ریریرلندید یمیک« لرنمزارا دؤندر بیریاندی یلریزم

  هیدئ –!« نیئریلومو اولموش بو گون ظم-یطیموح نیشرق»ظلمه:  ه،ییل مرج-هرج یک هندیس زمانه

  :ریازین شاعر  ائد تیموراج

   

 و و اولدو خارابازار، ندشرق سؤ نلهیفیض

  .مزار رریب نیاپدی ینلریمز نیغیباسد هپ

  ات،یح-ولا لیقات ایدورورسان، ا اشار،ی حاال

  !تفککورات-یجاهان-یاتیح-ییلقات ائل
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اوالن  بوگونکو شرق  ییلقات نینیتفککور صاحبلر ،یک رید ان عبارتندبو جهینت نلیب الیخاریچ ردنشعی

خارابازارا دؤنور و بئله  نندییلنمه بهر نجهیترئی نندیرلریکیف یل قیشیا ن،ندییرمدیمتلندیق یرالهادو  وکیبؤ

  .اوالجاق سیان دا پندبو یبتیداوام ائتسه  آق

« بابر. »ریآدالن «یب کرتیف قیتووف» رشعی ینجیکیا ییته حصر ائتدفکر.ت هطیالواسیب هادینین.م

  خانی( چلیا یج-1911 انواری) هندیس نؤمره ینجیریب یخلیتار لیا یج-1327 یانث ونمها 2۶  نینیژورنال

  کلرهییلشیید رادایخ لهیا یآد «کرتیف قیتوف» نه«یاثرلر شیلمیسئچ» نیشاعر  رشعی کیل تیبئ یئددی

 یمیک(« 1913 انواری( )1330 ،یانث-یکانون 2۶»  اسهو یخیتار لمایازی نیالک ش،یلمیائد لیداخ

 یج-2 یخلیتار لیچو ا-1923 نینیژورنال «تیو مدن فیمعار»ا ندزاما ینیع رشعی. بو ریشدیمیوئر

 ،یلید شانیدان نیوطن زیس لید ،ین شؤلساچاچانیادب ن،یرشعی یتفکر.ت .ورشدده درج اولونمو هندیس نؤمره

و  دیتنق زیئرسی ریهئچ ب ،یک رید ده شاعر بو قناعت نریدنرلید یمیپارالق اولدوزو ک نینیلریگؤ رفانع

. رید جک هی لمهیب رهیخلل گت هیمؤقع وکسکیتوتدوغو  هندیریکیف یو اجتماع اندیاتیاونون تورک ادب رایفتیا

  :رییدئ نتابیاته خفکر.ت مؤلف  اندسونو نیرشعی

   

 شاعرو نووارو فوسونبار،  وکیاو بؤ – کرتیف

  .ارحس-ییه اوچان نغم ندانی«رباب»-یتار هر

  ،یآب-ییه رطق نن تؤکولندوط-یافجان

  .یرباب-یتانگ دا اپماقی یلرینجیا رشعی

  گرسوز،یج-یافقان ریب واه، یائ ریناله، ب ریب

  .ضقمفرو-یرشعی وریاولو هندیرنه-یدست

 رهاساز، -یادب، دست-ینر، دسته-یدست یا

  !لمازیریالبته،ق ،یاللر سن انیشالیآلق

   

اونو  هادی.مته حصر اولونماسا دا،  فکر.ت رباشایب یرشعیت.آ.(  –« سوروشوب آنالما)» «فهامیستیا» 

  :ریشدیائتم ادی یمیک یاکیدله    آشاغمحبتحؤرمت و ده  ئنهی

   

  دن، کرتیف-یربابلر اوچماز  نئچون ترانه 

  دن؟ قتیحق-ییه او دا نغم ساوخی یم اوزاق

   

 یمیک(« 1912 یما) 1328 سییما 13» اندیآلت یخیتار لمایازیدا «رباب» ،یائدک ک دیقئ کنشیگلم یئری

 تیب یکیا یرمیگیا  لمکلهیائد کلرییلشیید رایس ریب هندیمتن رشعیبو  کیل تیب زیسکک یرمیگیا نلیگؤستر

-۵8۶ یخلیتار لیجو ا-191۴فئورال  2۴ نینیزئتق «قبالیا» لهیا یآد «ن؟یافکار، نئچ-یارضحا»اوالراق 

 لیده داخ نه«یاثرلر شیلمیسئچ» نیرک شاعر ده درج اولونموش و اورادان گؤتوروله هندیس نؤمره یج

  .ریشدیلمیائد

   

  خ،یچ ،یس الههیا یدمسر نیبشر یا قت،یحق»

  -«..!قیآچ نچؤهر طهیموح شیولمته باتمظبو  گؤرون

   

 نشدیگئتمم هی تورکیه هادینین.م اجایدئیو ا مضمون رشعیاوالن بو  اندیرماسفو ینوثباشالنان م لهیا یتیبئ

 انندیاخی لهیا یرلرشعی یچ فیمعار-کیترومان ییردینشر اولونان قزئتلرده درج ائتد ایدو باک یغیازدیاول 

 االریض زا،یمیارید قایشبل لهینورون ا شتهیا خیچ» ران،یندجانال یمیاوبراز ک ریب هندینظر یقتی. حقریسسلش

لردن،  هپ گئجه یباسیل» ،یک ریریلدین  ب اونا مراجعت ائد لهیا یسؤزلر «زایمیتار-یناتیکا ارثین لهیائ

 نایومواسیاو اندوخوسویاونون قفلت  ش،یآلم ینیاریختیا نندیلا نینسانیا وموزحطمو« ندن هؤرول رافهخ

  :ریور. شاعر سوال ائدشدسبب اولمو
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  ..!مزار-یابوبو خ ریند للت؟یم یلمادییآ نینئچ

 ه، دنناز-یوریوط هندیچیقفسلر ا ندن

   ه؟دنجهل تهککومله  سرفراز نینئچ

  سرانا؟بو خ  زیقیندن؟ ندن؟ عجبا آش...

  فرر؟ یائتد ئردنیبو  قتیحق-ییپر نیچنئ

  افکار؟ النیقاناد ئردهیو بو ندبولو ندن

 و ندن، لدو، سؤندوروندسؤ یغیشیا اتیترقق

   ن؟شدعآچان او ش ولیگؤزوموز  ومولدوموی

   

  لرشعی  نلییقانونالرا حؤرمت  دئ ک،یبرابرل قت،یحق ،یک ریجاواب آختاران شاعر بو قناعته گل  سولالرا

 ئنهی ،ی. اودور کرید اجاقیقورتولماق مومکون اولما انندیردابیسفالت گ نجاییبرقرار اولما هندیلر اؤلکهشرق 

  :ریمراجعت ائد قتهیده حق

   

  آچ ،یس الههیا  یدمسر نیبشر یا قت،یحق

  !وئر، جان ساچ اتیشرقه  ح و،یاؤرتو ننداوزو

  زا،یمیناتیاونو آنالت بو کا ات؟یح ریند

  .زایمیاتیاحه وئر ندخ وروز،ییآغل مدماد

 اولسون،  ابیدیاوم لیسف  و یلقاف-یشرق بو

 !خاراب اولسون ئتر،یوب، عصو ت لجه-یینایب

    

-ییاقیشتیا ریب» یریبونالردان ب ،یک ریواردا یرشعیداها دؤرد  ییته حصر ائتدفکر.ت هادینین.م

 لیا یج-1911مارت  18 نینیقزئت «داص» لهیا یآد «رییآغال اتایادب بو گون ادبشمه ... چقیرحمؤ

 ولیا 2۴ نینیزئتق «قبالیا» لهیا یآد «یخلوقون پدر» سهیا یسینجیکیا ه،ندیس نؤمره یج-۶0 یلخیتار

 «کرتیف»و  «؟یس وکسلمهی لیناس» سهیا یگرلرید ه،ندیس نؤمره یج-۶91 یخلیتار لیجو ا-191۴

ور.  بو شددرج اولونمو اندیتابالریک «کمتیحه کوفش»نشر اولونان  لدهیجو ا-191۴ نیشاعر لهیا یآدالر

 ینجیری. بریشدینمیسال نه«یرلراث شیلمیسئچ» نیرعیرک شا لردن گؤتوروله منبع نلیگؤستر رلرشعی

« مهتاب» هادینین.م .«هادی.م.نندیرلریررحمو یقزئت «نیتن: »ورشدولمویقو مضایا ریبئله ب اندیآلت نیرشعی

شرق »درج اولونان  هندیس نؤمره یج-2 یخلیتار( 1911 ولی)ا لیا یج-1327تئمموز   27 نینیژورنال

 زدنیدن رهیزمیا ،یستیو ژورنال یچییازی.  تورک ریادندمؤوضوسو یغیآزادل نیقاد یرشعی «ینالریقاد

 یقارش الرایچ شغالیا ش،یباشالتم ینیحرکات متگوهلل آتاراق تورک مقاو لکیا نهیعسگر ونانی خانیچ

  :اتحاف اولونان( 1919-1888) نهیسطاهاحسن  هالک اولموش هشدویدؤ

   

  ز،ینیباقیبنزر ن للتهیم-یاهیس-یبخت»  

  - ،«ز؟ینیابیس قینلاو قارا یم یاسیض نیشرق  

   

 لیجو ا-1913دئکابر  18 نینیقزئت «قبالیا» یتیب یئددی نیرشعیبو  کیل تیاون دؤرد ب انیباشال لهیا یتیب 

درج اولونموش، اوردان  یمیک رشعی ریب لیموستق لهیا یآد «فهیطل-یسنیج» هندیس نؤمره یج-۵32 یخلیتار

  .ریشدیلمیائد لیداخ نه«یاثرلر شیلمیسئچ» نیرک شاعر گؤتوروله

 ،یقابین نیاونالر نینیدیشاه ینجیریو بونون دا ب ینیاولماس هندیچیولمت اظهله ده  نینییطالع نینیشرق قاد

 هندیس هیسا ینالریگؤرموش قاد لیاوخوموش، تحص نینیاتیح نیبمؤلف قر نریلدیاولدوغونو ب یچادراس

دؤنه -دؤنه هندیاثرلر گرید ولدوغونوا یتجددود عصر شمه، یئنی نی. عصرریائد دیقئ ینیپارالماس

 نبورون هی گئجه»ده،  اسارت ینیقاد  ،یک ریقناعته  گل ریده بئله ب هندیرشعیبو  ،یمیک یغیوورغوالد

  .لمزیاوال ب اریبخت تیجمع  انیخالسا اندیحال« گوندوزلر
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  :زیمیناتیکا ممم ن ائدظاولورمو؟  مأمور

  – ..!زینیخاراب-یاتیح قجایاولونماد ریمعت

   

  :رییتامامال لهیآرزو ا یاکیدآشاغ ینین شاعر اثر ائد ابطخ نالرایقاد هیدئ

   

  ،یوالمظاو  میدیاخایو  میدیآتش اوال  ریب

  !یرامیگ-یبانتا-یروح میدیسر ارهظان

   

ه یسن ،یس حل ائتمه ینیچوخ موشکوللر ریب هندیس هیسا فیعلم و معار نیقرب ،یس هسییموقا نیقرب لهیشرق ا

 یشرق بیگؤستر هندیچوخ اثرلر ریب ینیاولماس فیواق نهیررلریس نیناتیکا بیریائتد شافینکیا ینیس

)آوقوست  لیا یج-1327آوقوست  1 نینیلژورنا« مهتاب» هادی.م رانیچاغ هی گؤتورمه برتعبونالردان 

ده بو  ینیرشعی« حاضر-یشرق– یتیقرب مدن» ییردیچاپ ائتد هندیس جو نؤمره-۴ یخلیتار( 1911

اروزانا  ریجالل ساه  یسیچ استیو س ستیژورنال ،یسیچیازی.   تورک ریشدیحصر ائتم ایمؤوضو

و  شیائتم شافینکیا نیاگر قرب، بوران  ،یک ریریلدیشاعر ب هیداتحاف اولونان  بو شعر( 1883-193۵)

  .«یمیک زیمیدراکیا-یشم یسؤنرد شعیهر » ،ییداولماسا یس عیصنا ،یتیده اوالن مدن ائتمک شافینکیا

قفلت  نی، شرقنسئو ینیاسیشرق دون ،یشرق ،نیدئ« سحابور بو گون شدبورومو ینیقاسیل نیشرق»

 رکیدئ« خاراب-یشوریک یا نا،یحال میچیا زالریس» آختاران شاعر ولالریاوچون  یانماسیاو انندوخوسوی

    :ریازی رکی سسله خماغایدن چ تالتع ینیاسیشرق دون

   

  ته،یاسارت اوالن آدم-یبدعم یا

  قهرو ذلته؟ یداب نسیزدمینام سن

  اق؟یشتیا یل ه بو جننتندس ،یک ریند ملمیب –

  «ریدضیف-یعصر لر قهیاونوتما، بار»شرق!  یا

  ...!کرتهیف-یحالوا یبو سؤزلر یل ائتمه نقش

 یرشعی یکیا یت.آ.(  آدل – «یچکلریدوشونجه چ« )»افکار-یارضحا» اندیژورنال« مهتاب» هادینین.م

  .(7، ۴، ن (1011)آوقوست  لیا یج– 1327آوقوست  22، 1ور ) شدچاپ اولونمو

عبارت  صراعدانیم یآلت  ویویؤان ب ر،یب ییچیک ل،ییدئ رشعی ریبوتؤو ب ل،یموستق هندیاثر، اصل  ینجیریب

 ریب نیبو پارشاالر جک لهیمثل اوال ب-زربول ییعسری. هر برییدپارچاس رشعی یل کمتیاوالن اون  ح

  :نظر ساالق نهیس نئشه

  ر،ییداثر قالمال ینلجا ریدهرده ب انیدنلجا

  !رییدشمالیچارپ ،یشمالیچارپ ،یشمالیدا چارپ جدلگاه بو

*  

  .تیرح رییدس وهیمئ ولمونظ

*  

 ، نرؤوش نلشگ ریور، حاق اونا بلدگو ینلجا ریب نیقاد

  .اولماز شن نییطعق ئریپردپوش اولسا، او  ئردهی نه

*  

  نی ستهیدوردورماق ا یعتیطب-ی البیس

  .نکف-الیب نس جک : اؤلیک لهیسؤ بدبخته

   

« افکار-یارضحا» کین بندلاو( ۴-2؛  3-1قورولموش ) هندیشکل لر هییچارپاز قاف یبوتون بندلر نیشاعر

 یده،  اجتماع نهیرلریوصت عتیاولسا دا، بورادا طب یس مسئله یغیآزادل نیاساس مؤوضوسو قاد نینیشعر

  .ریشدیلمیریآ ئریلره  مسئله
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 دلر،یاولدوز، ال چاتماز اوم انیاوزاقالردا پارال ینالریاؤرتولموش قاد قابالیبورونموش، اوزو ن هی پرده

  :ریازیبئله  نابطخ نالراین شاعر  داها سونرا قاد ائد زهیخاراکتئر یمیک رامالریاب یلممات ،یملق

   

  وردهصگؤردوکجه  من ت یسن 

  رم؛یبنزد ایزوها ریب فیثمنک 

  ه،مددیگؤرونجه د میلظمو یسشم 

  .رمیبنزد ایسؤنموش  آ یقیمشر 

   

 نیئری ینین، قاد اوخوجوسونا مراجعت ائد لهیا یسوال -«مو؟وخی یصاباح یل قیشیا ریب نیغیبو  قارانل» 

   انیشالیاونو آلق لهیا یسؤزلر «تیساون-یاحترام نیاشاسی» ان،یآغاال نایاونون حال رارقیآدالند ییمل

  :ریازیو  رییقالد ینیسس انکاریعص هیدئ« او پرده نیس لیال، آچ یا لیریق»شاعر 

   

  !حجاب لیسف یولمت، اظ یائ لیچک 

  .روزوموزا-ییقایاولما ل لیها 

  سحابنه  ز،یمیطیموح ستریگونش ا 

  ...!روزوموزافا  لید-یچکمه  سدد  اوفوق 

   

، س. ۵، ن (1911)آوقوست  لیا یج-1327آوقوست  8، «مهتاب)» هندیرشعی «ارهییط» کیدؤرد بندل  

 یندیا بییغمایه سصعر نینیتورپاق اؤوالد  - نینسانین ا قارا تورپاقالرا حؤکم ائد لهیگوجو ا نینیغلعا( ۴۶

 ن،ندیس ائتمه جادیا ارهییطاوالن  یس دوشونجه نینیکریان، فندده اولدوغو حؤکم ائتمک لرهیده سماالرا، گؤ

 یزکاس نینسانیا  ،«انندیآشماس یدا اوزوب اوممانالر سماوات-یرحب» ،«انندیماسیداش اندیقوجاغ یافالک»

، «مهتاب)» هندیرشعی «یشچیا»شاعر    شانیدان قالینلرایح  ناندیقالماس زیآج نیشعیهر  اندیسیقارش ییو س

-یاهل ان،ندیشییاشای نینفهل ن،ینسانیمتکئش احز( ۶2. ص، ۶، ن (1911) لیا یج-1327 قوستآو 1۵

بو جور  هندیریتصو نی. شاعرریسؤز آچ انندیزحمته قاتالشماس ریائتمک اوچون آغ نیمات ینیاتیح نینیالیا

شاختادا  دا، وقیسو ا،ندیآلت نیاو، گونش یچونک ر،ید قییال شالرایو آلق فیر تعرهر جو ادایدون یشچیا

 ر،یاونا ال آچم بیلییا اندیقاباغ نینس میک ر،یقازان ینیسیروز لهیا یقابار نینیعل ،یتر نینیآلن شاراقیچال

گؤره  نهیتیخصوص. محض بو ریآتم نایآلت اقالریآ یانیحو  ریاوالن آب نندیفتلریس شیلمینیان ب نینسانیا

 یدن شاعر اونداک بنزه لرهینجیپارالق ا ینیتر نی، اونون آلنسئچ یمیک یانمقهر کیپوئت نینیاثر ینیشچیا

 لهیخصوص نسانالرا،یو بوتون ا ریریرلندید وکسکی ینیعشق اشاماقی لهیا یل زحمتحاال شماق،یچال

 نتابیساتانالرا خ هی چؤره نیقار ریب ینیو شرف ایاولوب ه هندیلابونون -گؤزو اونون رله،یگل زیس زحمت

  :ریازی

   

   ا،یحده  نیس تؤکولمه نادهیق یاهل-یحضور    

  !یلرینجیتؤک، تؤک شو پارالق ا دهیعس یحضور    

 هئچ دورما،  شله،یا اندیآلت نیگونشلر جاقیس    

  نه،یبورودتیه سا نیباشقاالر نمایغیس    

  نه،یننتیم-یبار رمهیگ نیالرینلسایزهر ل    

  !وورما یدنات-یسوکاک هالکت-سوکاک    

   

تورک ( ۶0. ص، ۶، ن (1911) لیا یج-1327آوقوست  1۵، «مهتاب) » یرشعی« اتحاف»

 یاکیدمدت باالخان ریب ش،یگؤسترم تیفعال ایدباک للردهیا یج-1911-190۶ ،یو شاعر یستیژورنال

 انندیامکداشالر( 1907-190۶) نینیژورنال «اتضویف» شیائتم کیرلیمود نهیمکتب «فیمعار-ینشر»

(  19۴2-1873رئداکتورو  اولموش احمد کماال )( 1911-1910) نینیژورنال «اتضویف یئنی»و  یریب

  .ریشدیلمیاتحاف ائد
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نتکار ص«  نروح سپ یئنیجانالرا  وشموشین، او ائد ریتنو یجدانالریسؤنوک و»  لهیا یرلریکیف  یکمال احمد

سببلر  یاسیس وخ،یلو  کؤنول نیغیلیریو بو آ ریلن تأسف نایرلماسیآ انندجایشاعر  اونون آذربا نریدنرلید یمیک

  :ریائد میتقد یمیک یاکیداولدوغونو آشاغ انندیاوجبات

   

  ،یفوروزان-یالهان ایایقافقاز-یعرض کنتؤکر

  ،یرفانع-یشوببان-یلید کناوخشار نالیاتضویف

  ان،ندیاهبالش  یدو سماوقورخ  یقارتال نیمالیش

  .ندانی«اللیه»جوشان -یامواج وریقورخو ،یک لیناس

   

احمد  یاسیچار روس یعنی ،یقارتال نیمالیش ،یک ریریلدیاولماسا دا، ب هلدیشک قیشاعر بورادا تام آچ لرسه،یائد دقت

و  شیطلب ائتم دن حکومت یئرلی ینیس رک اونون قافقازدان گئتمه ائد اطیاحت نندیتیفعال یاکندجایآذربا نیکمال

  .ورشداولمو لینا نهییستیا

آوقوست  29، «مهتاب)» «مایارعاش-عالیه »روح اونون  انکاریعصو  یالبینقیمخصوص ا نایکاسیریل یهاد محمد

 لیا یج-1327 ابریسئنت ۵، «مهتاب)» هندیرلرشعی «البینقیا-یرباب»و ( 9۴. ص، 8، ن (1911) لیا یج-1327

 اندیمطبوعات هیقدر تورک نهیرلرشعی. بو ریگؤستر هلدیشک قینو داها قاباراؤزو( 112. ص، 9، ن (1911)

. وریقو ایاورتا هلدیشک قیآچ ینیالئدیا هندیشاعر بو اثرلر شانیچا هی اوستوؤرتولو وئمه اطال،یداها احت ینیرلریکیف

ان اورکاچان نددوغواول اندجایآذربا یهئچ ده وطن نیلر حادثه نده اورادا باش وئر مدت یغیاشادی ده تورکیه

گنج  – نیاوالنالر نیاخی نایاسییپارت «یو ترقق ادتحا»گلن  تهیودلر وئرمکله حاکم فیخالقا موختل ،ینیغیاولماد

-ریب نینیلر نهیحکومت کاب ک،یل مرج-هرج یک هندیلیاؤلکه داخ ،ینیغیدوغرولتماد ینیدلریاوم نیللتیم نیتورکلر

 ستیالیمپئریآورورا ا ،یس رمهیتیگئده نفوذونو ا-گئت ده قرب سیلکانالردا، ترتابلبا نینه تورکی ،یس اوز ائتمه ینیریب

اوندا  ه،ی ورمهندگئده سؤ-گئت ییداوم هی جه ه پارالق گلهدهادی.م یاستیس قییلچ شغالیا کیل ؤنهیشرقه  نینیدؤولتلر

  .سبب اولوردو نایآلووالنماس نیدئنیروحون  انکاریعصو  یالبینقیا

دم منه  نییلدیسن ائ» هندیرشعیت.آ.(  – عالیه مه رشعی) «مایارعاشعالیه »مراجعتله باشالنان  نایلهامیشاعر ا

 انیعص «هییموت-یبو عرض»شاعر شرقه،  نیدئ« افکار یک هندم رامیسان ریزدیدن یآس ریب لهام،یا یانالریعص

اولماق  اراقداریرک بار ه گئدهنداؤنو نیرقوشولماق و اوالنال البچالراینقیا - لرهیاوچون آس خماقیی یرک زولمتلر ائد

 وخی لسلن،یاخی ن،یس انیبئله  رسایندای یمن قالرینلاو قارا ،یآرزوسو بودور ک نی.  شاعرریائد انیب یونیستیا

   :یک ریریلدیشاعر ب«. انوار-یشگاهه بوس یس چؤهره نیاولسون وطن»اولسون و 

  اتا،یجک شرق  ح اؤلومومله ائر مسلیب

  !فداکار لکیرک من اوالرام ا کئچه انندجا

  قت،یروز اولسا حقفه اگر خند مالیقان

  !اریثالبت اونو ا ملریاوالراق ائ انندخ

   

شرق  ،یوار و نه قدر ک اجیاحت الباینقیا ریاوچون ب یده آشکار، ظاهر اولماس شرق نیقتیحق ،یدوشونور ک شاعر

. ریلدایخ ریبوش ب شماقیدان انندیصاباح یل قیشیا ن،ندیادتعن ساونو ر،یشدیقالم اندیآلت یس ت و اسارت پردهحالج

  :ریازی ،یاودور ک

   

 ور، صوت-یمؤوهوم ،یواه ک یسن، ا اولدوقجا

  ...!هارق-یولمتظ اجاقیقاپال یزیمیآفاق

 محکوم،   هی هیریگ م،ییجیسئود یسن، ا اولدوقجا

  .!ارظان یک ده قیمشر هی هیریاوالجاق گ محکوم

   
 یغیاغمادی نینیشیاغی البینقیا ،یک ریریلدیب سرارالیرک ا گئده یل ریآز دا ا ریشاعر ب هندیاثر «البینقیا-یرباب»

  نیغیآزادل ن،یقتیحق نجاییلمایرتییپرده  یک هندظلمون اوزو هندیس هیسا البینقیو ا تمزیب یچکلریچ تیررح ئردهی

  .گؤرونمز یس گولچؤهره

 یرلریک ،یرکابالریو بو چ «اشاریولوملر ظ اشار،یظالم  اشار،ی یماز»ان ندلدوغوخورفاتا آلوده او یکریف نیللتیم

  .لریب هی زلهیتم یتوفان البینقیا زیالنی
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  یسن، ا نس نرده وروز،یستیا کیزلیتم قیآرت

  -..الب؟ینقیا-یدانیم-یجوشپرور-یالبیس

   

  :یک ریریلدیب سرارالیشاعر ا نیدئ

   

  ،یکؤپکلر  یضه او مادورور بو گون د  هاوالر

  ..!البینقیا-یرانیش ئنهی زیس اتیاح ز،یس لید

 

 یجانیآذربا یو وطن رانیا ،تورکیه لهیوصخو ،ینیلر شرق اؤلکه ،یانالریاشای رلرلهیکیکؤهنه ف ش،یکئچم

 یرارلسیدا ا هر وجهله بوغماق یقاللیستیا ،یتیرح بیائد دارهیا لهیا یقانونالر کیزلیبرابرس ،یجاچیرتیا

باش  یجاچیرتیا نیانییمجبور اوالن شاعر روس رماغایآدالند «یتلریا نیشیکئچم – یکؤپکلر یضما» یاوالنالر

 عالقه دار لهیا یس اؤلدورولمه هندیس جهیقصد نت-ییسو( 1911– 18۶2) نینیپیستولیا چیئویآرکاد وتریپ  یناظر

 لولیائ 11 ،یژورنال« مهتاب)» ریلنم تیفایک رمکلهیتدچاپ ائ بیازیمقاله  یآدل «لهیا یبتیموناس یلقت نینیپیستولیا»

 ممات« )»ممات ناقوس»   ییردینئشه گون سونرا چاپ ائتد ری، ب(123. ص، 10، ن (1911) لیا یج-1327

(  1۵1. ص،12،  ن (1911 ابری)سئنت لیا یج-1327 لولیائ 27، «مهتاب)»  ینیرشعی یت.آ.( آدل – «یزنگ

  .رییشالیاونو  آلق رهگؤ نهیرک بو عمل اتحاف ائد یبوقراف –شخصه  انیاالاریاؤلومجول  ینیپیستولیا

 نیدئمک اولماز،  چونکو سن لیسنه قات  ،یک ریدیحساب  شاعر ب ییدموجاه نیآتش نینیس نهصحظلم  یبوقراف

  .«ورمداؤلو» نفرمانالر وئر نهیقتل نیغینسانلیا وخ،ی نسانیا ونیاؤلدوردو

   

  ن،یآفت ریب نیدلد ینیقلب لمایاپی انشددا»

  -«!نیتراوردو جلدگو ینیگاهین نیتیرح

   

پارالق گونو  نیغیده، آرزوالد ندئس «ایدالو»جاهانا  یبو فان بیلیآس انندیسن دار آغاج ،یک ریائد دیشاعر قئ نیدئ

 ید اب اندیدداشای نیللتیم نیآد انندیغی(  چالدباهینتیا-ی)ناقوس یزنگ باهینتیا ریب یئنی نلهیده، عل نس گؤرمه

 نیسحاونا ت  هیدئ - ،«نیعدالت-یخیتار یانممرد قهر یا ن،یرتیغ جدانویو شهیپرست رید ستهیشا. »رید اجاقیاشای

  :ریازیداها سونرا   هادی.م انیاوخو

   

  ن،یممات-ینییدا آ ورسایرگیاس جانالر

  .نیزح-نیزحاوخشار  یو جان سن قلب-یناقوس

  ن،یانگل ینلجا ریب ینیسمیج شتهیا نیردیقالد

  .نیکلیه هندیز رریود اولدو بتجد-یاهل

   

-یکانون 1۵ ،یژورنال« شهبال)»  یرشعیعبارت اوالن  صراعدانیم یآلت یندهر ب یآدل« شان داستان» هادینین.م

نؤو  ریاتحاف اولونموش، ب نهیان تورک عسگرلرمقهر( 3۶۵. ص، ۶7، ن (1912) دئکابر  لیا یج– 1328اول 

 ینیغینلآما-نیام نینیللتیتورک م نالینجیلیق ساچان میریلدیا» ینیویتموتی. اساس لئرییشالیباغ یریرش تأثما یحرب

چاپ  بیلیازی لدهیا نیهم نیرشعین بو  ائد لیتشک یاسیدئیا« گؤستر ینیئری نیاوردوالرا اونالر یچ شغالیپوزان ا

آوروپا  یقارش هی واختالردا تورکیه نیهم ،یمیک معلوم اولدوغو دن خی. تاریلدییحادثه دئ یتصادف یس لمهیائد

و. بالکانالردا، شددوروما دوشمو ریچوخ آغ یاسییمپئریا یو عثمانل یدیوار ا یسیلو باسقگوج نینیرل اؤلکه

 اخودیاولوم، » نیناوالن تورکی ده تیلرده اودوزموش وضع منطقه رایس ریسرحد اوالن ب ستانالیونانی ده، سقربیترابل

و  یا بو جور جسارتلندزاما ری. محض بئله بیشدیلمیورپروبلئمه چئ ریدوشموش ب ونیدو لماز،یقاچ یس سئلهم «میقال

اوچون سون  یقیتصد نیزیمیکری. فیدیا قییال شایهر جور آلق یس لمهیچاپ ائد لبیازی نیرشعی ریب یجیوئر دیاوم

  :کیریده وئر بوتؤولوک یندب

   

  !قال و لیو قبو حال، بو بحران،  ب ئتری قیآرت

  !تالیاوالن ق لمزیکس یبو آرد ئتری قیآرت

  !اللیختیا-یبو مولکه آخان خون ئتری قیآرت

  !دالیج متشحم ریبو گون جاهانالرا ب گؤستر
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  ن،یپارالس نالیدالیج اللیه-ییچؤهر گول

  !نیعدو قانالر آغالس ،یالظفر جم گولسون

   

 ولی)ا لیا یج-1328تئمموز  19، «رباب) » هندیرشعی« شرقه»نشر اولونان  اندیژورنال« رباب» هادینین.م

بو «. اتحاف لئسوفومزایفئ وکیبؤ: »ریشدیلمیوئر دیقئ ریدن سونرا بئله ب سرلؤوهه( 312.ص، 28، ن (1912

 رهیکیبو ف یزیور. بشدقه اتحاف اولونمویاثر رضا تؤوف ،یک یریده، حساب ائد سه لمهیگؤستر یگیملیک نیس شخ

رک اونو بو آدال  حصر ائد قهیشاعر رضا تووف ینیاثر ریباشقا ب نسسلش رلهشعیبو  نا  یتخم ،یور کاود نریگت

آوقوست  2۵ ،یقزئت« قی حداص)» «نهیلرحضرت قیرضا تووف لوسوفویف ئگانهی نیتورکلر: »ریشدرمیآدالند

  .(19۴ن  ل،یجو ا-191۴

  :ردهشعی ییردیدرج ائتد هندیقزئت« قصدای ح»

   

 نورو، عی منب نینه فلسف ن،یفتیرعم یا»  

  !ظهورو-یدهم نیبشر قینلحاال دا قارا

  قت،یحق-یزرابیم  ،یس لالمهع-یه خام یا  

  – «!شتحو یمیک شیجکمیاؤلم رییاشایحاال   

   

علملره  یویتوخوناراق دون نهیقرب پروبلئم –شرق  هندیرشعی« شرقه»ن شاعر  مراجعت ائد قهیرضا تووف هیدئ

 دنتیو مدن فیمحض معار ر،یریگت لهید ینیاوستونلوکلر نیقرب نریائتد شافینکیا ینیس صنایعوئرمکله اوستونلوک 

داها دا  سا، دانلماقیداغ نینیبولودالر فیثک نینیس ردهاللت پذ نیبورو ینیسماالر نیهله ده شرق نندیاوزاق دوشدو

  .ریبحث ائد لهیا یسییاورک آغر  انندینالشماسیقال

  :شرقه  

 تار،  ئنهی نیشفقلر م،یلعظام ئنهی نیرلرسح»

  تدار؟عجیر یلرمیاولماق د هییضما-یالیل

 اولدو،  سحابی مدفون ئنهی نیگونشلر

  -، «خاراب اولدو نو، چملدسو یچکلریچ عمل

   

ده  شرق هندیس جهینت یس اوزاق دوشمه دن تییو مدن فیمحض معار ،یک رین شاعر حساب ائد مراجعت ائد هیدئ

  .«دوها-یو روحلدوب، گؤموعصت-یروح یلدیرید  ا،یضشمه چ ولدومویولمت، ظ-ییه رظن یلدیآچ»

 لماقیریآ نندیشیوار. کئچم یآنجاق آد  نیقتیبورادا حق ،یک بینیسال تهیوضع ریشرق ائله ب هندیریتصو نیشاعر

  :و دوشوندوروجودور یچوخ معنال یابطخ یاکیدآشاغ نیشرقه شاعر  نی همستیا

   

 

 سن،  سان ابیحظ هپ  دن مهیلظام-یاتیاح

  وطن؟ یلآنالسام زاوال ن،ییله شو خست ریند

  پروا،یجسورو  ب مسلیاوال ب بیبط ریب و

  .رها-ییآرار دا بولوردوم سانا دوا-آرار

  !واه یدا وار، فقط ا نیشوناسض نب-یبیبط

  !رافپناهخیی ه اونون کوتلنداؤنو دورور

  ات،یاح-یتیمان ایببایاط-یمعز یخیتار

  !هاتیمرز... هئ ریب ینلجا  نهیتصحکوتله،  بو

 

 هی جهینت ریبئله ب کنرریلشدیاوموم یزیمیده قناعتلر باره یاثرلر کیدرج اولونان پوئت اندیتورکیه مطبوعات هادینین.م

 ش،یشماماوزاقال انندیحالدیا کیو ائستئت انندیمؤوضوالر یاوللرده ده او اؤز اننو یغیاشادی ده تورکیه ،یک کیریگل

 انندیداها چوخ جان نسانلغا،یبوتون ا یمیک یقیآش قیو آزادل تیهورر والراقا کیرومانت-یچ فیمعار لهیا یرلرشعی

  .ریشدیائتم دمتیخ نایاسیموسلمان دون-تورک ییسئود قیآرت
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 یس افسانه یقاالس ارکبیر سئوگی حکایه سی  
BİR SEVGİ HEKAYESİ ƏRK QALASI ƏFSANƏSİ 

Dos.Dr. Esmira Fuad 
 فواد رایاسمدکتر

 

دان سوزولوب گلن  فولکلورون جانیآذربا ان،د نیادداشی نیخالق یبر عصرلردن

ارک »قورولموش  ده نیاوزر یولریموت نینیس عشق افسانه ریب عبرت آمیز

و اعتبار،  یسئوگ نام،یو ا محبت اییریمحمد ب دا نیپوئماس «یس افسانه یقاالس

 نینیخالق جانیآذربا. رینوم ائدنتر یغوالریدو یبشر یمیک صداقت و دؤزوم

 یخیتار ریب ممؤهتش ،یس شانهین شیچاتم بیگونوموزدک گل نینیخیتار وکیبؤ

 دا رانیا»لره گؤره،  . منبعریشدیلمیاوجالد زدهیتبر یعابده اوالن ارک قاالس

 ( اؤزیرصق شاهیلع) یارک قاالس زیبرابر توتوالن تبر ناییسارا نیمدا

ور. بو شداولمو یس نومونه قیلمعمار لمانموس وکیان بؤ نیانیده دون دؤورون

 یریوز نیدیو ابو س نیدن نسلطان خوداب یهؤکمدارالر یائلخان نایب یل عظمت

. قاجارالر دؤورونه قدر ریشدیلمیکیت للردهیا یج-1345-1338 لهیا یشیگؤستر نیشاهیال نیاولموش تاجدد

 زیتبر گریو د رخانیستتارخان، باغ سهیا الرسونرا ش،یلمیائد فادهیستیا یمیک یرصدؤولت ق یارک قاالس

دفعه ده چار  ریدن، ب له دفعه زلزه ریب یور. ارک قاالسشداولمو یریب دان نیناجاقالریغیس نینیدلریموجاه

  .«(1) ریشدیخسارت آلم یاوردوسونون هوجومو زامان یاسیروس

 ،یک ریده گؤستر صورت نیدیده آ ده نیشعر «یارک قاالس» ینیاممفتون  دهللای یشاعر یلمگؤرک نییگونئ

بو  ینیجی.ف.( اؤز باشالنغا-البالرینقیحرکاتالر )ا یبوتون موترقق شیباش وئرم دا رانیعصرده ا میزیب»

سرت  نا،یناقالریس نیرعصرل لهیا یلید نیانمقهر کیریشاعر ل(.« 2.209) ریشدیقاالدان آلم

معروض قاالن،  نایهوجومالر زیس آمان نیلر مورتجع قوه ن،یلرندوشم یجیخار و ییلداخ نا،یروزگارالر

وسف  یقاالن مزیلئنیبو  نلیچئور نهیپریس نیائل انان،یرک مغرور دا گره نهیآنجاق بوتون هوجومالرا س

  :ریائد

  ..!قاال نمازین آل ائد پریس هیبال نیم ینیس نهیس ریب یارک، ائ یا

  ..!عشق اولسون یدسنه اب ،یس شانهیاؤلمز ن نیزیمیقاللیستیا یارک، ائ یا

  .(3.22) رید بینیس دا نیآلت نینیاغیآ نیسن ینجیلیق نیچوخ ظالمالر ریب ویبو خیتار

 

ور. آنجاق بو شداؤتمو لر نهیعصرلر، قر للر،یدان اوزون ا واخت یغیاراندی نینیس افسانه «یارک قاالس» 

دا،  روحون نیزیمیبلریاد ریموتفکک ن،یافسانه خالق عبرت آمیز شیمارانی یباغل لهیا یسینتیکیت نیقاالن

وفا، اعتبار،  ،یسئوگ ق،ینلامو قهر شیساخالم وبیقورو ینیئریده بوتون دؤورلرده اؤز  تفککورون

 یلزاوال. »ریشدیداشالشم دا نیادداشی نیخیرک تار اؤتوروله للرهینس-للردنینس یمیک یصداقت رمز

 -، (4«)وار میخاریفتیا ریب وکیسام، بؤ بات مایقان الدویبو  ن،یس چک اییریب رید گرک نیدرد نینیخلق

 اشامیروحونو،   یللیاو دؤورون م یدا مرام نیانییریمحمد ب ارادانی-بیازیو  انیاشای لهیا یاسییس سیم

 نینیغوالریدو محبتعشق،  وکیبؤ نی مهنآلماقال هئچ زامان توک قلمه نیدئنی ینیاالریدئیا ،ینیطرز

رول  وکیبؤ دا نیشیدییاؤزونه قا ده، نیس للشمهیکام نینیبشر اؤوالد ن،ینسانیچکمک، ا یدقت نایغیاشارلیابد
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مقامالرا، اونو  یرلیبوتون س لهیا یلید نیاوبرازالر یغیاراتدی اییری. برید رمکیئتیثبوتا  ینیغینادیاو

 ینیغینئجه آشد یاالرییتواسیمورککب س زنمایالیسیقارش نو باش وئر ریسوالالرا جاواب تاپ ندور دوشون

 ریب زیس-محبت ز،یس ر. عشقییوورغوال ینییگلج بیو رزالته قال انتیخ نیمحبت ن،یعشق نزیالنی. ریگؤستر

 لهیا یله، پاک سئوگمحبت یی. اورریریچاتد نهیاوخوجونون دقت ویمار اولدوغونو اثر بو-تار نییاور

اوغلونو،  نیقوجان ریب اریختیا اییریدا گؤرور. ب دا ائله بون ولونوی نیچاتمان قتهیشاعر حاقا، حق نانیرپیچ

سونرا ائله  دان قیاووقاتال آنالتد یکدرل ینییدرک ائتد یانیدونسونرا  دن کیردیتیا ینیولداشیگون -عؤمور

   :گؤتورور ینه پرد دن نیاوزر نیقتیاصل حق ن،یمقامالر یرلیچوخ س ریب لهیا یلید نیاوبراز یغیاراتدی

  نان،یاوغول، ا یآ -: یسونرا دئد قوجا

  .جاهان ریزدیدن ر،ییدگم ریب نسانیا

  ات،یح ریدالغاد یل قیآج اونوتما

  هات،یاولورمو، هئ زیدن ریب زیدالغاس

 دور،  قؤنچه سولوب شیزامان آچمام چوخ

  .دور نلر اولوب دا اتیح ر،یلیب میک

 خراب،  شیلمیائد الریسارا متشحم

  .موش اورکلر کباباولون نمدظل

  شاهالر بیدوغران ب،یلیداغ لر اؤلکه

  .(4.169)گوناهالر زیسیسا بیائد شالریارانمی

 نیانیاوالن دون االنیاوزو  گرید قت،یاوزو حق ریبو مقامالر ب نلیائد ریپوئمادا تصو ،یمیک زیمییائتد دیقئ

قانونالرا ضد اوالن، -ایدقا نیعمللر ییده تؤرتد ورهص یغیاشادیمرو عمرونون و بو ع نسانایا ،ینیمعناس

 یماد انیاولما یریقدر د وغوخلویاخود ی ،یغیوارل نینسانی. اریاؤنه چک ینیطرفلر زیس و حاق یل حاق

اوالن  نهیهیعل نییرمیتیاؤزونو ا وبیاو نایجالل-گؤرونتوسونه، جاه یاونون ظاهر ن،یآلدانمان ایایدون

 نهیمحبت نا،یاالریدئین ا ائد یرلید یانیاؤنجه اؤزونه و دون نیدشئهر  نینسانیا ده نیاصل ،یمقصد نیشاعر

 نیمولکو اوالن زنگ-یمال االرجایدون دا نیپوئماس «یس افسانه یارک قاالس». او، رید م وئرمک اؤن

 یک ده نی. قارا قولون قلبرییوورغوال ینیغیاولماد کیمال رهیقول قدر د ریساده ب ،یعاد نیخانالر ن،یلریب

 اساس ئگانهی انیقالیآچ ینینامیا غوالرایدو یالهیا ه،ییل مقدس ونو،یوکلویبؤ ننعاونون م یسئوگ وکیبؤ

گوجو  نیمحبتقارا قول -انمدن بحث اولونان بو پوئمادا اساس قهر افسانه رین باؤت ی. زامانرید جهتلردن

  :ریریچاتد ایاوخوجو لهیا هییتهک صشاعر اؤزونخا یتیروا یینقل ائتد نی. قوجانریوار قتهیحق لهیا

  دان، نیباباس خیش یشدیتمیبابام ائش   

 زامان،  نرید کیت ینیقاالس نیارک   

  .شیمیجاوان وار ا دا نیقارا قول آد   

  .شیارمیاشایرک شاد گول شهیهم   

  ش،یاتارمینه چوخ  ب،ییئینه چوخ خؤرک    

  .شیآتارم جیکرپ نایالپ باش نیارک   

 کموران،  ح مین قدده اورادا نکئچ   

  ران،یحاولوبان  نهیدرتقولون ق   

  -سوال ید لهیائ دن نیمیدؤنوب خاد   

  ال؟حم یم لییآتماق دئ جیاورا کرپ   

  کمورانح زیعز -: رییلیعرض ائ میخاد   
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  نسان،یگؤررسه ا یشیهر ا لهیوقذ   

  .(4.171) چاتار بوتون مورادا ،یک رییدعیطب   

 ینیدقت نیشاعر حؤکمران نلیاولدوغونو ب رینلره قاد نینیقلب نسانیا نلیچئور نایوواسی انتیخ نعضب نیالک

 نهییده اوجاالن قارا قولون خوشبختل گؤزون نینسانالریا لهیا یاقتیل ،یسیسئوگ ،یتیاذ ،ین، زحمت جلب ائد

 ینیستکلریا زیمعناس ،ینیتلرین یمکرل نیونالرا ر،یرمیده نظردن قاچ یلر قارا قوه نی ستهیا رمکیخلل گت

نه اونون صح ییائتد فیو قارا قولو تعر یغیتاتکارلیا دا نیسیکمدار قارشح نیمیخاد ،ی. بئله کریائد فشایا

 یل اقتی. قارا قول قدر صاف و لریخاریآشکارا چ ینیتلرین نیرکیچ ر،یاوزونو آچ چیا نینیو حاکم

 ن،ییجلدل یعاد-یریقئ ییگؤسترد ده نیسینتیکیت نیناونون قاال میخاد انیآنالما ینیلتیفض نیمحبت ان،یاولما

  :ریائد انیب ینیغیناقالندیقا دن نیسعشق و هو وکیبؤ دن، نیسیاوالن سئوگ نایقاد ییسئود نینیامک رشادت

  رادهیسوز بشره اولماز ا وقذ -

  .جفاده میقاالر دا سوزلر وقذ

  سرتحوق، او ذ ریبو قولو ب ریاشادی

  کس ینیدور سس -کموران: ح ید لهیسؤ

  وق، او هوس؟ذاو  دوروخی زدهیب مگر

  !االنی رید االنی نیبو سؤزلر نیسن

  کمورانح وکیفو ائت، بؤع -: یدئد میخاد

  یدرتق نیعشق لهیوق اذ یقیحق

  .(4.172) یلقتیبوتون خ شیلمیائ داریپا

کؤمک  دان نیآناس زیس مانیا گر، لهیح میاثبات ائتمک اوچون خاد ینییلدیسؤ یقتیدوغرونو، حق نایآغاس

 نیقالریشمازلیده چات ده نیلتصیخ نیمیشاعر خاد کی. مودرریسال هیینلیدا اؤزونو چت مالیو بو آدد رییستیا

اوچون هر  یقالماس ده فهیوظ وکسکی، اونون ندوشون ینیی. اوغلونا کؤمک ائتدرییاولدوغونو وورغوال

اوزونو مهارتله  سیبلیا دا نیآلت یس پرده نیاضر اوالن، دح هی ائتمه کیل سیپ بیخییائو  غا،یجور آلچاقل

 حساالراق سادلؤو شهیا ینیلید نیری. شریریئتی نایقارا قولون آرواد کیتلس-اؤزونو تئز یقار نی زلهیگ

بنزر قارا قولون اونا  مونایفهله اولدوغونو، م ریب وخسولی ،یعاد نینیار ر،یتاپ ولی نهیقلب نینیگل

 ،ینییلجیاوال ب یاریاوغلونون  ناونو سئو یدان برچوخ-نیآدام ریب نیزنگ کلهیل بو گؤزل ،ینیغیاراشمادی

 لهیاونا اوالن عشق نینیار یسی. سئوگرییلیاولدوغونو سؤ قییال اشاماغای اتیلو ح کومفورت الردایسارا

. قارا ریدانآل نایسیلتیپار یظاهر نیاتیراحت ح ونگول،ی نیگل زیس اوالن سبات فیچوخ ضع ده هسییاموق

قوردوغو  نینیقار نماسی قالینل، چوخ آسانرغم نایاشاماسی اتیساده و خوشبخت ح لهیا یسیقولون سئوگ

 یمیک یقار نماسی لهیصوصخ ن،یاوبراز ریپوئمادا هر ب ه،یحکا عبرت آمیزتورونا دوشور. بو  لهیح

 ن،ینسانالریا تیبدن ن،ینالریادق یل لتصیخ سیبلیا ،ثیخب نی اوسته دوشمه-اوست یعمل لهیناپاک، سؤزو ا

 نیدیآ ینیوس دوشونجه و عمللرحمن نیقالریوارل خانیی، ائولر نگونوهکار دوروما دوشور یزالریس ناهگ

  :رییقالیآچ هلدیشک

 بنزر،  هسیبلیا الریپارا قار ریب 

  .گر لهیاولور ح یمیقوجا تولکو ک 

  ،یمیقان ک لیزیدامارالردا آخار ق 

  یمیک طانیش ریب یآلدادار آدام 

  دوزلدر جادوالر قورار رلریحس 

  .اود وورار نیزلیاورکلره گ یلقم 
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  دن جودا گولون یائدر بولبوللر 

  اضق رید رانیح نهیشلریاونون ا 

  لرده افسانه بیینایرول او یقار 

  لرده رانهیو رلرده،صآباد ق 

  لر تنهیف وکیبؤ لر، هسیقوروب دس 

     هدر؟ رید بیائد ینیقان دلریگیا 

  .بشر نیماسیاونالرا او رید گرک 

       - رحذ نس ائتمه انیدقار زیس مانیا 

  .(4.172) سرگردان گزر ادایتک دون میمن 

استثنا  نینییلجیدؤنه ب دن نیکریحالالردا ف یمیبو ک نینسانیاوالن ا یاوزونون اشرف ئریاثرده  ایر یب محمد

ادالردان ضت یلقییلدا قارش سونون نیلر شاعر حادثه انیاونوتما یسو نوان. بریرمیدا نظردن قاچ ینیغیاولماد

 ده نیعشقه صداقت اوزر ،یسئوگ زیالنی نینیارک قاالس ر،یخاریاوزه چ یقتیاصل حق ارانانی

  .ریائد انیقورولدوغونو ب

ه ندوشم یس دان دوشمهقارا قولون روح نگؤر ینییقلیادص-یریقئ نهیهدع ،ینیغیزلیوفاس نینییلسیسئوگ

اونون اؤزونه  کیل سیپ ییقارا قوال ائتد قیقوراراق آش لهیه نیمیبدخاه خاد نی. الکریریاوغور گت یموقت

 نینیسینتیکیت نینیارک قاالس یوماسیسو نشدیا نینیلا.  روحدان دوشموش قارا قولون ریؤنلی یقارش

 نهییبلکه ائوه گئج گلد نینییلسیسئوگ زیوفاس نسبب اولور. قارا قول اوندان اوز دؤندر نایقالماس قیمچیاری

  .رییرک دئ دوشونه ونویگؤره قاشقاباق تؤکدو

  شال،یباغ یمن م،یگؤزل -: ید لهیسؤ    

  شام،یانمی بیشیبو گون پ دا نیگون آلت    

  .شامیپول قازانم بیسنه زحمت چک    

  شام،یانمیدا چوخ دا چؤرک، ات آالن    

  .(4.183) شامینموبایآز  دن نیهله دوندک    

درک  ینیغیلنمازاوزولو ونو،یوکلویبؤ ده نیاصل نیقیصادق اوالن آش نهیسیسئوگ نه،یهدع ،یمیک ویگؤروندو

  .دؤنور دن نیهدعآلداناراق اؤز  نهیلید نیریش نینیقار ،ییلسیسئوگ نی لمهیائده ب

 مر ائدک قوشا ، ع لییمومکون دئ قیآرت-  

  شامنه صاباح سحر تالق وئر، بو  

  ملمریداخمادا قاال ب یل سیبو ه  

  .(4.185) مستریدوغروسو، من ده گون گؤرمک ا  

 

 ده نیچیا  امدرام اولدوغو مقا نهیس تنهیف نینیقار گر لهیح ،یل فتیصنیم لهیسون اعتبار یغیزلیوفاس نینیقاد

قارا قولون پاک  نه،یسعک ر،یائتم میتقد یمیبت اوبراز کثشاعر مو ینیگل نریکئچ یس سیح قییلچ مانیپئش

اول،  من: جهبیباخ فرتلهین نهی. ارریوئر ونلوکه اوستمحبتاوجا، مقدس توتور و اصل  ینیصاف عشق ،ینییلیتلین

 یاونا قارش نینینیقاد …نیگل یل دوشونجه ونگولی نیدئ -ائت!  جاالریلتیا بیالواریقارامات گئت! آز منه  یآ

-ریبلر  بنناالر، فهله نگؤر ودوغونویسو نشدیا نینیلا ،ینیغینلشایاونون پر… قارا قول النیسارس دان نیغیزلیوفاس

اونون  دانیباش ،یک نیقیسولموش؟  یمیگول ک بیسارال هیقوال نه اولموش؟ بس ن نس گؤر» یهر کس ر،یید نهیریب

او، پوئمادا  ،یمیاوبراز ک انینایاساس رول او ده نیس لمهیکیت نینیدوشوندورور. ارک قاالس یسوالالر-قزا وار! 

     .سبب اولور نایاولونماس فشایا نینلیحو  کرم-نیمیخاد ر،یشیید ینیمجراس ،ینیآخار نیلر حادثه



~ 68 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

و تئز  ریریکئچ قیلدن ناراحاتتیکمدار دا وضعح وکیبؤ لهیا میآن خاد نگؤر ینیغیقالد قیمچیاری نینیقاالس ارک

 ،یحال نیقارا قولون قمگ نی لمهیهئچ کسه آچا ب ینیده درد نقتی. حقرالریخیچ ئردنی یپوسقودا دوردوقالر

 یتیوضع ،ینیس گؤرمه ریتدب ییلجعت مهی. خادریئدا شانیپر یکمدارح یس جک دوروما دوشمه اوزونتودن اؤل

 دان نیدار آغاج ینیریهر ب نیقاالرسا، اونالر قیمچیاری یسینتیکیت نینیو ارک قاالس ریامر ائد ییدوزلتم

  .ریریلدیب ینیراجاغیآسد

  کمورانح ید گئت بیانیغضبله دا 

  مانیاولدو پئش نهییائتد میخاد 

  گؤرک ریتدب ریب-: یاؤزونه دئد–اؤز  

  .(4.191) قولو او گؤزل گرک نیسئوس ئنهی 

 ،نیغیاکارلیر ،ینیغیآلداند نهیس لهحی نینیاولونور. قار فشایا االنی له،یحمکر،  دا نیسیقارش نیده اوجا عشق کلهیل بئله

 نینیاولور، ار مانیپئش دن نیعمل ر،ییآنال ینییدا سهو ائتد سون نیگل ناولدوغونو باشا دوش یقوربان نینه لیح

 یاوولک لهیگوجو ا نیمحبتآالن قارا قول  لهامیا دن نیسیسئوگ نیدئنی. رییلئنی دا نیسیقارش یاعتبار ،یسیسئوگ

 دا نیباشا چاتماس نینیسینتیکیت نینیارک قاالس لهیا ینون عشقاو ر،ییشالیباغ ینییلسی. سئوگرییدیقا نایاتیح یل نشه

  :ریارادی لر قهیخار ر،یینایرول او یجیئدا للح

 و بنناالر، لدلر گو فهله ید نیسئو  

  .ن اولدو خبردارلدکموران عمح  

  برت،ع یدوردو اونو بو درسدوشون  

  .محبتوقو ذدوغوردان  ید لهیسؤ  

  ون بشرههر زامان بوت ریمدحاک  

  .(4.204) شره ره،یفقط خ یدعثاو با  

بشر  ن،ینسانیا ریشاعر بونونال هر ب انیباغال لهییطالع نینیارک قاالس ینیاتیصادق اوالن قارا قولون ح نهیمحبت

 دا نیپوئماس «یس افسانه یارک قاالس» اییری. بریددرمکیدا عکس ائتد ینیقاالس محبتاوجاالن  ده نیچیا نینیاؤوالد

  .ریریلندیسج یمیک یس گلمه بیقال رهش نیرییخ ینیس قلبه ده نیاوزر انتیخ نینیوگسئ

ً یتار لهیا ینتکار مهارتصاصل  ایریب محمد  یئنیمؤوضوسونو دا  محبت یکلریمراجعت ائتد نیبوتون شاعرلر» خا

 رییدولماسیاوزه قو-اوز نیلکما لهیا غویده دو محبت. اساس مسئله یلدیب رهی.ف.( گتا-دا نای)پوئماالر رهیعش همدیچیب

-یاجتماع نهیلو اثرلر روح کیریسات سم،یرئال ییدهم ده تنق ک،یرومانت-کیریاو، هم صرف ل.(.« 5.198)

 دا نیپوئماس «یس افسانه یارک قاالس»شاعر  نی. الکید بزه لهیا یچاالرالر مضمون یئنیو  یدرنگ قات یاسیس

کؤچونو  ادانیدون یگون فان ریبئله، ب رونالریکمدارالر، فح شیفتح ائتم یلر اؤلکه ،یک یداها گؤسترد ریب

 وبیقورو ینیپاکلغ ،یمقدس سئوگ نکللشیقلبلرده، اورکلرده هئ نیجکلر، الک گئده بینیلیدن س ئر اوزونیجک،  چکه

 نینیلر. اثررید اجاقیاشای تدکیجک، ابد گله بیقال کلرهیل سیبوتون پ محبت یاولو نکللشیو اورکلرده هئ انیساخال

 نیانییریمحمد ب یطخ-دست نی همبنز نهینکیمیک چهئ ،یالرینتیتاپ یعیبد-یادب نالیژیلوغو، اورصوصاؤزونمخ»

 تیمدن ینیاولدو، آد یسیچ ناتیتأم.(« 5.198)نینیقالماس ید اب ن،ینیاشاماسی ده نیخیتار یاتیادب جانیبازرآ ومومع

  …یازدی نهیلر فهیصح نیزیمیخیتار
İstifadə olunمuş ədəbiyyat 

1.Güney Az.tarixi abidələri.internet saytı.  

2.XX əsr Cenubi Azərbaycan Ədəbiyyatında Demokratik İdeyalar (1900-1985),  
Bakı, “Elm”,1990,s.209. 

3.Yədulla məftun Əmini. Kulak şeirlər toplusu, təbriz, “Şəms” nəşriyyatı, 1334-1955) 3. 

4.Hökumə məmməd qızı. “Şair öمrünün elçiləri, Bakı, 2003.  

5.thttp://www.مainboard24.coم/azerbaycan-edebiyyati-ve-inceseneت.  

6.marketingمanagement.ws-internetsaytı 

7.Almaz Əliqızı. Ədəbi qeydlər, Bakı: ”Elm və ttəhsil”, 2010.  
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ÖYKÜ 

 حکایه

 ائیوان و مئیدان
 سهالن ابوالحسنی قدرت

 گلندن کرخانایا بو فیکیرلشیردیم، قدر نه

 خوش بیر دانیشیغیندان ائیوان اربابین بری،

 همیشه اوغلو کؤپک. خاطیرالمیردیم خبر

! دئییبدی دی، ائله دی بئله دورومو مملکتین

 شرق چاتیر، قوالغیما تئز-تئز دهیئریم ایش

 مملکتی سایاغی پوللوالر تای اؤزونه اوغلودا

 ایلدن اون!! قاچاجاقدی چاپیب-چاپیب

 قطعه ماشین اوغلونون شرق  چوخدور،

 یونتاالمالیق کرخاناسیندا دوزلدن سی

 یئرلرده آیری ایلده ایکی اون ائدیرم،

 بوراجان قیراندا بیر آنجاق چالیشمیشام،

 محلله یوخسول شهرین. میشم بیلمه آرتیرا

 .یاشاییرام حیطده قاالن آتامدان بیرگه اوشاغیمال دؤرد و آرواد ایسه، بیرینده لرینین

 نفردن 500 چالیشان کرخانادا باهاناالرال چئشیدلی چوخدور، ایلدن اوچ اوغلو شرق

 اربابین باخمایاراق، بونا. ییبدی وئرمه ایکیسینی اوچده حوقوقونون نین فهله آرتیق

 بوتون منده یاییالندا، خبری اوالجاق سؤزلری خوش ائیواندا سی شنبه سون ایلین

 اوول ایکیسینین هفته. اومودالندیم یه گلجه سئوینیب اولدوقجا کیمی ایشچیلر

 ایکی آزی آیلیقالر ایل گلن گؤره، توررومه کی مملکتده یاییلیدی، خبر ساعاتالری

 یه هره یئرلریندن، قورو یانینداکی کرخانا اوغلو شرق ر،دئییردیل هابئله! آرتاجاق قات

 اوالن بیزه قیسطینی ایلک پولونون یئر! جک وئره آییریب یئر مئترمربع یوز ایکی

 !!چیخاجاق آیلیقالردان قیسطیال قاالنیندا حئسابالیاجاق، بورجوندان

 و یشدیلرگیر ایشلرینه ایشچیلر بئزمیش وضعیتدن سونرا، یاییالندان خبری ائیوان

 ایشچیلر گونده، نئچه او. اولدوالر میش منیمسه کرخاناسینی اوغلو شرق تازادان

 تاسارالرینداندا حاققینداکی یئر قورو دئییب، خبریندن خوش اربابین فقط شنلیکله

 یئریمه یئرلشن مکاندا گؤزل گونوز–گئجه منده کی، دئییم بونو تکجه. ییردیلر سؤیله

 .اولدو سی هفته اوزون ان عؤمرومون منه تههف او و شیردیم فیکیرله
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 ایش قاالن، دقیقه 20  اونا ساعات سحر شنبه. چاتدی گلیب گونو وعده دیبده

 یوال دوغرو سینه محوطه بیلن اوال مئیدانیجان فوتبال کرخانانین بیرگه، داشالریمال

 مقصدی، هامیسینین چیخانالرین دسته-دسته اوتاقالردان سالونالرال. دوشدوک

 اویغون بیر بیرگه یولدشالرال چاتیب، مئیدان قاالن دقیقه 10 اونا. ایدی مئیدانی همن

 شاد. خاطیرالمیردیم ییغیجاغی بئله مئیداندا کیمی، تاریخه او. دایاندیق مکاندا

 چیخماسینی ائیوانا اربابین قونوشاراق اوجادان بیرلریله-بیر گوروه-گوروه ایشچیلر

 قورونان اوغلو شرق کی، گئچمیشدی دقیقه اوچ-ایکی نواو نهایت،. ییردیلر گؤزله

 آغانین کیشی بوی اوجا ایکی چیخان دالیسجا. چیخدی ائیوانا اوتاقدان دالی

. ماراقالندی ائیوانا سوسوب مئیدان. آلدیالر یئر سولوندا ایکیسیده اوالراق، ساغیندا

 سس گؤتوروب دمق ایکی ارباب، گؤزلوکلو قارا و چئویریلدی صلوات اوچ دالبادال

 .گئچدی آرخاسینا اوجالدانین

 ییغیجاغیندا ده دؤنه بیر داها ایشچیلرین عزیز اوولده، کیمی کی همیشه ارباب،

 یاشاییشینا ایشچیلر سونرا. دی سؤیله اولدوغونو موتلو اولدوقجا اولماغیندان

 یاشاسین،" مئیداندان، اوندا. بیلدی گؤروی کن گره سوروملوالرین یی یئتیشمه

 دورومدا آغیر نین اؤلکه آردیندان، اوغلو شرق. ائشیدیلدی هارایی!" یاشاسین

 ائیواندان. بیلدیردی واجیب اولماغی یانیندا مسئولالر خالقین یبب، سؤیله اولدوغونو

 ارباب. آرتدی اولدوقجا ماراغی مئیدانین ینده، ایسته گئچمک سؤزونه اصلی گونون

 قدر نه اولسا، ایشی گلیرلی و آبیرلی بیر ینسانینا هر: "بویوردو صمیمیتله و اینام

 یاخشی قدر نه یاشاییرسا، یئرده گؤزل بیر هره!! اوالرها گؤزل قدر نه اوالرها، گؤزل

 شنلیک مئیدانی توم گلنده ائیواندان سؤزلر بو!!" اوالرها یاخشی قدر نه اوالرها،

. یوکسلدی اندانمئید توم هایخیریسی!" یاشاسین یاشاسین،" سفر، بو. بورودو

 .ائتدی  تشککورلر و ترپتدی ساری مئیدانا قووزاییب الینی ساغ اربابدا

 بونالر: "داوامالدی بئله سؤزلرینی ایچدیکده، سو لیواندان داغ اوغلو، شرق 

 سیزین بیزده ؟!کی میر دستکله دوالندیرانالری کرخانا بیز دؤولت آمما یاخشیدی،

 کی، بیلمیریک یئتیشه سیزه بیزده. بیلمیریک یه اؤده حاقالریزی بوینوموزداکی

 کرخانا من شاهیددی، آهلل! یاشایاسیز یئرلرده گؤزل اولوب ایشیز گلیرلی سیزینده

 کرخانانی بو من تاپین، ایش اؤزوزه آیاجان ایکی عزیزلر،! بئزمیشم دوالدیرماقدان

 اؤفکه یاییلدی، ائیواندان خبرلر قویان اود!"  تاپیشیردیم آلالها  سیزی. ساتاجاغام

 هر. اکیلدی ائیواندان سیک تله -تلم ارباب. قالخدی مئیداندان هارایالری اعتراض لی

 !!ها ایمیش بو خبری خوش اوغلونون کؤپک اسکیک ائشیدیردیم، سؤزو بو طرفدن

 باش یئرینه بیر هر شهرین. سوووشوبدو چوخ ایلدن ایکی جریانالردان او ایندی

 بیز موددتده بو. تایدی منه ائله وضعیتیده هامینین. بلردئیی یوخدو ایش چکمیشم،

. میشیک بیلمه گؤره ایش بیر ییب، بیلمه چاتدیرا یئره بیر سؤزوموزو  نفر، 500

 ساتا مالالرینی باشقا و یئرینی قورو یانینداکی کرخاسینی، اوغلو، شرق آنجاق

 کانادایا گؤزل اکیلیب مملکتدن بیرگه سیله عاییله چئوریب دوالرا پولالرینی و بیلدی

 .قاچدی
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 شعریمیز

ŞEİRİMİZ 

 

 !ییر، قیزیم ییم آنانی ایسته اوره
 
  زاده حسن ریمانن

Nəriman Həsənzadə 
 !قیزیم ییر، ییم آنانی ایسته اوره

 !سیز، کدرسیز سن یاشا دونیادا غم
 !دئییر، قیزیم« دؤز»بیر سس قوالغیما 

 .من دؤزدوم، یاش اؤتدو مندن خبرسیز

 
 قاشالریم قارادی، ساچالریم آغدی،

 .طبیعت شکلیمی چکیر یئنیدن
 هامی بو دونیادا قوجاالجاقدی،

  .آما تک قوجالماق، درد وئریر هردن

 
 اغ آشمیشامدئیه من د-دئیه« داغالر»

 !هانی طالع دوستوم، اورکدن گولن؟
 دونیادا یاشاییب دونیاالشمیشام

 .دونیایال دوز گلمیر داها من دئین
 

 داددیم آجیسینی شیرین حیاتین،

 .هله بو آجیدان دویان اولماییب
 قیزیم! قارداشینال سن اولماسایدین،

 .دئیردیم دونیادا آنان اولماییب
 

 آزالیر داها یاش آرتدیقجا، صبریم

 !سن یاشاییر، قیزیم یاش، یاشدی... نئیله
 قادینسیز، آتا دا آناسیز قالیر،

 !...ییر، قیزیم ییم آنانی ایسته اوره
--------------------------------- 

 قاتار قاییتماز

 جوادپور علی
 نه اؤزون گلرسن، نه ده خبرین

 .یوخ... سنی آپاران قاتار قاییتماز
 اونودار یولالر یولالر یادیرغایار،

 .کورک اوسته یاتار، قاتار قاییتماز
 

 گئدر، دایانماز کی ایلین قاتاری،

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


~ 72 ~ 
 

1399سال  186خداآفرین تیر ماه شماره   XUDAƏRİN 186- İL 2020 
  

 .ر بَی قاتاری، گلین قاتاری گئد
 ؟«قایتاراق گلین، قاتاری»کیم دئییر 

 .ر گؤزدن ایتر، قاتار قاییتماز گئد
 

 گئتدین، ایندن بئله هر گلنده یاز،

 .لر بیر آز جک چیچک سولغون گؤرونه
 لر ساچینی کولک داراماز سونبول

 .لر باشا چاتار، قاتار قاییتماز ایل
 

 گئدنده دولویدو بو بوش قاتارالر
 .قاتار بوشاالر، دوالر-دونیا قاتار

 کیمدن کوسمک اوالر، اینجیمک اوالر؟

 .الین هارا یئتر؟ قاتار قاییتماز
 

 الردان ایزلر اونودور یاغیش یادداش
 ورهر گون عؤمروموزدن بیر گونو اود

 «علی جوادپور»ییر  یاالندان گؤزله

 ...یوخ... سنی آپاران قاتار قاییتماز
 

---------------------------------- 

 سئوگیلیم! 
 باقیرزاده صابیر

 .سنسیزجه یادام سانمیشدیم سئوگیلیم! عالمه
 .دن، بال کیمی آغزیندا دادام سانمیشدیم بیلمه

 
 باغلی دوشونموشدوم ازلدن جانینا  جانیمی

 .قانادام سانمیشدیم-جیسمینه آرخا دوران قول
 

 !لی، پامبیغا دؤنسم ده گولوم ال اؤزومدن اوزه

 .سنه، سؤیَکنمه اوالن بیر پوالدام سانمیشدیم
 

 دویغومدا، کولک ن شاختالیسؤزوموزدن آجیشا
 .سئوگیمیزدن آلیشان ایستی اودام سانمیشدیم

 

 یی  داهی جان دئپرمه وئرمز اینانیردیم اوره 
 .دئمه بس بیر ییخیالن دوستلوغا دام سانمیشدیم

 
 دا همن،  جزاسین ایندی  اؤز سوچومدور، چکیرم

 ...تانیمازدان سنی من، چون کی آدام سانمیشدیم

 
----------------------------- 
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 یاشادی
 کسمنلی نصرت

 نین عؤمرو بئله قیسایمیش، بو سئوگی
 .تک بیرجه هفته یاشادی بنؤوشه

 یه صبری بئله چاتمادی، سئوینمه

 .اشادینه یاشادی، غم طرفده ی
 

 بو تر غؤنچه آچیلمادان سوالرمیش،
 آلمیش؟  بو محبّت هانسی سمته یول

 لرین گونو قارا اوالرمیش، سئون
 گؤرن کیملر سئویب کئفده یاشادی؟

 

 او اورکدن گولدویوموز گون هانی؟
 صداقتدن دانیشدیغین دیل هانی؟

 بو سئوگینین سهو می دوشدو عونوانی؟
 ...یاؤز عؤمرونو ائله سهوده یاشاد

 

 
 نیکـزاد یعقوب

 !یی بوراخ سنه باغالدیغیم اوره
 .بو یولون اوزونه داش یامانیبدی

 گؤزو توخ-لرین گؤیلو اوردا کوچه

 .بوردا قبیرلرده لئش یامانیبدی
 

 قینانان سسلرده تیکان ایزی وار
 یاشام دفترینده اؤلوم سؤزو وار

 هله دیلیمیزده اؤزگه گؤزو وار
 .انیبدیباهارین قوینونا قیش یام

 

 !یاماجینا-سئوینج اک وطنین یال
 !بیر گولوش امیزدیر قارداش، باجینا

 گوناهسیز گؤز، گئدیر دار آغاجینا
 .قیلینجین دیلینه باش یامانیبدی

 

 گؤزله...! هر آددیمدا قورولوب تله
 !لره اوچماغا داریخما هله گؤی

 "دن یئنه داش گله شاید "پنجره
 ...ییمه قوش یامانیبدی منیم اوره

 

 !...آی حکیم
 نریمان حسن زاده
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 آغزین بد خبره آچیلدی سنین
 !سونرا نئجه گولدون، نئجه، آی حکیم؟

 ییمه سانجیلدی سنین سسین اوره
 !لیک بویدومو سنجه، آی حکیم؟ حکیم

 

 سن گولدون، یانیندا سوسوب آغالدیم
 یئنه اومیدیمی سنه باغالدیم

 ساغ ایکن اینسانا من یاس ساخالدیم
 !ییمی هئچه آی حکیم امه وئردین

 
 بیر قاپی باغالدین، یوز قاپی آچدیم

 قیشین سویوغوندا اؤلکه دوالشدیم

 حکیمین الیندن حکیمه قاچدیم
 !هانی دیپلومونون گوجو، آی حکیم؟

 
 دی پونهان نین طالعی ایلگک خسته

 حکیمین اللری دویمه باغالیان

 سن بیر قبریستانلیق اینسان قیرمیسان
 !ه اوچون، آی حکیمبیر علمی درج

 
 قبوال گلنده بئواخت دوشموشم

 ائشیکدن اوزاق دوشموشم-بو ائودن

 من سنین الیندن قاچاق دوشموشم،
 !سئچه آی حکیم-لری سئچه حکیم

 !...کوچه، آی حکیم-شهر، کوچه-شهر
 

 

 قویمارام
 نریمان حسن زاده

 دؤزومون آزالیب، نه اولوب یئنه؟
 .بئله گؤرممیشدیم آی سارا، سنی

 !وخوما یانیمدا غم ماهنیسینیا
 .قویمارام او سئللر آپارا سنی

 !اؤزوم آپاراجام گؤر هارا، سنی

 
 یئنه بیر چمنده سوفره آچاریق

 ییغا آرخی آشاریق-یئملیک ییغا
 بیر آز قوجالمیشیق، جاوانالشاریق

 ریک بوالقالر اوسته له بیر آز دینجه

 .قوشالر ماهنی دئیر بوداقالر اوسته
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 سورموشوک لیاقت ایله بیز عؤمور
 !بیز حیات گؤرموشوک نه مینّت ایله

 ائشیک قورموشوق اذیّت ایله-ائو
 بیر داش اوستونه بیز داش قویموشوق،-بیر

 .بیر حاالل یاستیغا بیز باش قویموشوق

 
 آخشام تئاتردا قوشا اوتوراق

 لره شن مجلیس قوراق گوندوز آرتیست
 دورور، بیز ده برک دوراق« پومپئی»هله 

 !ده گؤرک، آی سارا اونو بیز صحنه
 !بیر آز صبرین اولسون گرک، آی سارا

 

 هله نه گؤرموشوک بیز بو دونیادا؟
 .قوش هاوادا یاشار، بالیق دریادا

 .لر دؤیوب صحرادا یاغیشالر، کولک
 میش، هئچ بیلممیشم، دونیا دوزنگاه

 .دئمیشم« سارا»سنه سیغینمیشام، 

 
 !دؤزومون آزالیب، حیاتیم منیم

 .بئله گؤرممیشدیم آی سارا، سنی
 !اوخوما یانیمدا غم ماهنیسینی

 قویمارام او سئللر آپارا سنی

 ...اؤزوم آپاراجام داغالرا سنی
 

 

 ...واخسیز کؤچن اوغلوما

 (ئل آرخاسیا) نامجو عزیز
 اجلین اوخونا نه تئز توش گلدین

 او ناکام جانینا اؤزونه قوربان

 اؤلومون اودالییر تانییانالری
 دیللرده دئییلن سؤزونه قوربان

 
 فلک ترسه یازدی یازینی اوغول

 چئویریب قیش ائتدی یازینی اوغول

 قوی من اؤزوم چکیم نازینی اوغول
 تویا حسرت قاالن گؤزونه قوربان

 
 آرخاسی" دئییر گئتمه بیر دایانائل "

 عؤمرومون گونشی یوخودان اویان

 آنان سوووردوقجا باشینا هر آن
 سوالییر مزارین توزونا قوربان
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-------------------------------- 

 !اینانما
 مکاییل آزافلی

 کؤنول دوستوم! وفاسیزين آندينا،

 بیر ده شیرين ديللرينه اينانما
 ديللی گؤزلین، لی، يوز بیر يوز فیتنه

 !يوز ال ديَن اللرينه اينانما
 

 !اصیل تاپیب محبّتله حیات قور
 !كاردان كنار دور گردن، فیتنه حیله

 عملی شر، قلبی موردار، اوزو نور،

 !لرینه اینانما فندگیرلرين فئل
 

 !لر گؤردو، نه چكدی نه« آزافلی»بو 
 سینده وفا آدلی گول اكدی سینه

 دی یچكمین گؤزلین بلكه بیری چ

 !...تئز آچان گوللرينه اينانما-تئز

 

 دین یوخون قاچدی ائوده یاتا بیلمه

 نریمان حسن زاده

 دین یوخون قاچدی ائوده یاتا بیلمه

 !تورپاقدا یات، تورپاق قوزوم، آ الیالی
 دین گیزلی اوفولدادین، اینله-گیزلی

 !اویاق قاالن یوخوسوزوم، آ الیالی
 

 وزونگوزگو کیمی ظریف ایدی گول ا
 !می تورپاق آلتدا چوروسون؟ دی اینصاف

 دومان گلسین قبریستانی بوروسون

 !دومان سنه اؤرپک اولسون، آ الیالی
 !تورپاق سنه دؤشک اولسون، آ الیالی

 
 یانیمدایدین، یاشاییردیق بیر بابات،

 یوخوالردا گاه دوغماسان، گاه دا یاد

 آییلیرام نه سن وارسان، نه حیات
 !نیم آ الیالییوخوالردا گؤروشَ 

 !یاخین ایکن گئن دوشنیم، آ الیالی
 

 الیالی دئدیم، بئشیک دئدیم مزارا

 داش گتیردیک، سالدیق سنی حاصارا
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 !...ها یالواردیم، ها چاغیردیم آی سا...را
 !داریخاندا هیانیمیز، آ الیالی

 !...آیری دوشن عونوانیمیز آ الیالی
 

----------------------------------- 

 بیر_نووروزجا

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

 .قوروموش بوالغام، بوالنمیش سویام
 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

 .یم، چالینمیش تویام اوخونموش نغمه
 

 نه گوجوم چاتدی کی سندن یاپیشام،

 .نه گوجوم چاتدی کی، سندن قاچام من
 نه اودوم اولدو کی یانام، آلیشام،

 . م اولدو کی، جاوانالشام مننه سئحری
 

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

 .یدی عؤمرون پاییز واختی، خزل چاغی
 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه

 .یدی لییینین گؤزل چاغی سنین گنج
 

 نه دئیه بیلدیم کی، توتماز سئودامیز،

 .بیلدیم کی، توتار بیزیمکی  نه دئیه
 او اولدوز،بیزیمدیر سمادا آخان 

 .او اوزاقدا ایتن قاتار بیزیمدی
 

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،
 .دایانیب دورموشدوم یول آیریجیندا

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

 .بیر اوزوم جاواندی، بیر اوزوم قوجا
 

 نه دئیه بیلدیم کی سئون چاغیمدی،
 .نه دئدیم سئویرم، منه دایاق اول

 لدیم کی، منه یاخین دور،نه دئیه بی

 .نه دئیه بیلدیم کی، مندن اوزاق اول
 

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،
 .ایدی  سی ایچیلمیش عؤمرون عشق باده

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

  .ایدی  منزیلیمین چوخو کئچیلمیش
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 سن منه، نه دئیه بیلدیم کی اورک
 .یلسننه دئیه بیلدیم کی، اورک دئی

 سن منه، نه دئیه بیلدیم کی گرک
 .نه دئیه بیلدیم کی، گرک دئییلسن

 

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،
 بو نئجه فصیلدی، نئجه واخت ایدی؟

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،
 بو نئجه طالعدی، نئجه بخت ایدی؟

 
 نه دئیه بیلدیم کی، پناهسیزام من،

 .دیر اه مندهنه دئیه بیلدیم کی پن

 نه دئیه بیلدیم کی گوناهسیزام من،
 .دیر نه دئیه بیلدیم کی گوناه منده

 
 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،

 اؤزوم اؤز حالیما گولمک ایستدیم

 سن ائله بیر واختدا راست گلدین منه،
 ....دن دونیایا گلمک ایستدیم تزه

  شعر_اوجاغیقایناق :#
@SheirOcagi 

----------------------------------------- 

 صیاد زیادپور
 

 یئر اوزونده قوتسال ساندیغیم آدام

 !پ آلتیندان یاسا گئدن دیریئرین ال

 غضب لی_غضب لی وورنوخور مودام

 ! بهانه آختاریر کوسه،گئدن دیر

 

 گؤرکمی بنزه ییر اینصافسیز شاها

 باخمیر روحو شاعیر، فیکری سیاحا

 اوءنونده یالواریب اوءلسم ده داها

 قالماز گوءزلریمی باسا ،گئدن دیر

 

 دئییلدیم هیجرانین دیزه چوءکه نی

 ئمزدی یاغلی تیکه نیاو منسیز ی

 نالم گرک توتا آال چکه نی

 آل قانین اووجونا قوسا، گئدن دیر

 

 او اوزدن بو اوزه چئوریلن قادین

 چکینیب بیر آن دا پوزمور عینادین

 چالیشیر سوچلوسان_دئیه صیادین

 !گوءزون ده یول الردان آسا ،گئدن دیر
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Yer üzündə qutsal sandığım adam 

Yerin lap altından yasa gedəndir ! 

Qəzəbli_qəzəbli vurnuxur mudam  

Bəhanə axtarır küsə ,gedəndir ! 

 

Görkəmi bənzəyir insafsız şaha 

Baxmır ruhu şair, fikri səyyaha 

Önündə Yalvarıb ölsəm də daha 

qalmaz gözlərimi basa, gedəndir 

 

Deyildim hicranın dizə çökəni 

O mənsiz yeməzdi yağlı tikəni 

Naləm gərək tuta ala çəkəni 

Al qanın ovcuna qusa, gedəndir 

 

O üzdən bu üzə çevrilən qadın 

Çəkinib bir an da pozmur inadın 

Çalışır suçlusan_ deyə səyyadın 

Gözün də yollardan asa, gedəndir ! 

 

Səyyad ziyadpur 

 زحمته قاتالشیب دوروب گلمیشدین

 گئجه نین بیرینده یوخوما منیم

 یْولالرین دامارین قیریب گلمیشدین

 کیشین دینج یئرینده یوخوما منیم

 

 کیش دئییلن آدلیم آدادیر آدا

 چئوره سین گمی له دْوالندیق سودا

 سئوینج آراجییدی گمی ده سو دا

 وئرینده یوخوما منیم-اۆرک آل

 

 دیر هئی اومو هئی کۆسۆ یازدی بْوش شئی

 یوخوما بیر جۆتلۆک اؤیکۆسۆ یازدی

 تانری یازیسیدی، الی چاتمازدی

 ار اْوغلو ارین ده یوخوما منیم

 
 یوخودا گؤرۆشدۆک بیز هاندان هانا

 ماجال تاپدیق هره اؤز پایین سونا

 کئشگه یاتا بیلم دئو یوخوسونا

 هر گیر ها گیرینده یوخوما منیم

 

 دیین ایمضالی کیتاب حؤرمتله وئر

 سئوگیمه پای اْولدو سایغیما جواب 

 گؤزل تاپینتیدی نفیس ده بیر چاپ

 سؤزۆن سؤز َورینده یوخوما منیم
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 بیردن اْویاندیم کی یئر ایچینده ی

 بۆرکۆیه اوغرامیش َور ایچینده یم

 تپه دن دیرناغا تر ایچینده یم

 جاالییب تَرین ده یوخوما منیم

 

 ور آز گلیشینینچْوخ یْوزومو اْول

 قادین گلیشینین قیز گلیشینین

 دئدیم یا رب اؤزۆن یْوز گلیشینین

 خئیرین ده شرین ده یوخوما منیم

 

Zəhmətə qatlaşıb durub gəlmişdin 

Gecənin birində yuxuma mənim 

Yolların damarın qırıb gəlmişdin 

Kişin dinc yerində yuxuma mənim 

 

Kiş deyilən adlım adadır ada 

Çevrəsin gəmilə dolandıq suda 

Sevinc aracıydı gəmi də su da 

Ürək al-verində yuxuma mənim 

 

Boş şeydir hey umu hey küsü yazdı 

Yuxuma bir cütlük öyküsü yazdı 

Tanrı yazısıydı əli çatmazdı 

Ər oğlu ərin də yuxuma mənim 

 

Yuxuda görüşük biz handan hana 

Macal tapdıq hərə öz payın suna 

Keşgə yata biləm dev yuxusuna 

Hər gir ha girində yuxuma mənim  

 

Hörmətlə verdiyin imzalı kitab 

Sevgimə pay oldu sayğıma cavab 

Gözəl tapıntıydı nəfis də bir çap 

Sözün söz vərində yuxuma mənim 

 

Birdən oyandım ki yer içindəyəm 

Bürküyə uğramış vər içindəyəm 

Təpədən dirnağa tər içindəyəm 

Calayıb tərin də yuxuma mənim  

 

Çox yozumu olur az gəlişinin 

Qadın gəlişinin qız gəlişinin 

Dedim ya rəb özün yoz gəlişinin 

Xeyrin də şərin də yuxuma mənin 
 


