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Azәrbaycan Solunun Ədәbi Dil ve Milli Ədәbiyyatın Yaranmasındakı
Rolu
Cәlil Yaqubzadә Fәrd
Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları
Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 24(2), s. 23-66
Azərbaycan solu söyləminin ən xarakteristik xüsusiyyəti mədəniyyət içərikli və
siyasətin mədəniyyət üzərinə qurulu olmasıdır. Bu durum, xüsusilə Azərbaycan
Demokrat Firqəsinin yenilgisindən sonrakı dönəmdə ve inqilabın başlarında ön
planda olmuş və hələ də keçərliliyini qorumaqdadır. Әslində Azərbaycanda
siyasətlə uzman olaraq uğraşan az olmuş və az saydakı siyasi fəal isə
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yenilgisindən sonra mərkəzçi partiyaların
nüfuzu altındakı hərəkətlərə cəzb olmuşlar. Ötə yandan Türkcənin yasaq olması
nədəni ilə Azərbaycanda dil və ədəbiyyat sahəsi siyasi fəalların marağını
çekmişdir. Ayrıca dil və ədəbiyyatın dövlətin çox da müdaxilə edə bilmədiyi tək
ictimai fəaliyyət sahəsi olması, gənclərin bu sahəyə çəkilməsində etkili
olmuşdur. Bütün bu nədənlər Azərbaycan solunun söyləm olaraq mədəni
mahiyyət daşımasını sağlamışdır.
Bu məqalədə, solçuların miras buraxdığı ədəbi-mədəni əsərlərin Azərbaycan
milli söyləminin yaranmasındakı rolu və ümumiyyətlə linquistik və ədəbi
çalışmaların millətləşmə prosesindəki əhəmmiyyəti incələnmişdir.
Açar Sözlər: Azərbaycan Solu, Dil və Әdəbiyyat, Mədəniyyət, Azərbaycan
Demokrat Firqəsi.
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The role of Azerbaijani lefties on the formation of literary language and
national literature
Jalil YAGHUBZADEH FARD
Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies,
Second period, Issue 2021: 24(2), pp. 23-66
The most outstanding feature of the Azerbaijani lefties discourse was its cultural
content and basing the politics on culture. This feature has been highlighted
during two era, after the defeat of Azerbaijani Democratic party and the
beginning of Islamic revolution of Iran, and has so far. In fact the number of
people who had professional political activity in Azerbaijan was a few and after
the defeat of Azerbaijani Democratic party, even these handful numbers had
been under the influence of centralist parties. On the other hand, the prohibition
of using Azerbaijani Turkish language has caused the political activists to take
the language and literature problem into their consideration. At the same time,
language and literature, which is the only area of activity that government can’t
meddle, has been effective in the tendency of the young to this problem. All the
reasons mentioned above have led the Azerbaijani lefties to get a cultural
identity form.
This article searches the role of the Literary and cultural heritage of lefty
process in the formation of Azerbaijan national discourse and generally the
importance of linguistic and literary activities in the progress of nationalization.
Keywords: Azerbaijan lefties, Azerbaijani Turkish language and literature,
culture, Azerbaijani Democratic party.
ÖZET
Azerbaycan Solunun Edebî Dil ve Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı
Celil YAKUPZADE
Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci
Dönem, Sayı 2012: 24(2), s. 23-66
Azerbaycan solu söyleminin ən karakteristik özelliği kültür içerikli ve siyasetin
kültür üzerine kurulu olmasıdır. Bu durum, özellikle Azerbaycan Demokrat
Fırkası’nın/Partisi’nin yenilgisinden sonraki dönemde ve devrimin başlarında ön
planda olmuş ve hala geçerliliğini korumaktadır. Aslında Azerbaycan’da
profesyonel olarak siyasetle uğraşanların sayısı çok az olmuş ve az sayıdaki
siyasi aktivist ise Azerbaycan Demokrat Fırkası’nın yenilgisindən sonra
merkeziyetçi partilerin nüfuzu altındaki hareketlere çekilmitir. Ötə yandan
Türkçenin yasak olması nedeni ile Azerbaycan’da dil ve edebiyat alanı siyasi
aktivistlerin dikkatini çekmiştir. Ayrıca dil ve edebiyatın devletin çok da
müdahale edemediği tek toplumsal faaliyət alanı olması, gençlerin bu alana
çekilmesinde etkili olmuştur. Bütün bu nedenler Azerbaycan solunun söylem
olarak kültürel nitelik taşımasını sağlamıştır.
Bu çalışmada, solcuların miras bıraktığı edebi ve kültürel eserlerin Azerbaycan
milli söyleminin oluşmasındaki rolü ve genellikle dilbilimsel ve edebi
çalışmaların milletleşme sürecindeki önemi incelənmiştir.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan Solu, Dil ve Edebiyat, Kültür, Azerbaycan
Demokrat Fırkası.

24

آذربایجان سولونون ادبی دیل و میلّی ادبیاتین اولوشومونا قاتقیسی  /جلیل یعقوبزاده

25

Azerbaycan Solunun Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı/Celil YAKUPZADE

چکیده
نقش چپِ آذربایجانی در شکلگیری زبان ادبی و ادبیات ملی
جلیل یعقوبزاده
وارلیق :فصلنامه پژوهشی زبان ،ادبیات ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،دوره دوم ،شماره (،1400: 24)2
صص23-66 .
برجستهترین ویژگی گفتم ان چپ آذربایجانی ،داشتن محتوای فرهنگی و پایهگذاری سیاست بر اساس
فرهنگ است .این وضعیت ،به ویژه در دوره پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان و در اوایل انقالب پر
رنگتر شده و همچنان ادامه دارد .در واقع در آذربایجان تعداد افرادی که به صورت حرفهای فعالیت سیاسی
د اشته باشند ،کم بوده و همین تعداد انگشتشمار نیز پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان ،تحت نفوذ
احزاب مرکزگرا قرار گرفته اند .از سوی دیگر ممنوعیت زبان ترکی سبب گردیده که مسئله زبان و ادبیات
مورد توجه فعالین سیاسی قرار گیرد .ضمن این که زبان و ادبیات به عنوان تنها زمینه فعالیتی که دولت
قادر به مداخله نمی باشد ،در گرایش جوانان به این مسئله موثر بوده است .تمامی این دالیل موجب شده
که گفتمان چپ آذربایجانی ماهیتی فرهنگی پیدا کند.
در این مقاله به بررسی نقش میراث ادبی و فرهنگی باقیمانده از جریان چپ در شکلگیری گفتمان ملی
آذربایجان و به طور کلی اهمیت فعایلتهای زبانشناختی و ادبی در فرایند ملتشوندگی پرداخته شده
است.
کلیدواژهها :چپ آذربایجانی ،زبان و ادبیات ترکی ،فرهنگ ،فرقه دموکرات آذربایجان.

گیریش
آذربایجان سولو سؤیلمینین ان کاراکتریسیتیک اؤزللیگی کولتور ایچریکلی و سیاستین کولتور اوزرینه
قورولو اولماسیدیر .بو دوروم ،اؤزللیکله آذربایجان دموکرات فیرقهسینین یئنیلگیسیندن سونراکی دؤنم و
انقالبین باشالریندا اؤنپالندا اولموش و هله ده گئچرلیلیگینی قوروماقدادیر .اصلینده ،آذربایجاندا
اوزمانجا سیاستله اوغراشانالرین ساییسی آز اولموش و چوخ آز ساییداکی سیاسی فعال ایسه آذربایجان
دموکرات فیرقهسینین یئنیلگیسیندن سونرا مرکزیتچی پارتیلرین نفوذو آلتینداکی حرکتلره جذب
اولموشالر .اؤته یاندان ،آذربایجاندا دیل و ادبیات ساحهسی ،تورکجهنین یاساق اولماسی نهدنی ایله،
سیاسی فعالالرین ما راغینی چکمیشدیر .بونونال بیرلیکده ،دیل و ادبیات دؤلتین چوخ دا مداخیله ائده
بیلمهدیگی تک توپلومسال فعالیت ساحهسی اولماسی ،گنجلرین بو ساحهیه چکیلمهسینده ائتکیلی
اولموشدور .بوتون بو نهدنلر آذربایجان سولونون سؤیلم اوالراق کولتورل (مدنی) ماهیت داشیماسینی
ساغالمیشدیر.
آذربایجان سولونون بو اؤزللیگی انقالبین ایلک دؤنملرینده اولوشان سربست اورتامدا اؤزگون بیر تشکیالت
ایچینه گیرمهمهلرینه سبب اولموشدور .اؤلکهده اتنیک کؤکنلی اولوشومالر ،عاید اولدوقالری خالقالرین
آزادلیغی اوچون سیاسی فعالیتلره گیریشیرکن ،آذربایجانلی سولچوالر کولتورل و ادبی چالیشماالرال
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مشغول اولموشالر .بو دوروم آذربایجان سولونون -1983دن سونرا باشالیان باسقیچی اورتامی داها آز
ایتکیلر وئره رک آتالتماسینا یول آچماقال بیرلیکده ،اورتایا قویوالن چالیشماالر-1990 ،جی ایللرین
باشالریندا سوویتلر بیرلیگینین چؤکوشوندن سونرا اورتایا چیخان میلّی حرکاتا قاتیالن گنجلر اوچون
اؤنملی بیر میراث بوراخمیشدیر .یئنی قوشاق (نسیل) آذربایجان میلّی فعالالری اصلینده سؤیلملرینی بو
قروپون چالیشماالری اوزرینه گلیشدیرمیشدیر.
الینیزدهکی چالشما بو میراثی دگرلندیرمکدهدیر .سؤز قونوسو چالیشماالرین آذربایجان میلّی سؤیلمی
نین اولوشماسینا قاتقیسی و سولچو آیدین و فعالالرین بو سورجدهکی (پروسسده) رولو اینجهلنمکدهدیر.
آنجاق ،چالیشمامیزا تئوریک زمین حاضیرالماسی باخیمیندان لینقوئیستیک و ادبی چالیشماالرین
میلّتلشمه سورهجیندهکی رولونا اشاره ائدیلمهسینین یئرینده اوالجاغی دوشونولهرک بو ساحهدهکی
تئوریک گؤروشلر ده اینجلهمهیه آلیناجاقدیر.
سون اوالراق بونو دا خاطیرالتمالییام کی ،بو مقاله تورکیه تورکجهسینده یازیلدیغی اوچون تاریخلر
میالدی اوالراق وئریلمیشدیر .عرب الیفباسینا کوچورورکن استناد ائتدیگیم بعضی قایناقالرا اوالشما
امکانیم اولمادیغیندان و یا خاریجی قایناقالر اولدوغوندان دوالیی دا بعضی تاریخلر میالدی اوالراق
گئچمکدهدیر .آیریجا ،مقالهده بعضی یازار و آراشدیرماجیالرا نقالً گتیریلن متنلره یئنیدن اوالشما
امکانیم اولمادیغیندان تورکیه تورکجهسینده نقل ائتدیگیم شکلی ایله گتیرمهیی اویغون گؤردوم.
حؤرمتلی اوخوجوالرین ،بو کیمی نقصانالردان دوالیی منی باغیشالییب گؤرمزدن گلمهلرینی اومید
ائدیرم .رفرانس وئردیگیم قایناقالری اوخوجوالر اوالشدیغی قدر ایله مقاله متنی ایله قارشیالشدیرابیلرلر.
الف) کولتورل چالیشماالرین میلّتلشمهدهکی رولو
میلّ تلشمه ایله تاریخ یازیمی و اتنولینگوستیک چالیشماالر آراسینداکی ایلیشکیلر مباحیثهلی قونوالردان
بیریدیر .ازلچی یاناشما طرفدارالری ،اؤزللیکله آلمان مکتبینه باغلی ناتورالیستلر میلّتلرین دوغاسینین
(طبیعتینین) دیل واسیطهسیله قوشاقدان قوشاغا داشیندیغینی و بو باخیمدان میلّتلشمه سورهجینده
دیل و دیلله یاناشی ادبیات و نشریاتین اؤنملی پایی اولدوغونو ادعا ائتمیشلر .جان قاتفرید هئردئر-ه
( )Johnn Gottfried Herderگؤره ،میلتلر فردلرین بیر میلت ایچینده بوتون اوالراق بیرلشمهسینی
ساغالیاجاق اؤزگون بیر دیلله دوغارالر .هئردئر لیبرالیست دوشونورلرین عکسینه ،دیلی میلتلرین جمعی
تجروبه ،دویغو ،اوزونتو (کدر) ،قیزقینلیق وسئوینجلرینین یانسیماسی اوالراق گؤرمکده و کیمیلیکلرین
و میلتلرین اوریژیناللیغینین آنجاق دیل و داها دوغروسو میلّی دیلله یازیلمیش ادبیات و نشریات
واسیطهسیله قوشاقدان قوشاغا داشینماقدا اولدوغونا اینانمیشدیر.
سؤز قونوسو یاناشما دیلین فونکسیونونو یالنیز دوشونجه ،اینانج و دویغوالرین بایفادهسی دئییل،
توپلومسال داورانیشالر آراسیندا ایش -گودوم (کووردیناسیون-هماهنگی) ساغالما اولدوغو اوزرینده
دورماقدادیر .اورتاق دیل انسانالرین باشقاالرینین گؤزلنتیلرینی آنالماالرینا و داورانیشالرینی توپلوم
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نورمالرینا اویغونالشدیرماالرینا سبب اولماقدادیر .باشقا بیر سؤزله ،دیل کیملیکلرین پکیشمهسینه
(مؤحکملنمهسینه) یاردیمجی اولماقدادیر (مرتضویان.)39 :1383 ،
مودرنیست یاناشما میلتلری چاغداش فنومن اوالراق تانیمالرکن ،تاریخ و دیلین بو سورجده فونکسیونونو
سئچکینلرین (ائلیتلرین) بیلینجلی اوالراق گلیشدیردیکلری میلتلشمه سورهجی چرچیوهسینده
دگرلندیرمکدهدیر .بو یاناشمایا گؤره ،میلّیتچیلیک وار اوالن بیر میلّی قورولوشون نتیجهسی دئییل ،تام
عکسینه میلّتی یارادان میلّیتچی دوشونجهدیر .باشقا بیر سؤزله ،میلیتچیلیک بیر میلتی یاراتما قراری
نین محصولودور (کوهن .)15 :1961 ،مدرنیست یاناشمایا گؤره ،انسانالرین یاشادیقالری توپراغا باغلیلیق
دویماالری ،توپلومسال شرایطین یاراتدیغی طبیعی بیر تمایولدور .میلیتچیلیک توپراق ،دیل و اورتاق
کؤکن کیمی عونصورلری ایچینه آلماسینا باخمایاراق ،نه طبیعی ،نه ده سوره-گلن قایداالرین محصولو
اوالن بیر فنومندیر ،تاریخین بلیرلی بیر مرحلهسینده گلیشن توپلومسال و انتللکتوئل عامیللرین بیر
نتیجهسیدیر (کوهن.)5-6 :1961 ،
هابزباوم ( )Hobsbawmمیلتلری و میلیتچیلیگی بیر توپلومسال مهندیسلیک محصولو اوالراق گؤرور.
هابزباوما گؤره ،بو سورهجده اوزرینده دورولماسی گرهکن ان اؤنملی فنومن ابداع ائدیلمیش گلهنکلردیر.
ابداع ائدیلمیش گلهنکدن ،تؤرهنسل (آئینی) یا دا سیمبولیک ماهیت داشییان و آچیقجا یا دا دوالیلی
اوالراق قبول ائدیلمیش قایدالالری اوالن بیر سیرا آلیشقانلیق و اویغوالماالر قصد ائدیلمکدهدیر .بو
اویغوالماالر داواملی تکرارالندیقالریندا بلیرلی دگرلرین و داورانیش نورمالرینین ایچسللشمهسینه سبب
اوالر ،بئلهلیکله ده اوتوماتیک اوالراق گئچمیشله بوگون آراسیندا بیر کؤرپو اولوشدورور ،داواملیلیق
دویغوسو یارادیر (هابزباوم و رئنگر .)1 :1983 ،هابزباوما گؤره ،میلّی بیلینج ابداع ائدیلمیش گلهنکلرین
ان اوبژکتیو و ان یایغین اؤرنگیدیر .چونکو ،میلیتچیلیگین اؤنه سوردویو و ایناندیغی هر زامان بئله گله
نکلره دایانماقدادیر .میلت و میلیتچیلیکله ایلگیلی بیرچوخ فنومن توپلومسال مهندیسلیک محصولودور.
بعضی کسیملرین ،اؤزللیکله ده سئچکینلرین ،چیخارالری دوغرولتوسوندا بیلینجلی اوالراق
بیچیملندیردیکلری ،آنجاق تاریخی آچیدان هئچ ده یئنی اولمایان فنومنلردیر .چاغداش میلّتین
عونصورلری نین بؤیوک چوخونلوغو بو چئشید سناریوالر ،یاخین دؤنمه عاید سمبولالر و شرایطه اویغون
سؤیلملردن اولوشماقدادیر (هابزباوم و رئنگر.)14 :1983 ،
میلتلشمه سورهجینده کولتورل واحیدین اولوشومو و بو سورهجده آیدینالرین قاتقیسینا دقت چکن باشقا
اؤنملی تئوری ارنست گلنره ( )Ernest Gellnerعایددیر .ارنست گلنر صنعتی توپلوم ایله باغالنتیلی
اوالراق میلیتچیلیگی تحلیل ائدرکن ،استانداردالشمیش یوکسک کولتورون یوکسلیشینی وورغوالر.
آیدیندیر کی ،بو استانداردالشمیش یوکسک کولتور بیر میلّتین یاشامینی سوردورمهسی و دؤنوشدوروجو
اوالبیلمهسینین شرایطینی یارادان تمل نهدنلردن بیریدیر .اکینچی توپلوم /چاغداش توپلوم ایکیلیگی
اوزرینه قورولو اوالن گلنرین میلّیتچیلیک تئوریسی ،سوسیولوژیک بیر یاخالشیم سونماقدادیر .گلنر
توپلومون بسیطدن مرکّبه ،استاتیک توپلومسال رولالردان ایشلهوسل (فونکسیونل) تامامالییجیلیق
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معناسیندا دینامیک توپلومسال رولالرا دوغرو تکامول ائتدیگینی فرض ائتمکدهدیر (گلنر.)142 :1974 ،
بو باغالمدا میلّیتچیلیک اکینچی توپلومدان صنعتی توپلوما گئچیشده گرکلی بیر عونصور اوالراق
گؤرولمکده ،چاغداشلیق دا صنایع ،یایغین تحصیل و یوکسک استانداردلی کولتورله بلیرلنمکدهدیر.
ارنست گلنره گؤره ،صنعتیلشمه سورهجی توپلومسال و جوغرافی حرکتلیلیگین یارانماسینا،
ائشیتسیزلیکلرین بلیرگینلشمهسینه ،یئرلی کولتورلرین میلّی کولتور ایچینده حلّ اولونماسینا نهدن
اولدو (گلنر .)140 :1992 ،صنعتی توپلومون اؤزونو یئنیدن اورهتمهسی آنجاق ایشچی صینفینین
آسانجا حرکت ائدهبیلمهسینه باغلیدیر .چالیشانالرین ایستهدیکلری یئرده چالیشما حاقالرینا صاحیب
اولماالری ایسه ،آنجاق بلیرلی بیر تمل تحصیل آلماالری ایله مومکون اوالبیلر .سیاسی واحیدلر ،بو تمل
تحصیلی ،مرکزی و ائتکین بیر بیچیمده وئرهبیلهجک شکیلده اورقانیزه اولورالر .بئلهلیکله چاغداش
توپلومون میلّت -دؤلتی ،قانونی خشونت و اقتدار انحصارینا صاحیب اولمانین اؤتهسینده ،عینی زاماندا
قانونی تحصیل انحصارینا صاحیب بیر گوج اوالراق اورتایا چیخماقدادیر (گلنر.)56 :1992 ،
بندیکت اندرسون ( )Bendict Andersonمیلّتلرین ساختا بیر قورولوش اولماماقال بیرلیکده ،هر کسین
بیر بیرینی تانیدیغی عایله و قبیله کیمی بیر قورولوش دا اولمادیغی دوشونجهسیندهدیر .اونا گؤره ،میلّت
خیال ائدیلمیش سیاسی بیر توپلومدور (اندرسون ،)6 :1991 ،چونکو میلتین ان کیچیک عضولری بئله
باشقا عضولری تانیمایاجاق ،اونالرال قارشیالشمایاجاق ،حتی اونالردان سؤز ائدیلدیگینی بئله
دویمایاجاقدیر ،آما یئنه ده هر بیرینین ذهنینده بیرلیکدهلیکلرینین خیالی یاشامایا داوام ائدهجکدیر.
او ،بو خیال ائدیلمیش توپلومون اولوشومونو مودرن چاغین زامان آنالییشیندا یاشانان دگیشیمه
باغالماقدادیر .آندرسونا گؤره ،اورتاچاغ زامان آنالییشی اوالیالرین ائش زامانلی (همزمان) اوالراق
یاشانماقدا اولدوغونو ،گئچمیش ،بوگون و گلهجگین اولمادیغینی فرض ائتمکدهایدی .هر شئی ایالهی
گوج طرفیندن اؤنجهدن بلیرلنمیشدیر .گلهجک گئچمیشده سؤیلهننلرین گرچکلشمهسیدیر و بو
ایکیسی آراسیندا نه دنسل (علّی) یا دا زامانال ایلگیلی بیر مناسیبت یوخدور .اندرسونا گؤره ،بونون یئرینی
هوموژن ایچی -بوش زامان ( )Omogeneous Empty Timeدوشونجهسی آلدی .بو تئرمین ساعات و
تقویمله اؤلچولهبیلن گئچمیش -بوگون -گلهجک آیریمینین اولدوغو زامان آنالییشینی ایفاده ائدیر .بو
آنالییشا گؤره ،تاریخ ایچینده سفر ائدن گئچمیشدن گلهرک گلهجگه اوزانان بیر توپلومو خیال ائتمک
مومکوندور .اندرسون ،زامان آنالییشینداکی بو دؤنوشوم ون اؤنمینی آنالتابیلمک اوچون ان پوپولر ایکی
خیال ائتمه یا دا سناریوالما بیچیمی اوالراق رومان و قزئتهنی اینجهلهمیشدیر.
اندرسون مودرن چاغدا کیتاب و قزئتهلرین گئنیش مقیاسدا نشر ائدیلمهسینین میلتلشمهده اؤنمینی،
کیتاب و قزئتهلرین سؤز ائتدیگیمیز هوموژن ایچی-بوش زامان آنالییشینین اولوشوموندا رولونو و بونون
عضولری نین بیر بیرینی هئچ تانیمادیغی میلته بیر بوتونلوک قازاندیردیغینی ایفاده ائدیر .اندرسونا گؤره،
هر سحر قزئته اوخودوغوموزدا محتشم بیر سس وئرمهده میلتین وار اولوشونو اونایالماقدا و قبول ائتمکده
ییک.
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بو قونودا اشاره ائدیلمهسی گرهکن دیگر بیر تئوریسین ،چک کؤکنلی میراسالو هروش( Miroslav

)Hrochدور .چالیشماالرینی میلتلشمه سورهجینی داها گئنیش بیر توپلومسال و کولتورل دگیشیمین
بیر پارچاسی اوالراق تانیمالماق اوزرینه یوغونالشدیران هروش ،میلیتچیلرین چالیشماالری ایله میلی
کولتورون گلیشدیریلمهسی چاباالرینین آلتینی چیزمیشدیر .اونون تئوریسینده میلّت چاغیمیزین
وئریلی بیر کاتئقوریسیدیر و خاص توپلومسال دگیشیملرین نتیجهسی اوالراق اورتایا چیخار .بو
دگیشیملرین دوغاسینی (طبیعتینی) اقتصادی گلیشمه بلیرلرکن ،بیچیمینی هر بیر اؤلکهنین
توپلومسال ،کولتورل و سیاسی مناسیبتلری بلیرلهمکدهدیر (هروش .)6 :1985 ،هروش ،بوتون بو
مناسیبتلر یانیندا خالقین میلیتچی آیدینالرین اثرلرینی اوخویاراق میلّی بیلینجه صاحیبلنمهسینه و
اونایالماسینا دا اؤزل بیر اؤنم وئرمکدهدیر .هروشه گؤره« ،میلتلشمه سورهجینین باشالنغیجی ،حاکیم
اولمایان اتنیک قروپ ایچینده کی سئچکینلرین اؤز اتنیک کیملیکلرینی مباحثه ائتمهیه و اونو پوتانسیل
بیر گلهجکدهکی میلت اوالراق تصور ائتمهیه باشالدیقالری آنا قدر گئری آپاریالبیلر .بو قروپالر ،ار یا گئج
گلهجکدهکی میلتین هله بعضی نقصانالری اولدوغونو گؤرموشلر و سویداشالرینی بیلینجلی اوالراق بیر
میلته عاید اولمانین اؤنمی قونوسوندا اقناع ائتمهیه چالیشاراق ،بو نقصانالرین اوستهسیندن گلمهیه
چالیشیرالر» (هروش.)45 :1375 ،
هروش میلتلشمه سورهجینده میلی اویانیشی اوچ مرحلهلی اوالراق آچیقالماقدادیر .بو صینیفلهمهده
«الف» مرحلهسی میلی کولتورله ایلگیلی علمی آراشدیرماالرین گلیشمهسی و آرتماسی ایله باشالر.
آیدینالر گلهجکده بیر میلت اولماغا آدای اوالراق آلغیالدیقالری حاکیم اولمایان اتنیک قروپون
لینقوئیستیک ،کولتورل ،توپلومسال و تاریخی اؤزللیکلری اوزرینده چالیشیرالر .هروشون مودلینده
«الف» مرحلهسینی یورد سئورلیک آجیتاسیونو (تبلیغاتی) یولویال میلّی بیلینجی اویاندیرماق صورتی ایله
اتنیک ق روپون مومکون مرتبه گئنیش بیر کسیمینی گلهجکدهکی بیر میلت پروژهسینه قازاندیرماق
اوچون بیر سیرا یئنی فعالیتلرین یوروتولدویو «ب» مرحلهسی ایزلر .میلیتچی آیدینالر گلهجکدهکی
میلتی انشاء ائتمه چاباسیندا ایلک باشالردا چوخ دا باشاری الده ائدهبیلمزلرسه ده ،زامان گئتدیکجه
کوتلهلرین ایلگیسینی چکرلر.
هروش سون اوالراق «ج» مرحلهسینی اؤنگؤرمکدهدیر .بو مرحلهده کوتلهوی میلیتچی حرکت اولوشوب
قورومالشماقدادیر (هروش .)46 :1375 ،خالصه اوالراق ،مودرنیست یاناشما ،لینقوئیستیک و مدنی
چالیشماالری ،میلیتچی سیاسی حرکاتین اوداق نقطهسینی اولوشدوران اتنیک عنصور ایچینده ایچ
دایانیشما ساغالما باغالمیندا اله آلماقدادیر .حرکاتین ایلک مرحلهسینده گلیشدیریلن لینقوئیستیک و
کولتورل چالیشماالر ،سونراکی مرحلهلرده آیدینالر طرفیندن ایرهلی سورولن سؤیلم ایچینده ایدئولوژیک
اوسلوبال بیر سیاسی پروژهنین اولوشدورولماسیندا استفاده ائدیلمکدهدیر.
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ب) آذربایجانلی سولچو آیدینالرین ادبی دیل و میلّی ادبیات تانیمالما چاباالری
 -1آذربایجان دموکرات فیرقهسی دؤنمی
آذربایجاندا تورکجه اگیتیم قونوسوندا ایلک چالیشما مال اسد تبریزینین «دفتر ادبیه» آدلی کیتابینین
(هـ.ق-1893 )1310 .ده و میرزا حسن رشدیهنین «وطن دیلی» آدلی کیتابینین (هـ.ق)1312 .
-1894ده یاییمالنماسی ایله باشالسا دا (مصطفییف ،)43 :2000 ،بو قونودا ان اؤنملی چالیشما -1325
 1324ایللرینده آذربایجان دموکرات فیرقهسی دؤنمینده اولموشدور .اصلینده دیل ،آذربایجان دموکرات
فیرقهسی نین میلی سؤیلمینده اؤنملی بیر یئره صاحیبدی .دیلین میلی سؤیلمده بو قدر اؤنم قازانماسی،
آذربایجان خالقی نین تانیمالنماسیندا اوینادیغی روال ایلیشکین اولموشدور .بورادا دیل ،آذربایجان خالقی -
نین باشلیجا عنصور اوالراق تانیمالنمیشدیر .آذربایجان دموکرات فیرقهسینین اؤنده گلنلری طرفیندن
آذربایجانین فرقلی دیله صاحیب اولماسی اونو فارسالردان فرقلی بیر میلت اوالراق ایالت مجلیسی
قورما ،مکتب ،یارغی و دؤلت قورومالریندا آنا دیللرینی استفاده ائتمه حاقّینا صاحیب قیلماقدادیر .اونالرا
گؤره ،دیل فرقلیلیگی میلت تانیمینین ان اؤنملی و اوبژکتیو عنصورو اوالراق آذربایجانین ،لنینین اؤن
گؤردویو میلی مختاریت حاقینا صاحیب اولماسی اوچون یئترلیدیر (یودفات.)57-58 :1984 ،
آذربایجان دموکرات فیرقهسی بو آییرد ائدیجی عنصورو اؤنپالنا چیخارداراق سؤیلمینین مشروعیت
قایناغی اوالراق دگرلندیرمیشدیر .آذربایجان دموکرات فیرقهسی لیدری پیشهوری ،تورکجهنین
آذربایجانین رسمی دیلی اعالن ائدیلمه سی قونوسونون مباحثه و گؤروشمه قونوسو اولمایاجاغینی
وورغوالیاراق تورکجهنی مختار حکومتین رسمی دیلی اعالن ائتمیشدیر 12 .شهریور  1324تاریخلی
آذربایجان دموکرات فیرقهسی قورولوش بیانیهسینده تشکیالتین آماجالری آراسیندا ایلک صینیفدن
اوچونجو صینیفه قدر تحصیلین تورک دیلینده و اوچونجو صینیفدن سونرا تحصیلین فارسجا و تورکجه
اولماق اوزره ایکی دیلده آپاریلماسی و ایالت و والیت انجمنلرینین بیر آن اؤنجه بونون یاشاما
گئچیریلمهسی اوچون سئچگی یولویال قورولماسی اؤنگؤرولموشدور (شهریورین اون ایکیسی:1325 ،
.)5
 29آبان -1324ده گئچیریلن بؤیوک آذربایجان خالق کونقرهسی بوتون دؤلت مکتبلرینده تحصیلین
اجباری اوالراق آذربایجان (تورک) دیلینده اولماسینی هئیتِ ملییه (ناظیرلر هیئتینه) تؤصیه ائتمیش و
بو میلی وظیفهنین یاشاما گئچیریلمهسینه مانع اوالنالری خالق دوشمنی اعالن ائتمیشدیر (شهریورین
اون ایکیسی .)23 :1325 ،قونو ایله ایلگیلی اوالراق آذربایجان دموکرات فیرقهسی حکومتی پروقرامیندا
آشاغیداکی مادهلره یئر وئرمیشدیر:
«مدنیت و تحصیل ساحهسینده دؤلتیمیز ایکی اؤنملی مسئله ایله قارشی قارشییادیر .بیرینجی مسئله
میلّی دیلیمیزین مکتبلرده رسمی اوالراق تعلیمی و دیگری ایسه اوخور -یازارسیزلیقال مجادله ائدهرک
اوجرتسیز و اجباری تحصیل ساغالماق .بونونال بیرلیکده ،میلّی حکومتیمیز یوکسک تحصیله اهمیت
وئرمکده و میلّی دارالفنونوموزون تملینی آتماغا چالیشماقدادیر» (شهریورین اون ایکیسی.)37 :1325 ،
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 16دی  1324تاریخلی آذربایجان ناظیرلر هیئتی میلّی حکومتین دیله ایلیشکین اؤنجهکی قرارالر
دوغرولتوسوندا آشاغیداکی قرارالری آلمیشدیر:
 میلّی حکومت آذربایجان (تورک) دیلینی دؤلتین رسمی دیلی اوالراق قبول ائتمکدهدیر .دؤلتین بوتونقرارالری و اعالنالری ،اوردو تعلیماتالری و قانون الیحهلری کسینلیکله آذربایجان (تورک) دیلینده
اولمالیدیر.
 بوتون دؤلت قوروم و قورولوشالری یازیشماالرینی آذربایجان (تورک) دیلینده آپارماق مجبوریتینده-دیرلر .بو دیلده یازیلمایان سندلر رسمی سند ساییلماز.
 قضاوت ایشلملری آذربایجان (تورک) دیلینده اولمالیدیر .بو دیلی بیلمهیهنلر اوچون چئویرمنساغالناجاقدیر.
 بوتون قورولوش ،قوروم و تجاری مرکزلرین تابلوالری کسینلیکله آذربایجان (تورک) دیلینده اولمالی -دیر.
 آذربایجاندا یاشایان بوتون میلّی آزینلیقالر ایشلملرینی آنا دیللری ایله آپارماالری حاقّینا صاحیبدیرلر.آنجاق رسمی یازیشما و اعالنالر دؤلتین رسمی دیلینده اولمالیدیر.
 آذربایجاندا یاشایان آزینلیقالرین اؤزل مکتبلرینده ،آذربایجان (تورک) دیلینین اؤز آنا دیللری ایلهبیرلیکده اوخودولماسی اجباریدیر (گؤکداغ و هیئت.)59 :2003 ،
اصلینده ،آذربایجان میلّی حکومتی سؤز قونوسو قرارال تورکجه تحصیلی یایغینالشدیرماقال قالماییب،
دؤلتین رسمی دیلی اعالن ائتمه سی و بوتون اداری یازیشماالرین بو دیلده آپاریلماسی مجبوریتینی
گتیرمهسی ایله آذربایجان (تورک) دیلینین سیاسی استاتوسونو دا یوکسلدهرک دیلی ارتباط واسیطهسی
اولماقدان چیخارمیش و کیملیگین بیانی واسیطهسینه دؤنوشدورموشدور (اتابکی .)116 :1376 ،آیریجا،
تورک دیلینده مطبوعاتین یایغ ینالشماسی ،تبریز رادیوسونون قورولماسی و تبریز اونیورسیتهسی
«آذربایجان دیل و ادبیاتی» بؤلومونون قورولماسی دیلین ایشلکلیک ساحهسینی گئنیشلهدهرک ادبی
دیلین و یوکسک بیر کولتورون اولوشماسیندا اؤنملی قاتقیسی اولموشدور .یوکسک کولتورون اولوشومو و
تحصیل واسیطهسیله یایغینالشدیریلماسی آذربایجاندا ادبی دیلین اولوشومو و سوویت آذربایجان ایله
یاخین کولتورل مناسیبتلر واحید ادبی دی لین اولوشومونا زمین اولوشدورموشدور .میلّی حکومتین آنجاق
بیر ایل سوردویونو گؤز اؤنونه آلدیغیمیزدا بو ادعا بیر آز آبارتیلی گلسه ده ،گلهجک قوشاق آذربایجان
آیدینالرینین بو گلهنگه اویاراق سوویت آذربایجان ادبی آخیمالرینی ایزلهمهسی و ایکی آذربایجان ادبی
آخیمالری آراسیندا پارالللیکلرین آرتماسی گؤز اؤنونه آلیندیغیندا ،میلّی حکومتین بیر ایل ایچینده
فعالیتلرینین بلیرلهییجی اولدوغو گؤرولمکدیر.
میلّی حکومت دؤنمینده خالقین یوزده -89و اوخور-یازار دئییلدی .بو اوران کندلرده یوزده -99ا قدر
چیخیردی .میلّی حکومت ایش باشینا گئچر -گئچمز اوخور -یازارالشدیرما سفربرلیگی باشالتمیش و بو
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قونودا گئنیش پروقرامی حیاتا گئچیرمهیه چالیشمیشدیر .سؤز قونوسو دؤنمده میلّی حکومت بودجهنین
یوزده -40نی تحصیله آییرمیشدیر .شهر و کند انجمنلری یاردیمی ایله  3800اوخور -یازارالشدیرما
کورسو آچیلمیش و  -2000دن چوخ ایلک و اورتا مکتب خیدمته گیرمیشدیر .تبریز و اطرافیندا -179و
ایلک مکتب و -59و اورتا مکتب اولماق اوزره توپالم  238مکتب آچیلمیشدیر .بو مکتبلرده -5901ی
قیز اولماق اوزره  132627اؤیرنجی تحصیل آلماقدایدی .آیریجا 46 ،کورس دا بو شهرده خیدمته
آچیلمیشدیر .بو کورسالردا  1474شخص اوخور  -یازار اولموشدور .اوخور -یازار اورانی دوشوک اوالن
زنجاندا ایسه اوخور-یازارالشانالرین ساییسی  3686اولموشدور ( 21آذر نهضتی.)76-78 :1979 ،
بو دؤنمده دؤلت دستگ ی آلتیندا آذربایجان شاعیر و یازارالری اوچون الوئریشلی شرایط یارادیلمیشدیر.
آدلیم شاعیر اوالن آذربایجان مدنیت و معاریف ناظیری بیریانین دستگی و ایلگیسی آلتیندا «آذربایجان
شاعیر و ادیبلر جمعیتی» و «آذربایجان شاعیرلر مجلیسی» اولوشدورولموشدور .سهند ،حبیب ساهر،
حکومه بلوری ،یحیی شیدا ،مدینه گولگون ،باالش آذر اوغلو و علی توده کیمی بیر چوخ شاعیر ایلک
شعرلرینی بو مجلیسده اوخوموشالر .مجلیسده اوخونان شعرلر بیر آنتولوژیده توپالناراق یاییمالنمیشدیر.
میلی حکومتین چؤکوشوندن سونرا سوویت آذربایجانا کؤچن شاعیرلر مجلیسینین بیر چوخ عضوو،
سوویت آذربایجانیندا «حسرت ادبیاتی»نین یئنی بیر مرحلهسینین اولوشوموندا و «جنوب مسئله
سی»نین گوندمده توتولماسیندا اؤنملی قاتقیالری اولموشدور (یعقوب199-207 :1984 ،؛ آقپینار،
 .)175-197 :1994سؤز قونوسو شاعیرلر و یازارالرین چاباالری نتیجهسینده ایکی آذربایجان ادبیاتیندا
دیل ،مکتب ،اوسلوب و موتیو اوالراق پارالللیکلر اورتایا چیخمیشدیر .کؤکنینی اسکی ماد دیلینه
دایاندیراراق اؤزگون بیر دیل اوالراق تانیمالما و دیگر تورکجه شیوهلریندن ایزوله ائدهرک اؤزگون کلمه
یاراتماق و استیفاده ائتمک تمایولو گوجلنمیش و تورکیه تورکجهسی تأثیری آلتیندا قاالن بعضی آیدین
و یازارالر تنقید ائدیلمیشدیر .یایغینالشدیریلماسی ایستهنن ادبی دیلین تیپیک اؤرنگی آلتینجی صینیفه
قدر حاضیرالنان «آنادیلی» کیتابیدیر .سؤز قونوسو کیتابالرین دیلی هر کسین آنالیابیلهجگی بسیط و
خالقین دانیشما دیلی تمل آلینمیش بیر دیلدی (هیئت.)264 :1380 ،
بو دؤنمد ه ،مکتب اوالراق سوسیالیست رئالیزم آذربایجان شاعیر و یازارالری آراسیندا یایغینالشمیشدیر.
اسلوب اوالراق دا تورک لهنگینه صادیق قالیناراق روایته دایالی اسلوب آغیر باسمیشدیر .بو قونودا
اؤزللیکله پوپولیست یاخالشیم ،فولکلورو اؤنپالنا چیخاراراق تورک توپلولوقالریندا یایغین اوالراق گؤرونن
روایته دایالی اسلوب (اؤرنگی ن عاشیق صنعتینده اولدوغو کیمی) ایلگی گؤرموشدور .موتیو اوالراق دا آراز،
سهند و ساواالن و بونا بنزر طبیعی موتیولر و بابک ،کوراوغلو و قاچاق نبی کیمی تاریخی موتیولر اؤنپالنا
چیخاریلمیش (بو قونودا باخینیز :علیزاده پروین33-40 :1369 ،؛ آقپینار )175-197 :1994 ،و هر
ایکی آذربایجاندا دا یایغ ین بیر بیچیمده استیفاده ائدیلمیشدیر .دؤنمین جانلی تانیقالریندان بیریسی
اوالن محمدعلی فرزانه بو قونودا یازیر:
«گؤزله گؤرونور دگیشیملردن بیری وزن و قالیبدا یارانان دگیشیمدی .اسکی بیر گلهنگه گؤره
آذربایجان کالسیک شعری اؤتهدن بری ،حتی معجز و صابیره دک عروض قالیبالریندان

آذربایجان سولونون ادبی دیل و میلّی ادبیاتین اولوشومونا قاتقیسی  /جلیل یعقوبزاده
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فایداالنمیشدیر .آذربایجان تورکجهسینه داها اویغون اوالن وزن عمومیتله خالق شعری و
فولکلوردا گؤرونمکدهایدی .بو دؤنمده گئدهرک هجا وزنی عروضون یئرینی آلماغا باشالدی.
تبریزین بیرچوخ گنج شاعیری هجا قالیبالرینی ترجیح ائتمهیه باشالدی.
 1324-1325ایللری ،نیسبی سربستلیگین اولماسی و میلّی ،سیاسی و توپلومسال مجادلهنین
زیروهیه قالخماسی نهدنی ایله آذربایجان مجادله شعرینده دویغو یوکلو انقالبچی رومانتیزمین
اورتایا چیخدیغی دؤنم ساییلماقدادیر .سؤز قونوسو ایللرده سیاسی مجادلهنین توپلومون درین
طبقهلرینه دک سیزماسی ایله یاناشی مجادله شعری بیر یاندان سؤمورگهچیلیگین جسارتیندن
و اتنیک آشاغیالنماالردان قورتولماق ،اؤته یاندان دا گئریجی و دسپوتیزمدن قورتولماق
دوشونجهلری ایچرمکدهیدی .بو دؤنمده انقالبچی حرکاتین زیروهیه قالخماسی بیر یاندان دوننه
دک طنز یازان علی فیطرت ،سیدمهدی اعتماد ،محمد بیریا ،حسین صحاف ،میرمهدی
چاووشی ،هالل ناصری ،محزون و ابراهیم ذاکرینی خالقچی وطنسئور و توپلومسال ایچریکلی
شعر یازماغا سوق وئردی ،اؤته یاندان استیبداد حاکمیتی آلتیندا ایللرجه فارسجا شعر یازان
حبیب ساهر کیمی شاعیرلرین آنا دیللرینده شعر یازماسی اوچون الوئریشلی اورتام
حاضیرالندی .آیریجا ،بو دؤنمین قزئتهلرینده شعرلرینی یاییمالیان آذراوغلو ،علی توده ،مدینه
گولگون ،بولود قاراچورلو (سهند) و یحیی شیدا کیمی استعدادلی اونالرجا گنج شاعیرین
یئتیشمهسینه زمین اولوشدو .بونالردان بعضیلری ایسه سونراالری دا مبارزه شعرین آغیر یوکونو
چیگینلرینده داشیماقدایدیالر» (فرزانه.)42 :1364 ،

آذربایجان تورکجهسی ادبی دیلی ،سوویت آذربایجاندا اولوشان دیل آنالییشینین یوغون تأثیری آلتیندا
اولموش و سون زامانالرا قدر ایران آذربایجانی ادبیاتچیالری آذربایجان جمهوریتی ادبی آخیمالرینین
ایزله ییجیلری اولموشالر .اصلینده ،ادبی دیلین اولوشوموندا قیزیل اوردو ایله بیرلیکده ایران آذربایجانینا
گلن و تبریزده وطن یولو ،یئنی شرق و شفق کیمی قزئتهلرینی یاییمالیان سوویت آذربایجان کؤکنلی
آیدین و یازارالرین اؤنملی قاتقیالری اولموشدور .بونالرین باشیندا ،سراب شهرینده آنادان اولوب و
قافقازیایا کؤچهرک سوویت وطنداشلیغینا گئچن میرزه ابراهیموف گلمکدهیدی .ابراهیموف وطن یولوندا
قزئتهسینده یازدیغی بیر مقالهده (سایی  ،199-122اکتبر  )1945سوویت آذربایجان اتنوگرافیاسینا
اویغون اوالراق آذربایجان تورکجهسینین کؤکنینی مادا باغالماغا و یئنی قورولوشونو اعالن ائتمیش
دؤلته مستقیل بیر دیل تانیمالماغا چالیشمیشدیر .ابراهیموف بو قونودا یازیر:
«بیلیندیگی کیمی ،اسکی آذربایجان دیلی مئدیا (ماد) دیلیدیر .میالددان اؤنجه 500
تاریخینده ،گونوموزده کی ایران و سوویت آذربایجان تورپاقالریندا اسکی چاغین ان گوجلو
دؤلتلریندن اوالن ماد دؤلتی قورولموشدور .او دؤنمده بو تورپاقالر مئدیا (ماد) و بو تورپاقالر اوز-
رینده یاشایان خالق ایسه مئدیا خالقی نیتهلندیریلمیشدیر .تاریخ مئدیالیالرین،
آذربایجانلیالرین اسکی آتاالری اولدوغونو قانیتالماقدادیر .مئدیا توپلومو کولتور و دیل اوالراق
گلیشمیش توپلومدو و فارسالر اونالرا گؤره داها گئری قالمیش و ایلکل دورومدایدیالر .دیلچیلر
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بوگونکو "آذربایجان دیلینده" مئدیا دیلینین قالینتیالری و عنصورلرینی تاپمیشالر ... .هئچ بیر
میلتین دیلی ایلک شکلینی قوروماز .دیل ده یاشامال بیرلیکده گلیشر و آخار چای کیمی
داواملی دگیشیم ایچیندهدیر" ... .آذربایجان دیلی" ده بو یولو ایزلهمیشدیر .فقط "آذربایجان
دیلی" ده "آذربایجان میلّتی" نین طبیعتینه و اؤز دینامیزمینه اویغون اوالراق گلیشمیشدیر»
(ابراهیموف ،قیزیل صحیفهلر.)129-130 :1946 ،

ج .حاجییف ده شفق قزئتهسینده (سایی  ،1اکتبر  )1945یازیر:
«آذربایجان خالقی نین دوشمنلری اوالن تئوریسینلر بعضًا بیزی موغول قاریشیمی ،بعضًا
فارسدان دؤنمه و بعضًا ایسه عثمانلیالردان آیریالن بیر قبیله اوالراق نیتهلندیرمیشلر ... .مئدیا
(ماد) دؤنمیندن قاالن یازیتالری آراشدیران عالیملر مئدیالیالرین آذربایجانلیالرین آتاالری
اولدوغونو و اولو آتاالریمیزین دانیشما دیلی اوالن مئدیا دیلینین دؤنمین ان گلیشمیش
دیللریندن بیری و یئرلی اولدوغونو اثباتالمیشالر» (حاجییف ،قیزیل صحیفهلر-201 :1325 ،
.)200

سوویت آذربایجان عالیملری نین بو کیمی گؤروشلری یئرلی خالق ،ادبیاتچیالر و بیلیم چئورهلرینده ده
"آذربایجان دیلی"نین کؤکنینین اسکی مئدیا (ماد) دیلی و یئرلی دیل اولماسی یؤنونده بیر بیلینجلهنمه -
یه یول آچمیشدیر .سؤز قونوسو تاریخدن  1357انقالبی سونراسی وارلیق درگیسینین یاییمینا قدر
گلیشن بو آخیم" ،آذربایجان دیلی"نی «آذربایجانانجا» اوالراق آدالندیراراق کؤکو تورکجهیه دایانماقال
بیرلیکده کالسیک و قرامر باخیمیندان اؤزگون بیر دیل اولدوغو و گلیشیمی ده اؤز دینامیزمی ایچینده
اولماسی گرکدیگینی مدافعه ائتمیشدیر .آذربایجان دموکرات فیرقهسی دؤنمینده بو ساحهده باشالدیالن
چاباالر داها چوخ "آذربایجان دیلی"نده یایغین اوالن فارسجا کلمهلرین دگیشدیریلمهسی ،اؤزللیکله بو
کلمهلرین خالق طرفیندن ده بیلینن عربجه قارشیلیقالرینین و بیلیم ساحهسینده ایسه ،فورما ،تماتیک،
دراماتورگیا ،آکتیو ،پالن ،پارادا ،آگئنتا ،کولتور ،رداکسیا ،سئکسیا ،استانسیا ،پووئست ،اوبراز ،گاسترول،
قزئته ،زاوود و بنزرلری کیمی روسجا تئرمینلرین یایغینالشدیریلماسینا یوغونالشمیشدیر (برنجیان،
 .)173-174 :1385میلّی حکومتین چؤکوشوندن سونرا بو آخیم سولچو آیدینالر طرفیندن داوام
ائتدیریلمیشدیر .گونوموزده ده بو آخیما منسوب آیدینالر تهراندا فعالیت گؤسترن «صابیر» درنگینده
تشکیالتالنمیش و آذری درگیسینی یاییمالماقدادیرالر.
 -2آذربایجان دموکرات فیرقهسی حکومتینین چؤکوشوندن  1357انقالبینا قدر
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین یئنیلمهسیندن سونرا ایران رژیمینین آذربایجان پولیتیکاسی بؤلگهده
آسیمیالسیونا سرعت وئرهرک آذربایجانی کولتور و دیل اوالراق ایرانا ائنتقره ائتمگی آماجالمیشدیر .بو
دوغرو لتودا ،جواد مشکور ،منوچهر مرتضوی ،رضازاده شفق ،غالمعلی کارنگ و مجتبی مینوی کیمی
آدلیم تاریخ و ادبیات آراشدیرماجیالری تبریز اونیورسیتهسینه دعوت ائدیلهرک انسانی علملر فاکولته -
سینده فارس دیلی و ادبیاتی و اسکی ایران تاریخی بؤلوملری اولوشدورولموشدور .تبریز اونیورسیتهسی
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نین علمی کادروسونون ترکیبی یوروتولن پولیتیکانی گؤسترمکدهدیر .ایکینجی دفعه اوالراق -1951ده
آچیالن تبریز اونیورسیتهسی علمی کادروسو  -6سی یابانجی و گئری قاالن -21ی ایسه چوخونلوغو
مرکزدن گؤندریلن فارس کؤکنلیلر اولماق اوزره  27نفردن اولوشماقدایدی (نیکبخت.)54 :1381 ،
سؤز قونوسو دؤنمده یوکسک تحصیل ایله یاناشی ،ایلک و اورتا تحصیله بؤیوک اهمیت وئریلیشدیر.
 1958-1959ایللرینده ایران بودجهسینده تحصیله آیریالن رقمین -10%و آذربایجانا آیریلمیشدیر.
 1953و  1961استاتیستیکلری آذربایجاندا ایلک و اورتا مکتب ساییسینین ایکییه قاتالندیغینی و
بوتون مکتبلرین -13%ونو اولوشدوردوغونو گؤسترمکدهدیر (بایرامزاده1963-1964 .)52 :1990 ،
ایللرینده آذربایجان شهرلرینده (زنجان دیشیندا)  61اوشاق باغچاسی فعالیت گؤسترمکدهیدی کی ،بو
رقم ایراندا فعالیت گؤسترن بوتون اوشاق باغچاالرینین -70%ینه برابر ایدی (نصیبزاده و مصطفی -
یف.)124 :1990،
بونا پارالل اوالراق ،حیاتا گئچیریلن اقتصادی پولیتیکاالر نتیجهسینده (-1960)1340جی ایللردن اعتبارًا
آذربایجان شهرلری دیشیندا یاشایان آذربایجانلیالرین ساییسی ایرانداکی آذربایجانلی نفوسون یاریسینا
دنک گلمکدهیدی .مرکزی حکومت سیخ سیخ ایراندا تورک دئیه بیر اتنیک توپلولوغون یاشامادیغینی
ادعا ائتمکده و تبریز اونیورسیتهسی انسانی بیلیملر فاکولتهسینین گرچکلشدیردیگی آراشدیرماالر و
تبریز اونیورسیتهسی انسانی بیلیملر فاکولتهسی درگیسینین یاییمالری بو تئزی اثباتالماغا
چالیشماقدایدی .غالمعلی کارنگین «آذربایجان دیلینین ایکی لهجهسی اوالراق تاتی و هرزندی»
( )1954و «آذربایجانین بوگونکو دیلینین دیل بیلگیسی» ( ،)1961رافیعه قنادیانین «فارس و
آذربایجان دیللرینده اورتاق دئییم ،تئرمین و آتاسؤزلری» ( ،)1963منوچهر مرتضوینین «اسکی
آذربایجان دیلینه ایلشکین اثرلر و سندلر» ( )1975و «اسکی آذربایجان دیلی» ( )1980کیمی
چالیشماالری بو دوغرولتودا یاییمالنمیشدیر .بونا دایاناراق دا دؤنمین سیاستچی و ادبیات
آراشدیرماجیالریندان علیاصغر حکمت ایران نفوسونون -95%ینین فارس اولدوغونو و آذربایجان و
خوزستاندا اؤزگه و یاد دیللرین یئرلی لهجهلرله قاریشیمیندان میدانا گلن فارس لهجهلری
دانیشیلدیغینی ادعا ائتمیشدیر.
سؤز قونوسو دؤنمده مرکزی حکومت ،مدنی پولیتیکاالرینا پارالل اوالراق ایرانین دیگر ایالتلرینه اورانال
آذربایجانا قارشی داها باسقیجی بیر سیاست حیاتا گئچیرمکدهیدی .بو شرایطده آذربایجان دموکرات
فیرقهسی ،عضوولرینی قورتارماق اوزره «نجات کومیتهسی» (باالش آذراوغلو )287 :1383 ،قوراراق
گیزلی فعالیتلرینی دوزهنلی حاال گتیرمهیه چالیشمیش و بشریت ،بشیر آینده و آذربایجان دموکرات
فیرقهسی یایین اورقانی اوالن آذربایجان قزئتهسینی فارسجا و تورکجه یاییمالمیشدیر .ایران پترول
(نفت) صنایعی میلّیلشدیرمه حرکاتی نین یاراتدیغی سربست اورتامین تأثیری آلتیندا عینی دؤنمده
تهراندا فعالیت گؤسترن و توده پارتیسینه باغلی اوالن «جمعیت هواداران صلح» تبریزده شعبه آچمیش
و  14تیر -1330دا اوتوز مین نفرین قاتیلیمی ایله بیر میتینگ دوزهنلهمیشدیر (بهزادی.)8-15 :1386 ،
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بو چاباالر قارشیسیندا مرکزی دؤلت باسقیسینی آرتیراراق سؤز قونوسو قزئتهلرین یاییمینی دوردورموش
و آذربایجان قزئتهسینین باسیلدیغی گیزلی باسیم ائوینه ال قویموشدور-1953 .ده فیرقه آدی داشییان
توده پارتیسی تبریز کومیته سیندن ایرانشهر ،بهزاد بهزادی ،سلیمانپور ،علی شناسی و حسن غفاری
باشدا اولماق اوزره بیر چوخالری ایران گوونلیک گوجلری طرفیندن یاخاالنمیشدیر-1959 .دا دا تبریز
کومیتهسی عضوولریندن حسن زهتابی سرابی ،ایوب کالنتری ،علی عظیمی و جواد فروغی یاخاالناراق
اعدام ائدیلمیشلر (مقصودی.)228 :2003 ،
بو باسقیجی دورومدا آذربایجان آیدینالری مدنی فعالیتلرینی آذربایجان خارجینه داشییاراق گنللیکله
تهراندا یوروتمهیه چالیشمیش و چئشیدلی ادبی و سیاسی چئورهلر اولوشدوروب و آذربایجان (تورک)
دیلی ،تاریخی ،فولکلورو ،ادبیاتی اوزرینه گرچکلشدیردیکلری آراشدیرماالرال مرکزی حکومتین
ایدئولوقالرینا جواب وئرمهیه چالیشمیشالر 1951-1953 .ایللری آراسیندا تهراندا «آذربایجان
دوستالری جمعیتی» و «آذربایجان یازیچیالر هیئتی» و بونا بنزر بیر نئچه درنک و قروپ و «ادبی اثرلر»
آدلی بیر درگی ایشه باشالسا دا (برنجیان 1953 ،)217 :1385 ،کودتاسیندان سونرا قاپاتیلمیشدیر.
بو دورومدا آذربایجانین و آذربایجانلیالرین یوغون اوالراق یاشادیغی ایرانین بؤیوک شهرلرینده
آذربایجان سیاسی فعال و ادبیاتچیالری طرفیندن بیر چوخ ادبی بیرلیک قورولموشدور .آذربایجان
توپلوموندا یولداشلیق قروپو اوالن «ییغوا» گلهنگیندن اسینلهنهرک قوروالن بو بیرلیکلردن بیری -1654
 1953ایلینده تهراندا بولوت قاراچورلو (سهند) ،حسینقلی کاتبی ،محمدعلی فرزانه ،سالم اهلل جاوید،
گنجعلی صباحی ،نصرت فتحی ،میرمهدی اعتماد ،م .محزون ،حسین مجیدزاده (ساواالن) ،نور آذر و
ابراهیمپورون قاتیلیمی ایله قورولموش (نصیبزاده و مصطفییف )128 :1990،و بو بیرلیگه قاتیالنالرین
ادبی پارچاالری  1979ایران انقالبی سونراسیندا سالماهلل جاوید طرفیندن «دوستالرال گؤروش» آدی
آل تیندا یاییمالنمیشدیر .دیگر بیر بیرلیک عینی دؤنمده علی تبریزلی طرفیندن تهراندا قورولموشدور
(تبریزلی .)115 :1360،دؤنمین سیاسی و ادبی فعالیتلرینین فعال قاتیلیمچیالریندان اوالن محمدعلی
فرزانه سؤز قونوسو چئورهلرین آماجی و فونکسیونونو بئله آنالتماقدادیر:
«بؤیوک سؤز اوستادی سید محمدحسین شهریارین بیر معجزه اوالراق اورتایا چیخاردیغی
حیدربابایا سالم شعر کیتابینین وئردیگی میلّی-مدنی اسینله (ایلهامال) ،تهراندا بیر قروپ
آذربایجانلی آیدینالر حیدربابا درنگی اوالراق بیر ادبی -مدنی اوجاق قوردوالر.
اوجاغا قاتیالنالرین تمل آماجی هر شئیدن اؤنجه حیدربابایا سالم کیتابینی خالق آراسیندا
تانیتماق اولسا دا ،گئت گئده بو ساحهنی گئنیشلهدهرک بیر سیرا لینقوئیستیک و فولکلور
آراشدیرماالری و نثر و شعر اثرلرینی ده یاییمالمانی آماجینا اکلهمیشدیر» (محمدعلی فرزانه،
.)61 :1996

بو چئوره لر آراسیندا صمد بهرنگی ،علیرضا نابدل ،رحیم رئیسنیا ،مناف ملکی ،غالمحسین سعیدی و
حسین محمدزاده صدیق کیمی آیدینالرین هگئمونیسی آلتیندا تبریزده اولوشان و جالل آلاحمد کیمی
ایران یازیچیالرینین دا ایلگیسینی چکمگی باشاران ادبی و سیاسی چئوره داها ائتکین اولموشدور.
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سؤز قونوسو چئورهلرین چالیشماالری آذربایجاندا اتنیک بیلینجین اولوشوموندا اؤنملی رول اوینامیش و
انقالب سونراسیندا اورتایا چیخان میلّ ی حرکاتینا قاتیالن یئنی و گنج نسیل اوچون اؤنملی تاریخ و ادبی
میراث بوراخمیشدیر .بو قونودا اؤزللیکله او دؤنمده یاییمالنان محمدعلی فرزانهنین «آذربایجان دیل
بیلگیسینین تمللری» (« ،)1965آذربایجان دیلینین قرامری ،فونولوژیسی و مورفولوژیسی» ( ،)1965و
«بایاتیالر» ( ،)1965سالماهلل جاویدین «آذربایجان دیل بیلگیسینده یازی قورالالری» (،)1965
«آذربایجان فولکلور اؤرنکلری» (« ،)1965آذربایجان دیلینه مخصوص صرف و نحو» (تاریخسیز)« ،فارس
و آذربایجان دیلینین اؤیرنیم قیالووزو» ( ،)1964صمد بهرنگینین «پاره پاره» ( ،)1963صمد بهرنگی و
بهروز دهقانینین «قوشماجاالر و تاپماجاالر» ( )1966و «آذربایجان افسانهلری» ( )1965و مجیدزادهنین
«تورکجه ترانهلر» ( )1962آدلی اثرلری بو چالیشماالردان اؤرنکلردیر.
تبریز آیدینالریندان اولوشان سیاسی -ادبی چئورهیه پارالل اوالراق -1340جی ایللردن اعتبارًا تبریز
اونیورسیتهسینده اؤیرنجی حرکاتی بیچیملنمهیه باشالمیشدیر .بوندان اؤنجه اؤیرنجی حرکاتی گنللیکله
میلی جبههنی ن هگئمونیسی آلتیندایکن ،بو دؤنمدن اعتبارًا گیزلی بیر حرکت اوالراق سولچو آخیم
اؤیرنجی حرکاتیندا هگئمونینی اله گئچیرمیش و بوتون اونیورسیتهلرده ائتکین دوروما گلمیشدیر .ائله
کی -1350جی ایللرین باشالرینا قدر سول تمایوللو قروپالر دیشیندا هر هانسی بیر سیاسی و توپلومسال
حرکت تبریز اونیورسیتهسینده ائتکین اولمامیشدیر (نیکبخت .)264 :1381 ،بو دؤنمین اؤیرنجی
حرکاتیندا فعال رول آالن و هله ده سیاسی فعالیتینی سوردورون بهزاد کریمی فداییلر تشکیالتینین
دؤرد قولوندان ایکیسینین تبریزده اولدوغونو و -1971ده جانینی ایتیرن  50تشکیالت عضوونون اوچده
بیرینین تبریز اونیورسیتهسی اؤیرنجیلریندن اولدوغونو بلیرتمکدهدیر (کریمی.)4 :2001 ،
تبریز اونیورسیتهسینده سول تمایوللو اؤیرنجیلر اؤزللیکله مهندسلیک فاکولتهسی اؤیرنجیلریندن
اولوشماقدایدی« .مهندسلر قروپو» اوالراق مشهور اوالن بو قروپون باشینی بهروز ارمغانی چکمکده ایدی.
قروپ-1350 ،جی ایللرده ایران گوونلیک گوجلری طرفیندن داغیلمیش و بیر چوخو یاخاالنمیشدیر.
پولیسین بیر راپوروندا اؤیرنجیلرین فعالیتلری حاقیندا بئله یازیلمیش:
«آلینان بیلگیلره گؤره ،تبریز اونیورسیتهسی آنارشیستلریندن اوالن فرج سرکوهی ،سیدمحسن رضوی،
غالمحسین صباغپور و فیروز رویانی باشدا اولماق اوزره بیر قروپ اؤیرنجی ضررلی پروپاقاندا ایشینده-
دیرلر .آلینان بیلگیلره گؤره ،اونالر بئش نفردن اولوشان قروپالر حالیندا تشکیالتالنمیش گئنیش بیر آغا
(شبکهیه) صاحیبدیرلر و سون گونلرده اؤیرنجیلرین اوتاقالرینا گئدهرک مارکس و لنینین فلسفی کیتاب
و کوپی ائدیلمیش اثرلرینی داغیتمیشالر» (نیکبخت.)221 :1381 ،
تبریز اونیورسیتهسی اؤیرنجی حرکاتینین ان بلیرگین اؤزللیگی اونیورسیته دیشینداکی ادبی -سیاسی
چئورهلرله سیخی ایلیشکی ایچینده اولوشو ایدی .دؤنمین آدلیم آیدینالریندان صمد بهرنگی ،علیرضا
نابدل (اوختای) ،بهروز دهقانی ،کاظیم سعادتی ،قاراچورلو ،رحیم رئیسنیا ،غالمحسین فرنود و
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عبدالحسین ناهیدی آذر اؤیرنج یلر آراسیندا اؤنملی نفوذا صاحیبدیلر .تبریز اونیورسیتهسی اؤیرنجیلری
سونراالری اولوشان سیاسی حرکتلرده اؤنملی رول اوینامیشالر.
تبریز چئورهسینین بونیهسینده میلّی مسئله قونوسوندا اوچ تمایول اورتایا چیخمیشدیر .بیرینجی
تمایول انقالبچی ماهیت داشییاراق میلّی مجادلهنی ایکینجیل مجادله سایارکن ،حسین دوزگونون
باشینی چکدیگی ایکینجی تمایول میلّیتچی ماهیت داشیمیش و میلّی مجادلهنین اؤنپالنا چیخماسینی
ایستهمیشدیر .بیرینجی تمایوله گؤره ،ایراندا میلی مسئله کاپیتالیست مناسیبتلرین گوجلنمهسیله
بیرلیکده مرکزیتچی و مرکزلشدیریجی تمایوللرین آرتماسی نتیجهسینده اورتایا چیخمیش و دوالییسیال
میلّی مسئلهنین حلّ ائدیلمهسی آنجاق کاپیتالیست مناسیبتلرین سوسیالیست مناسیبتلره ائوریلمهسی
ای له مومکون اوالجاقدیر .ایکینجی تمایول ایسه ،عینی آرگوماندان یوال چیخاراق میلّی مجادله ایله
صینفی مجادله آراسیندا اورقانیک مناسیبتلرین اولدوغونو دا گؤز اؤنونه آالراق هر ایکی مجادلهنین پارالل
اوالراق یوروتولمهسی گرکدیگ ینی دوشونموشدور .اوچونجو تمایول ،اوزون وعدهلی مدنی و تاریخی
چالیشماالرا یؤنهلمیشدیر (پناهی32 :1386 ،؛ کریمی.)2007 ،
بو چالیشماالرین ان اؤنملی تأثیری تورکجهنین اوپوزسیون دیلی حالینا گلمهسی اولموشدور .دیلین
سیاسیلشمهسی و مخالیف سؤیلمین بیر پارچاسی حالینا گلمهسی ایکی نتیجه دوغورموشدور .بیر
یاندان ،دیلین سیاسیلشمه سی دیلین و ادبیاتچیالرین خالق آراسیندا تأثیرینی دارالتمیش ،اؤته یاندان
دا دیلین آیدینالر آراسیندا یایغینالشماسینا نهدن اولموشدور .آذربایجان تورکجهسی بو دؤنمده
انتللکتوئل سؤیلمین واسیطه سی اولماقال بیرلیکده ،بو سؤیلمین اؤنملی قونوسو اولموشدور .گئدهرک دیل
مسئلهسی آذربایجان مسئلهسینین اؤنملی عنصورونا چئوریلمیش آذربایجان میلّی حرکتینین باشلیجا
ایستکلری حالینا گلمیشدیر .دیلین انتللکتوئل سؤیلملره و چالیشماالرا داخیل اولماسی گلیشمهسینه ده
یول آچمیشدیر.
دؤنمین ان اؤنملی ادبی گلیشمهسی هئچ شبههسیز پیشهوری حکومتینین ایچ ایشلری ناظیری دوکتور
سالماهلل جاویدین «آذربایجان دیلینه مخصوص صرف و نحو» و محمدعلی فرزانهنین «آذربایجان دیلی
نین قرامرینین تمللری» آدلی کیتابالرینین یاییمالنماسی اولموشدور.
سالماهلل جاویدین سؤز قونوسو کیتابینین یاییمی ایران دؤلت قورومالریندا ،اؤزللیکله ایران خبرآلما و
گوونلیک تشکیالتی ساواکدا قایغیالرا یول آچمیشدیر .ساواک بیر دگرلندیرمهده یازیچینی «آذربایجان
دیلینین گلیشمهسینه چالیشاراق و اسکی قوشاقالرین آزادلیق اوغروندا مجادلهلرینه اشاره ائدهرک خالق
آراسیندا انقالبچی و آیریلیقچی دویغوالری قیشقیرتماغا» چالیشماقال سوچالمیشدیر (صرافی:2005 ،
.)72
بو دؤنمده خالق آراسیندا یالنیز «تورکو -تورکی» اوالراق نیتهلندیریلن دیل ،سولچو آیدینالر آراسیندا
«آذربایجان دیلی» ویا «آذربایجانجا» و بعضی یئرلرده «آذریجه» آدالندیریلماقدایدی .آنجاق ،کؤکنینه
ایلیشکین اوالراق گئچمیشدن فرقلی بیر آنالییش آذربایجان آیدینالری آراسیندا یایغینلیق قازانمیشدی.

آذربایجان سولونون ادبی دیل و میلّی ادبیاتین اولوشومونا قاتقیسی  /جلیل یعقوبزاده

39

Azerbaycan Solunun Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı/Celil YAKUPZADE

محمدعلی فرزانه محرم ارگینین «تورک دیل بیلگیسی» کیتابینی اؤرنک آالراق یازدیغی «آذربایجان
دیلینین قرامرینین تمللری» آدلی کیتابینی -1965ده یاییمالمیش و آدلیم آلمان تورکولوق دورفرین
دقتینی چکمیشدیر (دورفر .)1-2 :1969 ،فرزانه کیتابین گیریشینده "آذربایجان دیلی"نین کؤکنی
حاقیندا یازیر:
«آنسیکلوپدیلر و چئشیدلی دیل صینیفلندیرمهلرینده "آذربایجانی"" ،آذری" و "آذری تورکجه-
سی" اوالراق نیتهلندیریلن گونوموزدهکی "آذربایجان دیلی" ،گنل اوالراق آذربایجان آدالنان
جوغرافیادا یاشایان خالقین بؤیوک چوخونلوغونون و آیریجا بو جوغرافیادا داغینیق اوالراق
یاشایان طایفاالرین دانیشدیغی و دویغو ،دوشونجه و آماجالرینی کلمهلر و تامالماالرال ایفاده
ائتدیگی دیلدیر .بو دیلی ایران سرحدلری ایچینده اؤلکهنین قوزئی باتیسیندا (آذربایجان و
خمسه) یاشایان خالق و چئشیدلی طایفاالر و قروپالر دانیشماقدادیرالر.
گونوموزدهکی "آذربایجان دیلی" تاریخی کؤکنی آچیسیندان اصیل وطنی اوالن اورتا آسیا و
یئنیسئی ساحیلینده و سونراالری یوز ایللر بویونجا تورک کؤکنلی طایفاالرین کؤچو و یئرله-
شمهسی نتیجهسینده بو ساحه گئنیشلهیهرک سرحدلرین بیر یاندان سوریه و بینالنهرین و
دیگر یاندان بالکانالرا دک گئنیشلهمیش جوغرافیادا یاشایان خالقالرین دانیشما و یازیشما دیلی
اولموشدور.
آذربایجاندا "آذری دیلی"نین یایغینالشماسی ،گئچمیشدن بری مباحیثه قونوسو اولموش و
چئشیدلی و ضید گؤروشلر ایرهلی سورولموشدور .فقط بو مباحیثهلر و ضید گؤروشلرده کسین
اوالن ،هر هانسی بیر تاریخی نهدندن اولورسا اولسون بو دیلین خالقین دوشونجه و دویغوالری
نین ترجمانینین و دیلینین اولوشودور.
تورک دیللرینین صینیفلندیرمهسینده گونئیباتی تورک دیللریندن ساییالن "آذربایجان دیلی"،
اوغوز طایفاسی دیللریندن آیریلماقال بیرلیکده ،تاریخی گلیشیمی ایچینده جوغرافی قونومو
اعتیباریله بیر یاندان اسکی تورک دیلی و اؤزللیکله قیپچاق دیلینین عنصورالرینی ایچرمکده و
اؤته یاندان دا گونئی و دوغودا فارسجا و کوردجه ،قوزئی و قوزئیباتیدا ایسه گورجوجه ،ارمنیجه
و روسجا ایله ائتکیلشیم ایچینده اولموشدور.
بو قونشولوق سؤز قونوسو دیللرین قارشیلیقلی تأثیری و کلمه آلیش -وئریشینه نهدن اولماقال
بیرلیکده" ،آذری دیلی" دونیانین باشقا دیللری کیمی اؤزونه خاص اؤزللیکلرینی تمل آالراق
گلیشمیش و چئشیدلی دؤنملرده ادبی دیلی ،تاریخی نهدنلردن دوالیی فارسجانین تأثیری
آلتیندا عرب کلمهلرینین نفوذونا و داخیل اولماسینا معروض قالمیشدیر و دوالییسی ایله ادبی
دیله فارسجا و عربجه کلمهلر داخیل اولموشدور و کالسیک ادبیاتال یاناشی دونیا فولکلوریک
ادبیاتیندا بنزری آز تاپالن و باشقا قونشو خالقالرین فولکلوروندا تأثیری بیلینن زنگین
فولکلوریک ادبیات میراث اوالراق بوراخمیشدیر» (فرزانه.)9-10 :1358 ،
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بو قونودا دوکتور محمدتقی زهتابی دیگرلریندن فرقلی دوشونمکده ایدی .بو دؤنمده عراقدا اوالن
زهتابی ،سونراالری بیرلیکده «ایرانلی مترقی روشنفکرلر جمعیتی»نی قوراجاغی آلمانیادا یاشایان
آذربایجانلی آیدینالرین ایستگی اوزرینه «ایران تورکجهسینین صرفی و نحوی» کیتابینی یازمیش و
ایلک باشدا عراقدا و سونراالری آلمانیادا یاییمالمیشدیر .سؤز قونوسو کیتاب الیمیزده اولماسا دا ،بیرلیک
قزئتهسینده یایینالنان "آذربایجان دیلی"نه ایلیشکین مقالهلر کیتابین محتواسی و زهتابینین دیلیمیزه
ایلیشکین گؤروشلری حاققیندا اؤنملی ایپ اوجالری وئرمکدهدیر .کیتابدا دیگرلریندن فرقلی اوالراق
دیلین آدی «آذربایجان دیلی»« ،آذربایجانجا» و حتی «آذربایجان تورکجهسی» دئییل ،یالنیز «تورکجه-
تورک دیلی» اوالراق نیتهلندیرمهسی ایلگینچدیر .بیرلیک قزئتهسینده یاییمالنان «تورک دیلی می؟
یوخسا آذربایجان دیلی می؟» باشلیقلی بیر مقالهده ایران ادبیاتیندا تورک دیلینین تانیمالماالری،
آذربایجان خاریجینده یاشایان تورکلرله آذربایجان تورکلری آراسیندا تاریخی و اتنیک باغالری و اورتاق
دیل ،ادبیات و فولکلورو قانیت گوسترهرک «تاریخی ،سیاسی و ایران تورکلرینین اوبژکتیو اجتیماعی
یاشامی و آیدینالریندان گتیردیگی قانیتالرا دایاناراق ،ایرانین قوزئیینده یاشایان و اورتاق بیر دیلی
دانیشان تورکلرین دیلینه "آذربایجان دیلی" دئییل "تورک دیلی"» نیتهلندیرمهنی اویغون گؤردویونو یازیر
(بیرلیک ،ایل  ،2سایی ،19اسفند .)1355
 -3ادبیاتین سیاسیلشمهسی
آذربایجاندا سیاسی و توپلومسال ایچریکلی ادبیاتین گئچمیشی مشروطه انقالبینا دک گئری گئتمکده-
دیر .آخوندزاده بو نوع ادبیاتی «کریتیکا» اوالراق نیتهلندیرمیشدیر .بو گلهنک اؤزللیکله مشروطه انقالبی
سیراسیندا میرزا علیاکبر صابیر و سونراالری شبیسترلی میرزا علی معجز طرفیندن سیاسی طنز
بیچیمینده داوام ائدیلمیش و  1324-1325حرکاتیندا دوروغا (زیروهیه) اوالشمیشدیر (باخ .فرزانه،
-40 .)45-56 :1364جی ایللردن اعتبارًا اؤزللیکله نفت صنعتینی میلّیلشدیرمه حرکاتینین نتیجه-
سینده اورتایا چیخان سیاسی اورتامین تأثیری ایله بوتون ایراندا اولدوغو کیمی آذربایجاندا دا سیاسی
ادبیات ین گلیشمه یاشادیغی یئنی بیر دؤنمه تانیق اولماقداییق .بو آخیمین اورتایا چیخماسیندا تورکجه -
نین سیاسی سؤیلمین بیر پارچاسی حالینا گلمهسی اؤنملی تأثیری اولموشدور.
یئنی دؤنمده اورتایا چیخان ادبیات اسلوب و ایچریک اوالراق اؤنجهکی اؤرنکلریندن اؤنملی فرقلیلیک
گؤسترمکدهیدی .هر شئیدن اؤنجه ایدئالیستدی .دوالییسیال ،سؤز قونوسو اثرلرده ایچریک داها اؤن
پالندایدی .ایدئال ایله گرچکلر آراسینداکی فرقلیلیک و اقتدارین دسپوتجا توتومو موجود دورومو قبول
ائتمهین آیدینالر آراسیندا دموکراتیک خشونت ایچرن انقالبچی دویغوالرین آرتماسینا نهدن اولموشدور.
چاغداش آذربایجان سیاسی ادبیاتینین ان اؤنملی دیگر اؤزللیکلریندن وطنسئورلیک و گئچمیشه اوالن
حسرتیدیر .آنجاق ،وطنسئورلیکله بیرلیکده ،اتینک کیملیگین اؤتهسینده ائورنسل (جهانشمول) انسانی
ایدئالالر دا ایچرمکدهدیر.
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سؤز قونوسو دؤنمده آذربایجان سیاسی ادبیاتیندا ایکی آخیمی آییرد ائدهبیلریک .علی تبریزلینین
باشینی چکدیگی بیرینجی آخیم میلّی مجادلهنی اؤنپالنا چیخاراراق میلی آیریمچیلیغین اورتایا
چیخماسیندا صینفی تحکّومو دئییل ،ش وونیست مونارشی رژیمی مسئول توتاراق اونونال مجادله ائتمهیی
آماجالرکن ،حبیب ساهر ،سهند ،صمد بهرنگی ،علیرضا نابدل ،مفتون امینی ،تیکانلی ،ب .چایاوغلو،
مرضیه احمدی اسکویی (دالغا) و رحمان دده کیمی یازیچی و شاعیرلرین باشینی چکدیگی ایکینجی
آخیم «میلّی و صینفی مجادله آراسینداکی اورقانیک مناسیبتلری» گؤز اؤنونه آالراق هر ایکی مجادلهنین
بیرلیکده یوروتولمهسی گرکدیگینی دوشونمکدهایدی (ارک ،سایی  ،1بهمن .)24-26 :1355
اسلوب اوالراق سوویتلر بیرلیگی ادبیاتی نین یوغون تأثیری آلتیندا اوالن بو آخیمین ادبی اثرلری
سوسیالیست گرچکچیلیگین یئرلی ورسیونالرینی اولوشدورماقدادیر« .بیز» و «اؤتهکی»نی صینیف
تملینده تانیمالیان و توپلومدا یاشانان گلیشمهلری بو چاتیشما و قارشی دورمانین گتیردیگی دینامیزمله
یورومالیان سوسیالیست گرچکچیلیک ایران توپلومونون گئچمیشدن گلن یاد و اؤزگهیه گوونمهمه و
شبهه دویما دویغوسو ایله بیرلیکده باتی (غرب) قارشیتلیغینا دؤنوشموشدور .اصلینده ،باتی قارشیتلیغی
نین سؤز قونوسو دؤنمین ادبی اثرلرینده اورتایا چیخماسیندادوغو (شرق) بلوکونون مثبت گؤرونمهسیندن
داها چوخ ،باتینین ایراندا و دونیادا پارالق بیر کارنامه گؤسترمهمهسیندن قایناقالنماقدایدی1332 .
کودتاسیندان سونرا ایران خالقی اؤلکهده یاشایان هر منفی گلیشمهنین آلتیندا یادالرین و اؤزگهلرین،
اؤزللیکله باتی اؤلکهلری نین چیخدیغینا اینانمیشدیر .هر گلیشمه و اوالیین آرخاسیندا اینگیلتره اولدوغونا
اینانان پزشکزادین «ناپلئون دایی جان» تیپلهمهسی سؤز قونوسو دؤنمین آیدینالرینین اصیل ذهنیتینی
یانسیتماقدادیر .بو اصلینده بیر تور دوغوجولوغو و یئرلیچیلیگی ایچینده باریندیرماقدادیر .سوسیالیست
گرچکچی یازیچیالرین اثرلرینده یئرلی نیتهلیکلرین اؤنپالنا چیخماسینین تملینده ده بو یاتماقدادیر
(امینی .)222-229 :1380 ،بو تور ادبی اثرلرده صینفی ،میلّی و اولوسالر آراسی بویوتدا یاشانان
چاتیشما ایکی قطب آراسیندا اورتایا چیخماقدادیر .بو چاتیشماالر بیر بیریله اؤرتوشمکدهدیر.
بو تئمانی اؤنپالنا چیخاران ان تانینمیش سیماالردان بیری هئچ شبههسیز صمد بهرنگیدیر.
یوخسوللوق ،صینفی و توپلومسال ضیدیتلر صمد بهرنگینین اثرلرینین آنا تئماسینی اولوشدورماقدادیر.
«اولدوز و عروسک سخنگو» ناغیلی بو دوشونجهنی تام اوالراق یانسیتماقدادیر-1967 .ده یاییمالنان
«کچل کفترباز» و «پسرک لبوفروش» ناغیلالریندا دا عینی دوشونجهنین ایزلرینی گؤرهبیلریک .صمد
بهرنگی حتی کیچیک اوخوجوالرینی ایکی قروپا آییرمیشدیر« .اولدوز و عروسک سخنگو» ناغیلینین
گیریشینده یازیر:
«سون سؤزوم بو کی منجیل و شیماریق (لوس) اوشاقالر ،خصوصیله اؤزل آرابادا اوتوراراق
باشقاالرینا فخر ساتان ،اؤزلرینی یوخسول و کیمسهسیز اوشاقالردان اوستون سانان و ایشچی
اوشاقالرینی سایمایان زنگین اوشاقالر ،منله اولدوزون ناغیلینی اوخویابیلمزلر».
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بونا بنزر باخیش آچیسی و گؤروش همن همن بوتون آیدینالردان گورولمکده ایدی .دؤنمین
آکیتویستلریندن اوالن مهدی فتاپور ،یاشادیغی دؤنمده آیدینالرین خالقا و مجادلهیه باخیشی و بهرنگی-
نین بو باخیشین اورتایا چیخیشینداکی رولو حاقیندا بئله بیر دگرلندیرمه ایرهلی سورموشدور:
«او دؤنمین گنجلری اوالراق بیز توپلومو یئنیدن یاپالندیرماق ایستهییردیک .بوتون ظولم و
ائشیتسیزلیگین یوخ اولوندوغو ،انسانجیل و مثبت اوالن هر شئیین حاکیم اولدوغو بیر توپلوم
یاراتاماق ایستهییردیک .ایستهدیگیمیز سیاسی اقتدارین دئوریلمهسیله محدود دئییلدی .هر
شئیی دگیشدیرمک و توپلومو ،آتاالریمیزین یاشادیغی توپلومدان فرقلی اوالجاق بیچیمده
تملدن دگیشدیرمک ایستهییردیک .توپلوموموزدا زنگینلیک بیر دگر و امتیاز ساییلیرکن ،بیز اونا
قارشی چیخدیق .دیگرلری شیکلیکده بیر بیرلری ایله یاریشیرکن ،بیز شیکلیکدن اوزاق
دورماغا چالیشیردیق .باشقاالری گؤزل و شیک پالتار گئیرکن ،بیز شیک پالتار گئیمیردیک .ان
سئودیگیمیز موسیقی ،چئورهمیزده ان آز ایلگی دویوالن و رادیو و تلویزیونالردا ان آز چالینان
موسیقیلردی .قبول ائدیلمیش بوتون دگرلره میدان اوخویوردوق .گنجلرین دگیشیم ایستهمه-
سی ایران دا آوروپا و آمریکا کیمی بیر رادیکال سوسیال حرکاتین اورتایا چیخماسینا نهدن
اولدو» (فتاپور.)2004 ،

صمدین ناغیلالریندا سئچیلن سمبولالر و رولالر دؤنمین توپلومسال یاشامینی تمثیل ائتمکدهدیر« .ماهی
سیاه کوچولو» گونجل یاشامی و بوتون آلیشیلمیش دگرلری بیر طرفه بوراخیب تهلوکهلری قبول ائدرک
یئنی دنیزلره یئلکن آچان ایدئالیست گنجلری تمثیل ائدرکن «چوخ بخیتار» تیپلهمهسی نفت گلیرلری
نین آرتماسی ایله بیرلیکده اورتایا چیخان و هر تور انقالبچی و دگیشیمچی دوشونجهدن اوزاق اوالن
اورتا صینیفی تمثیل ائتمکده و صمدین ناغیلالریندا تنقید قونوسو اوالن بیر سمبولدور« .ماهی سیاه
کوچولو» صمدین ایدئال تیپی دیر و خالقینا قارشی مسئولیت دویان دؤنمین گنج قوشاغینی تمثیل
ائتمکدهدیر.
صمد بهرنگینین ان اؤنملی چالیشماالرینین بیر بؤلومو خالق ادبیاتی و فولکلور درلهمهلری اولموشدور.
«آذربایجان ناغیلالری»« ،پاره پاره» و «افسانههای آذربایجان» بو چالیشماالریندان بیر نئچه اؤرنگیدیر.
اصلینده ،سؤز قونوسو دؤنمین آیدینالری سیاسی مجادلهنین باشاریسیزلیغیندان دوغان بئزگینلیگین
تأثیری آلتیندا توپلومسال قونوالرا داها چوخ ایلگی دویماغا باشالمیشالر .جالل آل احمدین «تاتنشین-
های بوئین زهرا» ،غالمحسین ساعدینین «ایلخچی» و «عزاداران بیل» کیمی مونوقرافیلری بو دؤنمده
قلمه آلینمیشدیر .آنجاق ،صمدین خالق ادبیاتینا ایلگی دویماسینین آرخاسیندا داها اؤنملی بیر نهدن
یاتماقدایدی .صمده گؤره ،انقالبچی و دموکراتیک ادبیاتین ایچریگی و آماجی صینفی مجادلهدن باشقا
بیر شئی اوالبیلمز .دوالییسیال ،ادبیات خالق یاشامینین آیریلماز بیر پارچاسیدیر .اونون ایلهام قایناغی
دا آنجاق خالق و ایشچی صینفی اولمالیدیر .فولکلور انقالبچی و دموکرات ادبیات و صنعته بو ایلهامی
ساغالماقدادیر .او بو قونودا یازیر:
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«هئچ بیر شکیلده کوتلهلرین انسانلیغین معنوی گلیشمهسینده گؤستردیگی بؤیوک خیدمتی
اونوتابیلمریک .آدلیم یازیچی ماکسیم گورکی یازیر :خالق مادی دگرلرین یارادیجیسی اولماقال
بیرلیکده معنوی دگرلرین ده بیتمز و فایدالی قایناغیدیر.
خالقین و یاشامین گؤزللیکلرینی وصف ائدنلر ایلک اوالراق شاعیرلر و فیلسوفالردیر .فلسفه و
علم هر یئرده خالقین یارادیجیلیغیندان تغذیه ائدیر .بیر چوخ بیلگین ،یازیچی و صنعتچی خالق
آراسیندان چیخمیشدیر .خالق بؤیوک قهرمانلیق دستانالری ،رویا دوغوران افسانهلرین ،اورهگه
یاتان نغمهلرین و گؤزل ناغیلالرین یارادیجیسیدیر .بؤیوک صنعتیچیلر اؤنملی اثرلرینی خالق
بیلیمی اوزرینده یاراتمیشالر .شعر ،موزیک ،دستان و رقص هر زامان فولکلوردان تغذیه ائدیر و
ائدهجکدیر» (صمد بهرنگی.)136-137 :1348 ،

صمد فولکلوردان و خالق ادبیاتیندان یارادیجیلیغینی بسلهتهجک ماتریال الده ائتمکده ایدی .صمد و
دوستالری بهروز دهقانینین ماتریالی گنللیکله یازیلی قایناقالردان دئییل ،آغیزالردان اولموشدور.
اونالرین توپالدیقالری فولکلور ما تریالالری بو باخیمدان سون درجه اؤنمه صاحیبدیر (فرزانه ،باهار
 .)19 :1377آنجاق ،صمدین فولکلور چالیشماالری صیرف ادبی چالیشما دئییل ،عینی زاماندا صمدین
بیر مارکسیست و انقالبچی آیدین اوالراق یاشام طرزینی اولوشدورماسیندا اؤنملی بیر یئره صاحیبدیر.
اصلینده ،صمدین ادبی یارادیجیلیغی و شخصیتینین افسانهلشمهسینین تملینده یاتان نهدن ده بودور.
سؤز قونوسو دؤنمده آذربایجان سیاسی ادبیاتینین ان اؤنملی اؤنده گلنلریندن بیری ده بولوت قاراچورلو
سهنددیر .سهند ،ادبیات و شعری میلی مجادلهده بیر سیالح اوالراق استفاده ائدیر و وطنداشالریندا
اتنیک بیلینجی اویاندیرماغا و اونالری گئچمیشلری ،اتنیک و تاریخی گلهنکلری ایله تانیش ائتمهیه
چالیشیر .بونا گؤره ده ،قونو اوالراق دده قورقود دستانالرینی سئچیر و آلتی دستانینی نظمه چکهرک
«سازیمین سؤزو» کیتابینی یاییمالییر .قاالن آلتی دستانی ایسه نظمه چکهرک «قارداش آندی»
کیتابینی حاضیرالییر ،آنجاق عؤمرو کیتابین یاییمینا ایذین وئرمیر .سهند دستانالرینداکی اولو آتاالری
نین آنیالرینی ،یاشامینی ،قهرمانلیق ،صداقت ،سئوگی و ایگیدلیکلرینی جانالندیراراق اوخوجوالریندا
سؤندورولموش میلّی دویغوالری اویاندیرماغا و بو دویغوالری اونالرا آشیالماغا چالیشیر (هیئت:1369 ،
.)400
سهند نوستالژیک بیر یاناشما ایله گئچمیشی آنالتیرکن ،پهلوی رژیمینین ،خالقا تحمیل ائتدیگی
آیریمچیلیغی پروتست ائدهرک خالقی نین طالعینی و آغیر دورومونو بو مصرعلرله تصویر ائدیر:
طالعیمه سن باخ
دوشونجهلریم یاساق
دویغوالریم یاساق
کئچمیشدن سؤز آچماغیم یاساق
گهلهجهییمدن دانیشماغیم یاساق
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آنا آتامین آدینی چکمهییم یاساق
بیلیرسن می؟
آنادان دوغوالندان بئله
اؤزوم بیلمهیه بیلمهیه
دیل آچیب دانیشدیغیم دیلده
دانیشماغیم یاساقمیش یاساق

سهند او دؤنمده بعضی سولچو چئوره لرین آذربایجان فعالالرینی ازیلن خالق شوونیستی اولماقال اتهام
ائتمهلرینه قارشی «ارمغان» آدلی شعرینده ایدئالینین انسانالرین باریش ایچینده یاشاماسی اولدوغونو،
آنجاق بیر انسان اوالراق دا دونیا نورمالرینا اویغون طبیعی حاقالرا صاحیب اولدوغونو و بونو الده ائتمک
اوچون مجادله وئردیگینی یازیر:
من دئمیرم اوستون نژاددانام من
دئمیرم ائللریم ائللردن باشدیر
منیم مسلکیمده ،منیم یولومدا
میلّتلر هامیسی دوستدور ،قارداشدیر
چاپماق ایستهمیرم من هیچ میلّتین
نه دیلین ،نه یئرین ،نه ده امگین
تحقیر ائتمهییرم ،هدهلهمیرم
کئچمیشین ،ایندیسین ،یا گلهجگین
پوزماق ایستهمیرم من بیرلیکلری
انسانلیق بیرلیگی ایدئالیمدیر
قارداشلیق ،یولداشلیق ،ابدی باریش
دونیادا ان بؤیوک آرزوالریمدیر
آنجاق بیر سؤزوم وار ،من ده انسانام
دیلیم وار ،حاقّیم وار ،ائلیم ،اوبام وار
یئردن چیخمامیشام گؤبهلک کیمی
آدامام ،حاقّیم وار ،ائلیم ،اوبام وار
قول یارانمامیشام یاراناندا من
هئچ کسه اولمارام نه قول ،نه اسیر
قورتولوش عصریدیر انسانا بو عصر
اسیر اوالنالر دا بیخووون کسیر.

دؤنمین ادبی چالیشماالرینی اینجهلرکن گنجعلی صباحینین اونودولماماسی گرکیر .صباحینین اوسلوبو
سوسیالیست رئالیزمدیر؛ آنجاق اونون حکایه لرینی دیگر یازیچیالرین اثرلریندن فرقلیلندیرن صینفی
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چلیشکینین میلّی تملده اؤنپالنا چیخماسیدیر .بو قونودا صباحی ،اؤزللیکله میرزه ابراهیموفون یوغون
تأثیری آلتیندا اولموشدور .میرزه ابراهیموفون «گلهجک گون» رومانیندا فرهادین حاکیم میلّتین یئرلی
اوزانتیالری اوالن خانالرال مجادله ائتدیگی کیمی صباحینین حکایهلرینین قهرمانالری (اؤرنک اوالراق
حیات فاجعهلریندن حکایهسینده قدرت و جاویدان) دا بیر اوجو دونیا امپریالیستلری و دیگر اوجو حاکیم
شوونیست اقتدارا باغلی اوالن یئرلی خانالر و فئودالیزم قالینتیالری ایله داواملی مجادله ایچیندهدیر.
صباحینین حکایهلریندهکی توپلومسال قونوالر اصلینده اونون ادبیاتدان گؤزلنتیلرینی یانسیتماقدادیر.
صباحییه گؤره ،یاشام یعنی مجادله و ادبیات دا بو مجادلهده ادبیاتچینین سیالحیدیر .او ،ادبیاتی
صیرف ادبیات اوچون ایستهین اؤزجو یاناشمایا قارشی چیخاراراق ادبیاتی بیر مجادله آراجی حالینا
گتیرمکدهدیر .صباحی بو قونودا یازیر:
«یازیچی و شاعیر ادبی اثرینده یاشامی بیر گوزگو کیمی یانسیتماق و هیجان اویاندیرماقال
قالماییب یاشانان اوالیالری ،توپلومسال ایلیشکیلری و خالقین گلهنکلری ،دویغوالری،
هیجانالری و مجادلهسینی بدیعی اوسلوبال قلمه آلماقدادیر .اوخوجویا یاشامین ائنیش-
یوخوشونو ،مثبت و منفی یانالرینی گؤستریر؛ باسقی ،ظولم و آیریمجیلیغا قارشی مجادله
گودورلر» (صباحی.)52 :1981 ،

چالیشماالریندا میلّی تئماالری ایشلهین بیر باشقا شاعیر حبیب ساهردیر .تورکیه تورکجهسینه یاخین
بیر دیل سئچن ساه ر اوسلوب اوالراق دؤنمین شاعیر و یازیچیالریندان فرقلی اولمامیشدیر .بو ایسه
شاعیرین ادبیات و ادبیاتچینین توپلومداکی فونکسیونونا اوالن اینانجیندان قایناقالنماقدادیر .حبیب
ساه ر دؤنمین دیگر شاعیر و یازیچیالری کیمی شاعیر و یازیچینی خالقینا قارشی مسئولیت دویان و بو
مسئولیتینی اثرینده یانسیدان ،ادبیاتی ایسه توپلومسال مجادلهنین یاشاندیغی بیر ساحه اوالراق
دگرلندیرمکدهدیر .ساهر یولداش درگیسی ایله مصاحیبهده بو قونودا دئییر:
«منجه شعر خالق اوچون یازیلمالیدیر .دوالییسیال ،بیر صنعتچینین اؤنجهلیکلی وظیفهسی
گؤزونو آچاراق طبیعی چئورهسینی تانیماسی و یاشامین گرچکلیگینی آنالماسیدیر .انسانلیق
اوغروندا چالیشانالری گؤرمزدن گلن و امکچی خالقالرین درد و سئوینجلرینی شعر و یازیسیندا
یانسیت مایان شاعیر و یازیچی طبیعی کی خالقینا خیانت ائتمیشدیر .دوالییسیال ،بیرینجی
وظیفهمیز خالق اوچون یازماق اولمالیدیر .بو قونودا چوخ دا دویغوالریمیزا قاپانمامالیییق»
(یولداش ،ایل  ،1سایی  ،14خرداد .)42 :1358

 1357 -4انقالبیندان سونراکی دؤنم
 1357انقالبینین آذربایجان تورکلرینین مدنی یاشامیندا اؤنملی تأثیری اولموشدور-1325 .دن سونرا
مرکزی حکومتین اویغوالدیغی آسیمیالسیون و باسقیچی سیاست آذربایجان کولتورونون یاشاماسینی
تهلوکهیه سوخموشدور .بو سیاستلر نتیجهسینده ،اقتصادی معنادا کولتورل تملده بیر ایش بؤلومو اورتایا
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چیخمیش و آذربایجان دا داخیل اولماق اوزره اکینچیلیگه دایالی بوتون اتنیک بؤلگهلر (-1340الرین
سونالرینا دوغرو تبریز استثنا اولماق اوزره) دئزآوانتاژلی دوروما دوشموشدور .فارس بؤلگهسی ایسه
سورعتله آرتان نفت گلیرلریندن فایداالناراق صنعتیلشمه یولوندا ایرهلیلهمه یاشاماقدا و بؤلگه خالقینا
آوانتاژلی چالیشما امکانالری و فرصتلری سونماقدایدی (آقاجانیان.)221-223 :1983 ،
بو دوروم آذربایجاندا کؤچ فنومنینین اورتایا چیخماسینا یول آچاراق -1350جی ایللرین باشالریندان
اعتیبارًا آذربایجان ایالتلری خاریجینده یاشایان آذربایجانلیالرین ساییسینین ایرانداکی آذربایجانلیالرین
ساییسینی گئچمهسینه یول آچمیشدیر .بونون ایکینجیل نتیجهسی ایکیدیللیلیگین تهران باشدا
اولماق اوزره شرقدن غربه اولوشاراق دالغاالر شکلینده یاییلماسی اولموشدور.
 1357انقالبی بو سورهجین اؤنملی اؤلچوده دوردورولماسیندا ائتکیلی اولموشدور .اؤزللیکله انقالبین
ایلک ایللرینده حاکیم اوالن «اسالم -اسالم» سؤیلمی و حتی ایران  -عراق ساواشیندان سونرا اورتایا
آتیالن و اورتاق دوشمن قارشیسیندا ایرانلیلیغی وورغوالیان «اسالم-ایران» سؤیلمی (باخ .امیراحمدی،
 )28-29 :1995اؤلکهدهکی اتنیک قروپالری (اؤزللیکله انقالبین ظفرینده اؤنملی قاتقیالری اوالن
آذربایجانلیالرین) کولتورل یاشامینی محدودالشدیراجاق بیر توتوم ایچینده دئییلدی .آنایاسا آزینلیق
تئرمینی دینی کیملیگی تمل آالراق تانیمالماقدا (باخ .آغاباالیی272-282 :2002 ،؛ قاسمی:1382 ،
 )853-872و ایران میلّتیندن ایران خالقینی قصد ائتمکدهایدی.
حکومتین میلّیتچی ایدئولوژیدن آریندیریلمیش اولماسی اتنیک قروپالرا کولتورل ساحهده سربستلیک
قازاندیرمیش و کولتورل گلیشمهلرینی ساغالمیشدیر .بو دورومو داها دقیق اوالراق گؤسترمک آدینا بیر
قارشیالشدیرما گرکیرسه 53 ،ایللیک پهلوی ساللهسی دؤنمینده آذربایجان فولکلورو ایله ایلگیلی -8ی
تورکجه و -18ی فارسجا اولماق اوزره  26کیتاب؛ دیگر بیر سؤزله ،هر یئددی ایلده یالنیز بیر کیتاب
یاییمالنمیشکن ،اسالم انقالبیندان سونرا قیسا بیر سوره ایچینده بو ساحهده -90ی تورکجه-9 ،و
فارسجا-10 ،و تورکمنجه و -6سی فارسجا -تورکجه اولماق اوزره  115کیتاب یاییمالنمیشدیر (صرافی،
.)68 :1378
انقالبدان همن سونرا اؤلکه دیشیندا سورگون یاشامیندان دؤنن حمزه فتحی خوشکنابی کیمی بعضی
ادبیات چیالرین و یحیی شیدا ،عباس صبری ،هالل ناصری ،منوچهر عزیزی ،محمدعلی حسینی ،ذوالفقار
کمالی و حسین شهرک کیمی سولچو ادبیاتچی و آیدینالرین گیریشیمی ایله مای -1981ین باشالریندا
«آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی» تبریزده فعالیته باشالمیش و مطبوعات اورقانی اوالراق اولکر
درگیسینی یاییمالمیشدیر .تشکیالت مرامنامهسینده «آذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتینین ایران -
ین آزدلیغینی  ،گرچک استقاللیتینی و تورپاق بوتونلویونو قوروماق ،اسالم جمهوریتینین امپریالیزم،
مونارشی رژیمینین قالینتیالری و اوزانتیالرینا قارشی مجادلهده الده ائدیلن نائلیتلرینی قوروماق و اسالم
جمهوریتینی گوجلندیرمک» آماجی ایله آنجاق «باریش ،گلیشیم ،آزادلیق و انقالبچی ایستکلری
اثرلرینده یانسیدان ،هر جور سؤمورگهجیلیگه (مستملکهچیلیگه) و تظاهرلرینه قارشی مجادله ائدن و
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خالقی امپریالیزم علیهینه مجادلهده بیرلیگه چاغیران» یازیچی و شاعیرلری ،سیراالرینا قبول ائدهجگینی
بیلدیرمیشدیر (آذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتی).
باشقانلیغینی فتحی خوشکنابی استلهنن جمعیت هر هفته پنجشنبه گونلری تبریز تربیت کیتابخاناسی
توپالنتی سالونوندا شعر و تنقید توپالنتیالری گئچیرهرک دیگر شهرلرین ادبیاتچیالرینین دا ایلگیسینی
چکمیشدیر .آیریجا ،جمعیتین قالیبینده حسین شهرکین یؤنهتیمی آلتیندا بیر ده تئاتر قروپو فعالیت
ائتمکدهیدی .قروپ« ،مش عسگر :انقالب حکایهسی»« ،صدامین سام عمی جانال ائولنمهسی» و «شاه
قاچدی دا اینانمیر» کیمی ،گنللیکله حسین شهرکین قلمه آلدیغی قیسا تئاتر اویونالرینی گؤستریمه
سونموشدور (طهماسبپور شهرک ایله مصاحیبه 10 ،دی .)1385
سؤز قونوسو جمعیتله یاناشی عینی ایلده «آذربایجان ادبیاتینی انقالبین آماجالری دوغرولتوسوندا بیر
سیالح اوالراق استیفاده ائتمگی و امکچیلرین چیخارالرینی مدافیعه ائتمگی» اؤزونه آماج سئچن
«آذربایجان گنج شاعیر و یازیچیالر جمعیتی» قورولموشو گنجلیک آدیندا بیر درگی یاییمالمیشدیر.
آیریجا ،فورال -1980دا تهراندا فعالیت گؤسترن آذربایجانلی شاعیر و یازیچیالردان دوکتور رضا براهنی،
دوکتور حسی ن محمدزاده صدیق ،هاشم طرالن ،عزیز محسنی ،محمدعلی فرزانه ،حسن مجیدزاده
(ساواالن) ،گنجعلی صباحی ،شیخاوندی و جادنیکو-نون گیریشیمی و اؤنآیاق اولماسی ایله «یئرلی و
اتنیک دیللرین استیفاده ائدیلمهسینین ،خالقالرین سویو ،دیلی و دینی عایدیتینه باخمادان ائشیتلیگی
نین و مطبوعات و یایین آزادلیغینین ساغالنماسینی دؤلتین تمل وظیفهسی اوالراق» اؤنگؤردویو
آنایاسانین  24 ،15،19و  26مادهلرینه دایاناراق «بوتون شاعیر ،یازیچی و مترجیملرین و ادبی
تنقیدچیلرین تشکیالتلی اوالراق چالیشماسینی ساغالماق آماجی ایله آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر
جمعیتی قورموشالر» (آذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتی اساسنامهسی ،شوباط.)1980
قورولوش آشاماسیندا چئشیدلی دوشونجهلر گوندمه گلمیشدیر .یولداش درگیسینین امتیاز صاحیبی و
جمعیتین اصیل گیریشیمجیسی دوکتور حسین محمدزاده صدیق جمعیتین صیرف بیر جمعیتدن داها
گئنیش سیاسی فعالیت ینه حقوقی زمین ساغالیاجاق اساسنامه حاضیرالنماسیندان یانا اولدوغونو دیله
گتیرمیش و قاتیلیمچیالردان آشاغیداکی قونوالردا گؤروش بیلدیرمهلرینی ایستهمیشدیر:
 آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتینین قورولوشو و اولوشومو قونوسونو گئنیش پالندا اله آالراقدونیا چاپیندا تانیتیلماسی و فعالالشدیریلماسی ،سسینی باشقا اؤلکهلره و خالقالرا دویورولماسی و شاعیر
و یازیچیالر حاقالرینی مدافیعه ائدن باشقا درنک و قورومالرال ایلیشکیلرین گلیشدیریلمهسی،
 پهلوی سیاستلری نتیجهسینده زاواال اوغرامیش ادبیاتین یئنیدن جانالندیریلماسی، امکچی و ایشچی صینفینین ایدئالالرینی و ایرانین باشقا امکچی خالقالرینین حاقالرینین مدافیعهائدیلمهسی،
 -گلهجک تحصیل ایلی اوچون درس کیتابالرینین حاضیرالنماسی،
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 گنج نسلین زنگین ادبیاتیمیزال تانیش اولماسینین ساغالنماسی، فارس قزئتهلری آراجیلیغی ایله جمعیتین مرامنامهسی و اساسنامهسینین آنالتیلماسی.بونا قارشی محمدعلی فرزانه ،حسین محمدزاده صدیقین آشیرییا قاچدیغینی و صینفی و انقالبچی
گؤروشلرین اؤنملی اولماسی ایله بیرلیکده ،بو گؤروشلرین سیخینتی دوغورابیلهجگینی و ایللردیر میلّی
مختاریتین گوندمه گلمهسینه باخمایاراق بیر تورلو یاشاما گئچیریلمهدیگینی ،آنجاق بو قونونون دیل
آزادلیغینی دا سیاسیلشدیردیگینی و نتیجهده بو ساحهده هر تورلو چابانین سیاسی اقدام اوالراق
دگرلندیریلهرک قارشیسی آلیندیغینی خاطیرالتاراق جمعیتین یالنیز ادبی بیر تشکیالت اولماسینی
تکلیف ائتمیش و انقالبین کیچیک بورژوازینین انقالبی اولدوغونو و اؤلکهنین میلّی-دموکراتیک انقالب
مرحله سینده اولدوغونو گؤز اؤنونه آالراق آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر جمعیتینین ده عینی ماهیت
داشیماسی گرکدیگینی و بو قونودا آذربایجان انجمنی ایله ده یاخین ایشبیرلیگی ایچینده اولماسی گر -
کدیگینی دیله گتیرمیشدیر (یولداش ،ایل  ،1سایی  8 ،8اردیبهشت .)29-38 :1358
سونوندا قوروجوالر هیئتی آشاغیداکی میسیونالرین یاشاما گئچیریلمهسی وورغوالنان مرامنامه اوزرینده
مصالیحه ائتمیشدیر:
 جمعیت آذربایجان کولتور و ادبیاتینین گلیشدیریلمهسینه چالیشماغی اؤزونه تمل میسیون اوالراقسئچمکدهدیر .بو دوغرولتودا؛
الف) نظم و نثرین خالق آراسیندا یاییلماسی اوچون آیلیق بیر درگینین یاییمالنماسینا باشالدیلمالیدیر.
ب) یئرلی لهجهلردن ده فایداالناراق ادبی دیلین اولوشدورولماسینا چالیشیلمالیدیر.
 ادبی تنقید اوتورومالری دوزنلنمهلیدیر. جمعیت" ،آذربایجان دیلینی" آذربایجانین رسمی دیلی اوالراق تانیماقدا و تعلیمی اوچون (بوتونسویهلرده ،ایلک مکتبدن اونیورسیتهیه دک) گرهکن درس کیتابالرینین حاضیرالنماسینی طلب
ائتمکدهدیر.
 جمعیت ،ایران اونیورسیتهلرینده "آذربایجان دیلی" ،ادبیاتی ،فولکلورو ،کولتورو و تاریخی کورسالرینآچیلماسینی جیدّی اوالراق طلب ائتمکدهدیر.
 جمعیت ،آذربایجان میلّی آکادمی و رادیو -تلویزیونونون قورولماسی اوزرینده دورماقدا و آکادمیدهآذربایجان دیل ،تاریخ و فولکلور ساحهلرینده چالیشماالرین یوروتولمهسینی طلب ائتمکدهدیر.
 یوخ اولماق اوزره اوالن آذربایجان تئاترینی یئنیدن جانالندیرماق اوچون گرهکن تدبیرلر حیاتاگئچیریلمهلیدیر.
 آذربایجان کالسیک ادبیاتینی گنجلره تانیتماق اوچون گرهکن تدبیرلر حیاتا گئچیریلمهلیدیر. خالق ادبیاتینین توپالنماسی و یاییمالنماسی اوچون عملی پالنالر حیاتا گئچیریلمهلیدیر. -تهران دا یاشایان آذربایجانلیالر اوچون ایکی دیللی مکتبلرین آچیلماسی اوچون چابا گؤستریلمهلیدیر.
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 جمعیت ،دؤلتین شاعیر و یازیچیالر اوزریندهکی باسقیسی ایله مجادله ائتمهلیدیر. جمعیت ،شاعیر و یازیچیالرین صینفی حاقالرینی قورومالی و مدافیعه ائتمهلیدیر (یولداش ،ایل ،1سایی  15،3تیر .)48-49 :1358
سؤز قونوسو دؤنمده دیل ،ادبیات و گنل آنالمی ایله کولتور ساحهسینده بیر چوخ گیریشیم اولموشدور.
بونالرین بیر اؤرنگی «آذربایجان فولکلورو آراشدیرما قورومو» اولموشدور .قورومون باشیندا یولداش
درگیسینین باشیازاری دوکتور حسین محمدزاده صدیق گلمکده ایدی .آیریجا ،آذربایجان دموکرات
فیرقهسی تبریزده فعالیته باشالر -باشالماز "آذربایجان دیلی"نین تعلیمی اوچون اوجرتسیز و سربست
کورسالر دوزهنلهمیشدیر .تهراندا ایسه «آذربایجان مدنیت جمعیتی» اورتا ایکینجی و اوچونجو صینیف
اؤیرنجیلرینه آذربایجان دیل و ادبیاتی کورسالری آچمیشدیر (تقییوا.)155 :1989 ،
سؤز قونوسو تشکیالتالرین یانیندا تهراندا فعالیت گؤسترن «آذربایجان انجمنی» ده بو ساحهده جیدی
چالیشماالر باشالتمیشدیر .سؤز قونوسو تشکیالت ،اؤزللیکله دیل قونوسونا اؤزل ایلگی دویموشدور1 .
اردیبهشت -1358ده تشکیالت بو قونودا قاپساملی بیر بیانیه یاییمالیاراق گؤروشلرینی بیلدیرمیشدیر.
بیانیه ایراندا چئشیدلی دیللرین ایشلک اولدوغونا ،ایران دیلی دئیه بیر دیلین اولمادیغینا ،فارسجانین دا
اؤلکهده یایغ ین اوالن دیللرین آنجاق بیری اولدوغونا و بو باخیمدان هر هانسی بیر آیریجالیغین سؤز
قونوسو اولماماسی گرکدیگینه اشاره ائدهرک ،باشقا دیللرین یوخ اولماسی باهاسینا فارسجانین
گلیشدیریلمهسینین ،ایران خالقینین مدنی ،میلّی و سیاسی اوالراق چوخونلوغونو گؤرمزدن گلمک
معناسینا گلدیگی وورغوالنمیشدیر .بیانیهنین دیگر بؤلومونده باشقا دیللرین ایشلکلیک قازانماسی گر -
کدیگی قونوسوندا دئییلیر:
«فارسجا ایران خالقی نین چوخونلوغونون ایلکین احتیاجالرینی قارشیالما قابیلیتینه صاحیب
دئییلدیر .ایرانلیالرین چوخونلوغو بو دیلده یازیالن قانونالری بیلمهمکده ،دؤلت قورومالریندا
ایشلملرینی گرچکلشدیرهبیلمهمکده ،عدلیه و رسمی و غیر رسمی مقامالر قارشیسیندا
گوجسوزدورلر ،سند و آنالشماالرین امضاالنماسیندا کورالر کیمی داورانماقدادیرالر ،یازیشماق،
دانیشماق و محاسیبهچیلیکده استیفاده ائدهبیلمهمکدهدیرلر.
بوراخین دؤلت دیلی یئرینده قالسین ،آنجاق خالقی آنادیللرینی استیفاده ائتمهده سربست
بوراخین .چونکو ،بو دورومدا یاشام آسانالشماقال بیرلیکده ،خالقین قارشیلیقلی آنالشما،
دایانیشما ،میلّی و معنوی یاشامینین گلیشمهسی دوغرولتوسوندا ایرهلیلهمه ساغالنمیش
اوالجاقدیر ... .آذربایجانلیالر ایران ،ایرانلی ،فارسجا و فارس ادبیاتینا ایلگی و سئوگی دویماقال
بیرلیکده دیل مسئلهسی و دیل آزادلیغینی ایرهلی سورمکله ان طبیعی ،انسانی حاقالرینی
مدافیعه ائتمکدهدیرلر .ایراندا دیل آزادلیغی میلّی بیرلیک و دایانیشمانین ان بؤیوک قوروجوسو
و استبداد و سؤمورگهجیلیک (مستملکهچیلیک) قارشیسیندا ان کسگین سیالحدیر... .
آذربایجانلیالر دیل آزادیلیغینی ایرهلی سورهرک میلّی و تاریخی کیملیک و شرفینی ،استبدادین
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ایکی قاتلی ظولمو و سؤمورگهجیلرین اوزانتیالرینین خیانتی و باسقیسی آلتیندان قورتارماغی
ایستمکدهدیرلر» (آذربایجان انجمنینین 1 ،اردیبهشت  1358تاریخلی دیل آزادلیغی باشلیقلی
بیانیهسی).

آذربایجاندا دیل تحصیلینده قارشیالشیالن ان اؤنملی مسئله الیفبا و یازیم قورالالرینین دوزنلنمهسی
اولموشدور-1359 .دا حبیب آذرسینا «آنادیلیمیزی نئجه یازاق» آدلی بیر کیتاب یاییمالیاراق قونونون
اؤنمینی وورغوالیاراق التین کؤکنلی بیر الیفبا تکلیف ائتمیشدیر .آردیندان ،دوکتور زهتابی -1360دا
عینی باشلیغی داشییان بیر کیتابجیق یاییمالمیش و التین الیفباسینا گئچیشین مومکون اولمادیغیندان
عرب کؤکنلی الیفبانی دوزنلهیهرک ،سسلی حرفلرین و اکلرین یازیلیشیندا آسانلیق ساغالیاجاق بعضی
قورالالری تکلیف ائتمیشدیر (زهتابی .)1360 ،آیریجا ،یولداش و گونش کیمی او سیراالردا یاییمالنان
درگیلرین ده بو قونودا چالیشماالری اولموشدور .یولداش درگیسی گلهجک تحصیل ایلی اوچون
آذربایجان تورکجهسی اوخو کیتابالری حاضیرالماق اوزره بوتون اوخوجو و اوزمانالردان ،دیل اگیتیمی
یؤنتملری ،عرب الیفباسی تملینده ایمال قورالالری و اوخوناجاق ادبی متنلر قونوسوندا دوشونجهلرینی
باشقا اوخوجو و درگی چالیشانالری ایله پایالشماغا چالیشمیشدیر (یولداش ،ایل  ،1سایی 1 ،7
اردیبهشت .)49 :1359
ج) سول تمایوللو مطبوعات

آذربایجاندا سول تمایوللو مطبوعاتین گئچمیشی مشروطه دؤنمی سوسیال دموکراتالرا منسوب مجاهد
قزئتهسینین یاییمالندیغی -1906یا دؤنسه ده ،اؤنپالنا چیخماسی ایکینجی دونیا ساواشی سونراسیندا
آذربایجان دموکرات فیرقهسی حکومتی دؤنمی و  1357انقالبیندان سونرا اولموشدور .ایکینجی دونیا
ساواشی سونراسیندا ان اؤنملی مطبوعات اورقانی «آذربایجان جمعیتی»نین یایین اورقانی اوالن و
آذربایجان دموکرات فیرقهسینین قورولوشوندان سونرا آذربایجان دموکرات فیرقهسینین یایین اورقانی
حالینا گلن آذربایجان قزئتهسی اولموشدور .آذربایجان قزئتهسی ایلک اوالراق «آذربایجان جمعیتی»نین
یایین اورقانی اوالراق و علی شبسترینین یؤنهتیمینده «اکینچی و ایشچیلرین حاقالرینی و آذربایجان
خالقینین آذربایجان ین ایچ ایشلرینی اداره ائتمه حاقینی مدافعه ائتمه و مرکزی دؤلتین پولیتیکاالرینا و
اینگیلتره و آمریکانین ایراندا نفوذ قازانما گیریشیمینه قارشی چیخماغی» آماجالیاراق یاییمالنمیشدیر.
بو دؤنمده اسماعیل شمس قزئتهنین باشیازارلیغینی اوستلنمکده ایدی-1324 .ده آذربایجان دموکرات
فیرقهسی قورولونجا «آذربایجان جمعیتی» ده آذربایجان دموکرات فیرقهسینه قاتیلمیش و آذربایجان
قزئتهسی آذربایجان دموکرات فیرقهسینین یایین اورقانی حالینا گلمیشدیر .قزئته یئنی یایین دؤنمینده
تورپاقالرین اکینچیلر آراسیندا پایالشدیریلماسینی ،بوتون امکچیلرین حاقالرینین ساغالنماسینی و
آذربایجانین مختاریتینی مدافعه ائتمکله بیرلیکده ،خالق آراسیندا کولتورون ،علم و صنعتین
گلیشدیریلمهسینه چالیشماغی آماجالمیشدیر.
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سؤز قونوسو قزئته دیشیندا تبریز باشدا اولماق اوزره آذربایجانین بیر چوخ یئرینده قزئتهلر و درگیلر
یاییمالنماغا باشالمیشدیر .سؤز قونوسو دؤنمده  36مطبوعات اورقانیندان -15ی دوغرودان (بیر باشا) و یا
دوالیلی اوالراق آذربایجان دموکرات فیرقهسینه باغلی ایدی و آذربایجان تورکجهسینده
یاییمالنماقدایدی-26 .سی ایسه سول تمایولو داشیماقدایدی .بو مطبوعات اورقانالری آراسیندا آزاد
میلت (آذربایجان میلّی مجلیسینین یایین اورقانی) ،غلبه (آذربایجان امکچیلر و ایشچیلر بیرلیگینین
یایین اورقانی) ،جاوانالر (آذربایجان دموکرات فیرقهسی گنجلر قولو یایین اورقانی) ،گونش (آذربایجان
شاعیر و ادبیلر جمعیتی) ،اورومیه (آذربایجان دموکرات فیرقهسی اورومیه قولو) ،فدایی (آذربایجان
دموکرات فیرقهسی میانا قولو) ،یئنی شرق (محمود ترابی یؤنتیمینده) ،آذربایجان اولدوزو (ناصر هاللی
یؤنتیمینده) ،وطن (آذربایجان دموکرات فیرقهسینین میاناداکی یانداشالرینین یایین اورقانی) ،وطن
یولوندا (قیزیل اوردونون یایین اورقانی) ،آذر (آذربایجان دموکرات فیرقهسی زنجان قولو) و آراز یئر
آلمیشدیر.
-1325ده آذربایجان دموکرات فیرقهسی حکومتینین دوشمهسی ایله بیرلیکده سؤز قونوسو قزئتهلر ده
قاپاندی .بو تاریخدن  1357انقالبینا قدرکی دؤنم آذربایجان قزئتهچیلیگینده دوراقالما دؤنمی
اولموشدور .بو دؤنمده چیخان  8قزئته نین همن همن هامیسی فارسجا یاییمالنمیش و مرکزی دؤلتین
پولیتیکاالرینی دستکلهمیشدیر .ایران نفت صنعتینی میلّیلشدیرمه حرکاتی دؤنمینده اورتایا چیخان
سربست اورتامدا یاییمالنان نامه آذربایجان ،آذربایجان دموکرات و بشیر آینده بونا بیر استثنا
اولوشدورماقدادیر .نامه آذربایجان -1331ده تهراندا فارسجا و تورکجه اولماق اوزره ایکی دیلده
«آذربایجان جمعیتی» طرفیندن یاییمالنمیشدیر .قزئته سول تمایولو داشیمیشدیر« .آذربایجان
جمعیتی» قزئتهنین تعطیل اولماسی اوزرینه عینی ایلده آذربایجان دموکرات قزئتهسینی مصطفی واعظی
یؤنهتیمینده یاییمالمیشدیر .عینی دؤنمده تهراندا بیر ده بشیر آینده یاییمالنمیشدیر .سؤز قونوسو
قزئته ،سول تمایولو داشیمیش و مصدقی آذربایجان و کوردوستان خالقینین ایستک و حاقالرینا
دویارسیز قالماقال تنقید ائتمیشدیر.
 1357انقالبی آذربایجان مطبوعات تاریخینده یئنی بیر دؤنمین باشالنغیجی اولموشدور .انقالبین ایلک
دؤرد ایلینده  27قزئته یاییمالنمیشدیر .بو قزئتهلردن -17سی سول تمایولو داشیمیش و مرکزی دؤلتین
شوونیست پولیتیکاالرینین تنقید ائدیلمهسی و ایشچی و اکینچیلرین صینفی حاقالری و گنل اوالراق
ایچریگی وطنداشالرین تشکیالتالنماسی و سیاسی فعالیتده اولماسی ،بیان آزادلیغینین مدافعه ائدیلمه -
سی حاقیندا اولموشدور .سؤز قونوسو دؤنمده یاییمالنان مطبوعات اورقانالری آراسیندا آذربایجان آینده
(اکبر مدرس اول ،)1357-1358 ،آذربایجان سسی ( ،)1358آراز (محمدباقر صدری و آیدین تبریزلی،
 ،)1358آزادلیق (آذربایجان آزادیخواهالر فیرقهسینین یایین اورقانی ،حسین محمدزاده صدیق،)1358 ،
اولدوز (حمید احمدزاده ،1358 ،تبریز) ،ایرهلی (ایران گنج دموکرات اؤیرنجی تشکیالتی آذربایجان قولو
یایین اورقانی ،)1358 ،بیرلیک (ایرانلی مترقی روشنفکرلر جمعیتی ،آلمانیا-تبریز) ،ارک (ایرانلی مترقی
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روشنفکرلر جمعیتی ،آلمانییا-تبریز) ،پیکار آذربایجان (سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر ،شعبه
آذربایجان ،)1359 ،چنلی بئل (گروه تحقیق مسائل آذربایجان ،)1358 ،خالقین سوزو (اردبیل،)1358 ،
انقالب یولوندا (حسین محمدزاده صدیق ،تهران) ،فدایی (سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شعبه
تبریز ،)1358 ،ستارخان بایراغی (باقر مرتضوی خسروشاهی ،1358 ،تبریز) یئر آلمیشدیر (مجیدی،
.)215-224 :1382
تابلو  :1انقالب سونراسی یاییمالنان مطبوعات اورقانالری (مجدفر)25 :1365 ،
باشلیجا مطبوعات
اورقانالری

بیر ساییدان چوخ
یاییمالنمایان
مطبوعات

سیاسی ایچریکلی
مطبوعات

فوتوکوپی
بیچیمینده
یاییمالنان

یاییمی داوام ائدن
مطبوعات

مطبوعات

اولدوز
اولکر
انقالب یولوندا
اودالر یوردو
بیرلیک
دهده قورقود
کوراوغلو
گونش
یئنی یول
یولداش

آراز
ادبی یارپاق
ایشیق
قارداش
موشتولوق
یازماجا

آذربایجان
آزادلیق
ایرهلی
چنلیبئل
مردم (تورکجه)
مالنصرالدین
یولداشلیق

خالق سؤزو
بیرلیک (مرند)
دان اولدوزو

فروغ آزادی
وارلیق

قیسا سوره سونرا سول تمایوللو مطبوعاتین فعالیتلری سینیرالنمیش اولسا دا ،سولچو یازیچی و قزئته -
جیلر چئشیدلی یایین و مطبوعات اورقانالریندا فعالیتلرینه داوام ائتمیشلر .آنجاق بو فعالیتلر آراسیندا
داواملیلیغین اولماییشی یئرلی لهجهلرین استیفاده ائدیلمهسیله بیرلیکده دیل قونوسوندا
استقرار سیزلیغین یاشانماسینا یول آچاراق اورتاق بیر دیلین یئرلشمیش اولماسینا مانع اولموشدور.
ایکینجی دونیا ساواشی سونراسیندا آذربایجان مطبوعاتی ،اؤزللیکله سوویت آذربایجان مطبوعاتینین
تأثیری آلتیندا دیل قونوسوندا ثبات ساغالمیشدیر .آنجاق آذربایجان دموکرات فیرقهسینین دوشمهسی
ایله بیرلیکده بو ثبات اورتادان قالخمیش و سونراکی دؤنمده ،اؤزللیکله  1357انقالبی سونراسیندا اورتایا
چیخان مطبوعات اورقانالریندا گرک یازی قورالی اوالراق ،گرکسه ده دیل اوالراق ثباتسیزلیق
گؤرونمکدهدیر .انقالب سونراسی مطبوعات اورقانالری آراسیندا 42 ،ایلدیر داواملی یاییمالنماقدا اوالن
وارلیق درگیسی بو ثباتی ساغالمیشدیر.
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دؤنمین آذربایجان مطبوعاتینین دیگر بیر اؤزللیگی شعرین آغیرلیق قازانماسی اولموشدور .مرتضی
مجدفرین دؤنمین مطبوعات اورقانالرینین ایچریک آراشدیرماسی ،سؤز قونوسو دؤنمده مطبوعات
اورقانالرینین ایچریگینین -37%سینین شعر اولدوغونو گؤسترمکدهدیر .ایکینجی سیرادا سیاسی
ایچریکلی یازی و خبر آنالیزلری یئر آلماقدادیر .آشاغیداکی تابلو مطبوعات اورقانالرینین ایچریک
آنالیزینی گؤسترمکدهدیر.
تابلو  1357-1363 :2ایللرینده یاییمالنان تورکجه مطبوعاتین ایچریک آنالیزی (مجدفر)26 :1365 ،
درگی
آدی

شعر

سیاست

آراشدیرما

بدیعی
نثر

تاریخ

فولکلور

کندلرین
دورومو

دیلچیلیک

دیگر
قونوالر

اولدوز

45%

15%

3%

12%

3%

13%

-

3%

6%

اولکر

64%

7%

10%

9%

2%

1%

-

5%

2%

انقالب
یولوندا

31%

22.5%

21%

12%

1%

6%

3%

3%

0.5%

اودالر
یوردو

35%

22%

8%

11%

13%

-

-

3%

8%

بیرلیک

23%

32%

3%

15.5%

12.5%

-

13%

-

-

دهده
قورقود

33%

16%

13%

8%

22%

2%

3%

2%

1%

کوراوغلو 41%

15%

10%

-

31%

-

-

-

2%

گونش

36%

4%

27%

14%

3%

5%

-

8%

4%

یئنی
یول

34%

3%

33.5%

10%

3%

4%

8%

2.5%

2%

یولداش

28%

50%

6%

11%

0.5%

2%

1%

1%

52.6%

اورتاالما

18.65% 37%

13.45%

10.25%

9%

3.3%

2.9%

2.75%

52.6%

3

4

5

6

7

8

9

سیرا

1

2

مرتضی مجدفرین چالیشماسی نثر ساحهسینده ان چوخ چالیشانالرین گنجعلی صباحی ،مرتضی مجدفر،
حبیب ساه ر ،حسین اولدوز ،رحیم دقیق ،آغ چایلی ،ا .نورانلی ،حسین دوزگون ،محمد قاضی و اورمو
اوغلو اولدوغونو گؤسترمکدهدیر (باخ .تابلو .)3
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تابلو  :3آراشدیرما قونوسو درگیلرده یازیچیالرا گؤره نثر اورانی (( )1357-1363مجدفر)29 :1365 ،
ص.

ص.

اوران

ص.

اوران

ص.

اوران

ص.

اوران

ص.

اوران

ص.

اوران

68

2

7.04

3

5.63

4

1.87

5

5.86

6

5.63

7

4.92

گنجعلی
صباحی
()12.20
مرتضی
مجدفر
()11.73
حبیب
ساهر
()9.83
حسین
اولدوز
()7.27
رحیم دقیق
()6.27
آغچایلی
()6.10
آ .نورانلی
()4.46
حسین
دوزگون
()3.05
محمد
قاضی
()2.57
اورمواوغلو
()2.58
بیرلیک
درگیسینده
یاییمالنان
بدیعی اثرلر

علی تبریزلی
م .ابراهیموف
هاشم طرالن
اصغر فردی
ولیاوغلو
گ .نظامی
نقابی
ا .شرف دلجو
صمد ظهوری
محمود
دمیرچی
ماکسیم
گورکی
اصغر گلکار
عزیزه
جعفرزاده
علی کاتبی
م .قلیزاده
نفر
(هر
)0.46

آغداشلی
م .اوجاغی
عباس بارز
جمال رئوسی
اصغر آراز
ت.پیرهاشمی
جعفر جابارلی
ج .چاپلین
نفر
(هر
)0.70

ا .یحیوی
عزیز نسرین
نفر
(هر
)93/0

سهراب طاهر
ب .سالور
سیما صدیق
محمد عافیت
حمید
محمدزاده
نفر
(هر
)1.17

ع .برادران
ش .لطفی
بهرنگ
دوست
سردارنیا (هر
نفر )1.64

هـ.
توفارقانلی
ساواالن
صمد
بهرنگیدن
ترجمهلر
نفر
(هر
)1.64
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مجدفرین چالیشماسی ،سؤز قونوسو دؤنمده یاییمالنان کیتابالرین دا اؤنملی بؤلومونون شعر کیتابی
اولدوغونو گؤسترمکدهدیر .سؤز قونوسو چالیشمانین وئریلرینه گؤره  1357-1363ایللری آراسیندا ایران-
دا توپالم  198تورکجه کیتاب یاییمالنمیشدیر .بو  198کیتابدان -127سی ( )64.14%شعر اولموشدور.
گئری قاالن  71نثر کیتابینین یالنیز -15ی حکایه ،خاطیره و رومان کیمی بدیعی اثرلر اولموشدور (باخ.
تابلو .)4
تابلو  1357 -1363 :4ایللری آراسیندا ایراندا یاییمالنان تورکجه کیتابالرین ایچریک آنالیزی (مجدفر،
)27 :1365

شئعر

درس
کیتابالری

سایی

127

15

15

اوران

14/64%

7.54%

7.53%

آراشدیرما
کیتابالری

سیاسی
ایچریکلی

فولکلور

یدیعی
ادبی
آراشدیرماالر نثر
15

11

10

5

7.57%

5.55%

5.05%

2.52%

بو قونونو آراشدیران مرتضی مجدفر ،شعرین بو قدر یایغین اولماسی و ادبی دیلین اولوشومو ایله سیخی
ایلیشکیسی اوالن بدیعی پارچاالرین اورتایا چیخماسینی آشاغیداکی نهدنلره باغالماقدادیر:
 آذربایجان شعرینده قالیبالرین یایغین اولماسی ازبرلنمهسینده آسانلیق ساغالماقدادیر. آذربایجان خالقی گنللیکله کؤچری طایفاالردان میدانا گلمیش و کؤچری خالقالردا آغیز ادبیاتی وفولکلور داها یایغیندیر.
 انقالب اؤنجهسی حکومتین باسقیالری فولکلور و شعر دیشیندا نثرین یاییمالنماسینا امکان وئرمهمکدهایدی.
 شاعیرلر ،گنللیکله شاعیرلر درنگی کیمی توپالنتی و اولوشوموالردا بیر آرایا گلهرک اثرلرینی یاییمالماامکانالری تاپمیشالر .حال بو کی ،بئله بیر اولوشومالر یازیچیالر اوچون اولمامیشدیر.
 فارس ادبیاتیندا شعر اؤنملی یئره صاحیبدیر .آذربایجان ادبیاتی بو قونودا فارس ادبیاتینین تأثیریآلتیندا اولموشدور (مجدفر.)23-24 :1365 ،
د) چاغداش آذربایجان سولچو آیدینالری و دیل مسئلهسی
-1360دان اعتیبارًا سولچو حرکاتینا قارشی اویغوالنان باسقیالر آذربایجان سولونون میلّی سؤیلمینده
جیدّی دگیشیملره یول آچمیشدیر .یئنی دؤنم میلّی سؤیلمی اسکیسیندن فرقلی اوالراق سیاسی ماهیت
داشیمیش و کولتورل ایستکلری اؤنپالنا چیخارمیشدیر .اؤزللیکله بو قونودا دیل مسئلهسینه
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اوداقالنمیشدیر .دیل اؤزگورلویو گئچمیشده ده میلّ ی سؤیلمده اؤنملی یئره صاحیبدی .آنجاق هر زامان
سیاسی سؤیلمین کؤلگهسینده قالمیشدیر .انقالبین باشالریندا «آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر
جمعیتی» اساسنامهسینین مباحثهسی گئدرکن ،محمدعلی فرزانه ،دوزگون ایله گیردیگی مباحثهده
دیل آزادلیغینین سیاسیلشمهسینین ایندییه قدر آذربایجانا هیچ بیر شئی گتیرمهدیگینی و اصلینده بو
حاقین گرچکلشمه یولونو قاپادیغینی ایفاده ائتمهسی بونا اشاره ائتمکدهدیر.
چاغداش میلّی سؤیلمین گئچیردیگی ایکینجی دگیشیم قانونی دایاناغا صاحیب اولماسیدیر .بو قونودا،
اؤزللیکله ائورنسل (جهانشمول) انسان حاقالری و ایران حقوق نومالری اؤنپالنا چیخاریلماقدادیر .بو
باغالمدا ایران آنایاساسینین -15جی مادهسی میلّی سؤیلمین وورغو نقطهسیدیر .آنایاسانین -15جی
مادهسی ایراندا فارس دیلی ایله یاناشی یئرلی و اتنیک دیللرین تحصیل سیستمینده اؤیرهتیلمهسینی
توصیه ائتمکدهدیر .ایران قامو (عمومی) حقوقوندا آزینلیغین اتنیک تملده دئییل ،دینی تملده
تانیمالندیغینی و گئچمیشدن سورهگلن گلهنگه گؤره بو حاقّین اتنیک آزینلیقالری قاپساماماقال
بیرلیکده ،آذربایجان آیدینالری بو مادهنین قاپسامینی داها گئنیشلهتیلمهسینی و اتنیک آزینلیقالرین دا
آنایاسانین اؤنگؤردویو بو حاقدان فایداالنماسینی ایستهمکدهدیر.
بو اورتامدا انقالب سونراسیندا آذربایجان آیدینالری لینقوئیستیک چالیشماالرا اوداقالنمیشالر (تمرکز
ائتمیشلر) .بیر چوخ الیفبا ،سؤزلوک ،قرامر و لینقوئیستیک کیتابین تئز-تئز یاییمالنماسی دقتچکیچی
بویوتدادیر .بو آالندا گرک مطبوعات و ادبی و گرکسه سیاسی فعالیتلری ایله اؤنپالنا چیخان آیدینالردان
بیری دوکتور حسین محمدزاده صدیقدیر .تبریزده آنادان اوالن حسین محمدزاده صدیق (دوزگون)
-1965ده تبریز اونیورسیتهسی فارس دیلی و ادبیاتی بؤلومونو قازانیر و بو دؤنمده صمد بهرنگی و تبریز
ادبی چئورهسی ایله تانیشیر .بو تانیشمانین وئردیگی پسیکولوژی اوالجاق کی یازیچی اؤیرتمن اوالراق
چالیشماقال یاناشی آذربایجان تورک دیلی ،ادبیاتی و فولکلورو اوزرینه چالیشماالر گلیشدیرمهیه باشالر و
تبریز و تهراندا یاییمالنان آدینه ،خوشه ،امید ایران ،وحید ،ارمغان و راهنمای کتاب کیمی درگیلرده
یاییمالر-1350 .جی ایللرده دوزگون تهران اونیورسیتهسی فارس دیلی و ادبیاتی بؤلومو یوکسک
لیسانس دوزئینده تحصیلینی داوام ائتمکله بیرلیکده ،ادبی و یایین چالیشماالرینی دا سوردورمکدهایدی.
سؤز قونوسو دؤنمده دوزگونون درلهدیگی ،یازدیغی و چئویردیگی 33کیتاب یاییمالنمیشدیر.
 1357انقالبی دوزگونون سیاسی و ادبی چالیشماالریندا اؤنملی بیر آشامانی اولوشدورماقدادیر .انقالبدان
همن سونرا بعضی سولچو دوستالری ایله بیرلیکده آزادلیق ،یولداش ،انقالب یولوندا و یئنی یول
درگیلرینی یاییمالدی و «آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر جمعیتی» و «آذربایجان آزادیخواهالر
جمعیتی» کیمی سیویل توپلوم تشکیالتالرینین اولوشوم و فعالیتلرینده اؤنملی قاتقیالری اولموشدور.
دوزگون عینی دؤنمده ایستانبول اونیورسیتهسی تورک دیلی و ادبیاتی بؤلومو دوکتورا پروقرامینا
قاتیلمیش و تحصیلینی باشاری ایله بیتیرمیشدیر 1360 .سونراسی اولوشان یئنی سیاسی اورتام،
دوزگونو سیاسی فعالیتلردن اوزاقالشدیراراق آذربایجان تورک دیلی و ادبیاتی ساحهسینده آراشدیرماالر
آپارماغا سوق ائتمیشدیر .بو دؤنمده ( 1365-1366ایللرینده) هاشیم شیری ،فیروز رفاهی ،علمداری،
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ائلاوغلو ،مرتضی مجدفر ،ائلسئون ،آغشین آغ کمرلی ،اکبر آزاد و  ...یاردیمی ایله «آذربایجان تورک
دیلی درنگی»نی قورموش و «ایران آذربایجانی تورک دیلی بولتنی»نی یاییمالمیشدیر .باشقانلیغینی
حسین محمدزاده صدیقین یوروتدویو درنگین اصیل ایلگی ساحهسی تورک دیلی تاریخی ،ادبیات
آراشدیرماالری ،سؤزلوک ،درس کیتابالری و یازی قایداالری حاضیرالماق و فولکلور آراشدیرماالری
اولموشدور .سؤز قونوسو درنک و بولتن بیر مدّت فعالیتدن سونرا ایران گوونلیک گوجلری طرفیندن
فعالیتی دوردورولموشدور .ایران -عراق ساواشی سونراسیندا اورتایا چیخان یئنی سیاسی اورتامدا دوزگون
فعالیتلرینی گئنیشلهده رک ادبی و یاییم چالیشماالری ایله یاناشی تبریز ،تهران و اورمیه و زنجان آزاد
اسالم اونیورسیتهسی ،تهراندا امام صادق کیمی اونیورسیتهلرده تورک دیلی و ادبیاتینی کؤنوللو اوالراق
آذربایجانلی اؤیرنجیلره اؤیرتمیشدیر .اورمیه اونیورسیتهسینین ایکی جیلدده یاییمالدیغی «تورکجه نظم
و نثر متینلریندن سئچمهلر» ( )1373و امام صادق اونیورسیتهسینین یاییمالدیغی «تورک دیل
بیلگیسی» درس کیتابالری دوزگونون آذربایجان تورک دیلی و ادبیاتینین تعلیمی ساحهسینده
چالیشماالرینین بیر نئچه اؤرنگدیر (کریمی1377 ،؛ نیایش.)1381 ،
دوزگونون آذربایجان مسئلهسینه یاناشماسی کولتورل ماهیت داشیماقدادیر .او گئچمیشده آذربایجان
مسئلهسی ده داخیل اولماق اوزره اتنیک آزینلیقالر مسئلهسینین سیاسی -ایدئولوژیک چرچیوهسینده
گوندهمه گلمهسینین و گنللیکله سولچو پارتی و قروپالرین سیاسی بیر آراج اوالراق بو مسئلهلری
استفاده ائتمهلرینین وئردیگی ضرری گؤز اؤنونه آالراق گنجلری طلبلرینی سیاسی ایدئولوژیلر دیشیندا
گوندهمه گتیرمهلرینی ایستهمکدهدیر .اونا گؤره ،آذربایجان مسئلهسی ماهیت اعتباری ایله سیاسی
دئییل ،کوتورلدیر و ایران آنایاساسینین اؤنگوردویو مادهلرین حیاتا گئچیریلمهسی ایله حلّ ائدیلمهسی
مومکوندور (نیایش.)80-82 :1381،
دوزگونون چالیشماالرینین اؤنملی بؤلومو تورک دیلی ساحهسیندهدیر .بو ساحهده بیر چوخ مقاله و
چالیشماسی یاییمالنمیشدیر .بیر نئچه اوخو کیتابینین یانی سیرا -1374ده «تورکجه دیل بیلگیسی»
آدلی بیر کیتابی دا یاییمالنمیشدیر .اونون ایلگیسینی چکن ان اؤنملی قونوالردان بیری فارس کؤکنلی
میلیتچی آیدینالرین تورک دیلی قونوسونداکی ادعاالری اولموشدور-1369 .دا فردوسینین «یوسف و
زلیخا» کتابینی ایلک دفعه اوالراق یاییمالمیشدیر-1889 .دا ایلک دفعه اوالراق آلمان اوریانتالیست
هرمان ائته طرفیندن «یئددینجی شرقشناسلیق کونقرهسی» اوچون حاضیرالنان سؤز قونوسو کیتابدا
فردوسی ،شاهنامهده تورکلره یؤنلیک آشاغیالییجی و ایران شاهالرینی اؤیوجو (وصف ائدیجی) شعرلر
یازدیغی اوچون غزنهلی محموددان باغیشالنیلماسینی ایستهمیشدیر .دوزگونون بو ساحهده دیگر بیر
چالیشماسی شیخ صفیالدینین «قارا مجموعه»سیدیر .گئچمیشدن بری شیخ صفیالدین و صفوی
ساللهسینین ایران کؤکنلی اولدوغونا ایلیشکین یایغین بیر دوشونجه واردی و ایران میلّیتچیلری بونونال
صفوی دؤلتینی ایرانلی بیر سالله اوالراق تقدیم ائتمکدهدیرلر .دوزگون «قارامجموعه»نی یاییمالیاراق
ایران میلّیتچیلرینین آرقومانالرینا اؤنملی ضربه ائندیرمهیی آماجالمیشدیر .دوزگون تورک دیلی
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تاریخینه ایلیشکین اوالراق ایلک باشالردا سوویتلر بیرلیگینده «آذربایجان دیلی» سؤیلمینی مینیمسه
میشسه ده ،سونراالری بو دوشونجهسیندن واز گئچهرهک تورک دیلی و لهجهلری چرچیوهسینده
دگرلندیرمیشدیر .او بو قونودا یازیر:
« چاغداش آذربایجان دیلی تورک کؤکنلی بیر دیلدیر .اصلینده ،تورکولوژیده آذربایجان دیلی
دئییلیرکن ،اؤزونه خاص بیر یؤنده ایرهلیلهین و گلیشن غرب تورکجهسینه عاید دیل قصد
ائدیلمکدهدیر .غرب تورکجهسی ایکی بؤیوک قوال آیریلماقدادیر .شرقی اوغوز و غربی اوغوز
شیوهلری .غرب تورکجهسیندن آیریالن شرقی اوغوز آذربایجان ،خمسه و شرقی آنادولو بؤلگه
لرینی ایچینه آلماقدادیر .یعنی چاغداش آذربایجان دیلینین آناسیدیر .غربی اوغوز دیلی ایسه
گونوموزدهکی تورکیهده یایغین اوالن چاغداش تورک دیلینین کؤکودور .شرقی و غربی اوغوز
شیوهلری آراسیندا ایلک باشالردا چوخ آز فرقلیلیک وار ایدی .دوالییسی ایله ،گونوموزده ده
آذربایجان و تورکیه شیوهلری آراسیندا یاخینلیغا تانیق اولماقداییق .فقط بونالری عینی سایماق
و ایکیسینی ده بیر دیل اوالراق دگرلندیرمک بیلگیسیزلیک ،یئرسیز تعصّوب و میلّیتچیلیکدن
قایناقالنماقدادیر» (محمدزاده صدیق.)9 :1361 ،

تورک دیلینی ادبی دیلدن یوخسون سایان بعضی ادبیاتچیالرا قارشی حسین دوزگون بو دیلین سون
درجه استعدادلی بیر دیل اولدوغونا اینانماقدادیر .او بوقونودا یازیر:
« آذربایجان دیلی دونیاداکی هر هانسی بیر گلیشمیش مدنیتین دیلی کیمی ان آغیر فلسفی،
اجتماعی ،سیاسی ،ادبی و بدیعی معناالری ایچرمک و یانسیتماق قابیلیتینه صاحیب بیر دیلدیر.
دیلیمیز ،کؤکن اعتباریله تورک دیللریندن بیری ساییلماقدادیر .بو دیلده تمیز و دوغرو یازماق
اوچون هامیمیزین تعلیم گؤرمهسی گرهکیر».

حسین دوزگونه گؤره ،بو یولدا ایکی مانع واردیر :عثمانلی دیلینی دیریتمک و یئرلی لهجهلری اؤنپالنا
چیخارماق چاباالری.
«آذربایجاندا عثمانلی دیلینی چوخ آز شخص آنالییر .ایندی بو دیلده -او دا قیریق و آخساق-
یازماق گرچکدن خستهلیکدیر.
یئرلی لهجهلره گلینجه ،آذربایجان دیلی بو باخیمدان چوخ زنگیندیر .یعنی ،دیلیمیزی
گلیشدیرمک اوچون زنگین و دولغون یئرلی لهجهلریمیزه باش وورابیلریک .آنجاق بو ،آذربایجان
دیلینده یازماق ایستهین هر هانسی بیر شخصین اؤز کند و شهرینین لهجه و شیوهسینده
یازماسی معناسینا گلمز .دیلیمیزین ادبی اوسلوبو واردیر .زنگین یئرلی لهجهلریمیز بو ادبی
اوسلوبون خیدمتینده ایشلنهجکدیر» (محمدزاده صدیق ،یئنی یول ،س.)3-4 :1361 ،3 .

بو ساحهده اؤنملی چالیشماالری اوالن و یئنی گنج نسیللرین آنا دیللری ایله تانیشماسیندا جیدّی
قاتقیسی اوالن آیدینالرین باشیندا پروفسور دوکتور محمدتقی زهتابی گلمکدهدیر .اؤنجهکی بؤلومده
آنالتدیغیمیز اوزره زهتابینین دیله یاناشماسی میلّتلشمه چاباالری ایله ایلگیلی اولموشدور .زهتابی
دؤنمینین باشقا سولچو آیدینالری کیمی دیلی میلّتین ان اؤنملی عنصورو اوالراق قبول ائتمکده و
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«آذربایجان میلّتی» اوچون اؤزگون بیر دیل تانیمالماق چاباسی ایچیندهدیر .اونا گؤره ،بیر دیلی خالقین
اتنیک تاریخی دیشیندا و اونون تاریخینی آراشدیرمادان تانیمالماق مومکون دئییلدیر .دیلین تانیمی
میلّتین تانیمیدیر .دوالییسی ایله ،دیلین تانیمالنماسیندا دقتلی داورانیلماسی گرهکیر (زهتابی:1380 ،
 .)7زهتابی عراقدایکن «ایران تورکجهسی» تانیمینی استفاده ائتسه ده ،سونراکی دؤنمده «آذری»
تانیمینی ترجیح ائتمیشدیر .زهتابییه گؤره« ،آذربایجان» بیر جوغرافی تانیم اوالراق بو دیلین ائتکین
اولدوغو جوغرافی ساحهسی ایله اؤرتوشمه مکده و بو دیلی دانیشانالرین جوغرافی داغیلیمی آذربایجان
اوالراق بیلینن تورپاقالرین دیشینا چیخماقدادیر (زهتابی.)25 :1370،
زهتابی تورک دیلی و ادبیاتی ساحهسینده ان چوخ ایکی قونویا تمرکز ائتمیشدیر .آذربایجان تورک دیلی
تاریخی و آذربایجان تورکجهسینین یئنی قوشاقالرا تعلیمی .آذربایجان تورک دیلی تاریخی قونوسوندا
زهتابی «اسالما قدر ایران تورکلرینین دیل و ادبیاتی» کیتابینی قلمه آلمیشدیر .زهتابی بو کیتابدا
اسکی بینالنهریندهکی مدنیتلرین دیلی و ادبیاتی ایله آذربایجانین بوگونکو دیلی و ادبیاتی آراسیندا
فونتیک ،لئکسیک و مورفولوژیک ،سؤز خزینهسی ،یئر و شخص آدالرینی آراشدیراراق پارالللیکلر
آختارماغا چالیشیر و بو نتیجهیه گلیر:
«میالددان اؤنجهکی دؤنملرده بوگونکو ایرانین غربی ،مرکزی ،خزرین گونئی و غربی ساحیللری
و بوتون آذربایجاندا واحید صنعت ،مدنیت آتموسفرینده یاشایاراق مدنیتینی گلیشدیرمیش و
تاریخه بللی اوالن خالقالرین دیللرینی لکسیک ،قیسمًا فونتیک و مورفولوژیک باخیمدان آذری
باشدا اولماق اوزره چاغداش تورک دیللری ایله قارشیالشدیراراق چاغداش تورک دیللرینین بیر
سیرا قایداالرینین و اکلری نین او دؤنملرده ده موجود اولدوغونو ،زامان گئتدیکجه دگیشیمه
اوغرادیغینی و گونوموزدهکی بیچیمه گلیشدیگینی گؤستردیک.
قارشیالشدیرمامیز او دؤنمدهکی ایران خالقالرینین بیربیرینه یاخین اولدوغونو و بو خالقالرین
اکلهمهلی دیللرینین بوگونکو آذربایجان تورکلری باشدا اولماق اوزره بوتون ایران تورکلرینین
دیللرینین اصیل قایناغی و داها دوغروسو عمومیتله تورکجهنین او دؤنمدهکی شکلی اولدوغونو
گؤسترمکدهدیر» (زهتابی.)64-63 :1380 ،

زهتابینین اصیل چاباسی یئنی قوشاقالرین آنا دیللری ایله تانیشماسینی ساغالماق اولموشدور .انقالب
سونراسیندا بوتون باسقیالرا باخمایاراق تبریزده فعالیت گؤسترن «آذربایجان مدنیت اوجاغی» قالیبیندا
چئشیدلی کورسالر دوزهنله میش و بو کورسالرینی اؤلومونه قدر سوردورموشدور« .چاغداش ادبی آذری
دیلی :سس و صرف» ( )1370و «علم معانی (لکسیکولوژی) ترکیب لغوی زبان آذری معاصر» ()1371
زهتابینین عراقدا یاییمالدیغی «ایران تورکجهسینین صرف و نحوی» کیتابینین بو کورسالر اوچون
اویارالنمیش وئرسیونو اوالراق یاییمالنمیشدیر.
لینقوئیستیک چالیشماالردان سؤز ائدرکن محمدعلی فرزانهنین چالیشماالرینین اونودولماماسی گرهکیر.
-1340جی ایللرده اؤنملی بیر دیل بیلگیسی کیتابی یازاراق علم چئورهلرینده اؤزوندن سؤز ائتدیرن
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فرزانه ،انقالب سونراسیندا دا آذربایجان تورک ادبیاتینین اؤنملی اثرلرینی یاییمالمیشدیر« .دده قورقود»
کیتابی بو اثرلرین باشیندا گلمکدهدیر.
دیل قونوسوندا محمدعلی فرزانه نین ایلگیسینی چکن ان اؤنملی قونوالردان بیری آذربایجان تورک دیلی
نین آذربایجاندا یایغینالشما تاریخی اولموشدور .او بو قونویا ایلیشکین یازیر:
«آذربایجان تورکجهسینین یایغینالشماسی قونوسوندا چئشیدلی گؤروشلر ایرهلی
سورولموشدور .بعضی گؤروشلر تورکلرین بؤلگهده یئرلشمهسینین اسکییه دایاندیغینی و
مادالرین دیلینین اکلهمهلی دیل اولدوغونا دایاناراق تورکجهنین آذربایجاندا یایغینالشماسینی
مادال ر دؤنمینه قدر گئری گؤتورمکده ،بعضیلری ایسه بو تاریخی اوالیی صفوی دؤنمی و حتی
بعضی حُسننیّتلیلر ایسه قاجار دؤنمینهدک چاغداش بیر اوالی اولدوغو قناعتیندهدیرلر .بو
گؤروشلرین ایرهلی سوردوکلری قانیتالر (دلیللر) مباحیثه و اینجهلهمه قونوسو اوالبیلر ،آنجاق
شاشیردیجی و اوتانجوئریجی اوالن آذربایجانین بوگونکو دیلینین بؤلگهده یایغینالشماسینی
تاریخی و اتنیک بیر قونو دئییل ،تاریخی بیر فاجعه اوالراق نیتهلندیرن شخصلرین گؤروشلریدیر.
بؤلگهده آذربایجان دیلینین یایغینالشماسی نین تاریخی فاجعه و یا چوخ مدنیتلی آریانالرین
دئییمی ایله چؤل کؤچهریلرینین تحمیلی اوالراق نیتهلندیریلمهسی بیر طرفلی و تعصوبلو
گؤروشلره و مباحیثهلره یول آچمیشدیر .بو مباحیثهلرده مدّعی و مدعیالعمومون عینی اولدوغو
بیر محکمهده آذربایجان دیلی یارغیالنماقدادیر .دوالییسی ایله ،آذربایجان دیلینی تاریخی
فاجعه اوالراق نیتهلندیرمه اؤزونو اوستون گؤرن عیرقچی گؤروشلر باغالمیندا اؤنجهلیکلی اوالراق
بو دیلین اینکار ائدیلمهسینه و ایکینجی مرحلهده تورک دیلیندن اؤنجه یایغین اولدوغو فرض
ائدیلن و گونوموزده یالنیز داغینیق بیر شکیلده بعضی قالینتیالری تاپیلدیغی اؤلو دیلین
اوجالدیلماسینا یول آچمیشدیر» (فرزانه.)18 :1358 ،

فرزانه بو گؤروشلری آنالتدیقدان سونرا بو مباحیثهلرین و آرزوالرین اسکی دیلین یوخ اولماسیندان
دئییل ،یالنیز آذربایجان تورکجهسینین یئرلشمهسیندن دوالیی اولدوغونو بیلرتمکدهدیر.
فرزانه بو گؤروشلره تپکی اوالراق ایسوئچین (سوئدین) اوپساال اونیورسیتهسینده وئردیگی کونفرانسدا
آذربایجان تورکجهسی و دری فارسجاسینین ایراندا یایغینالشماسینا دقت چکهرک سؤز قونوسو
دیللرین عینی تاریخده (- 9-10جو یوز ایلده) ایران پالتوسونا داخیل اولدوغونو ،یئرلی فرقلیلیکلریندن
دوالیی ایراندا یایغین دیل اولماسی آنجاق ایکی یوز ایل سونرا گرچکلشدیگینی ،بو دیلین حتی -13
 -12جو یوز ایله قدر شیراز و اصفهان کیمی ایرانین مرکزی بؤلگهلرینده یایغین اولمادیغینی ،دوالییسی
ایله -12جی یوز ایلده اصفهان خالقینین فخرالدین اسعدی گرگانیدن یازدیغی «ویس و رامین»
کیتابینی اونالرین آنالدیقالری اصفهان دیلینده یازماسینی ایستهدیکلرینی و ناصر خسرونون تبریزه
گلدیگینده ،گؤزل شعرلر سؤیلهدیگی آنجاق فارسجانی یاخشی بیلمهدیگی و فارسجادا بیلمهدیکلرینی
اوندان سوردوغو قطران تبریزلی آدلی بیر شاعیردن سؤز ائتدیگینی و اوندان داها اؤنملیسی اسدی
طوسینین -12جی یوز ایلده دری فارسجاسی کلمهلرینین یئرلی قارشیلیقالرینی ایچرن بیر فارسجا-

آذربایجان سولونون ادبی دیل و میلّی ادبیاتین اولوشومونا قاتقیسی  /جلیل یعقوبزاده

61

Azerbaycan Solunun Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı/Celil YAKUPZADE

فارسجا سؤزلوک یازدیغینی ،بونون عکسینه عینی دؤنمده تورکلر آراسیندا هر کسین آنالیابیلهجگی بیر
دیلین یایغین اولدوغونو بلیرتمکدهدیر (فرزانه ،قیش  .)205-212 :2001فرزانهیه گؤره ،بو قانیتالر
تورکجهنین سؤز قونوسو بؤلگه ده فارسجایا گؤره داها یئرلشیک و هر کسین آنالیابیلهجگی اورتاق دیل
اولدوغونو گؤستریر.
سون دگرلندیرمه
مودرنیست یاناشما ،میلّیتچی آیدینالر طرفیندن گرچکلشدیریلن دیل ،تاریخ و کولتور ساحهسیندهکی
چالیشماالرین میلّتلشمه سورهجینده رولونو وورغوالمیشدیر .بو قونودا ارنست گلنر میلّت-دؤلتلرین
میلّتلشمه چاباالری دوغرولتوسوندا اوست کولتور اولوشدورماغا یؤنهلدیگینی وورغوالرکن ،اؤزللیکله
هروش تاریخ چالیشماسیندا لینقوئی ستیک چالیشماالرین اورتایا چیخدیغینی و داها سونراکی مرحلهلرده
میلّی سؤیلمین تانیمالنماسیندا استفاده ائدیلدیگینی ایرهلی سورموشدور .هروشون میلّتلشمهنین ایلک
مرحلهسی اوالراق تانیمالدیغی بو مرحلهده مدنی بیر واحید تانیمالما چاباسی اؤنپالنا چیخماقدادیر.
ادوارد ه .اسپایسر ،مدنی واحیدی بلیرلی سمبولیک باغلیلیقالر واسیطهسیله ایچ دایانیشما ساغالیان
کیملیک سیستملری اوالراق تانیمالماقدا و بو محتواسی ایله اتنیک قروپ تئرمینینه قارشیلیق
گلدیگینی بلیرتمکدهدیر (اسپایسر 19 ،کاسیم .)795-796 :1971
هر کولتورل کیملیک سیستمینی تانیمالیان اورتاق بیر آد و دیل ،دین و گلهنملر کیمی بیر سمبول
دیزیسی ،اونو اؤتهکیلریندن آییریر .بونون یانیندا بلیرلی بیر تاریخی گئچمیشی پایالشماق یا دا عینی
سویدان گلیندیگینه ایلیشکین گوج لو اینامالر دا کیملیک سیستمینی تانیمالیان باشقا عنصوردور .بو
عنصورالردان دا آنالشیالجاغی کیمی ،کولتورل کیملیک ،گئنیش معناسی ایله میتولوژی و سمبولالرا
عایددیر .بونالر انسانالرین داورانیش و عمللری ایله گلهجگه نقلائدیلهبیلدیگیندن ،کیملیک سیستمی
بیر دفعه اولوشدوقدان سونرا ،بلیرلی شرایط آلتیندا وارلیغینی سوردورهبیلمکدهدیر.
دیل ،کیملیگین ان یوکسک درجهدهکی آچیقالییجی عنصورو اوالراق کیملیگی اولوشدوران سمبولالر
آراسیندا اؤنملی بیر فونکسیونا (ایشلهوه) صاحیبدیر .دیل ،تاریخی گئچمیشله باغالنتی قورمادا یا دا
کیملیگ ین گرچک اولدوغونو دوغروالماقدا دا فایدالی اوالبیلر .بونون اؤتهسینده کولتورل کیملیگین
سینیرالرینین بلیرلنمهسینده دیل آیریمالری چوخ باشوروالن بیر قایناقدیر.
کولتورل بیریمین باشقا بیر اؤنملی عنصورو تاریخدیر .تاریخ کولتورل واحیده داواملیلیق قازاندیرماقال
بیرلیکده ،بیر اتنوسا منسوب اوالن فردلر آراسیندا سورهگلن بیر بوتونلوک یاراتماقدادیر .عینی فونکسیونو
فولکلور و ادبیات چالیشماالری دا یئرینه گتیرمکدهدیر .ایچ دایانیشما اوالراق نیتهلندیردیگیمیز بو
فونکسیون ،کیملیک سیستمینی اولوشدوران تمل عنصور واسیطهسیله ،بلیرلی بیر قروپون اورتاق
داورانماسینا و اورتاق اینانمالر گلیشدیرمهسینه یؤنلمیشدیر .بئلهجه ،قروپون فرقلیلیک بیلینجینین
سوردورولمهسینی ساغالیاراق ،اؤتهکی کیملیکلرله بوتونلشمهیه مانع اولماقدادیر .بو آچیدان ایچ
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دایانیشما گئنیش بیر توپلومسال قورولوش ایچینده یئر آالن کولتورل اوداقالرین وارلیغینی سوردورمه -
سینه یول آچماقدادیر.
ایچ دایانیشما ،هم مدنیتین بیریکیم یاراتماق نیتهلیگی (ماهیتی) ایله ،هم ده قروپون اؤزونه مخصوص
نیتهلیکلره کولتورل بیر معنا یوکلهمهسی ایله ایلگیلیدیر .بلیرلی بیر سیاسی واحید ایچیندهکی بیر
اتنیک قروپون دگیشیک حقوقی امتیازالرا (مثبت یا منفی معنادا) ،دگیشیک تحصیل یا دا وئرگی
سیستملرینه صاحیب اولماسی (روکان و اوروین )68 :1983 ،یا دا قروپون اؤزونو ایچ نیتهلیکلریندن
اؤترو اولماماقال بیرلیکده ،بلیرلی بیر زاماندا بیر ارتباط واسیطهسی اوالن دیل ،هر کسین پایالشدیغی
اورتاق بیر کولتورل کیملیگی تانیمالیان کولتورل عنصورالرین ،سوسیالالشما یولویال و بلیرلی قورومسال
چرچیوهلرده گلهجگه نقلائدیلمهسینین بیر نتیجهسیدیر .آنجاق سؤز قونوسو کولتورل عنصورالرین بو
فونکسیونو یئرینه گتیرمهسی آنجاق ایدئولوژیک بیر سؤیلمه بورونمهسی ایله مومکون اولماقدادیر .دیل،
تاریخ و بنزری عنصورال ر اؤز باشینا عینی فونکسیونونو یئرینه گتیرمز .بونون اوچون سؤز قونوسو
چالیشماالرین ایدئولوژیک بیر سیستمی اولوشدورماسی گرهکیر.
بو آچیدان باخدیغیمیزدا ،سؤز قونوسو دؤنمده سولچو آیدین و فعالالر طرفیندن گلیشدیریلن
لینقوئیستیک و کولتورل چالیشماالرین بو اؤزللیکدن یوخسون اولدوغو ایلک باخیشدا آنالشیلماقدادیر.
اصلینده ،بو چالیشماالرین ان چارپیجی ضعیف یانی سیستماتیک ،آماجا یؤنهلیک ،بیر پالن ایچینده و
بیربیرینی تامامالر نیتهلیکده اولماماسیدیر .بونا استثنا اولوشدوراجاق ایکی اؤرنک واردیر .ایلک اؤرنک
صمد بهرنگی و چئورهسیدیر .صمد و اونون اطرافیندا اولوشان تبریز سیاسی -ادبی چئورهسی ادبی و
کولتورل چالیشماالرینی صینفی بیر سؤیلم ایچینده گلیشدیرمهیه چالیشمیشدیر .سؤز قونوسو
چالیشماالر اؤزگون بیر «آذربایجان میلّتی» تانیمالماغا یؤنهلیک اولماماقال بیرلیکده ،گلهجک قوشاق
آذربایجان گنج میلّیتچیلری اوچون اؤنملی بیر آلت -قورولوش اولوشدورموشدور.
ایکینجی بیر اؤرنک پروفسور محمدتقی زهتابی اولموشدور .زهتابینین ،ایران تورکلرینین دیل و تاریخی
اوزرینه گرچکلشدیردیگ ی چالیشماالر بللی بیر کیملیک تانیمی تمل آلیناراق سیستماتیک ماهیتده
اولموشدور .تاریخ و دیل ،زهتابینین چالیشماالریندا ایدئولوژیک بیر سؤیلم ایچینده هارمانالنمیش و
پازئلین پارچاالری کیمی بللی بیر پالن ایچینده بیربیرینین یانینا سیراالنمیشدیر.
اشاره ائدیلمهسی گره کن دیگر بیر قونو آذربایجان سولونون ایلک آشامادا گلیشدیردیگی لینقوئیستیک و
تاریخ چالیشماالری تملینده سیاسی بیر میلّیتچی حرکتی اولوشدورماقدا باشاریسیز اولماسیدیر-1380 .
جی ایللردن اعتیبارًا بو مرحلهیه گلینمیشدیر .بو مرحلهده اؤنجهکی دؤنملرده گرچکلشدیریلن
چالیشماالر آذربایجانچی و تورکچو اولماق اوزره ایکی فرقلی کیملیک و میلّیتچی پروژه چرچیوهسینده
ایدئولوژیک اوالراق دگرلندیریلمیشدیر .دوالییسی ایله ،هروشون کاتئقوریلیندیرمهسیله دئسک ادبی،
لینقوئیستیک و تاریخی چالیشماالری اعتباری ایله آذربایجان سولچو آیدینالرینی بیرینجی مرحله
آیدینالری اوالراق دگرلندیرمهمیز گرهکیر .آنجاق ایکینجی مرحله آیدینالرینین ان بؤیوک پروبلمی و
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 لینقوئیستیک و حتی،داها دوغروسو پروبلماتیگی سولچو آیدینالرینین بیزه بوراخدیغی ادبی
 سوی وق ساواش سونراسی اورتایا چیخان یئنی اتنیک سؤیلمله هارمانالیاراق،تاریخچیلیک میراثینی
.سؤیلملرینی گلیشدیرمهلریدیر
Qaynaqlar / Kaynaklar
AGHAJANİAN, Akbar (1983), “Ethnic Inequality In Iran: An Overview”,
International Journal of Middle East Studies, No. 15, ss. 211-224.
AĞABALAİ, Nimetullah (2002), “İran Anayasası ve Uluslararası Hukukta
Güney Azerbaycan Türklerinin Konumu”, Yeni Türkiye, İl(Yıl) 8, S. 43, ss. 272282.
AKPINAR, Yavuz (1994), Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Bsk. 1, Dergah Yay.,
İstanbul.
ALİZADE PERVİN, Hasan (1369), “Sebelan der Edebiyat ve Hemase”, Varlıq,
İl(Yıl) 12, S. 77-1, ss. 33-40, Tahran.
AMİRAHMADİ, Hooshang (1995-1996), “İran’da Siyasal İslam’dan Laik
Milliyetçiliğe”, Avrasya Etüdleri, C. 2, S. 4, ss. 28-29.
ANDERSON, Bendict (1991), Imagined Communities: Reflections on The
Oriğin and Spread of Nationalism, Verso, London.
AZERSİNA, Habib (1359), Ana Dilimizi Nece Yazaq?, Tebriz.
BAYRAMZADE, Samed (1989), “İran Hakim Dairelerinin Cenubi Azerbaycan
Maarif ve Medeniyeti Sahesinde Siyaseti”, Güney Azerbaycan Tarihi Sorunları,
ss. 46-67, Azerbaycan SSR Elmler Akademiysaı, Şerqşünaslıq İnstitutu, Elm
Yay., Bakı.
BEHRENGİ, Samed (1348), Mecmue-ye Maqaleha, Şems Yay., Tebriz.
BEHZAD, Behzad (1386), “Metbuat-e Monteşere be Zeban-e Azerbaycani der
Sal-e 1330 be Mesabeh-e Yek Hadese-ye Tarixi”, Dilmac, 1386, S. 32, ss. 8-15.
BERENCİYAN, Sekine (1385), Edebiyat-e Azeri ve Farsi der Azerbaycan-e
İran der Sede-ye Bistom, Merkez Yay., Tahran.
DERVİŞİYAN, Ali Eşref (1379), Yadman-e Samed Behrengi, Kitab ve Ferheng
Yay., Tahran.
DOERFER, G. (1969), “İran’daki Türk Dilleri”, TDAY-Belleten, Ankara.
EMİNİ, Ali Ekber (1380), Gofteman-e Edebiyat-e Siyasi-ye İran der Astane-ye
Do Enqelab, Sireng Yay., Tahran.
ETABEKİ, Turec (1376), Azerbaycan der İran-e Moaser, Tus Yay., Tahran.
FERZANE, Memmedali (1358), Mebani-ye Destur-e Zeban-e Azerbaycani:
Sedaha ve Kelemat, c. 1, Bsk. 3, Ferzane Yay., Tahran.

1400: 24)2( ،وارلیق
Varlıq, 2021: 24(2)

64

FERZANE, Memmedali (1364), “Çeşm-endaz-e Şeer-e Mobareze der Dore-ye
Extenaq”, Varlıq, İl(Yıl) 7, S. 3-4 (73-74) ss. 41-53, Tahran.
FERZANE, Memmedali (1364), “Çeşm-endaz-e Şeer-e Mobareze der Dore-ye
Extenaq”, Varlıq, İl(Yıl) 7, S. 1-2 (71-72) ss. 45-56, Tahran.
FERZANE, Memmedali (1372), “Pehlevi Rejimi Döneminde Güney
Azerbaycan’da Xalq Edebiyatı Örneklerinin Derlenmesi 1”, Varlıq, S. 91-4,
Tahran.
FERZANE, Memmedali (1373), “Pehlevi Rejimi Döneminde Güney
Azerbaycan’da Xalq Edebiyatı Örneklerinin Derlenmesi, Araşdırılması ve Neşri
Tarixinden 2”, Varlıq, S. 92-1, ss. 78-88, Tahran.
FERZANE, Memmedali (1373), “Pehlevi Rejimi Döneminde Güney
Azerbaycan’da Xalq Edebiyatı Örneklerinin Derlenmesi 1”, Varlıq, S. 93-2, ss.
55-63, Tahran.
FERZANE, Memmedali (1375), “Azerbaycan’ın Adlım Şairlerinden Seyid
Mehdi Etimad’ın Nisab-i Etimad Eserine Öteri Baxış”, Varlıq, S. 101-2, ss. 6166, Tahran.
FERZANE, Memmedali (1377), “Samed Behrengi ve Azerbaycan Folkloru”,
Varlıq, S. 108, Tahran.
FERZANE, Memmedali (2001), “Negahi Gozera be Cereyan-e Gostereş ve
Revac-e Torki-ye Azeri ve Farsi der İran”, Tribun, S. 6, ss.205-212, Stokholm.
FİRDOVSİ, Ebulqasım (1369), Yusuf ve Züleyxa, Aferineş Yay., Tahran.
GELLNER, Ernest (1974), Contemorary Thought and Politics, Routledge and
Kegan Paul, London.
GELLNER, Ernest (1992), Uluslar ve Ulusçuluk, Çev. B. E. Behar ve G. G.
Özdoğan, İnsan Yay., İstanbul.
GÖKDAĞ, Bilgehan A. ve HEYET, M. Rıza (2003), “Güney Azerbaycan
Türkleri”nin Sosyo-Kültürel Faaliyetleri”, 2023 İkibinyirmiüç Dergisi, S. 27, ss.
58-65, Ankara.
HEYET, Cavad (1380), Seyri der Tarix-e Zeban ve Lehceha-ye Torki, Bsk. 3,
Peykan Yay., Tahran.
HOBSBAWM, Eric J. and Terence Ranger (1983), The Invention of Tradition,
Cambridge, Cambridge University Press.
HROCH, Miroslav (1357), “Ez Cobeş-e Melli Ta Yek Mellet-e Kamel”, Çev.
Siyaveş Moridi, Feslname-ye Ettelaat-e Siyasi ve Eqtesadi, İl(Yıl) 11, S. 109110, ss. 44-53.
HROCH, Miroslav, (1985), Social Preconditions of National Revival in
Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
İMANİ, Behruz (1379), Söz Peşinde: Dr. Hüseyin Düzgün’ün Şeirlerine Bir
Baxış, Tebriz.

65

 جلیل یعقوبزاده/ آذربایجان سولونون ادبی دیل و میلّی ادبیاتین اولوشومونا قاتقیسی

Azerbaycan Solunun Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı/Celil YAKUPZADE

KERİMİ, Behzad (1380), “Conbeş-e Daneşcuyi-ye Daneşqah-e Tebriz der
Dehe-ye 40”, Kar, S. 253, 254, 255.
KERİMİ, Muhammedrıza (1377), Elimizin Acıyan Yarası, Zengan Yay., Zencan.
KOHN, Hans (1961), The Idea of Nationalism, Macmilan, New York.
MAQSUDİ, Muctaba (1381), Tehevvolat-e Qovmi der İran: Elal ve Zemineha,
Motaleat-e Melli Yay., Tahran.
MAQSUDİ, Muctaba (1382), Qovmiyetha ve Neqş-e Anan der Tehevvolat-e
Siyasi-ye Seltenet-e Mohammedreza Pehlevi, Merkez-e Esnad-e Enqelab-e
Eslami Yay., Tahran.
MECDFER, Murtaza (1365), “İnqilabdan Sonrakı Azerbaycan Bedii Nesrine Bir
Baxış”, İran Türk Dili Cemiyeti Bülteni, S. 2, ss. 22-29.
MECİDİ, Musa (1382), Tarixçe ve Tehlil-e Ruznameha-ye Azerbaycan, İran
Milli Kitabxanası Yay., Tahran.
MEMMEDZADE SADİQ, Hüseyin (1361), “Dil ve Edebiyatımız (2)”, Yeni Yol,
C. 1, S. 3.
MİYANALI, Alirıza (1384), Silahla Ölçülen Torpaq: 1324-1325-ci İllerde
Azerbaycan’da Milli-Demokratik Herekat, C. 2, Vancouver.
NESİBZADE, Nesib ve Vidadi Mustafayev (1990), “İran’da Azerbaycan Dili:
Devlet Siyaseti ve Ona Mukavimet”, Azerbaycan Dili Xaricde, Azerbaycan SSR
Elmler Akademyası, Nesimi Adına Dilçilik İnstitutu, Elm Yay., Bakü.
NİKBAXT, Rahim (1381), Conbeş-e Daneşcuyi-e Tebriz be Revayet-e Esnad ve
Xaterat, Bks. 1, Sure-ye Mehr Yay., Tahran.
NİYAYİŞ, Ümid (1381), Dr. Sadiq ve Hoviyet-e Azerbaycan, Zufa Yay.,
Tahran.
RAHMANİ, Abdulhasan (1350), “İran Xalqlarının Daxili Birliyi, Xarici
İşgalçılar, İrtica ve Emperyalizm Eleyhine Birge Mübarize”, İran’da Milli
Meselenin Marksistcesine Qoyuluşu: Elmi Seminarın Meruzelerinin Tezleri, ss.
14-16, İran Tude Partisi Azerbaycan Teşkilatı-Azerbaycan Demokrat Firqesi
Merkezi Şöbesi, Bakı.
SABAHİ, Genceli (1359), Heyat Facielerinden, Dünya Yay., Tahran.
SARRAFİ, Alirıza (1384), “İran Türklerinin Dili ve Folkloru”, Varlıq, İl(Yıl)
21, S. 114-3 ve 115-3, ss. 60-71, Tahran.
SARRAFİ, Alirıza (1384), “Pehlevi Hökümeti Sonu ve İslami İnqilabın İlk
İllerinde Azerbaycanlı Öyrencileri Herekatlarından”, Araz Tebriz Üniversitesi
Medeni, Tarixi, İctimai Dergisi, S. 7-8, ss. 5-34, Tebriz.
SARRAFİ, Alirıza (1384), “Savak ve Ketab-e Xodamuz-e Zeban-e Torki”,
Dilmac, 1384, S. 17, ss. 70-73, Tebriz.

1400: 24)2( ،وارلیق
Varlıq, 2021: 24(2)

66

SARRAFİ, Alirıza (1386), “Xaterati ez Tecemmo-e Azerbaycaniha ta Neşr-e
Çenlibel”, Dilmac, 1386, S. 32, ss. 46-53, Tebriz.
SPİCER, Edward H. (1971), “Persistence Cultural Systems”, Science, C.
CLXXIV.
ŞEHBAZİ, Himmet (1383), Neqdi ber Şeer-e Moaser-e Azerbaycan: Tehlil-e
Şeerha-ye Seher, Barışmaz, Sehend ve Saher, Exter Yay., Tebriz.
TEBRİZLİ, Ali (1360), Dil ve Edebiyat, Aturpat Yay., Tahran.
YODFAT, Aryeh Y. (1984), The Soviet Union and Revolutionary İran, Crom
Helm, London.
ZEHTABİ, Memmed Taqi (1360), Ana Dilimizi Nece Yazaq?, Rüşdiye Yay.,
Tebriz.
ZEHTABİ, Memmed Taqi (1370), Çağdaş Edebi Azeri Dili: Sesler ve Serf, 1.
Bsk. Eldar Yay., Tebriz.
ZEHTABİ, Memmed Taqi (1371), Elm-e Maani (Leksikoloji be Zeban-e Azeri),
1. Bsk. Eldar Yay., Tebriz.
ZEHTABİ, Memmed Taqi (1380), İslam’a Qeder İran Türklerinin Dili ve
Edebiyatı, Exter Yay., Tebriz.
ZEHTABİ, Memmed Taqi (1978), “Yeni İctimai Dalga”, Erk, 1978, S. 5, ss. 18.
Belgeler
Azerbaycan Encümeni, 1 Ordibeheşt 1358 Tarixli Dil Azadlığı Beyaniyesi.
Azerbaycan Milli Meclisi’nin Qerarları ve Qanunları Mecmuesi, Bakı:
Azerbaycan Demokrat Firqesi, 2005
Azerbaycan Şairler ve Yazıçılar Cemiyeti Esasnamesi, Azerbaycan Şairler ve
Yazıçılar Cemiyeti, 1358.
Qızıl Sehifeler, Tebriz: 1324.
Şehriver’in On İkisi, Tebriz: Azerbaycan Demokrat Firqesi Tebliğat Şöbesi,
1325.

Celil YAKUPZADE

https://orcid.org/0000-0003-4366-1370

Kamu Yönetimi Uzmanı, Araştırmacı
E-Posta: cyakup2000@gmail.com
Yazı Bilgisi:
Alındığı Tarih: 18 Nisan 2021
Yayına Kabul edildiği tarih: 15 Mayıs 2021
E-yayın tarihi: 5 Temmuz 2021
Çıktı sayfa sayısı: 44
Kaynak sayısı: 65

