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XÜL ASƏ  

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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ABSTRACT  

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. 
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 چکیده

  گیری زبان ادبی و ادبیات ملینقش چِپ آذربایجانی در شکل

 زادهجلیل یعقوب

، 1400: 24(2شماره )، دوم، دوره و مطالعات اجتماعیفرهنگ ، زبان، ادبیاتپژوهشی ارلیق: فصلنامه و
 23-66 صص.

گذاری سیاست بر اساس ان چپ آذربایجانی، داشتن محتوای فرهنگی و پایهترین ویژگی گفتمبرجسته
فرهنگ است. این وضعیت، به ویژه در دوره پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان و در اوایل انقالب پر

ای فعالیت سیاسی رنگتر شده و همچنان ادامه دارد. در واقع در آذربایجان تعداد افرادی که به صورت حرفه
تحت نفوذ شمار نیز پس از شکست فرقه دموکرات آذربایجان، اشته باشند، کم بوده و همین تعداد انگشتد

اند. از سوی دیگر ممنوعیت زبان ترکی سبب گردیده که مسئله زبان و ادبیات احزاب مرکزگرا قرار گرفته
ها زمینه فعالیتی که دولت مورد توجه فعالین سیاسی قرار گیرد. ضمن این که زبان و ادبیات به عنوان تن

باشد، در گرایش جوانان به این مسئله موثر بوده است. تمامی این دالیل موجب شده قادر به مداخله نمی
 که گفتمان چپ آذربایجانی ماهیتی فرهنگی پیدا کند.

ی گیری گفتمان ملدر این مقاله به بررسی نقش میراث ادبی و فرهنگی باقیمانده از جریان چپ در شکل
شوندگی پرداخته شده شناختی و ادبی در فرایند ملتهای زبانآذربایجان و به طور کلی اهمیت فعایلت

 است.

 .چپ آذربایجانی، زبان و ادبیات ترکی، فرهنگ، فرقه دموکرات آذربایجان ها:کلیدواژه

 

 گیریش

رینه اوزکولتور یاستین ایچریکلی و ساؤزللیگی کولتور ن کاراکتریسیتیک انین آذربایجان سولو سؤیلمی
نین یئنیلگیسیندن سونراکی دؤنم و سیآذربایجان دموکرات فیرقه، اؤزللیکله قورولو اولماسیدیر. بو دوروم

دا ینی قوروماقدادیر. اصلینده، آذربایجانگئچرلیلیده گدا اولموش و هله پالنانقالبین باشالریندا اؤن
ز اولموش و چوخ آز ساییداکی سیاسی فعال ایسه آذربایجان آ الرین ساییسیاوزمانجا سیاستله اوغراشان

نفوذو آلتینداکی حرکتلره جذب لرین چی پارتییتنین یئنیلگیسیندن سونرا مرکزسیدموکرات فیرقه
له، ای دنیهنین یاساق اولماسی نسی، تورکجهدیل و ادبیات ساحه دااولموشالر. اؤته یاندان، آذربایجان

راغینی چکمیشدیر. بونونال بیرلیکده، دیل و ادبیات دؤلتین چوخ دا مداخیله ائدهسیاسی فعالالرین ما
ائتکیلی سینده یه چکیلمهگنجلرین بو ساحه ،سی اولماسیفعالیت ساحهتوپلومسال ی تک گدیبیلمه

ماهیت داشیماسینی  (مدنیکولتورل )دنلر آذربایجان سولونون سؤیلم اوالراق هاولموشدور. بوتون بو ن
 اغالمیشدیر. س

اولوشان سربست اورتامدا اؤزگون بیر تشکیالت دؤنملرینده انقالبین ایلک  اؤزللیگیآذربایجان سولونون بو 
ده اتنیک کؤکنلی اولوشومالر، عاید اولدوقالری خالقالرین لرینه سبب اولموشدور. اؤلکهمهایچینه گیرمه

و ادبی چالیشماالرال  کولتورلانلی سولچوالر آذربایج ،آزادلیغی اوچون سیاسی فعالیتلره گیریشیرکن
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دن سونرا باشالیان باسقیچی اورتامی داها آز -1983ر. بو دوروم آذربایجان سولونون المشغول اولموش
جی ایللرین -1990رک آتالتماسینا یول آچماقال بیرلیکده، اورتایا قویوالن چالیشماالر، یلر وئرهکایت

ی حرکاتا قاتیالن گنجلر اوچون چیخان میّل ن چؤکوشوندن سونرا اورتایانییگباشالریندا سوویتلر بیرلی
ی فعالالری اصلینده سؤیلملرینی بو آذربایجان میّل)نسیل( اؤنملی بیر میراث بوراخمیشدیر. یئنی قوشاق 

 ر.یرینه گلیشدیرمیشدروپون چالیشماالری اوزق

ی سؤیلمینوسو چالیشماالرین آذربایجان میّلدیر. سؤز قورلندیرمکدهگکی چالشما بو میراثی دهالینیزد

دیر. لنمکدهرولو اینجه (پروسسدهکی )سورجدهقاتقیسی و سولچو آیدین و فعالالرین بو  انین اولوشماسین
ستیک و ادبی چالیشماالرین ئیوق، چالیشمامیزا تئوریک زمین حاضیرالماسی باخیمیندان لینآنجاق

کی دهرک بو ساحهولهنین یئرینده اوالجاغی دوشونسیشاره ائدیلمهرولونا ا کیجیندهسوره تلشمهمیّل
 . یناجاقدیریه آلمهاینجلهده تئوریک گؤروشلر 

تاریخلر یازیلدیغی اوچون سینده بو مقاله تورکیه تورکجهکی،  یامخاطیرالتمالیونو دا سون اوالراق ب
یم بعضی قایناقالرا اوالشما گستناد ائتدیکوچورورکن االیفباسینا . عرب وئریلمیشدیرمیالدی اوالراق 

بعضی تاریخلر میالدی اوالراق دا امکانیم اولمادیغیندان و یا خاریجی قایناقالر اولدوغوندان دوالیی 
یالرا نقاًل گتیریلن متنلره یئنیدن اوالشما جده بعضی یازار و آراشدیرمادیر. آیریجا، مقالهئچمکدهگ

ی اویغون گؤردوم. ییم شکلی ایله گتیرمهگسینده نقل ائتدیتورکجه امکانیم اولمادیغیندان تورکیه
لرینی اومید حؤرمتلی اوخوجوالرین، بو کیمی نقصانالردان دوالیی منی باغیشالییب گؤرمزدن گلمه

 ه متنی ایله قارشیالشدیرابیلرلر.قایناقالری اوخوجوالر اوالشدیغی قدر ایله مقال وئردیگیمائدیرم. رفرانس 
 

 رولو کیدهتلشمهچالیشماالرین میلّ  کولتورلالف( 

لی قونوالردان مباحیثهایلیشکیلر تلشمه ایله تاریخ یازیمی و اتنولینگوستیک چالیشماالر آراسینداکی میّل

نین دوغاسیتلرین آلمان مکتبینه باغلی ناتورالیستلر میّلطرفدارالری، اؤزللیکله  چی یاناشمازلادیر. بیری
جینده سورهتلشمه سیله قوشاقدان قوشاغا داشیندیغینی و بو باخیمدان میّلیل واسیطهد (نینطبیعتی)

ه -ائتمیشلر. جان قاتفرید هئردئردعا دیل و دیلله یاناشی ادبیات و نشریاتین اؤنملی پایی اولدوغونو ا
(Johnn Gottfried Herder) سینی هگؤره، میلتلر فردلرین بیر میلت ایچینده بوتون اوالراق بیرلشم

ساغالیاجاق اؤزگون بیر دیلله دوغارالر. هئردئر لیبرالیست دوشونورلرین عکسینه، دیلی میلتلرین جمعی 
نین یانسیماسی اوالراق گؤرمکده و کیمیلیکلرین لریج، قیزقینلیق وسئوین(کدراوزونتو )تجروبه، دویغو، 
دیلله یازیلمیش ادبیات و نشریات ی نین آنجاق دیل و داها دوغروسو میّلژیناللیغییو میلتلرین اور

 سیله قوشاقدان قوشاغا داشینماقدا اولدوغونا اینانمیشدیر.  واسیطه

دئییل،  سیایفادهو دویغوالرین ب جقونوسو یاناشما دیلین فونکسیونونو یالنیز دوشونجه، اینان سؤز
ما اولدوغو اوزرینده هماهنگی( ساغال-گودوم )کووردیناسیون -داورانیشالر آراسیندا ایشتوپلومسال 

آنالماالرینا و داورانیشالرینی توپلوم گؤزلنتیلرینی نین دورماقدادیر. اورتاق دیل انسانالرین باشقاالری
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سینه پکیشمهدیل کیملیکلرین  ،نورمالرینا اویغونالشدیرماالرینا سبب اولماقدادیر. باشقا بیر سؤزله
 (. 39: 1383یان، یاردیمجی اولماقدادیر )مرتضو (سینهحکملنمهؤم)

فونکسیونونو  سورجدهمودرنیست یاناشما میلتلری چاغداش فنومن اوالراق تانیمالرکن، تاریخ و دیلین بو 
سینده هویچرچ جیسورهسئچکینلرین )ائلیتلرین( بیلینجلی اوالراق گلیشدیردیکلری میلتلشمه 

سی دئییل، تام ی قورولوشون نتیجهیر میّلاوالن ب لیک واریتچیدیر. بو یاناشمایا گؤره، میّلرلندیرمکدهگد
ما قراریتلیک بیر میلتی یارادیر. باشقا بیر سؤزله، میلیتچییتچی دوشونجهتی یارادان میّلعکسینه میّل

(. مدرنیست یاناشمایا گؤره، انسانالرین یاشادیقالری توپراغا باغلیلیق 15: 1961نین محصولودور )کوهن، 
لیک توپراق، دیل و اورتاق یطین یاراتدیغی طبیعی بیر تمایولدور. میلیتچیشراتوپلومسال دویماالری، 

گلن قایداالرین محصولو -کؤکن کیمی عونصورلری ایچینه آلماسینا باخمایاراق، نه طبیعی، نه ده سوره
کتوئل عامیللرین بیر لو انتل توپلومسالسینده گلیشن اوالن بیر فنومندیر، تاریخین بلیرلی بیر مرحله

 (.5-6: 1961دیر )کوهن، سییجهنت

لیک محصولو اوالراق گؤرور. مهندیس توپلومسالی بیر گمیلتلری و میلیتچیلی (Hobsbawm) هابزباوم
. نکلردیرگلهومن ابداع ائدیلمیش نکن ان اؤنملی فاوزرینده دورولماسی گره جدهسورههابزباوما گؤره، بو 

ی( یا دا سیمبولیک ماهیت داشییان و آچیقجا یا دا دوالیلی نسل )آئیندن، تؤرهنکگلهابداع ائدیلمیش 
دیر. بو اوالراق قبول ائدیلمیش قایدالالری اوالن بیر سیرا آلیشقانلیق و اویغوالماالر قصد ائدیلمکده

سینه سبب نین ایچسللشمهرلرین و داورانیش نورمالریگاویغوالماالر داواملی تکرارالندیقالریندا بلیرلی د
، داواملیلیق ورئچمیشله بوگون آراسیندا بیر کؤرپو اولوشدورگلیکله ده اوتوماتیک اوالراق بئلهاوالر، 

لرین نکگلهی بیلینج ابداع ائدیلمیش (. هابزباوما گؤره، میّل1: 1983)هابزباوم و رئنگر،  دیردویغوسو یارا
گلهو و ایناندیغی هر زامان بئله ین اؤنه سوردویگدیر. چونکو، میلیتچیلییگین اؤرنغکتیو و ان یایژان اوب

لیک محصولودور. مهندیس توپلومساللیکله ایلگیلی بیرچوخ فنومن لره دایانماقدادیر. میلت و میلیتچینک
ده سئچکینلرین، چیخارالری دوغرولتوسوندا بیلینجلی اوالراق ، اؤزللیکله بعضی کسیملرین

تین ی اولمایان فنومنلردیر. چاغداش میّلبیچیملندیردیکلری، آنجاق تاریخی آچیدان هئچ ده یئن
نین بؤیوک چوخونلوغو بو چئشید سناریوالر، یاخین دؤنمه عاید سمبولالر و شرایطه اویغون عونصورلری

 (.14: 1983سؤیلملردن اولوشماقدادیر )هابزباوم و رئنگر، 

تقیسینا دقت چکن باشقا آیدینالرین قا جدهسورهواحیدین اولوشومو و بو  کولتورل جیندهسورهمیلتلشمه 
عایددیر. ارنست گلنر صنعتی توپلوم ایله باغالنتیلی ( Ernest Gellner)اؤنملی تئوری ارنست گلنره 

یوکسلیشینی وورغوالر.  کولتورونی تحلیل ائدرکن، استانداردالشمیش یوکسک گلیاوالراق میلیتچی

سی و دؤنوشدوروجو یاشامینی سوردورمه تینبیر میّل کولتوربو استانداردالشمیش یوکسک  ،کی آیدیندیر
ی گلیکینچی توپلوم/ چاغداش توپلوم ایکیادیر. دنلردن بیریهنین شرایطینی یارادان تمل نسیاوالبیلمه

سونماقدادیر. گلنر  یاخالشیمبیر  کلیک تئوریسی، سوسیولوژییتچیرینه قورولو اوالن گلنرین میّلاوز
یجیلیق یتامامال( فونکسیونلوسل )ایشلهرولالردان  توپلومسالک به، استاتیتوپلومون بسیطدن مرّک
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(. 142: 1974لنر، دیر )گفرض ائتمکده ینیگرولالرا دوغرو تکامول ائتدی توپلومسالمعناسیندا دینامیک 
کلی بیر عونصور اوالراق ئچیشده گرگلیک اکینچی توپلومدان صنعتی توپلوما یتچیبو باغالمدا میّل
 دیر.بلیرلنمکده کولتورله استانداردلی ین تحصیل و یوکسکغغداشلیق دا صنایع، یایگؤرولمکده، چا

لیگین یارانماسینا، حرکتلی جی توپلومسال و جوغرافیسوره لشمهارنست گلنره گؤره، صنعتی
دن هایچینده حّل اولونماسینا ن کولتوری میلّ سینه، یئرلی کولتورلرین ائشیتسیزلیکلرین بلیرگینلشمه

نین سی آنجاق ایشچی صینفیتمهه(. صنعتی توپلومون اؤزونو یئنیدن اور140: 1992دو )گلنر، اول

دیکلری یئرده چالیشما حاقالرینا صاحیب دیر. چالیشانالرین ایستهسینه باغلیبیلمهآسانجا حرکت ائده
بو تمل  ،واحیدلر اسیمومکون اوالبیلر. سیایله  اولماالری ایسه، آنجاق بلیرلی بیر تمل تحصیل آلماالری

لیکله چاغداش انیزه اولورالر. بئلهقجک شکیلده اوربیلهمرکزی و ائتکین بیر بیچیمده وئره، تحصیلی
سینده، عینی زاماندا انحصارینا صاحیب اولمانین اؤته دؤلتی، قانونی خشونت و اقتدار -تتوپلومون میّل

 (.56: 1992 تایا چیخماقدادیر )گلنر،اور اوالراق جقانونی تحصیل انحصارینا صاحیب بیر گو

بیر قورولوش اولماماقال بیرلیکده، هر کسین  اتلرین ساختمیّل( Bendict Anderson) بندیکت اندرسون

ت دیر. اونا گؤره، میّلسیندهدا اولمادیغی دوشونجه بیر بیرینی تانیدیغی عایله و قبیله کیمی بیر قورولوش

(، چونکو میلتین ان کیچیک عضولری بئله 6: 1991اندرسون، ) دورخیال ائدیلمیش سیاسی بیر توپلوم
نی بئله گیاونالردان سؤز ائدیلدی یباشقا عضولری تانیمایاجاق، اونالرال قارشیالشمایاجاق، حت

جکدیر. نین خیالی یاشامایا داوام ائدهلیکلرینین ذهنینده بیرلیکدهدویمایاجاقدیر، آما یئنه ده هر بیری
یشیمه گائدیلمیش توپلومون اولوشومونو مودرن چاغین زامان آنالییشیندا یاشانان د او، بو خیال

باغالماقدادیر. آندرسونا گؤره، اورتاچاغ زامان آنالییشی اوالیالرین ائش زامانلی )همزمان( اوالراق 
الهی ایدی. هر شئی ایین اولمادیغینی فرض ائتمکدهگجئچمیش، بوگون و گلهگیاشانماقدا اولدوغونو، 

دیر و بو سیننلرین گرچکلشمهئچمیشده سؤیلهگجک دن بلیرلنمیشدیر. گلهطرفیندن اؤنجه جگو
دنسل )عّلی( یا دا زامانال ایلگیلی بیر مناسیبت یوخدور. اندرسونا گؤره، بونون یئرینی هایکیسی آراسیندا ن

و تئرمین ساعات و سی آلدی. بدوشونجه( Omogeneous Empty Time) بوش زامان -موژن ایچیوه

نین اولدوغو زامان آنالییشینی ایفاده ائدیر. بو جک آیریمیگله -بوگون -ئچمیشگبیلن تقویمله اؤلچوله
ه اوزانان بیر توپلومو خیال ائتمک گجرک گلهئچمیشدن گلهگآنالییشا گؤره، تاریخ ایچینده سفر ائدن 

ون اؤنمینی آنالتابیلمک اوچون ان پوپولر ایکی مومکوندور. اندرسون، زامان آنالییشینداکی بو دؤنوشوم
 میشدیر.هلنی اینجهخیال ائتمه یا دا سناریوالما بیچیمی اوالراق رومان و قزئته

، اؤنمینیده نین میلتلشمهسیلرین گئنیش مقیاسدا نشر ائدیلمهاندرسون مودرن چاغدا کیتاب و قزئته
نین اولوشوموندا رولونو و بونون بوش زامان آنالییشی-یچیموژن اویمیز هگلرین سؤز ائتدیکیتاب و قزئته

نین بیر بیرینی هئچ تانیمادیغی میلته بیر بوتونلوک قازاندیردیغینی ایفاده ائدیر. اندرسونا گؤره، عضولری
اولوشونو اونایالماقدا و قبول ائتمکده ده میلتین وارهر سحر قزئته اوخودوغوموزدا محتشم بیر سس وئرمه

 ییک. 
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 Miroslav)کؤکنلی میراسالو هروش ککن دیگر بیر تئوریسین، چسی گرهبو قونودا اشاره ائدیلمه

Hroch)یشیمین گد کولتورلو  توپلومسالداها گئنیش بیر  جینیلشمه سورهدور. چالیشماالرینی میلت

الری ایله میلی لرین چالیشماتچییرینه یوغونالشدیران هروش، میلبیر پارچاسی اوالراق تانیمالماق اوز
ت چاغیمیزین نین آلتینی چیزمیشدیر. اونون تئوریسینده میلّ سی چاباالریگلیشدیریلمه کولتورون

سی اوالراق اورتایا چیخار. بو یشیملرین نتیجهگد توپلومسالدیر و خاص وریسیقوئریلی بیر کاتئ
نین هر بیر اؤلکهبلیرلرکن، بیچیمینی  گلیشمهاقتصادی  (طبیعتینیدوغاسینی )یشیملرین گد

(. هروش، بوتون بو 6: 1985دیر )هروش، مکدهو سیاسی مناسیبتلری بلیرله کولتورل، توپلومسال
سینه و ی بیلینجه صاحیبلنمهمناسیبتلر یانیندا خالقین میلیتچی آیدینالرین اثرلرینی اوخویاراق میّل

باشالنغیجی، حاکیم  نینجیسورهلتلشمه می»دیر. هروشه گؤره، وئرمکده ؤنمبیر ا اؤزلاونایالماسینا دا 
یه و اونو پوتانسیل کی سئچکینلرین اؤز اتنیک کیملیکلرینی مباحثه ائتمهروپ ایچیندهقاولمایان اتنیک 

 جروپالر، ار یا گئقیه باشالدیقالری آنا قدر گئری آپاریالبیلر. بو کی میلت اوالراق تصور ائتمهجکدهبیر گله
هله بعضی نقصانالری اولدوغونو گؤرموشلر و سویداشالرینی بیلینجلی اوالراق بیر کی میلتین جکدهگله

یه سیندن گلمهاوستهیه چالیشاراق، بو نقصانالرین قونوسوندا اقناع ائتمه ؤنمیمیلته عاید اولمانین ا
 (. 45: 1375)هروش، « چالیشیرالر

ده مهالراق آچیقالماقدادیر. بو صینیفلهلی اومیلی اویانیشی اوچ مرحله جیندهسورههروش میلتلشمه 
باشالر.  ایله سی و آرتماسیعلمی آراشدیرماالرین گلیشمه ایلگیلی کولتورلهسی میلی مرحله« الف»

روپون قیالدیقالری حاکیم اولمایان اتنیک غا آدای اوالراق آلغجکده بیر میلت اولماآیدینالر گله
ون مودلینده اوزرینده چالیشیرالر. هروش اؤزللیکلرییخی و تار توپلومسال، کولتورلستیک، ئیوقلین
له ای ی بیلینجی اویاندیرماق صورتیسئورلیک آجیتاسیونو )تبلیغاتی( یولویال میّل سینی یوردمرحله« الف»

سینه قازاندیرماق کی بیر میلت پروژهجکدهروپون مومکون مرتبه گئنیش بیر کسیمینی گلهقاتنیک 

کی جکدهسی ایزلر. میلیتچی آیدینالر گلهمرحله« ب»ی فعالیتلرین یوروتولدویو اوچون بیر سیرا یئن
ه جبیلمزلرسه ده، زامان گئتدیکمیلتی انشاء ائتمه چاباسیندا ایلک باشالردا چوخ دا باشاری الده ائده

 سینی چکرلر.لرین ایلگیکوتله

وی میلیتچی حرکت اولوشوب هه کوتلددیر. بو مرحلهگؤرمکدهسینی اؤنمرحله« ج»هروش سون اوالراق 
ستیک و مدنی ئیوق(. خالصه اوالراق، مودرنیست یاناشما، لین46: 1375قورومالشماقدادیر )هروش، 

سینی اولوشدوران اتنیک عنصور ایچینده ایچ چالیشماالری، میلیتچی سیاسی حرکاتین اوداق نقطه
ستیک و ئیوقسینده گلیشدیریلن لینن ایلک مرحلهدایانیشما ساغالما باغالمیندا اله آلماقدادیر. حرکاتی

 کلی سورولن سؤیلم ایچینده ایدئولوژیلرده آیدینالر طرفیندن ایرهچالیشماالر، سونراکی مرحله کولتورل
 دیر.نین اولوشدورولماسیندا استفاده ائدیلمکدهاوسلوبال بیر سیاسی پروژه
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 ی ادبیات تانیمالما چاباالرییلّ دیل و م ب( آذربایجانلی سولچو آیدینالرین ادبی

 سی دؤنمیآذربایجان دموکرات فیرقه -1

نین آدلی کیتابی« دفتر ادبیه»نین اسد تبریزی قونوسوندا ایلک چالیشما مال اگیتیمدا تورکجه آذربایجان
( 1312.ق. ـنین )هآدلی کیتابی« وطن دیلی»نین حسن رشدیه ده و میرزا-1893( 1310.ق. ـ)ه

-1325(، بو قونودا ان اؤنملی چالیشما 43: 2000یف، دا )مصطفی باشالسا ایله یاییمالنماسیده -1894
آذربایجان دموکرات  ،سی دؤنمینده اولموشدور. اصلینده دیلایللرینده آذربایجان دموکرات فیرقه 1324

قازانماسی،  ؤنمانین میلی سؤیلمینده اؤنملی بیر یئره صاحیبدی. دیلین میلی سؤیلمده بو قدر سیفیرقه
-خالقیآذربایجان  ،نین تانیمالنماسیندا اوینادیغی روال ایلیشکین اولموشدور. بورادا دیلآذربایجان خالقی

 طرفیندن نین اؤنده گلنلریسینین باشلیجا عنصور اوالراق تانیمالنمیشدیر. آذربایجان دموکرات فیرقه
الردان فرقلی بیر میلت اوالراق ایالت مجلیسی ین فرقلی دیله صاحیب اولماسی اونو فارسآذربایجان

ینا صاحیب قیلماقدادیر. اونالرا فاده ائتمه حاّقدیللرینی است ی و دؤلت قورومالریندا آناغقورما، مکتب، یار
ین اؤنین، لنینعنصورو اوالراق آذربایجانژکتیو نین ان اؤنملی و اوبی میلت تانیمیگلیگؤره، دیل فرقلی
(. 57-58: 1984دیر )یودفات، مختاریت حاقینا صاحیب اولماسی اوچون یئترلیگؤردویو میلی 

نین مشروعیت ا چیخارداراق سؤیلمیپالنائدیجی عنصورو اؤن دریسی بو آیآذربایجان دموکرات فیرقه
نین وری، تورکجهسی لیدری پیشهرلندیرمیشدیر. آذربایجان دموکرات فیرقهگقایناغی اوالراق د

سی قونوسونون مباحثه و گؤروشمه قونوسو اولمایاجاغینی ن رسمی دیلی اعالن ائدیلمهیآذربایجان
تاریخلی  1324شهریور  12نی مختار حکومتین رسمی دیلی اعالن ائتمیشدیر. وورغوالیاراق تورکجه

سینده تشکیالتین آماجالری آراسیندا ایلک صینیفدن سی قورولوش بیانیهآذربایجان دموکرات فیرقه
ن سونرا تحصیلین فارسجا و تورکجه دیلینده و اوچونجو صینیفدتورک ونجو صینیفه قدر تحصیلین اوچ

نین بیر آن اؤنجه بونون یاشاما اولماق اوزره ایکی دیلده آپاریلماسی و ایالت و والیت انجمنلری

: 1325 گؤرولموشدور )شهریورین اون ایکیسی،سی اوچون سئچگی یولویال قورولماسی اؤنئچیریلمهگ
5 .) 

سی بوتون دؤلت مکتبلرینده تحصیلین رهقئچیریلن بؤیوک آذربایجان خالق کونگده -1324آبان  29
تینه( تؤصیه ائتمیش و ئیه )ناظیرلر هیملی دیلینده اولماسینی هئیِت)تورک( اجباری اوالراق آذربایجان 

وشمنی اعالن ائتمیشدیر )شهریورین سینه مانع اوالنالری خالق دئچیریلمهگنین یاشاما بو میلی وظیفه
رامیندا قسی حکومتی پرو(. قونو ایله ایلگیلی اوالراق آذربایجان دموکرات فیرقه23: 1325اون ایکیسی، 

 لره یئر وئرمیشدیر:آشاغیداکی ماده

له ئله ایله قارشی قارشییادیر. بیرینجی مسئسینده دؤلتیمیز ایکی اؤنملی مسمدنیت و تحصیل ساحه»
رک یازارسیزلیقال مجادله ائده-دیلیمیزین مکتبلرده رسمی اوالراق تعلیمی و دیگری ایسه اوخور  یمیّل

ی حکومتیمیز یوکسک تحصیله اهمیت اوجرتسیز و اجباری تحصیل ساغالماق. بونونال بیرلیکده، میّل
 (.37: 1325ی، )شهریورین اون ایکیس« ا چالیشماقدادیرغی دارالفنونوموزون تملینی آتماوئرمکده و میّل
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کی قرارالر ی حکومتین دیله ایلیشکین اؤنجهتی میّلئتاریخلی آذربایجان ناظیرلر هی 1324دی  16
 دوغرولتوسوندا آشاغیداکی قرارالری آلمیشدیر: 

دیر. دؤلتین بوتون دیلینی دؤلتین رسمی دیلی اوالراق قبول ائتمکده)تورک( ی حکومت آذربایجان میّل -
دیلینده )تورک( لری کسینلیکله آذربایجان الری، اوردو تعلیماتالری و قانون الیحهقرارالری و اعالن

 دیر. اولمالی

-دیلینده آپارماق مجبوریتینده)تورک( بوتون دؤلت قوروم و قورولوشالری یازیشماالرینی آذربایجان  -

 لر رسمی سند ساییلماز. دیرلر. بو دیلده یازیلمایان سند

نلر اوچون چئویرمن یهدیر. بو دیلی بیلمهدیلینده اولمالی)تورک( ربایجان قضاوت ایشلملری آذ -
 ساغالناجاقدیر. 

-دیلینده اولمالی)تورک( بوتون قورولوش، قوروم و تجاری مرکزلرین تابلوالری کسینلیکله آذربایجان  -

 دیر. 

ینا صاحیبدیرلر. الری حاّقاله آپارمدیللری ای رینی آنالی آزینلیقالر ایشلمدا یاشایان بوتون میّلآذربایجان -
 آنجاق رسمی یازیشما و اعالنالر دؤلتین رسمی دیلینده اولمالیدیر. 

دیللری ایله  نین اؤز آنادیلی)تورک( ل مکتبلرینده، آذربایجان دا یاشایان آزینلیقالرین اؤزآذربایجان -
 (.59: 2003دیر )گؤکداغ و هیئت، بیرلیکده اوخودولماسی اجباری

ینالشدیرماقال قالماییب، غتحصیلی یای ی حکومتی سؤز قونوسو قرارال تورکجهاصلینده، آذربایجان میّل
سی و بوتون اداری یازیشماالرین بو دیلده آپاریلماسی مجبوریتینی دؤلتین رسمی دیلی اعالن ائتمه

سی یلی ارتباط واسیطهرک دهدنین سیاسی استاتوسونو دا یوکسلدیلی)تورک( یله آذربایجان ا سیگتیرمه
(. آیریجا، 116: 1376سینه دؤنوشدورموشدور )اتابکی، ین بیانی واسیطهگاولماقدان چیخارمیش و کیملی

سی ینالشماسی، تبریز رادیوسونون قورولماسی و تبریز اونیورسیتهغیای مطبوعاتیندیلینده  تورک
رک ادبی هدسینی گئنیشلهکلیک ساحهبؤلومونون قورولماسی دیلین ایشل «آذربایجان دیل و ادبیاتی»

اولوشومو و  کولتوروناولوشماسیندا اؤنملی قاتقیسی اولموشدور. یوکسک  کولتوروندیلین و یوکسک بیر 
 ایله دا ادبی دیلین اولوشومو و سوویت آذربایجانینالشدیریلماسی آذربایجانغسیله یایتحصیل واسیطه

ی حکومتین آنجاق لین اولوشومونا زمین اولوشدورموشدور. میّلمناسیبتلر واحید ادبی دی کولتورلیاخین 
جک قوشاق آذربایجان بیر آز آبارتیلی گلسه ده، گله دعابیر ایل سوردویونو گؤز اؤنونه آلدیغیمیزدا بو ا

سی و ایکی آذربایجان ادبی مهاویاراق سوویت آذربایجان ادبی آخیمالرینی ایزله نگهگلهنین بو آیدینالری
ی حکومتین بیر ایل ایچینده لیکلرین آرتماسی گؤز اؤنونه آلیندیغیندا، میّلالری آراسیندا پاراللآخیم

 ییجی اولدوغو گؤرولمکدیر.نین بلیرلهفعالیتلری

ا قدر -99یازار دئییلدی. بو اوران کندلرده یوزده -و اوخور-89ی حکومت دؤنمینده خالقین یوزده میّل
ی باشالتمیش و بو گیازارالشدیرما سفربرلی -ئچمز اوخورگ-ئچر گشینا ی حکومت ایش باچیخیردی. میّل
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نین ی حکومت بودجهیه چالیشمیشدیر. سؤز قونوسو دؤنمده میّلئچیرمهگ حیاتارامی ققونودا گئنیش پرو
یازارالشدیرما  -اوخور 3800نی تحصیله آییرمیشدیر. شهر و کند انجمنلری یاردیمی ایله -40یوزده 

و -179مکتب خیدمته گیرمیشدیر. تبریز و اطرافیندا  دن چوخ ایلک و اورتا -2000ش و کورسو آچیلمی
ی -5901مکتب آچیلمیشدیر. بو مکتبلرده  238مکتب اولماق اوزره توپالم  و اورتا-59ایلک مکتب و 
کورس دا بو شهرده خیدمته  46نجی تحصیل آلماقدایدی. آیریجا، یرؤا 132627 رهقیز اولماق اوز

یازار اورانی دوشوک اوالن  -یازار اولموشدور. اوخور -شخص اوخور  1474میشدیر. بو کورسالردا آچیل
 (. 76-78: 1979آذر نهضتی،  21اولموشدور ) 3686ازارالشانالرین ساییسی ی-دا ایسه اوخورزنجان

ارادیلمیشدیر. وئریشلی شرایط یی آلتیندا آذربایجان شاعیر و یازارالری اوچون الگبو دؤنمده دؤلت دست
آذربایجان »ی و ایلگیسی آلتیندا گآدلیم شاعیر اوالن آذربایجان مدنیت و معاریف ناظیری بیریانین دست

ر، هاولوشدورولموشدور. سهند، حبیب سا« آذربایجان شاعیرلر مجلیسی»و « شاعیر و ادیبلر جمعیتی
چوخ شاعیر ایلک  وده کیمی بیراوغلو و علی ت حکومه بلوری، یحیی شیدا، مدینه گولگون، باالش آذر

شعرلرینی بو مجلیسده اوخوموشالر. مجلیسده اوخونان شعرلر بیر آنتولوژیده توپالناراق یاییمالنمیشدیر. 
چوخ عضوو،  نین بیرمیلی حکومتین چؤکوشوندن سونرا سوویت آذربایجانا کؤچن شاعیرلر مجلیسی

لهئجنوب مس»نین اولوشوموندا و سیمرحله نین یئنی بیر«حسرت ادبیاتی»دا ینسوویت آذربایجان
پینار، ق؛ آ199-207: 1984، یعقوبمده توتولماسیندا اؤنملی قاتقیالری اولموشدور )نین گوند«سی

سینده ایکی آذربایجان ادبیاتیندا (. سؤز قونوسو شاعیرلر و یازارالرین چاباالری نتیجه197-175: 1994
دیلینه  ادلیکلر اورتایا چیخمیشدیر. کؤکنینی اسکی مق پاراللاوالرا ودیل، مکتب، اوسلوب و موتی

رک اؤزگون کلمه لریندن ایزوله ائدهدایاندیراراق اؤزگون بیر دیل اوالراق تانیمالما و دیگر تورکجه شیوه
سی تأثیری آلتیندا قاالن بعضی آیدین لنمیش و تورکیه تورکجهجماق و استیفاده ائتمک تمایولو گوتیارا

ی آلتینجی صینیفه گنن ادبی دیلین تیپیک اؤرنینالشدیریلماسی ایستهغارالر تنقید ائدیلمیشدیر. یایو یاز

ی بسیط و گجدیر. سؤز قونوسو کیتابالرین دیلی هر کسین آنالیابیلهکیتابی« آنادیلی»قدر حاضیرالنان 
 (. 264: 1380خالقین دانیشما دیلی تمل آلینمیش بیر دیلدی )هیئت، 

ینالشمیشدیر. غه، مکتب اوالراق سوسیالیست رئالیزم آذربایجان شاعیر و یازارالری آراسیندا یایبو دؤنمد
صادیق قالیناراق روایته دایالی اسلوب آغیر باسمیشدیر. بو قونودا  نگینهلهاسلوب اوالراق دا تورک 

ین اوالراق گؤرونن غندا یایا چیخاراراق تورک توپلولوقالریپالنفولکلورو اؤن خالشیم،پوپولیست یا اؤزللیکله
اوالراق دا آراز،  ون عاشیق صنعتینده اولدوغو کیمی( ایلگی گؤرموشدور. موتیگیروایته دایالی اسلوب )اؤرن
ا پالنلر اؤنولر و بابک، کوراوغلو و قاچاق نبی کیمی تاریخی موتیور طبیعی موتیسهند و ساواالن و بونا بنز

( و هر 175-197: 1994پینار، ق؛ آ33-40: 1369علیزاده پروین،  چیخاریلمیش )بو قونودا باخینیز:
ین بیر بیچیمده استیفاده ائدیلمیشدیر. دؤنمین جانلی تانیقالریندان بیریسی غدا دا یایایکی آذربایجان

 محمدعلی فرزانه بو قونودا یازیر: اوالن

گؤره  نگهگلهاسکی بیر یشیمدی. گیشیملردن بیری وزن و قالیبدا یارانان دگگؤزله گؤرونور د»
معجز و صابیره دک عروض قالیبالریندان  یدن بری، حتآذربایجان کالسیک شعری اؤته
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داها اویغون اوالن وزن عمومیتله خالق شعری و  سینهتورکجهفایداالنمیشدیر. آذربایجان 
دی. ا باشالغوزنی عروضون یئرینی آلما ارک هجایدی. بو دؤنمده گئدهفولکلوردا گؤرونمکده

 یه باشالدی.قالیبالرینی ترجیح ائتمه جاتبریزین بیرچوخ گنج شاعیری ه

نین مجادله توپلومسالی، سیاسی و ین اولماسی و میّلگایللری، نیسبی سربستلی 1325-1324
له آذربایجان مجادله شعرینده دویغو یوکلو انقالبچی رومانتیزمین ای دنیهیه قالخماسی نزیروه

نین توپلومون درین دؤنم ساییلماقدادیر. سؤز قونوسو ایللرده سیاسی مجادلهاورتایا چیخدیغی 
ین جسارتیندن گچیلیلرینه دک سیزماسی ایله یاناشی مجادله شعری بیر یاندان سؤمورگهطبقه

ی و دسپوتیزمدن قورتولماق جو اتنیک آشاغیالنماالردان قورتولماق، اؤته یاندان دا گئری
یه قالخماسی بیر یاندان دوننه دی. بو دؤنمده انقالبچی حرکاتین زیروهیلری ایچرمکدهدوشونجه

دک طنز یازان علی فیطرت، سیدمهدی اعتماد، محمد بیریا، حسین صحاف، میرمهدی 
ایچریکلی  توپلومسالسئور و نی خالقچی وطنچاووشی، هالل ناصری، محزون و ابراهیم ذاکری

تیبداد حاکمیتی آلتیندا ایللرجه فارسجا شعر یازان ا سوق وئردی، اؤته یاندان اسغشعر یازما
وئریشلی اورتام دیللرینده شعر یازماسی اوچون ال ر کیمی شاعیرلرین آناهحبیب سا

لرینده شعرلرینی یاییمالیان آذراوغلو، علی توده، مدینه حاضیرالندی. آیریجا، بو دؤنمین قزئته
یمی استعدادلی اونالرجا گنج شاعیرین گولگون، بولود قاراچورلو )سهند( و یحیی شیدا ک

شعرین آغیر یوکونو  سینه زمین اولوشدو. بونالردان بعضیلری ایسه سونراالری دا مبارزهیئتیشمه
 (.42: 1364)فرزانه، « ینلرینده داشیماقدایدیالرگچی

ثیری آلتیندا نین یوغون تأدا اولوشان دیل آنالییشیادبی دیلی، سوویت آذربایجانسی تورکجهآذربایجان 
نین اولموش و سون زامانالرا قدر ایران آذربایجانی ادبیاتچیالری آذربایجان جمهوریتی ادبی آخیمالری

نا ییجیلری اولموشالر. اصلینده، ادبی دیلین اولوشوموندا قیزیل اوردو ایله بیرلیکده ایران آذربایجانیایزله
لرینی یاییمالیان سوویت آذربایجان کؤکنلی ئتهکیمی قز شفقو  یئنی شرق، وطن یولوگلن و تبریزده 

آیدین و یازارالرین اؤنملی قاتقیالری اولموشدور. بونالرین باشیندا، سراب شهرینده آنادان اولوب و 
 وطن یولوندایدی. ابراهیموف ئچن میرزه ابراهیموف گلمکدهگرک سوویت وطنداشلیغینا چهؤقافقازیایا ک

( سوویت آذربایجان اتنوگرافیاسینا 1945، اکتبر 199-122ده )سایی الهسینده یازدیغی بیر مققزئته
ا و یئنی قورولوشونو اعالن ائتمیش غباغالمانی مادا ؤکنینین کسیتورکجهاویغون اوالراق آذربایجان 

 ا چالیشمیشدیر. ابراهیموف بو قونودا یازیر:غدؤلته مستقیل بیر دیل تانیمالما

 500دیر. میالددان اؤنجه دیلی)ماد( بایجان دیلی مئدیا ی کیمی، اسکی آذرگبیلیندی»
لو جکی ایران و سوویت آذربایجان تورپاقالریندا اسکی چاغین ان گوهتاریخینده، گونوموزد

-و بو تورپاقالر اوز)ماد( دؤلتی قورولموشدور. او دؤنمده بو تورپاقالر مئدیا  اددؤلتلریندن اوالن م

لندیریلمیشدیر. تاریخ مئدیالیالرین، یا خالقی نیتهرینده یاشایان خالق ایسه مئد
و دیل اوالراق  کولتورآذربایجانلیالرین اسکی آتاالری اولدوغونو قانیتالماقدادیر. مئدیا توپلومو 

گلیشمیش توپلومدو و فارسالر اونالرا گؤره داها گئری قالمیش و ایلکل دورومدایدیالر. دیلچیلر 
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نین قالینتیالری و عنصورلرینی تاپمیشالر. ... هئچ بیر مئدیا دیلی "آذربایجان دیلینده"بوگونکو 
میلتین دیلی ایلک شکلینی قوروماز. دیل ده یاشامال بیرلیکده گلیشر و آخار چای کیمی 

آذربایجان "میشدیر. فقط ده بو یولو ایزله "آذربایجان دیلی"دیر. ... یشیم ایچیندهگداواملی د
« نین طبیعتینه و اؤز دینامیزمینه اویغون اوالراق گلیشمیشدیر"تیآذربایجان میّل"ده  "دیلی

 (.129-130: 1946لر، قیزیل صحیفهابراهیموف، )

 ( یازیر:1945، اکتبر 1سینده )سایی قزئته شفقف ده یحاجی ج.

نین دوشمنلری اوالن تئوریسینلر بعضًا بیزی موغول قاریشیمی، بعضًا آذربایجان خالقی»
لندیرمیشلر. ... مئدیا ه و بعضًا ایسه عثمانلیالردان آیریالن بیر قبیله اوالراق نیتهفارسدان دؤنم

دؤنمیندن قاالن یازیتالری آراشدیران عالیملر مئدیالیالرین آذربایجانلیالرین آتاالری )ماد( 
نین دؤنمین ان گلیشمیش اولدوغونو و اولو آتاالریمیزین دانیشما دیلی اوالن مئدیا دیلی

-201: 1325لر، قیزیل صحیفهیف، حاجی« )یندن بیری و یئرلی اولدوغونو اثباتالمیشالردیللر
200.) 

لرینده ده چئوره منین بو کیمی گؤروشلری یئرلی خالق، ادبیاتچیالر و بیلیسوویت آذربایجان عالیملری

-نمهنده بیر بیلینجلهدیلی و یئرلی دیل اولماسی یؤنو)ماد( نین اسکی مئدیا نین کؤکنی"آذربایجان دیلی"

ر نین یاییمینا قددرگیسی وارلیقانقالبی سونراسی  1357یه یول آچمیشدیر. سؤز قونوسو تاریخدن 
یه دایانماقال اوالراق آدالندیراراق کؤکو تورکجه« آذربایجانانجا»نی "آذربایجان دیلی"گلیشن بو آخیم، 

اولدوغو و گلیشیمی ده اؤز دینامیزمی ایچینده  رامر باخیمیندان اؤزگون بیر دیلقبیرلیکده کالسیک و 
ده باشالدیالن سی دؤنمینده بو ساحهنی مدافعه ائتمیشدیر. آذربایجان دموکرات فیرقهگیکدیاولماسی گر

بو  اؤزللیکلهسی، یشدیریلمهگلرین دین اوالن فارسجا کلمهغنده یای"آذربایجان دیلی"چاباالر داها چوخ 
سینده ایسه، فورما، تماتیک، ساحه منین و بیلیبیلینن عربجه قارشیلیقالری هن دلرین خالق طرفیندکلمه

ست، اوبراز، گاسترول، ئ، کولتور، رداکسیا، سئکسیا، استانسیا، پووگئنتا، پارادا، آپالن، آکتیو، گیادراماتور
یر )برنجیان، ینالشدیریلماسینا یوغونالشمیشدغرلری کیمی روسجا تئرمینلرین یاید و بنزوزاو ،قزئته

ی حکومتین چؤکوشوندن سونرا بو آخیم سولچو آیدینالر طرفیندن داوام (. میّل174-173: 1385
ینده گدرن« صابیر»دا فعالیت گؤسترن ده بو آخیما منسوب آیدینالر تهران هائتدیریلمیشدیر. گونوموزد

 درگیسینی یاییمالماقدادیرالر.  آذریتشکیالتالنمیش و 
 

 رانقالبینا قد 1357نین چؤکوشوندن سی حکومتیوکرات فیرقهآذربایجان دم -2

ده نین آذربایجان پولیتیکاسی بؤلگهسیندن سونرا ایران رژیمیمهنین یئنیلسیآذربایجان دموکرات فیرقه
ی آماجالمیشدیر. بو گو دیل اوالراق ایرانا ائنتقره ائتم کولتوررک آذربایجانی آسیمیالسیونا سرعت وئره

لتودا، جواد مشکور، منوچهر مرتضوی، رضازاده شفق، غالمعلی کارنگ و مجتبی مینوی کیمی دوغرو
-رک انسانی علملر فاکولتهسینه دعوت ائدیلهتبریز اونیورسیته ییالرجآدلیم تاریخ و ادبیات آراشدیرما

سینیورسیتهسینده فارس دیلی و ادبیاتی و اسکی ایران تاریخی بؤلوملری اولوشدورولموشدور. تبریز او
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ده -1951دیر. ایکینجی دفعه اوالراق ولن پولیتیکانی گؤسترمکدهتنین علمی کادروسونون ترکیبی یورو
ونلوغو خی ایسه چو-21و گئری قاالن  یابانجیسی  -6سی علمی کادروسو آچیالن تبریز اونیورسیته

 (.54: 1381ی )نیکبخت، اولوشماقداید نفردن 27ره ریلن فارس کؤکنلیلر اولماق اوزمرکزدن گؤند

تحصیله بؤیوک اهمیت وئریلیشدیر.  یاناشی، ایلک و اورتا ایله سؤز قونوسو دؤنمده یوکسک تحصیل
و آذربایجانا آیریلمیشدیر. -10سینده تحصیله آیریالن رقمین %رینده ایران بودجهلایل 1959-1958
نین ایکییه قاتالندیغینی و اییسیمکتب س دا ایلک و اورتااستاتیستیکلری آذربایجان 1961و  1953

 1963-1964(. 52: 1990دیر )بایرامزاده، ونو اولوشدوردوغونو گؤسترمکده-13بوتون مکتبلرین %
بو  ،یدی کیاوشاق باغچاسی فعالیت گؤسترمکده 61( دیشینداایللرینده آذربایجان شهرلرینده )زنجان 

-مصطفی زاده وینه برابر ایدی )نصیب-70ین %نیباغچاالر دا فعالیت گؤسترن بوتون اوشاقرقم ایران

 (. 124: 1990یف،

جی ایللردن اعتبارًا -1960(1340سینده )ئچیریلن اقتصادی پولیتیکاالر نتیجهگبونا پارالل اوالراق، حیاتا 
داکی آذربایجانلی نفوسون یاریسینا یاشایان آذربایجانلیالرین ساییسی ایران دیشینداآذربایجان شهرلری 

دا تورک دئیه بیر اتنیک توپلولوغون یاشامادیغینی یدی. مرکزی حکومت سیخ سیخ ایراننک گلمکدهد

ی آراشدیرماالر و گنین گرچکلشدیردیسیفاکولته بیلیملرسی انسانی ادعا ائتمکده و تبریز اونیورسیته
ا غاثباتالما نین یاییمالری بو تئزیدرگیسی سیفاکولته بیلیملرسی انسانی تبریز اونیورسیته

« سی اوالراق تاتی و هرزندینین ایکی لهجهآذربایجان دیلی»ین چالیشماقدایدی. غالمعلی کارنگ
فارس و »ین (، رافیعه قنادیان1961« )نین دیل بیلگیسیین بوگونکو دیلیآذربایجان»( و 1954)

اسکی »نین مرتضوی (، منوچهر1963« )آذربایجان دیللرینده اورتاق دئییم، تئرمین و آتاسؤزلری
( کیمی 1980« )اسکی آذربایجان دیلی»( و 1975« )لرآذربایجان دیلینه ایلشکین اثرلر و سند

چالیشماالری بو دوغرولتودا یاییمالنمیشدیر. بونا دایاناراق دا دؤنمین سیاستچی و ادبیات 
ونو و آذربایجان و نین فارس اولدوغی-95اصغر حکمت ایران نفوسونون %یالریندان علیجآراشدیرما
لری لرله قاریشیمیندان میدانا گلن فارس لهجهدا اؤزگه و یاد دیللرین یئرلی لهجهخوزستان

 دانیشیلدیغینی ادعا ائتمیشدیر.

ین دیگر ایالتلرینه اورانال اوالراق ایران پارالل، مدنی پولیتیکاالرینا حکومتسؤز قونوسو دؤنمده مرکزی 
 دموکراتیدی. بو شرایطده آذربایجان ئچیرمکدهگحیاتا  سیاستی بیر جسقیداها باقارشی آذربایجانا 

( قوراراق 287: 1383)باالش آذراوغلو، « سینجات کومیته»سی، عضوولرینی قورتارماق اوزره فیرقه
کرات وو آذربایجان دم بشیر آینده، بشریتیه چالیشمیش و گتیرمه نلی حااللرینی دوزهفعالیتگیزلی 

سینی فارسجا و تورکجه یاییمالمیشدیر. ایران پترول قزئته آذربایجانانی اوالن قایین اورسی یفیرقه
نین یاراتدیغی سربست اورتامین تأثیری آلتیندا عینی دؤنمده لشدیرمه حرکاتییصنایعی میّل)نفت( 

به آچمیش تبریزده شع« جمعیت هواداران صلح»باغلی اوالن سینه توده پارتی گؤسترن و فعالیتدا تهران
 (.8-15: 1386 ،هزادیبمیشدیر )نلهقاتیلیمی ایله بیر میتینگ دوزه نفرینمین  دا اوتوز-1330تیر  14و 
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لرین یاییمینی دوردورموش قزئتهبو چاباالر قارشیسیندا مرکزی دؤلت باسقیسینی آرتیراراق سؤز قونوسو 
ده فیرقه آدی داشییان -1953قویموشدور. نین باسیلدیغی گیزلی باسیم ائوینه ال سیقزئته آذربایجانو 

سیندن ایرانشهر، بهزاد بهزادی، سلیمانپور، علی شناسی و حسن غفاری توده پارتیسی تبریز کومیته
دا دا تبریز -1959لری طرفیندن یاخاالنمیشدیر. جچوخالری ایران گوونلیک گو ره بیرباشدا اولماق اوز

، ایوب کالنتری، علی عظیمی و جواد فروغی یاخاالناراق هتابی سرابیزسی عضوولریندن حسن کومیته
 (.  228: 2003اعدام ائدیلمیشلر )مقصودی، 

گنللیکله لرینی آذربایجان خارجینه داشییاراق فعالیتی دورومدا آذربایجان آیدینالری مدنی جبو باسقی
)تورک(  و آذربایجانوب لر اولوشدورچئوره سیاسییه چالیشمیش و چئشیدلی ادبی و دا یوروتمهتهران

ین حکومترینه گرچکلشدیردیکلری آراشدیرماالرال مرکزی دیلی، تاریخی، فولکلورو، ادبیاتی اوز
آذربایجان »دا ایللری آراسیندا تهران 1951-1953یه چالیشمیشالر. ایدئولوقالرینا جواب وئرمه

« ادبی اثرلر»روپ و قنئچه درنک و  ر بیرو بونا بنز« تیئآذربایجان یازیچیالر هی»و « دوستالری جمعیتی
 سونرا قاپاتیلمیشدیر. کودتاسیندان  1953(، 217: 1385دا )برنجیان،  آدلی بیر درگی ایشه باشالسا

ین بؤیوک شهرلرینده ین و آذربایجانلیالرین یوغون اوالراق یاشادیغی ایرانبو دورومدا آذربایجان
. آذربایجان قورولموشدورچوخ ادبی بیرلیک  دن بیرفعال و ادبیاتچیالری طرفین سیاسیآذربایجان 

-1654رک قوروالن بو بیرلیکلردن بیری نهاسینله نگیندنگله« ییغوا»روپو اوالن قتوپلوموندا یولداشلیق 
، محمدعلی فرزانه، سالم اهلل جاوید، یدا بولوت قاراچورلو )سهند(، حسینقلی کاتبرانهایلینده ت 1953

فتحی، میرمهدی اعتماد، م. محزون، حسین مجیدزاده )ساواالن(، نور آذر و گنجعلی صباحی، نصرت 
ه قاتیالنالرین گ( و بو بیرلی128: 1990یف،زاده و مصطفیپورون قاتیلیمی ایله قورولموش )نصیبابراهیم

آدی « دوستالرال گؤروش»اهلل جاوید طرفیندن ایران انقالبی سونراسیندا سالم 1979ادبی پارچاالری 
دا قورولموشدور تیندا یاییمالنمیشدیر. دیگر بیر بیرلیک عینی دؤنمده علی تبریزلی طرفیندن تهرانآل

نین فعال قاتیلیمچیالریندان اوالن محمدعلی لریفعالیتو ادبی  سیاسی(. دؤنمین 115: 1360)تبریزلی،
 ماقدادیر:تلرین آماجی و فونکسیونونو بئله آنالفرزانه سؤز قونوسو چئوره

محمدحسین شهریارین بیر معجزه اوالراق اورتایا چیخاردیغی  وک سؤز اوستادی سیدبؤی»
روپ قدا بیر ، تهران)ایلهامال( مدنی اسینله-یی میّلگنین وئردیشعر کیتابی حیدربابایا سالم

 . دوالرمدنی اوجاق قور -ی اوالراق بیر ادبیگآذربایجانلی آیدینالر حیدربابا درن

کیتابینی خالق آراسیندا  حیدربابایا سالمتمل آماجی هر شئیدن اؤنجه اوجاغا قاتیالنالرین 
ستیک و فولکلور ئیوقرک بیر سیرا لینهدنی گئنیشلهگئت گئده بو ساحه ،تانیتماق اولسا دا

)محمدعلی فرزانه، « میشدیرآراشدیرماالری و نثر و شعر اثرلرینی ده یاییمالمانی آماجینا اکله
1996 :61.) 

نیا، مناف ملکی، غالمحسین سعیدی و لر آراسیندا صمد بهرنگی، علیرضا نابدل، رحیم رئیسبو چئوره
احمد کیمی حسین محمدزاده صدیق کیمی آیدینالرین هگئمونیسی آلتیندا تبریزده اولوشان و جالل آل

 ور. چئوره داها ائتکین اولموشد سیاسیی باشاران ادبی و گنین دا ایلگیسینی چکمایران یازیچیالری
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اتنیک بیلینجین اولوشوموندا اؤنملی رول اوینامیش و  دالرین چالیشماالری آذربایجانسؤز قونوسو چئوره
ی حرکاتینا قاتیالن یئنی و گنج نسیل اوچون اؤنملی تاریخ و ادبی انقالب سونراسیندا اورتایا چیخان میّل

آذربایجان دیل »نین ن محمدعلی فرزانهاو دؤنمده یاییمالنا اؤزللیکلهمیراث بوراخمیشدیر. بو قونودا 
(، و 1965« )و مورفولوژیسی لوژیسیرامری، فونوقنین آذربایجان دیلی»(، 1965« )لرینین تملبیلگیسی

(، 1965« )آذربایجان دیل بیلگیسینده یازی قورالالری»اهلل جاویدین (، سالم1965« )بایاتیالر»
فارس »)تاریخسیز(، « ذربایجان دیلینه مخصوص صرف و نحوآ»(، 1965« )آذربایجان فولکلور اؤرنکلری»

(، صمد بهرنگی و 1963« )پاره پاره»نین (، صمد بهرنگی1964« )زوونین اؤیرنیم قیالوو آذربایجان دیلی
نین ( و مجیدزاده1965« )لریآذربایجان افسانه»( و 1966« )قوشماجاالر و تاپماجاالر»نین بهروز دهقانی

 بو چالیشماالردان اؤرنکلردیر. آدلی اثرلری ( 1962« )لرتورکجه ترانه»

جی ایللردن اعتبارًا تبریز -1340اوالراق  پاراللیه ادبی چئوره -سیاسیتبریز آیدینالریندان اولوشان 
 گنللیکلهی حرکاتی جیه باشالمیشدیر. بوندان اؤنجه اؤیرنی حرکاتی بیچیملنمهجسینده اؤیرنهتاونیورسی

ن هگئمونیسی آلتیندایکن، بو دؤنمدن اعتبارًا گیزلی بیر حرکت اوالراق سولچو آخیم نیمیلی جبهه
لرده ائتکین دوروما گلمیشدیر. ائله ئچیرمیش و بوتون اونیورسیتهگی حرکاتیندا هگئمونینی اله جاؤیرن

 پلومسالتوو  سیاسیهر هانسی بیر  دیشینداروپالر قجی ایللرین باشالرینا قدر سول تمایوللو -1350کی 
ی ج(. بو دؤنمین اؤیرن264: 1381سینده ائتکین اولمامیشدیر )نیکبخت، حرکت تبریز اونیورسیته

نین لر تشکیالتینی سوردورون بهزاد کریمی فدایییفعالیت سیاسیحرکاتیندا فعال رول آالن و هله ده 
تشکیالت عضوونون اوچده  50ده جانینی ایتیرن -1971نین تبریزده اولدوغونو و رد قولوندان ایکیسیؤد

 (. 4: 2001دیر )کریمی، یلریندن اولدوغونو بلیرتمکدهجسی اؤیرننین تبریز اونیورسیتهبیری

یلریندن جسی اؤیرنمهندسلیک فاکولته اؤزللیکلهلر جیسینده سول تمایوللو اؤیرنتبریز اونیورسیته
ایدی.  ون باشینی بهروز ارمغانی چکمکدهروپقاوالراق مشهور اوالن بو « روپوقمهندسلر »اولوشماقدایدی. 

چوخو یاخاالنمیشدیر.  لری طرفیندن داغیلمیش و بیرججی ایللرده ایران گوونلیک گو-1350روپ، ق
 یازیلمیش:بئله لری حاقیندا فعالیتیلرین جپولیسین بیر راپوروندا اؤیرن

رج سرکوهی، سیدمحسن رضوی، سی آنارشیستلریندن اوالن فآلینان بیلگیلره گؤره، تبریز اونیورسیته»
-ی ضررلی پروپاقاندا ایشیندهجروپ اؤیرنقپور و فیروز رویانی باشدا اولماق اوزره بیر غالمحسین صباغ

تشکیالتالنمیش گئنیش بیر آغا  اروپالر حالیندقاولوشان  نفردندیرلر. آلینان بیلگیلره گؤره، اونالر بئش 
ین فلسفی کیتاب رک مارکس و لنینهیلرین اوتاقالرینا گئدجنیه( صاحیبدیرلر و سون گونلرده اؤیر)شبکه

 (.221: 1381)نیکبخت، « و کوپی ائدیلمیش اثرلرینی داغیتمیشالر

 سیاسی -ادبی دیشینداکیاونیورسیته  اؤزللیگینین ان بلیرگین ی حرکاتیجسی اؤیرنتبریز اونیورسیته
مین آدلیم آیدینالریندان صمد بهرنگی، علیرضا . دؤنایدی لرله سیخی ایلیشکی ایچینده اولوشوچئوره

نیا، غالمحسین فرنود و نابدل )اوختای(، بهروز دهقانی، کاظیم سعادتی، قاراچورلو، رحیم رئیس
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یلری جسی اؤیرنیلر آراسیندا اؤنملی نفوذا صاحیبدیلر. تبریز اونیورسیتهجآذر اؤیرن یعبدالحسین ناهید
 ه اؤنملی رول اوینامیشالر. حرکتلرد سیاسیسونراالری اولوشان 

قونوسوندا اوچ تمایول اورتایا چیخمیشدیر. بیرینجی  لهئی مسسینده میّلنین بونیهسیتبریز چئوره
ون حسین دوزگون ،نی ایکینجیل مجادله سایارکنی مجادلهیاراق میّلیتمایول انقالبچی ماهیت داش

ا چیخماسینی پالننین اؤنی مجادلهیش و میّلیتچی ماهیت داشیمی ایکینجی تمایول میّلگباشینی چکدی
سیله لنمهجله کاپیتالیست مناسیبتلرین گوئمیلی مسدا میشدیر. بیرینجی تمایوله گؤره، ایرانایسته

سینده اورتایا چیخمیش و دوالییسیال ی تمایوللرین آرتماسی نتیجهجبیرلیکده مرکزیتچی و مرکزلشدیری
 سیآنجاق کاپیتالیست مناسیبتلرین سوسیالیست مناسیبتلره ائوریلمه سینین حّل ائدیلمهلهئی مسمیّل

ی مجادله ایله له مومکون اوالجاقدیر. ایکینجی تمایول ایسه، عینی آرگوماندان یوال چیخاراق میّلای
 پاراللنین صینفی مجادله آراسیندا اورقانیک مناسیبتلرین اولدوغونو دا گؤز اؤنونه آالراق هر ایکی مجادله

لی مدنی و تاریخی ینی دوشونموشدور. اوچونجو تمایول، اوزون وعدهگسی گرکدیولمهتوالراق یوروا
 (.2007؛ کریمی، 32: 1386لمیشدیر )پناهی، چالیشماالرا یؤنه

سی اولموشدور. دیلین گلمه انین اوپوزسیون دیلی حالینبو چالیشماالرین ان اؤنملی تأثیری تورکجه
سی ایکی نتیجه دوغورموشدور. بیر گلمه اف سؤیلمین بیر پارچاسی حالینسی و مخالیلشمهسیاسی

سی دیلین و ادبیاتچیالرین خالق آراسیندا تأثیرینی دارالتمیش، اؤته یاندان لشمهسیاسییاندان، دیلین 
سی بو دؤنمده دن اولموشدور. آذربایجان تورکجههینالشماسینا نغدا دیلین آیدینالر آراسیندا یای

رک دیل سی اولماقال بیرلیکده، بو سؤیلمین اؤنملی قونوسو اولموشدور. گئدهکتوئل سؤیلمین واسیطهلانتل
نین باشلیجا ی حرکتیچئوریلمیش آذربایجان میّل اعنصورون ؤنملینین اسیلهئسی آذربایجان مسلهئمس

سینه ده ولماسی گلیشمهکتوئل سؤیلملره و چالیشماالرا داخیل الگلمیشدیر. دیلین انتل اایستکلری حالین
 یول آچمیشدیر.

نین ایچ ایشلری ناظیری دوکتور یحکومتوری سیز پیشهسی هئچ شبههادبی گلیشمهؤنملی دؤنمین ان ا
آذربایجان دیلی»نین و محمدعلی فرزانه« آذربایجان دیلینه مخصوص صرف و نحو»اهلل جاویدین سالم
 ن یاییمالنماسی اولموشدور. نیآدلی کیتابالری« نین تمللریرامریقنین 

ن خبرآلما و اایر اؤزللیکلهنین یاییمی ایران دؤلت قورومالریندا، اهلل جاویدین سؤز قونوسو کیتابیسالم
آذربایجان »ده یازیچینی رلندیرمهگدا قایغیالرا یول آچمیشدیر. ساواک بیر دگوونلیک تشکیالتی ساواک

رک خالق لرینه اشاره ائدهقوشاقالرین آزادلیق اوغروندا مجادله سینه چالیشاراق و اسکینین گلیشمهدیلی

: 2005چالیشماقال سوچالمیشدیر )صرافی، « اغآراسیندا انقالبچی و آیریلیقچی دویغوالری قیشقیرتما
72 .) 

سولچو آیدینالر آراسیندا  ،لندیریلن دیلاوالراق نیته« تورکی -تورکو»بو دؤنمده خالق آراسیندا یالنیز 
، کؤکنینه آنجاق. آدالندیریلماقدایدی« آذریجه»و بعضی یئرلرده « آذربایجانجا»ویا « ذربایجان دیلیآ»

 ینلیق قازانمیشدی.غئچمیشدن فرقلی بیر آنالییش آذربایجان آیدینالری آراسیندا یایگایلیشکین اوالراق 
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آذربایجان »یازدیغی  کیتابینی اؤرنک آالراق« تورک دیل بیلگیسی»ین محمدعلی فرزانه محرم ارگین
ده یاییمالمیش و آدلیم آلمان تورکولوق دورفرین -1965آدلی کیتابینی  «نین تمللریرامریقنین دیلی

نین کؤکنی "آذربایجان دیلی"(. فرزانه کیتابین گیریشینده 1-2: 1969دقتینی چکمیشدیر )دورفر، 
 حاقیندا یازیر:

-آذری تورکجه"و  "آذری"، "آذربایجانی"ده ینرلآنسیکلوپدیلر و چئشیدلی دیل صینیفلندیرمه»

اوالراق آذربایجان آدالنان  گنل، "آذربایجان دیلی"کی هلندیریلن گونوموزداوالراق نیته "سی
جوغرافیادا یاشایان خالقین بؤیوک چوخونلوغونون و آیریجا بو جوغرافیادا داغینیق اوالراق 

لر و تامالماالرال ایفاده جه و آماجالرینی کلمهدانیشدیغی و دویغو، دوشون طایفاالرینیاشایان 
نین قوزئی باتیسیندا )آذربایجان و ی دیلدیر. بو دیلی ایران سرحدلری ایچینده اؤلکهگائتدی

 روپالر دانیشماقدادیرالر.قخمسه( یاشایان خالق و چئشیدلی طایفاالر و 

طنی اوالن اورتا آسیا و تاریخی کؤکنی آچیسیندان اصیل و "آذربایجان دیلی"کی هگونوموزد
-کؤچو و یئرله طایفاالرینایللر بویونجا تورک کؤکنلی  سئی ساحیلینده و سونراالری یوزیئنی

و  النهرینبینرک سرحدلرین بیر یاندان سوریه و یهسینده بو ساحه گئنیشلهسی نتیجهشمه
ن دانیشما و یازیشما دیلی میش جوغرافیادا یاشایان خالقالریدیگر یاندان بالکانالرا دک گئنیشله

 اولموشدور. 

ئچمیشدن بری مباحیثه قونوسو اولموش و گینالشماسی، غنین یای"آذری دیلی"دا آذربایجان
لر و ضید گؤروشلرده کسین لی سورولموشدور. فقط بو مباحیثهچئشیدلی و ضید گؤروشلر ایره
ن خالقین دوشونجه و دویغوالریدندن اولورسا اولسون بو دیلیهاوالن، هر هانسی بیر تاریخی ن

 نین اولوشودور. نین و دیلینین ترجمانی

، "آذربایجان دیلی"باتی تورک دیللریندن ساییالن سینده گونئینین صینیفلندیرمهتورک دیللری
ایچینده جوغرافی قونومو  گلیشیمیبیرلیکده، تاریخی  دیللریندن آیریلماقال طایفاسیاوغوز 

رینی ایچرمکده و نین عنصورالقیپچاق دیلی اؤزللیکلهدان اسکی تورک دیلی و اعتیباریله بیر یان
منیجه ردا ایسه گورجوجه، اباتیگونئی و دوغودا فارسجا و کوردجه، قوزئی و قوزئی اؤته یاندان دا

 و روسجا ایله ائتکیلشیم ایچینده اولموشدور.

دن اولماقال هوئریشینه ن -مه آلیشبو قونشولوق سؤز قونوسو دیللرین قارشیلیقلی تأثیری و کل
تمل آالراق  اؤزللیکلرینیدونیانین باشقا دیللری کیمی اؤزونه خاص  "آذری دیلی"بیرلیکده، 

دنلردن دوالیی فارسجانین تأثیری هگلیشمیش و چئشیدلی دؤنملرده ادبی دیلی، تاریخی ن
ادبی ایله  میشدیر و دوالییسینین نفوذونا و داخیل اولماسینا معروض قاللریآلتیندا عرب کلمه

لر داخیل اولموشدور و کالسیک ادبیاتال یاناشی دونیا فولکلوریک دیله فارسجا و عربجه کلمه
و باشقا قونشو خالقالرین فولکلوروندا تأثیری بیلینن زنگین  پالنادبیاتیندا بنزری آز تا

 (.9-10: 1358)فرزانه، « فولکلوریک ادبیات میراث اوالراق بوراخمیشدیر
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دا اوالن ایدی. بو دؤنمده عراق هتابی دیگرلریندن فرقلی دوشونمکدهزبو قونودا دوکتور محمدتقی 
نی قوراجاغی آلمانیادا یاشایان «ایرانلی مترقی روشنفکرلر جمعیتی»هتابی، سونراالری بیرلیکده ز

کیتابینی یازمیش و  «نین صرفی و نحویسیایران تورکجه»ی اوزرینه گآذربایجانلی آیدینالرین ایست
 بیرلیکدا،  لیمیزده اولماساادا و سونراالری آلمانیادا یاییمالمیشدیر. سؤز قونوسو کیتاب ایلک باشدا عراق

نین دیلیمیزه هتابیزلر کیتابین محتواسی و نه ایلیشکین مقاله"آذربایجان دیلی"سینده یایینالنان قزئته
دیر. کیتابدا دیگرلریندن فرقلی اوالراق اوجالری وئرمکدهایلیشکین گؤروشلری حاققیندا اؤنملی ایپ 

 -تورکجه»دئییل، یالنیز « سیآذربایجان تورکجه» یو حت« آذربایجانجا»، «آذربایجان دیلی»دیلین آدی 
تورک دیلی می؟ »سینده یاییمالنان قزئته بیرلیکسی ایلگینچدیر. لندیرمهاوالراق نیته« تورک دیلی

نین تانیمالماالری، دیلی تورکده ایران ادبیاتیندا باشلیقلی بیر مقاله« یلی می؟یوخسا آذربایجان د
آذربایجان خاریجینده یاشایان تورکلرله آذربایجان تورکلری آراسیندا تاریخی و اتنیک باغالری و اورتاق 

اجتیماعی کتیو ژنین اوبو ایران تورکلری سیاسیتاریخی، »رک دیل، ادبیات و فولکلورو قانیت گوستره
نده یاشایان و اورتاق بیر دیلی یین قوزئیی قانیتالرا دایاناراق، ایرانگیاشامی و آیدینالریندان گتیردی

نی اویغون گؤردویونو یازیر لندیرمهنیته« "تورک دیلی"دئییل  "آذربایجان دیلی"دانیشان تورکلرین دیلینه 
 (.1355، اسفند 19، سایی2)بیرلیک، ایل 
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-ینا دک گئری گئتمکدهانقالبئچمیشی مشروطه گین توپلومسال ایچریکلی ادبیاتو  سیاسیدا آذربایجان

ی انقالبمشروطه  اؤزللیکله نکگلهلندیرمیشدیر. بو اوالراق نیته« کریتیکا»ی ادبیاتدیر. آخوندزاده بو نوع 
طنز  سیاسیعلی معجز طرفیندن  میرزا اکبر صابیر و سونراالری شبیسترلیعلی سیراسیندا میرزا

فرزانه،  .اوالشمیشدیر )باخیه( )زیروهحرکاتیندا دوروغا  1324-1325بیچیمینده داوام ائدیلمیش و 

-نین نتیجهلشدیرمه حرکاتییمیّل نینفت صنعتی اؤزللیکلهجی ایللردن اعتبارًا -40(. 56-45: 1364

 سیاسیدا دا دا اولدوغو کیمی آذربایجانایله بوتون ایران اورتامین تأثیری سیاسیسینده اورتایا چیخان 
-ین گلیشمه یاشادیغی یئنی بیر دؤنمه تانیق اولماقداییق. بو آخیمین اورتایا چیخماسیندا تورکجهادبیات

 سی اؤنملی تأثیری اولموشدور. گلمه اسؤیلمین بیر پارچاسی حالین سیاسینین 

لیک کی اؤرنکلریندن اؤنملی فرقلیاوالراق اؤنجه ایچریکسلوب و ا ادبیاتیئنی دؤنمده اورتایا چیخان 
داها اؤن ایچریکیدی. هر شئیدن اؤنجه ایدئالیستدی. دوالییسیال، سؤز قونوسو اثرلرده گؤسترمکده

 موجود دورومو قبولتوتومو گرچکلر آراسینداکی فرقلیلیک و اقتدارین دسپوتجا  ایله دایدی. ایدئالپالن
دن اولموشدور. هچی دویغوالرین آرتماسینا نانقالبیک خشونت ایچرن دموکراتینالر آراسیندا آید ینائتمه

ئچمیشه اوالن گسئورلیک و وطن اؤزللیکلریندننین ان اؤنملی دیگر یادبیات سیاسیچاغداش آذربایجان 
انسانی  (نشمولجهاائورنسل )سینده ین اؤتهگسئورلیکله بیرلیکده، اتینک کیملی، وطنآنجاقدیر. حسرتی
 دیر. ایچرمکده ار دایدئالال
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نین بیلریک. علی تبریزلیائده درییندا ایکی آخیمی آیادبیات سیاسیسؤز قونوسو دؤنمده آذربایجان 
لیغین اورتایا ا چیخاراراق میلی آیریمچیپالننی اؤنی مجادلهی بیرینجی آخیم میّلگباشینی چکدی

یی وونیست مونارشی رژیمی مسئول توتاراق اونونال مجادله ائتمهومو دئییل، شچیخماسیندا صینفی تحّک
اوغلو، امینی، تیکانلی، ب. چای نعلیرضا نابدل، مفتو ر، سهند، صمد بهرنگی،هبیب ساحآماجالرکن، 

ی ایکینجی گده کیمی یازیچی و شاعیرلرین باشینی چکدیمرضیه احمدی اسکویی )دالغا( و رحمان د
نین گؤز اؤنونه آالراق هر ایکی مجادله« انیک مناسیبتلریقجادله آراسینداکی اوری و صینفی ممیّل»آخیم 

 (.24-26: 1355، بهمن 1ایدی )ارک، سایی ینی دوشونمکدهگسی گرکدیبیرلیکده یوروتولمه

نین یوغون تأثیری آلتیندا اوالن بو آخیمین ادبی اثرلری یادبیاتی گاسلوب اوالراق سوویتلر بیرلی
نی صینیف «کیاؤته»و « بیز»ین یئرلی ورسیونالرینی اولوشدورماقدادیر. گلیگرچکچیسوسیالیست 

ی دینامیزمله گلری بو چاتیشما و قارشی دورمانین گتیردیتملینده تانیمالیان و توپلومدا یاشانان گلیشمه
مه و یه گوونمهئچمیشدن گلن یاد و اؤزگهگلیک ایران توپلومونون یورومالیان سوسیالیست گرچکچی

قارشیتلیغی باتینوشموشدور. اصلینده، ؤقارشیتلیغینا د (غربباتی )شبهه دویما دویغوسو ایله بیرلیکده 
ن سیندبلوکونون مثبت گؤرونمه (شرقدوغو )نین سؤز قونوسو دؤنمین ادبی اثرلرینده اورتایا چیخماسیندا

 1332سیندن قایناقالنماقدایدی. مهترمهدا و دونیادا پارالق بیر کارنامه گؤسایران نینباتی، داها چوخ
 ،لریننین آلتیندا یادالرین و اؤزگهده یاشایان هر منفی گلیشمهسونرا ایران خالقی اؤلکهکودتاسیندان 

نین چیخدیغینا اینانمیشدیر. هر گلیشمه و اوالیین آرخاسیندا اینگیلتره اولدوغونا لریاؤلکه باتی اؤزللیکله
ذهنیتینی نین اصیل سی سؤز قونوسو دؤنمین آیدینالریمهتیپله« ناپلئون دایی جان»اینانان پزشکزادین 

ی ایچینده باریندیرماقدادیر. سوسیالیست گو یئرلیچیلیدوغوجولوغو ماقدادیر. بو اصلینده بیر تور تیانسی
یاتماقدادیر نین تملینده ده بو ا چیخماسیپالنلیکلرین اؤنگرچکچی یازیچیالرین اثرلرینده یئرلی نیته

یاشانان بویوتدا آراسی اولوسالر ی و (. بو تور ادبی اثرلرده صینفی، میّل222-229: 1380)امینی، 
 دیر.چاتیشما ایکی قطب آراسیندا اورتایا چیخماقدادیر. بو چاتیشماالر بیر بیریله اؤرتوشمکده

دیر. یز صمد بهرنگیسا چیخاران ان تانینمیش سیماالردان بیری هئچ شبههپالنبو تئمانی اؤن
ماسینی اولوشدورماقدادیر. ئت نین آنانین اثرلریضیدیتلر صمد بهرنگی توپلومسال وخسوللوق، صینفی وی
ده یاییمالنان -1967ماقدادیر. تاوالراق یانسی نی تامناغیلی بو دوشونجه« عروسک سخنگو اولدوز و»
بیلریک. صمد ایزلرینی گؤره نیندوشونجهناغیلالریندا دا عینی « پسرک لبوفروش»و « کچل کفترباز»

نین ناغیلی« اولدوز و عروسک  سخنگو»روپا آییرمیشدیر. قکیچیک اوخوجوالرینی ایکی  یبهرنگی حت
 گیریشینده یازیر:

ل آرابادا اوتوراراق اوشاقالر، خصوصیله اؤز (لوسشیماریق )سون سؤزوم بو کی منجیل و »
سیز اوشاقالردان اوستون سانان و ایشچی یوخسول و کیمسهباشقاالرینا فخر ساتان، اؤزلرینی 

 «. زنگین اوشاقالر، منله اولدوزون ناغیلینی اوخویابیلمزلری سایمایان اوشاقالرین
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ایدی. دؤنمین  بونا بنزر باخیش آچیسی و گؤروش همن همن بوتون آیدینالردان گورولمکده
-یه باخیشی و بهرنگیده آیدینالرین خالقا و مجادلهآکیتویستلریندن اوالن مهدی فتاپور، یاشادیغی دؤنم

 لی سورموشدور:رلندیرمه ایرهگنین بو باخیشین اورتایا چیخیشینداکی رولو حاقیندا بئله بیر د

ییردیک. بوتون ظولم و دیرماق ایستهپالناو دؤنمین گنجلری اوالراق بیز توپلومو یئنیدن یا»
ن حاکیم اولدوغو بیر توپلوم یل و مثبت اوالن هر شئییوخ اولوندوغو، انسانجی ائشیتسیزلیگین

سیله محدود دئییلدی. هر اقتدارین دئوریلمه سیاسییمیز گدیییردیک. ایستهاماق ایستهتیارا
یشدیرمک و توپلومو، آتاالریمیزین یاشادیغی توپلومدان فرقلی اوالجاق بیچیمده گشئیی د
ر و امتیاز ساییلیرکن، بیز اونا گزنگینلیک بیر د ییردیک. توپلوموموزدایشدیرمک ایستهگتملدن د

لیکدن اوزاق بیز شیک ،له یاریشیرکنای لیکده بیر بیرلریقارشی چیخدیق. دیگرلری شیک
میردیک. ان ئییرکن، بیز شیک پالتار گئل و شیک پالتار گا چالیشیردیق. باشقاالری گؤزغدورما
ویوالن و رادیو و تلویزیونالردا ان آز چالینان میزده ان آز ایلگی دیمیز موسیقی، چئورهگسئودی

-مهیشیم ایستهگرلره میدان اوخویوردوق. گنجلرین دگموسیقیلردی. قبول ائدیلمیش بوتون د

دن هدا آوروپا و آمریکا کیمی بیر رادیکال سوسیال حرکاتین اورتایا چیخماسینا نسی ایران
 (.2004)فتاپور، « اولدو

ماهی »دیر. یاشامینی تمثیل ائتمکده توپلومسالر دؤنمین لن سمبولالر و رولالصمدین ناغیلالریندا سئچی
لری قبول ائدرک تهلوکهیب رلری بیر طرفه بوراخگگونجل یاشامی و بوتون آلیشیلمیش د« سیاه کوچولو

سی نفت گلیرلریمهتیپله« چوخ بخیتار»یئنی دنیزلره یئلکن آچان ایدئالیست گنجلری تمثیل ائدرکن 
دن اوزاق اوالن یشیمچی دوشونجهگچی و دانقالببیرلیکده اورتایا چیخان و هر تور  ایله آرتماسی نین

ماهی سیاه »دور. اورتا صینیفی تمثیل ائتمکده و صمدین ناغیلالریندا تنقید قونوسو اوالن بیر سمبول
اغینی تمثیل دیر و خالقینا قارشی مسئولیت دویان دؤنمین گنج قوشصمدین ایدئال تیپی« کوچولو
 دیر.  ائتمکده

لری اولموشدور. مهی و فولکلور درلهادبیاتنین بیر بؤلومو خالق نین ان اؤنملی چالیشماالریصمد بهرنگی
دیر. یگبو چالیشماالریندان بیر نئچه اؤرن« های آذربایجانافسانه»و « پاره پاره»، «آذربایجان ناغیلالری»

ین گنین باشاریسیزلیغیندان دوغان بئزگینلیمجادله سیاسینالری اصلینده، سؤز قونوسو دؤنمین آیدی
-نشینتات»ا باشالمیشالر. جالل آل احمدین غداها چوخ ایلگی دویما قونوالرا توپلومسالتأثیری آلتیندا 

رافیلری بو دؤنمده قکیمی مونو« عزاداران بیل»و « ایلخچی»ین نی، غالمحسین ساعد«های بوئین زهرا
دن هنین آرخاسیندا داها اؤنملی بیر نینا ایلگی دویماسیادبیاتدیر. آنجاق، صمدین خالق قلمه آلینمیش

دن باشقا ی و آماجی صینفی مجادلهگین ایچریادبیاتیک دموکراتچی و انقالبیاتماقدایدی. صمده گؤره، 
ونون ایلهام قایناغی دیر. انین آیریلماز بیر پارچاسیخالق یاشامی ادبیاتبیر شئی اوالبیلمز. دوالییسیال، 

و صنعته بو ایلهامی  ادبیات دموکراتچی و انقالبدیر. فولکلور دا آنجاق خالق و ایشچی صینفی اولمالی
 ساغالماقدادیر. او بو قونودا یازیر:
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ی بؤیوک خیدمتی گسینده گؤستردیلرین انسانلیغین معنوی گلیشمههئچ بیر شکیلده کوتله»
رلرین یارادیجیسی اولماقال گماکسیم گورکی یازیر: خالق مادی د ابیلمریک. آدلیم یازیچیتاونو

 دیر.رلرین ده بیتمز و فایدالی قایناغیگبیرلیکده معنوی د

للیکلرینی وصف ائدنلر ایلک اوالراق شاعیرلر و فیلسوفالردیر. فلسفه و خالقین و یاشامین گؤز
وخ بیلگین، یازیچی و صنعتچی خالق چ علم هر یئرده خالقین یارادیجیلیغیندان تغذیه ائدیر. بیر

ه گهلرین، اوریا دوغوران افسانهوآراسیندان چیخمیشدیر. خالق بؤیوک قهرمانلیق دستانالری، ر
دیر. بؤیوک صنعتیچیلر اؤنملی اثرلرینی خالق ل ناغیلالرین یارادیجیسیلرین و گؤزیاتان نغمه

رقص هر زامان فولکلوردان تغذیه ائدیر و  میشالر. شعر، موزیک، دستان وترینده یارای اوزمبیلی
 (.136-137: 1348)صمد بهرنگی، « جکدیرائده

ایدی. صمد و  تریال الده ائتمکدهاجک مهتیندان یارادیجیلیغینی بسلهادبیاتصمد فولکلوردان و خالق 
اولموشدور. یازیلی قایناقالردان دئییل، آغیزالردان  گنللیکلهتریالی انین مدوستالری بهروز دهقانی

تریالالری بو باخیمدان سون درجه اؤنمه صاحیبدیر )فرزانه، باهار ااونالرین توپالدیقالری فولکلور م
رف ادبی چالیشما دئییل، عینی زاماندا صمدین ی، صمدین فولکلور چالیشماالری صآنجاق(. 19: 1377

. ردا اؤنملی بیر یئره صاحیبدیچی آیدین اوالراق یاشام طرزینی اولوشدورماسینانقالببیر مارکسیست و 
 دن ده بودور.هنین تملینده یاتان نسیلشمهافسانه نینشخصیتیاصلینده، صمدین ادبی یارادیجیلیغی و 

نین ان اؤنملی اؤنده گلنلریندن بیری ده بولوت قاراچورلو یادبیات سیاسیسؤز قونوسو دؤنمده آذربایجان 
ده بیر سیالح اوالراق استفاده ائدیر و وطنداشالریندا ادلهو شعری میلی مج ادبیاتسهنددیر. سهند، 

یه ایله تانیش ائتمه نکلریگلهئچمیشلری، اتنیک و تاریخی گا و اونالری غاتنیک بیلینجی اویاندیرما
رک هدستانالرینی سئچیر و آلتی دستانینی نظمه چک ده قورقودچالیشیر. بونا گؤره ده، قونو اوالراق د

« قارداش آندی»رک هچک یاییمالییر. قاالن آلتی دستانی ایسه نظمهی کیتابین« سازیمین سؤزو»

. سهند دستانالرینداکی اولو آتاالرییرعؤمرو کیتابین یاییمینا ایذین وئرم آنجاقر، ییکیتابینی حاضیرال
ریندا یدلیکلرینی جانالندیراراق اوخوجوالگ، قهرمانلیق، صداقت، سئوگی و اینینین آنیالرینی، یاشامی

: 1369ا چالیشیر )هیئت، غآشیالمابو دویغوالری اونالرا ا و غی دویغوالری اویاندیرماسؤندورولموش میّل
400.) 

ی گنین، خالقا تحمیل ائتدییرکن، پهلوی رژیمیتئچمیشی آنالگسهند نوستالژیک بیر یاناشما ایله 
 نین طالعینی و آغیر دورومونو بو مصرعلرله تصویر ائدیر:رک خالقیآیریمچیلیغی پروتست ائده

 طالعیمه سن باخ
 لریم یاساقدوشونجه

 دویغوالریم یاساق
 کئچمیشدن سؤز آچماغیم یاساق

 ییمدن دانیشماغیم یاساقجهلهگه
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 ییم یاساقآنا آتامین آدینی چکمه
 بیلیرسن می؟

 آنادان دوغوالندان بئله
 یهیه بیلمهاؤزوم بیلمه

 ل آچیب دانیشدیغیم دیلدهدی
 دانیشماغیم یاساقمیش یاساق

لرین آذربایجان فعالالرینی ازیلن خالق شوونیستی اولماقال اتهام سهند او دؤنمده بعضی سولچو چئوره
نین انسانالرین باریش ایچینده یاشاماسی اولدوغونو، آدلی شعرینده ایدئالی« مغانار»لرینه قارشی ائتمه

اوالراق دا دونیا نورمالرینا اویغون طبیعی حاقالرا صاحیب اولدوغونو و بونو الده ائتمک آنجاق بیر انسان 
 ینی یازیر:گاوچون مجادله وئردی

 من اممن دئمیرم اوستون نژاددان
 دئمیرم ائللریم ائللردن باشدیر

 منیم یولومدا  ،منیم مسلکیمده
 قارداشدیر ،دوستدورهامیسی تلر میّل

 

 تینن هیچ میّلمیرم مچاپماق ایسته
 امگیننه دیلین، نه یئرین، نه ده 

 میرملهیرم، هدهیهتحقیر ائتم
 ینگجکئچمیشین، ایندیسین، یا گله

 

 میرم من بیرلیکلریپوزماق ایسته
 ی ایدئالیمدیرگانسانلیق بیرلی

 قارداشلیق، یولداشلیق، ابدی باریش
 دونیادا ان بؤیوک آرزوالریمدیر

 

 ده انسانام آنجاق بیر سؤزوم وار، من
 اوبام وار ،یم وار، ائلیمدیلیم وار، حاّق

 لک کیمییئردن چیخمامیشام گؤبه
 اوبام وار ،یم وار، ائلیمآدامام، حاّق

 

 قول یارانمامیشام یاراناندا من
 نه اسیر ،چ کسه اولمارام نه قولئه

 دیر انسانا بو عصرقورتولوش عصری
 .ون کسیرواسیر اوالنالر دا بیخو

نین اوسلوبو کیر. صباحینین اونودولماماسی گرلرکن گنجعلی صباحیی چالیشماالرینی اینجهدؤنمین ادب
لرینی دیگر یازیچیالرین اثرلریندن فرقلیلندیرن صینفی سوسیالیست رئالیزمدیر؛ آنجاق اونون حکایه
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ون یوغون راهیموفمیرزه اب اؤزللیکله ،دیر. بو قونودا صباحیا چیخماسیپالنی تملده اؤننین میّلچلیشکی
تین یئرلی رومانیندا فرهادین حاکیم میّل« جک گونگله»ون تأثیری آلتیندا اولموشدور. میرزه ابراهیموف

نین قهرمانالری )اؤرنک اوالراق لرینین حکایهی کیمی صباحیگاوزانتیالری اوالن خانالرال مجادله ائتدی
دا بیر اوجو دونیا امپریالیستلری و دیگر اوجو حاکیم سینده قدرت و جاویدان( لریندن حکایهحیات فاجعه

 دیر.ی اوالن یئرلی خانالر و فئودالیزم قالینتیالری ایله داواملی مجادله ایچیندهلشوونیست اقتدارا باغ

ماقدادیر. تیانسی گؤزلنتیلرینیدان ادبیاتقونوالر اصلینده اونون  توپلومسالکی لریندهنین حکایهصباحی

ی ادبیاتدیر. او، نین سیالحیچیادبیاتده دا بو مجادله ادبیاتره، یاشام یعنی مجادله و یه گؤصباحی
 ای بیر مجادله آراجی حالینادبیاتو یاناشمایا قارشی چیخاراراق جین اؤزاوچون ایسته ادبیاترف یص

 دیر. صباحی بو قونودا یازیر:  گتیرمکده

ماق و هیجان اویاندیرماقال تزگو کیمی یانسیویازیچی و شاعیر ادبی اثرینده یاشامی بیر گ»
، دویغوالری، نکلریگلهو خالقین توپلومسال ایلیشکیلری قالماییب یاشانان اوالیالری، 

 -نیشئسینی بدیعی اوسلوبال قلمه آلماقدادیر. اوخوجویا یاشامین اهیجانالری و مجادله
یلیغا قارشی مجادله جآیریمباسقی، ظولم و  ؛یوخوشونو، مثبت و منفی یانالرینی گؤستریر

 (.52: 1981)صباحی، « گودورلر

سینه یاخین ردیر. تورکیه تورکجههین بیر باشقا شاعیر حبیب سای تئماالری ایشلهچالیشماالریندا میّل
بو ایسه  ر اوسلوب اوالراق دؤنمین شاعیر و یازیچیالریندان فرقلی اولمامیشدیر.هبیر دیل سئچن سا

اوالن اینانجیندان قایناقالنماقدادیر. حبیب  فونکسیونونانین توپلومداکی چیبیاتادو  ادبیاتشاعیرین 
ر دؤنمین دیگر شاعیر و یازیچیالری کیمی شاعیر و یازیچینی خالقینا قارشی مسئولیت دویان و بو هسا

 نین یاشاندیغی بیر ساحه اوالراقمجادله توپلومسالی ایسه ادبیاتمسئولیتینی اثرینده یانسیدان، 
 ده بو قونودا دئییر:درگیسی ایله مصاحیبه یولداشر هدیر. سارلندیرمکدهگد

سی لیکلی وظیفهنین اؤنجهدیر. دوالییسیال، بیر صنعتچیمنجه شعر خالق اوچون یازیلمالی»
دیر. انسانلیق ینی آنالماسیگسینی تانیماسی و یاشامین گرچکلیگؤزونو آچاراق طبیعی چئوره

لرینی شعر و یازیسیندا جری گؤرمزدن گلن و امکچی خالقالرین درد و سئویناوغروندا چالیشانال
مایان شاعیر و یازیچی طبیعی کی خالقینا خیانت ائتمیشدیر. دوالییسیال، بیرینجی تیانسی

« یقیدیر. بو قونودا چوخ دا دویغوالریمیزا قاپانمامالییازماق اولمالی میز خالق اوچونوظیفه
 (.42: 1358، خرداد 14یی ، سا1)یولداش، ایل 

 

 یندان سونراکی دؤنمانقالب 1357 -4

دن سونرا -1325نین مدنی یاشامیندا اؤنملی تأثیری اولموشدور. آذربایجان تورکلری نینیانقالب 1357
یاشاماسینی کولتورونون آذربایجان سیاست و باسقیچی سیون ین اویغوالدیغی آسیمیالحکومتمرکزی 
تملده بیر ایش بؤلومو اورتایا کولتورل سینده، اقتصادی معنادا نتیجهسیاستلر . بو یه سوخموشدورتهلوکه
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الرین -1340لر )دایالی بوتون اتنیک بؤلگه لیگهره اکینچیچیخمیش و آذربایجان دا داخیل اولماق اوز
سی ایسه وانتاژلی دوروما دوشموشدور. فارس بؤلگهآسونالرینا دوغرو تبریز استثنا اولماق اوزره( دئز

مه یاشاماقدا و بؤلگه خالقینا لیلهلشمه یولوندا ایرهرعتله آرتان نفت گلیرلریندن فایداالناراق صنعتیوس
 (.221-223: 1983آوانتاژلی چالیشما امکانالری و فرصتلری سونماقدایدی )آقاجانیان، 

جی ایللرین باشالریندان -1350ن اورتایا چیخماسینا یول آچاراق نیچ فنومنیؤدا کبو دوروم آذربایجان
داکی آذربایجانلیالرین نین ایراناعتیبارًا آذربایجان ایالتلری خاریجینده یاشایان آذربایجانلیالرین ساییسی

تهران باشدا  لیگینلیدیلسی ایکیسینه یول آچمیشدیر. بونون ایکینجیل نتیجهئچمهگساییسینی 
 ر شکلینده یاییلماسی اولموشدور. ره شرقدن غربه اولوشاراق دالغاالاولماق اوز

ین انقالب اؤزللیکلهاولموشدور.  ائتکیلیاؤنملی اؤلچوده دوردورولماسیندا  جینسورهی بو انقالب 1357
عراق ساواشیندان سونرا اورتایا  -ایران  یسؤیلمی و حت« اسالم -اسالم»ایلک ایللرینده حاکیم اوالن 

امیراحمدی،  .سؤیلمی )باخ« ایران-اسالم»انلیلیغی وورغوالیان آتیالن و اورتاق دوشمن قارشیسیندا ایر
ین ظفرینده اؤنملی قاتقیالری اوالن انقالب اؤزللیکلهروپالری )قکی اتنیک ده( اؤلکه29-28: 1995

ایچینده دئییلدی. آنایاسا آزینلیق توتوم یاشامینی محدودالشدیراجاق بیر  کولتورلآذربایجانلیالرین( 
: 1382؛ قاسمی، 272-282: 2002آغاباالیی،  .ی تمل آالراق تانیمالماقدا )باخگکیملیتئرمینی دینی 

 ایدی. تیندن ایران خالقینی قصد ائتمکده( و ایران میّل872-853

ده سربستلیک ساحه کولتورلروپالرا قآریندیریلمیش اولماسی اتنیک ژیدن یتچی ایدئولوین میّلحکومت
اوالراق گؤسترمک آدینا بیر دقیق لرینی ساغالمیشدیر. بو دورومو داها گلیشمه کولتورلقازاندیرمیش و 

 ی-8 ایلگیلیسی دؤنمینده آذربایجان فولکلورو ایله ایللیک پهلوی سالله 53کیرسه، قارشیالشدیرما گر
کیتاب؛ دیگر بیر سؤزله، هر یئددی ایلده یالنیز بیر کیتاب  26ره فارسجا اولماق اوز ی-18تورکجه و 

 و-9تورکجه،  ی-90ده ایچینده بو ساحه سورهیندان سونرا قیسا بیر انقالبمالنمیشکن، اسالم یایی

کیتاب یاییمالنمیشدیر )صرافی،  115تورکجه اولماق اوزره  -فارسجا سی-6تورکمنجه و  و-10فارسجا، 
1378 :68 .) 

شکنابی کیمی بعضی فتحی خو مزهحسورگون یاشامیندان دؤنن  دیشیندادان همن سونرا اؤلکه انقالب
چیالرین و یحیی شیدا، عباس صبری، هالل ناصری، منوچهر عزیزی، محمدعلی حسینی، ذوالفقار ادبیات

ین باشالریندا -1981 چی و آیدینالرین گیریشیمی ایله مایادبیاتکمالی و حسین شهرک کیمی سولچو 
 اولکرانی اوالراق قو مطبوعات اور ه باشالمیشفعالیتتبریزده « آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی»

-نین ایرانآذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتی»سینده درگیسینی یاییمالمیشدیر. تشکیالت مرامنامه

نین امپریالیزم، ، گرچک استقاللیتینی و تورپاق بوتونلویونو قوروماق، اسالم جمهوریتینیین آزدلیغی
ده الده ائدیلن نائلیتلرینی قوروماق و اسالم تیالرینا قارشی مجادلهنین قالینتیالری و اوزانمونارشی رژیمی

چی ایستکلری انقالب، آزادلیق و گلیشیمباریش، »آنجاق ایله  آماجی« لندیرمکججمهوریتینی گو
ائدن و  مجادلهو تظاهرلرینه قارشی  گه(چیلیمستملکهجیلیگه )سؤمورگهور جاثرلرینده یانسیدان، هر 
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ینی گجیازیچی و شاعیرلری، سیراالرینا قبول ائده« ه چاغیرانگده بیرلیمجادلهم علیهینه خالقی امپریالیز
 بیلدیرمیشدیر )آذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتی(.

جمعیت هر هفته پنجشنبه گونلری تبریز تربیت کیتابخاناسی  نناستلهفتحی خوشکنابی  باشقانلیغینی
نین دا ایلگیسینی چیالریادبیاترک دیگر شهرلرین ئچیرهگپالنتیالری توپالنتی سالونوندا شعر و تنقید تو

 فعالیتروپو قآلتیندا بیر ده تئاتر  تیمییؤنهین چکمیشدیر. آیریجا، جمعیتین قالیبینده حسین شهرک
شاه »و « سیصدامین سام عمی جانال ائولنمه»، «سیحکایه انقالبمش عسگر: »روپ، قیدی. ائتمکده

ین قلمه آلدیغی قیسا تئاتر اویونالرینی گؤستریمه حسین شهرک گنللیکلهکیمی، « نانمیردا ای قاچدی
 (.1385دی  10پور شهرک ایله مصاحیبه، سونموشدور )طهماسب

ین آماجالری دوغرولتوسوندا بیر انقالبینی ادبیاتآذربایجان »سؤز قونوسو جمعیتله یاناشی عینی ایلده 
اؤزونه آماج سئچن « یگی و امکچیلرین چیخارالرینی مدافیعه ائتمگسیالح اوالراق استیفاده ائتم

 آدیندا بیر درگی یاییمالمیشدیر.  گنجلیکقورولموشو « آذربایجان گنج شاعیر و یازیچیالر جمعیتی»

گؤسترن آذربایجانلی شاعیر و یازیچیالردان دوکتور رضا براهنی،  فعالیتدا دا تهران-1980آیریجا، فورال 
مجیدزاده حسن ن محمدزاده صدیق، هاشم طرالن، عزیز محسنی، محمدعلی فرزانه، دوکتور حسی

یئرلی و »ایله  آیاق اولماسینون گیریشیمی و اؤن-)ساواالن(، گنجعلی صباحی، شیخاوندی و جادنیکو
ائشیتلیگینین، خالقالرین سویو، دیلی و دینی عایدیتینه باخمادان سیاتنیک دیللرین استیفاده ائدیلمه

گؤردویو اؤن« سی اوالراقنین ساغالنماسینی دؤلتین تمل وظیفهو یایین آزادلیغی مطبوعاتو  نین
بوتون شاعیر، یازیچی و مترجیملرین و ادبی »لرینه دایاناراق ماده 26و  24، 15،19آنایاسانین 

و یازیچیالر  آذربایجان شاعیرلرایله  تنقیدچیلرین تشکیالتلی اوالراق چالیشماسینی ساغالماق آماجی
 (.1980طسی، شوبا)آذربایجان شاعیر و یازیچیالر جمعیتی اساسنامه« جمعیتی قورموشالر

نین امتیاز صاحیبی و درگیسی یولداشمه گلمیشدیر. لر گوندقورولوش آشاماسیندا چئشیدلی دوشونجه
ن داها رف بیر جمعیتدییسی دوکتور حسین محمدزاده صدیق جمعیتین صججمعیتین اصیل گیریشیم

ینه حقوقی زمین ساغالیاجاق اساسنامه حاضیرالنماسیندان یانا اولدوغونو دیله فعالیت سیاسیگئنیش 
 میشدیر:لرینی ایستهگتیرمیش و قاتیلیمچیالردان آشاغیداکی قونوالردا گؤروش بیلدیرمه

له آالراق اپالندا نین قورولوشو و اولوشومو قونوسونو گئنیش آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی -
لره و خالقالرا دویورولماسی و شاعیر دونیا چاپیندا تانیتیلماسی و فعالالشدیریلماسی، سسینی باشقا اؤلکه

 ،سیگلیشدیریلمه ایلیشکیلرینرنک و قورومالرال و یازیچیالر حاقالرینی مدافیعه ائدن باشقا د

 جانالندیریلماسی،ین یئنیدن ادبیاتسینده زاواال اوغرامیش لری نتیجهسیاستپهلوی  -

نین مدافیعه نین حاقالریین باشقا امکچی خالقالرینین ایدئالالرینی و ایرانامکچی و ایشچی صینفی -
 ،سیائدیلمه

 ،نین حاضیرالنماسیجک تحصیل ایلی اوچون درس کیتابالریگله -
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 ،نین ساغالنماسییمیزال تانیش اولماسیادبیاتگنج نسلین زنگین  -

 .نین آنالتیلماسیسیسی و اساسنامهلری آراجیلیغی ایله جمعیتین مرامنامهقزئتهارس ف -

چی انقالبین آشیرییا قاچدیغینی و صینفی و صدیقحسین محمدزاده بونا قارشی محمدعلی فرزانه، 
ی یّلینی و ایللردیر مگجبیرلیکده، بو گؤروشلرین سیخینتی دوغورابیله ایله گؤروشلرین اؤنملی اولماسی

ینی، آنجاق بو قونونون دیل گدیئچیریلمهگسینه باخمایاراق بیر تورلو یاشاما مه گلمهمختاریتین گوند
اقدام اوالراق  سیاسیده هر تورلو چابانین ده بو ساحهینی و نتیجهگلشدیردیسیاسی اآزادلیغینی د

ی بیر تشکیالت اولماسینی رک قارشیسی آلیندیغینی خاطیرالتاراق جمعیتین یالنیز ادبهرلندیریلگد
 انقالبیک دموکرات-ینین میّلی اولدوغونو و اؤلکهانقالبنین ین کیچیک بورژوازیانقالبتکلیف ائتمیش و 

نین ده عینی ماهیت سینده اولدوغونو گؤز اؤنونه آالراق آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر جمعیتیمرحله
-ی ایچینده اولماسی گرگبیرلیانجمنی ایله ده یاخین ایش ینی و بو قونودا آذربایجانگکدیداشیماسی گر

 (. 29-38: 1358اردیبهشت  8، 8، سایی 1ینی دیله گتیرمیشدیر )یولداش، ایل گکدی

رینده سی وورغوالنان مرامنامه اوزئچیریلمهگتی آشاغیداکی میسیونالرین یاشاما ئوالر هیجسونوندا قورو
 مصالیحه ائتمیشدیر:

ی اؤزونه تمل میسیون اوالراق غسینه چالیشمانین گلیشدیریلمهیادبیاتو  کولتورجان جمعیت آذربای -
 ؛دیر. بو دوغرولتوداسئچمکده

 دیر. یلمالیدنین یاییمالنماسینا باشالالف( نظم و نثرین خالق آراسیندا یاییلماسی اوچون آیلیق بیر درگی

 دیر.شدورولماسینا چالیشیلمالیلردن ده فایداالناراق ادبی دیلین اولوب( یئرلی لهجه

 دیر.لیدوزنلنمهادبی تنقید اوتورومالری  -

ین رسمی دیلی اوالراق تانیماقدا و تعلیمی اوچون )بوتون آذربایجان "آذربایجان دیلینی"جمعیت،  -
نین حاضیرالنماسینی طلب کن درس کیتابالرییه دک( گرهلرده، ایلک مکتبدن اونیورسیتهسویه

 دیر. ائتمکده

و تاریخی کورسالرین  کولتوروی، فولکلورو، ادبیات، "آذربایجان دیلی"لرینده جمعیت، ایران اونیورسیته -
 دیر. ی اوالراق طلب ائتمکدهآچیلماسینی جیّد

 دهرینده دورماقدا و آکادمیتلویزیونونون قورولماسی اوز -ی آکادمی و رادیوجمعیت، آذربایجان میّل -
 دیر. سینی طلب ائتمکدهولمهتلرینده چالیشماالرین یوروتاریخ و فولکلور ساحه آذربایجان دیل،

 حیاتاکن تدبیرلر اوچون گره جانالندیرماقیوخ اولماق اوزره اوالن آذربایجان تئاترینی یئنیدن  -
 دیر. لیئچیریلمهگ

 دیر. لیئچیریلمهگ حیاتاکن تدبیرلر ینی گنجلره تانیتماق اوچون گرهادبیاتآذربایجان کالسیک  -

 دیر. لیئچیریلمهگ حیاتاالر پالننین توپالنماسی و یاییمالنماسی اوچون عملی یادبیاتخالق  -

 دیر. لیدا یاشایان آذربایجانلیالر اوچون ایکی دیللی مکتبلرین آچیلماسی اوچون چابا گؤستریلمهتهران -
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 دیر. لیائتمه مجادلهاسقیسی ایله ب کیریندهجمعیت، دؤلتین شاعیر و یازیچیالر اوز -

، 1دیر )یولداش، ایل لیجمعیت، شاعیر و یازیچیالرین صینفی حاقالرینی قورومالی و مدافیعه ائتمه -
 (.48-49: 1358تیر  15،3سایی 

چوخ گیریشیم اولموشدور.  سینده بیراحهگنل آنالمی ایله کولتور سو  ادبیاتسؤز قونوسو دؤنمده دیل، 
 یولداشاولموشدور. قورومون باشیندا « آذربایجان فولکلورو آراشدیرما قورومو» گیبیر اؤرن بونالرین
 دموکراتایدی. آیریجا، آذربایجان  یازاری دوکتور حسین محمدزاده صدیق گلمکدهنین باشدرگیسی

و سربست  اوجرتسیزنین تعلیمی اوچون "آذربایجان دیلی"باشالماز  -ه باشالرفعالیتسی تبریزده فیرقه
اورتا ایکینجی و اوچونجو صینیف « آذربایجان مدنیت جمعیتی»دا ایسه میشدیر. تهراننلهکورسالر دوزه

 (.155: 1989یوا، ی کورسالری آچمیشدیر )تقیادبیاتیلرینه آذربایجان دیل و جاؤیرن

ده جیدی بو ساحهده « آذربایجان انجمنی»گؤسترن  فعالیتدا سؤز قونوسو تشکیالتالرین یانیندا تهران
 1ل ایلگی دویموشدور. دیل قونوسونا اؤز اؤزللیکله ،چالیشماالر باشالتمیشدیر. سؤز قونوسو تشکیالت

ده تشکیالت بو قونودا قاپساملی بیر بیانیه یاییمالیاراق گؤروشلرینی بیلدیرمیشدیر. -1358اردیبهشت 
دیلی دئیه بیر دیلین اولمادیغینا، فارسجانین دا  دا چئشیدلی دیللرین ایشلک اولدوغونا، ایرانبیانیه ایران

لیغین سؤز این اوالن دیللرین آنجاق بیری اولدوغونا و بو باخیمدان هر هانسی بیر آیریجغده یایاؤلکه
رک، باشقا دیللرین یوخ اولماسی باهاسینا فارسجانین ینه اشاره ائدهگکدیقونوسو اولماماسی گر

اوالراق چوخونلوغونو گؤرمزدن گلمک  سیاسیی و نین مدنی، میّلالقینین، ایران خسیگلیشدیریلمه
-لیک قازانماسی گرنین دیگر بؤلومونده باشقا دیللرین ایشلکی وورغوالنمیشدیر. بیانیهگمعناسینا گلدی

 یلیر:ی قونوسوندا دئیگکدی

ینه صاحیب نین چوخونلوغونون ایلکین احتیاجالرینی قارشیالما قابیلیتفارسجا ایران خالقی»
مکده، دؤلت قورومالریندا دئییلدیر. ایرانلیالرین چوخونلوغو بو دیلده یازیالن قانونالری بیلمه

رسمی مقامالر قارشیسیندا  رسمی و غیر مکده، عدلیه وبیلمهایشلملرینی گرچکلشدیره
ازیشماق، ر کیمی داورانماقدادیرالر، یرالوسوزدورلر، سند و آنالشماالرین امضاالنماسیندا کجگو

 دیرلر.مکدهبیلمهچیلیکده استیفاده ائدهدانیشماق و محاسیبه

ده سربست خالقی آنادیللرینی استیفاده ائتمه آنجاقبوراخین دؤلت دیلی یئرینده قالسین، 
بوراخین. چونکو، بو دورومدا یاشام آسانالشماقال بیرلیکده، خالقین قارشیلیقلی آنالشما، 

مه ساغالنمیش لیلهسی دوغرولتوسوندا ایرهنین گلیشمهی یاشامیی و معنودایانیشما، میّل
ینا ایلگی و سئوگی دویماقال ادبیاتاوالجاقدیر. ... آذربایجانلیالر ایران، ایرانلی، فارسجا و فارس 

لی سورمکله ان طبیعی، انسانی حاقالرینی سی و دیل آزادلیغینی ایرهلهئبیرلیکده دیل مس
ی بیرلیک و دایانیشمانین ان بؤیوک قوروجوسو دا دیل آزادلیغی میّلر. ایراندیرلمدافیعه ائتمکده
قارشیسیندا ان کسگین سیالحدیر. ...  (چیلیکمستملکهجیلیک )سؤمورگهو استبداد و 

ی و تاریخی کیملیک و شرفینی، استبدادین رک میّللی سورهآذربایجانلیالر دیل آزادیلیغینی ایره
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ی غنین خیانتی و باسقیسی آلتیندان قورتارمااوزانتیالری جیلرینؤمورگهسایکی قاتلی ظولمو و 
تاریخلی دیل آزادلیغی باشلیقلی  1358اردیبهشت  1 نین،)آذربایجان انجمنی« دیرلرایستمکده

 سی(.بیانیه

سی مهنین دوزنلنالریلقورا یازیمو الیفبا له ئن ان اؤنملی مسیالدیل تحصیلینده قارشیالش داآذربایجان
آدلی بیر کیتاب یاییمالیاراق قونونون « آنادیلیمیزی نئجه یازاق»دا حبیب آذرسینا -1359اولموشدور. 

 اد-1360هتابی زتکلیف ائتمیشدیر. آردیندان، دوکتور الیفبا وورغوالیاراق التین کؤکنلی بیر ینی اؤنم

ئچیشین مومکون اولمادیغیندان گ الیفباسینایاییمالمیش و التین  قعینی باشلیغی داشییان بیر کیتابجی
سسلی حرفلرین و اکلرین یازیلیشیندا آسانلیق ساغالیاجاق بعضی ، رکهینلهدوزالیفبانی عرب کؤکنلی 

کیمی او سیراالردا یاییمالنان  گونشو  یولداش(. آیریجا، 1360هتابی، زقورالالری تکلیف ائتمیشدیر )
جک تحصیل ایلی اوچون درگیسی گله یولداشدور. درگیلرین ده بو قونودا چالیشماالری اولموش

 اگیتیمیره بوتون اوخوجو و اوزمانالردان، دیل سی اوخو کیتابالری حاضیرالماق اوزآذربایجان تورکجه
لرینی تملینده ایمال قورالالری و اوخوناجاق ادبی متنلر قونوسوندا دوشونجهالیفباسی یؤنتملری، عرب 

 1، 7، سایی 1ا چالیشمیشدیر )یولداش، ایل غانالری ایله پایالشماباشقا اوخوجو و درگی چالیش
 (.49: 1359اردیبهشت 

 

 مطبوعاتج( سول تمایوللو 

 مجاهدالرا منسوب دموکراتئچمیشی مشروطه دؤنمی سوسیال گ مطبوعاتینآذربایجاندا سول تمایوللو 
یکینجی دونیا ساواشی سونراسیندا ا چیخماسی اپالنیا دؤنسه ده، اؤن-1906مالندیغی ینین یایسیقزئته

یندان سونرا اولموشدور. ایکینجی دونیا انقالب 1357سی حکومتی دؤنمی و فیرقه دموکراتآذربایجان 
انی اوالن و قنین یایین اور«آذربایجان جمعیتی»انی قاور مطبوعاتن اؤنملی اساواشی سونراسیندا 

انی قنین یایین اورسیفیرقه دموکراترا آذربایجان نین قورولوشوندان سونسیفیرقه دموکراتآذربایجان 
نین «آذربایجان جمعیتی»سی ایلک اوالراق قزئته آذربایجانسی اولموشدور. قزئته آذربایجانگلن  احالین

اکینچی و ایشچیلرین حاقالرینی و آذربایجان » تیمیندهیؤنهنین انی اوالراق و علی شبستریقیایین اور
ین ایچ ایشلرینی اداره ائتمه حاقینی مدافعه ائتمه و مرکزی دؤلتین پولیتیکاالرینا و نین آذربایجانلقیاخ

آماجالیاراق یاییمالنمیشدیر. « یغدا نفوذ قازانما گیریشیمینه قارشی چیخمااینگیلتره و آمریکانین ایران
 دموکراتبایجان ده آذر-1324ایدی. اوستلنمکده یازارلیغینی نین باشقزئتهبو دؤنمده اسماعیل شمس 

 آذربایجانسینه قاتیلمیش و ده آذربایجان دموکرات فیرقه« آذربایجان جمعیتی»سی قورولونجا فیرقه
یئنی یایین دؤنمینده  قزئتهگلمیشدیر.  اانی حالینقنین یایین اورسیفیرقه دموکراتسی آذربایجان قزئته

نین ساغالنماسینی و لرین حاقالرین امکچیتورپاقالرین اکینچیلر آراسیندا پایالشدیریلماسینی، بوتو
، علم و صنعتین کولتورونین مختاریتینی مدافعه ائتمکله بیرلیکده، خالق آراسیندا آذربایجان

 آماجالمیشدیر.  یغسینه چالیشماگلیشدیریلمه
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ر و درگیلر لقزئتهین بیر چوخ یئرینده ره آذربایجانتبریز باشدا اولماق اوزدیشیندا  قزئتهسؤز قونوسو 
و یا )بیر باشا( ی دوغرودان -15انیندان قمطبوعات اور 36ا باشالمیشدیر. سؤز قونوسو دؤنمده غیاییمالنما

سینده سینه باغلی ایدی و آذربایجان تورکجهفیرقه دموکراتدوالیلی اوالراق آذربایجان 
آزاد انالری آراسیندا قورسی ایسه سول تمایولو داشیماقدایدی. بو مطبوعات ا-26یاییمالنماقدایدی. 

نین یگ)آذربایجان امکچیلر و ایشچیلر بیرلی غلبهانی(، قنین یایین اوری مجلیسی)آذربایجان میّل میلت
)آذربایجان  گونشانی(، قسی گنجلر قولو یایین اورفیرقه دموکرات)آذربایجان  جاوانالرانی(، قیایین اور

)آذربایجان  فداییسی اورومیه قولو(، فیرقه دموکراتن )آذربایجا اورومیهشاعیر و ادبیلر جمعیتی(، 
)ناصر هاللی  آذربایجان اولدوزو)محمود ترابی یؤنتیمینده(،  یئنی شرقسی میانا قولو(، فیرقه دموکرات

وطن انی(، قنین یایین اورنین میاناداکی یانداشالریسیفیرقه دموکرات)آذربایجان  وطنیؤنتیمینده(، 
یئر  آرازسی زنجان قولو( و فیرقه دموکرات)آذربایجان  آذرانی(، قوردونون یایین اور)قیزیل ا یولوندا

 .آلمیشدیر

لر ده قزئتهبیرلیکده سؤز قونوسو سی ایله دوشمهنین یحکومتسی فیرقه دموکراتآذربایجان  هد-1325
راقالما دؤنمی ینده دوگلیچیقزئتهینا قدرکی دؤنم آذربایجان انقالب 1357قاپاندی. بو تاریخدن 

نین همن همن هامیسی فارسجا یاییمالنمیش و مرکزی دؤلتین قزئته 8اولموشدور. بو دؤنمده چیخان 
لشدیرمه حرکاتی دؤنمینده اورتایا چیخان یمیّل نیمیشدیر. ایران نفت صنعتیپولیتیکاالرینی دستکله

بونا بیر استثنا  بشیر آیندهو  آذربایجان دموکرات، نامه آذربایجانسربست اورتامدا یاییمالنان 
دا فارسجا و تورکجه اولماق اوزره ایکی دیلده رانده ته-1331 نامه آذربایجاناولوشدورماقدادیر. 

آذربایجان »سول تمایولو داشیمیشدیر.  قزئتهطرفیندن یاییمالنمیشدیر. « آذربایجان جمعیتی»
مصطفی واعظی سینی قزئته بایجان دموکراتآذررینه عینی ایلده نین تعطیل اولماسی اوزقزئته« جمعیتی

یاییمالنمیشدیر. سؤز قونوسو  بشیر آیندهدا بیر ده تیمینده یاییمالمیشدیر. عینی دؤنمده تهرانهیؤن
نین ایستک و حاقالرینا ، سول تمایولو داشیمیش و مصدقی آذربایجان و کوردوستان خالقیقزئته

 دویارسیز قالماقال تنقید ائتمیشدیر. 

ایلک  ینانقالبی آذربایجان مطبوعات تاریخینده یئنی بیر دؤنمین باشالنغیجی اولموشدور. انقالب 1357
سی سول تمایولو داشیمیش و مرکزی دؤلتین -17لردن قزئتهیاییمالنمیشدیر. بو  قزئته 27دؤرد ایلینده 

اوالراق  گنلری و سی و ایشچی و اکینچیلرین صینفی حاقالنین تنقید ائدیلمهشوونیست پولیتیکاالری
-نین مدافعه ائدیلمهده اولماسی، بیان آزادلیغیفعالیت سیاسیوطنداشالرین تشکیالتالنماسی و  ایچریگی

 آذربایجان آیندهانالری آراسیندا قسی حاقیندا اولموشدور. سؤز قونوسو دؤنمده یاییمالنان مطبوعات اور

)محمدباقر صدری و آیدین تبریزلی،  آراز (،1358) آذربایجان سسی(، 1357-1358مدرس اول، اکبر )
(، 1358انی، حسین محمدزاده صدیق، قنین یایین اورسی)آذربایجان آزادیخواهالر فیرقه آزادلیق(، 1358
ی تشکیالتی آذربایجان قولو جاؤیرن دموکرات)ایران گنج  لیایره، تبریز(، 1358)حمید احمدزاده،  اولدوز

)ایرانلی مترقی  ارکتبریز(، -)ایرانلی مترقی روشنفکرلر جمعیتی، آلمانیا بیرلیک(، 1358انی، قیایین اور
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کار برای آزادی طبقه کارگر، شعبه پی)سازمان  پیکار آذربایجانتبریز(، -روشنفکرلر جمعیتی، آلمانییا
(، 1358)اردبیل،  خالقین سوزو(، 1358 )گروه تحقیق مسائل آذربایجان، چنلی بئل(، 1359آذربایجان، 

های فدایی خلق ایران شعبه )سازمان چریک فدایی)حسین محمدزاده صدیق، تهران(،  یولوندا البانق
)مجیدی،  ، تبریز( یئر آلمیشدیر1358)باقر مرتضوی خسروشاهی،  ستارخان بایراغی(، 1358تبریز، 
1382 :224-215.) 

 (25: 1365)مجدفر،  انالریقاور اتسونراسی یاییمالنان مطبوع انقالب: 1تابلو 

مطبوعات  باشلیجا
 انالریقاور

بیر ساییدان چوخ 
یاییمالنمایان 

 مطبوعات

ایچریکلی  سیاسی
 مطبوعات

توکوپی وف
بیچیمینده 
یاییمالنان 

 مطبوعات

یاییمی داوام ائدن 
 مطبوعات

 اولدوز
 اولکر

 یولوندا انقالب

 اودالر یوردو
 بیرلیک

 ده قورقودده
 کوراوغلو

 گونش
 یئنی یول

 یولداش

 آراز
 ی یارپاقادب

 ایشیق

 قارداش
 موشتولوق

 یازماجا

 آذربایجان
 آزادلیق

 لیایره

 بئلچنلی
 مردم )تورکجه(

 مالنصرالدین
 یولداشلیق 

 خالق سؤزو
 بیرلیک )مرند(

 دان اولدوزو

 فروغ آزادی
 وارلیق

-هقزئتدا، سولچو یازیچی و سینیرالنمیش اولسا لری فعالیتسونرا سول تمایوللو مطبوعاتین  سورهقیسا 
لر آراسیندا فعالیتبو  آنجاقلرینه داوام ائتمیشلر. فعالیتانالریندا قیلر چئشیدلی یایین و مطبوعات اورج

سیله بیرلیکده دیل قونوسوندا لرین استیفاده ائدیلمهلیغین اولماییشی یئرلی لهجهداواملی
ینا مانع اولموشدور. سیزلیغین یاشانماسینا یول آچاراق اورتاق بیر دیلین یئرلشمیش اولماساستقرار

نین سوویت آذربایجان مطبوعاتی اؤزللیکله ،ایکینجی دونیا ساواشی سونراسیندا آذربایجان مطبوعاتی
سی دوشمهنین سیکرات فیرقهوآذربایجان دم آنجاقتأثیری آلتیندا دیل قونوسوندا ثبات ساغالمیشدیر. 

ی سونراسیندا اورتایا انقالب 1357 اؤزللیکله ،مدهبیرلیکده بو ثبات اورتادان قالخمیش و سونراکی دؤن ایله
دیل اوالراق ثباتسیزلیق ده گرکسه ، انالریندا گرک یازی قورالی اوالراققچیخان مطبوعات اور

ایلدیر داواملی یاییمالنماقدا اوالن  42انالری آراسیندا، قسونراسی مطبوعات اور انقالبدیر. گؤرونمکده
 میشدیر. درگیسی بو ثباتی ساغال وارلیق
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شعرین آغیرلیق قازانماسی اولموشدور. مرتضی  اؤزللیگینین دیگر بیر دؤنمین آذربایجان مطبوعاتی
سؤز قونوسو دؤنمده مطبوعات  ،آراشدیرماسی ایچریکنین انالریقمجدفرین دؤنمین مطبوعات اور

 سیاسیی سیرادا دیر. ایکینجنین شعر اولدوغونو گؤسترمکدهسی-37% نینایچریگینین انالریقاور
 ایچریکنین انالریقمطبوعات اور تابلویازی و خبر آنالیزلری یئر آلماقدادیر. آشاغیداکی  ایچریکلی

 دیر. آنالیزینی گؤسترمکده

 (26: 1365مجدفر، ) آنالیزی ایچریک یاییمالنان تورکجه مطبوعاتین ندهایللری 1357-1363: 2 تابلو

 درگی

 آدی

 یبدیع آراشدیرما سیاست شعر

 نثر

کندلرین  فولکلور تاریخ

 دورومو

دیگر  دیلچیلیک

 قونوالر

 6% 3% - 13% 3% 12% 3% 15% 45% اولدوز

 2% 5% - 1% 2% 9% 10% 7% 64% اولکر

 انقالب
 یولوندا

%31 %22.5 %21 %12 %1 %6 %3 %3 %0.5 

اودالر 
 یوردو

%35 %22 %8 %11 %13 - - %3 %8 

 - - 13% - 12.5% 15.5% 3% 32% 23% بیرلیک

ده ده
 قورقود

%33 %16 %13 %8 %22 %2 %3 %2 %1 

 2% - - - 31% - 10% 15% 41% کوراوغلو

 4% 8% - 5% 3% 14% 27% 4% 36% گونش

یئنی 
 یول

%34 %3 %33.5 %10 %3 %4 %8 %2.5 %2 

 52.6% 1% 1% 2% 0.5% 11% 6% 50% 28% یولداش

 52.6% 2.75% 2.9% 3.3% 9% 10.25% 13.45% 18.65% 37% اورتاالما

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سیرا

سینده ان چوخ چالیشانالرین گنجعلی صباحی، مرتضی مجدفر، مرتضی مجدفرین چالیشماسی نثر ساحه
 ر، حسین اولدوز، رحیم دقیق، آغ چایلی، ا. نورانلی، حسین دوزگون، محمد قاضی و اورموهحبیب سا

 (.3 لوتابباخ. دیر )اوغلو اولدوغونو گؤسترمکده
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 (29: 1365مجدفر، ) (1357-1363ا گؤره نثر اورانی )یازیچیالرده : آراشدیرما قونوسو درگیلر3 تابلو

 اوران .ص اوران .ص اوران .ص اوران .ص اوران .ص اوران .ص .ص

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 
ر هسا
(9.83) 

حسین 
اولدوز 

(7.27) 
رحیم دقیق 

(6.27) 
چایلی آغ
(6.10) 

نورانلی  آ.
(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

 اوغلوولی
 نظامی .گ

 نقابی
 ا. شرف دلجو

 ظهوری صمد
محمود 
 دمیرچی
ماکسیم 

 گورکی
 اصغر گلکار

عزیزه 
 جعفرزاده

 علی کاتبی
 قلیزاده .م

 نفر)هر 
0.46) 

 آغداشلی
 اوجاغی .م
 عباس بارز 

 جمال رئوسی
 اصغر آراز

 یرهاشمی.پت

 جعفر جابارلی
ج. چاپلین 

 نفر)هر 
0.70) 

 ا. یحیوی
 عزیز نسرین
 نفر)هر 

0/93) 

 سهراب طاهر
 ب. سالور 

 سیما صدیق
 محمد عافیت

حمید 
محمدزاده 

نفر )هر 
1.17) 

 ع. برادران
 ش. لطفی

بهرنگ 
 دوست

سردارنیا )هر 
 (1.64 نفر

. ـه
 توفارقانلی

 ساواالن
صمد 
دن یبهرنگ

 لرترجمه

نفر )هر 
1.64) 
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مجدفرین چالیشماسی، سؤز قونوسو دؤنمده یاییمالنان کیتابالرین دا اؤنملی بؤلومونون شعر کیتابی 
-ایللری آراسیندا ایران 1357-1363دیر. سؤز قونوسو چالیشمانین وئریلرینه گؤره سترمکدهگؤ اولدوغونو

( شعر اولموشدور. 64.14سی )%-127کیتابدان  198تورکجه کیتاب یاییمالنمیشدیر. بو  198 دا توپالم
 .وشدور )باخرومان کیمی بدیعی اثرلر اولم ی حکایه، خاطیره و-15ن یالنیز نینثر کیتابی 71گئری قاالن 

 (.4تابلو 

مجدفر، ) آنالیزی ایچریکدا یاییمالنان تورکجه کیتابالرین ایللری آراسیندا ایران 1357 -1363: 4 تابلو

1365 :27) 

درس  شئعر 
 کیتابالری

ادبی 
 آراشدیرماالر

یدیعی 
 نثر

آراشدیرما 
 کیتابالری

 سیاسی
 ایچریکلی

 فولکلور

 5 10 11 15 15 15 127 سایی

 2.52% 5.05% 5.55% 7.57% 7.53% 7.54% 64/14% اوران

ین اولماسی و ادبی دیلین اولوشومو ایله سیخی غو آراشدیران مرتضی مجدفر، شعرین بو قدر یاینبو قونو
 دنلره باغالماقدادیر:هایلیشکیسی اوالن بدیعی پارچاالرین اورتایا چیخماسینی آشاغیداکی ن

 سینده آسانلیق ساغالماقدادیر. ن اولماسی ازبرلنمهیغآذربایجان شعرینده قالیبالرین یای -

ی و ادبیاتکؤچری طایفاالردان میدانا گلمیش و کؤچری خالقالردا آغیز  گنللیکلهآذربایجان خالقی  -
 یندیر.غفولکلور داها یای

 کدهمنثرین یاییمالنماسینا امکان وئرمه دیشینداین باسقیالری فولکلور و شعر حکومتسی اؤنجه انقالب -
 ایدی. 

رک اثرلرینی یاییمالما ی کیمی توپالنتی و اولوشوموالردا بیر آرایا گلهگنگنللیکله شاعیرلر در ،شاعیرلر -
 اولوشومالر یازیچیالر اوچون اولمامیشدیر.  بئله بیر ،امکانالری تاپمیشالر. حال بو کی

نین تأثیری یادبیاتبو قونودا فارس ی ادبیاتیبدیر. آذربایجان حاصیندا شعر اؤنملی یئره ادبیاتفارس  -
 (.23-24: 1365آلتیندا اولموشدور )مجدفر، 

 

 سیلهئد( چاغداش آذربایجان سولچو آیدینالری و دیل مس

ی سؤیلمینده دان اعتیبارًا سولچو حرکاتینا قارشی اویغوالنان باسقیالر آذربایجان سولونون میّل-1360
ماهیت  سیاسیی سؤیلمی اسکیسیندن فرقلی اوالراق ؤنم میّلیشیملره یول آچمیشدیر. یئنی دگی دجیّد

سینه لهئبو قونودا دیل مس اؤزللیکله. یشدیرا چیخارمپالنایستکلری اؤن کولتورلو  یشداشیم
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هر زامان  آنجاقی سؤیلمده اؤنملی یئره صاحیبدی. ئچمیشده ده میّلگاوداقالنمیشدیر. دیل اؤزگورلویو 
آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر »ین باشالریندا انقالبقالمیشدیر.  سیندهسؤیلمین کؤلگه سیاسی

ده ی مباحثهگگیردیایله  محمدعلی فرزانه، دوزگون ،سی گئدرکننین مباحثهسیاساسنامه« جمعیتی
ینی و اصلینده بو گدینین ایندییه قدر آذربایجانا هیچ بیر شئی گتیرمهسیلشمهسیاسینین دیل آزادلیغی

 دیر.ائتمکده هسی بونا اشارچکلشمه یولونو قاپادیغینی ایفاده ائتمهحاقین گر

، دیر. بو قونودایشیم قانونی دایاناغا صاحیب اولماسیگی ایکینجی دگئچیردیگی سؤیلمین چاغداش میّل

ا چیخاریلماقدادیر. بو پالنانسان حاقالری و ایران حقوق نومالری اؤن (جهانشمولاؤزللیکله ائورنسل )
جی -15سیدیر. آنایاسانین ی سؤیلمین وورغو نقطهسی میّلجی ماده-15نین مدا ایران آنایاساسیباغال
سینی یلمهتدیللرین تحصیل سیستمینده اؤیره دا فارس دیلی ایله یاناشی یئرلی و اتنیکسی ایرانماده

دینی تملده  حقوقوندا آزینلیغین اتنیک تملده دئییل،)عمومی( دیر. ایران قامو صیه ائتمکدهوت
ین اتنیک آزینلیقالری قاپساماماقال گؤره بو حاّق نگهگلهگلن ئچمیشدن سورهگتانیمالندیغینی و 

سینی و اتنیک آزینلیقالرین دا تیلمهنین قاپسامینی داها گئنیشلهبیرلیکده، آذربایجان آیدینالری بو ماده
 دیر. کدهمهردویو بو حاقدان فایداالنماسینی ایستؤگآنایاسانین اؤن

تمرکز اوداقالنمیشالر )ستیک چالیشماالرا ئیوقسونراسیندا آذربایجان آیدینالری لین انقالباورتامدا بو 
چکیچی یاییمالنماسی دقت تئز-تئزستیک کیتابین ئیوقرامر و لینق، سؤزلوک، الیفباچوخ  . بیر(ائتمیشلر

آیدینالردان  ا چیخانپالنلری ایله اؤنعالیتف سیاسیگرک مطبوعات و ادبی و گرکسه  آالندا. بو بویوتدادیر
دیر. تبریزده آنادان اوالن حسین محمدزاده صدیق )دوزگون( بیری دوکتور حسین محمدزاده صدیق

ی بؤلومونو قازانیر و بو دؤنمده صمد بهرنگی و تبریز ادبیاتو  یسی فارس دیلده تبریز اونیورسیته-1965
ی پسیکولوژی اوالجاق کی یازیچی اؤیرتمن اوالراق گنیشمانین وئردیسی ایله تانیشیر. بو تاادبی چئوره

یه باشالر و رینه چالیشماالر گلیشدیرمهو فولکلورو اوز یادبیات، یدیلتورک چالیشماقال یاناشی آذربایجان 

کیمی درگیلرده  راهنمای کتابو  ارمغان، وحید، امید ایران، خوشه، آدینهدا یاییمالنان تبریز و تهران
ی بؤلومو یوکسک ادبیاتو  یسی فارس دیلجی ایللرده دوزگون تهران اونیورسیته-1350یاییمالر. 

ایدی. لیسانس دوزئینده تحصیلینی داوام ائتمکله بیرلیکده، ادبی و یایین چالیشماالرینی دا سوردورمکده
 نمیشدیر. کیتاب یاییمال 33یگی، یازدیغی و چئویردیگدیون درلهسؤز قونوسو دؤنمده دوزگون

دان انقالبو ادبی چالیشماالریندا اؤنملی بیر آشامانی اولوشدورماقدادیر.  سیاسیون ی دوزگونانقالب 1357
 یئنی یولو  یولوندا انقالب، یولداش، آزادلیقهمن سونرا بعضی سولچو دوستالری ایله بیرلیکده 

آذربایجان آزادیخواهالر »و « آذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر جمعیتی»درگیلرینی یاییمالدی و 
لرینده اؤنملی قاتقیالری اولموشدور. فعالیتنین اولوشوم و کیمی سیویل توپلوم تشکیالتالری« جمعیتی

رامینا قی بؤلومو دوکتورا پروادبیاتو  یسی تورک دیلدوزگون عینی دؤنمده ایستانبول اونیورسیته
اورتام،  سیاسیسونراسی اولوشان یئنی  1360بیتیرمیشدیر. ایله  قاتیلمیش و تحصیلینی باشاری

سینده آراشدیرماالر ی ساحهادبیاتو  یدیلتورک لردن اوزاقالشدیراراق آذربایجان فعالیت سیاسیو دوزگون
ایللرینده( هاشیم شیری، فیروز رفاهی، علمداری،  1365-1366. بو دؤنمده )ائتمیشدیرا سوق غآپارما
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آذربایجان تورک »کمرلی، اکبر آزاد و ... یاردیمی ایله آغشین آغ سئون،اوغلو، مرتضی مجدفر، ائلائل
نی یاییمالمیشدیر. باشقانلیغینی «ایران آذربایجانی تورک دیلی بولتنی»نی قورموش و «یگدیلی درن

 ادبیاتدیلی تاریخی، تورک سی ین اصیل ایلگی ساحهگین یوروتدویو درنحسین محمدزاده صدیق
درس کیتابالری و یازی قایداالری حاضیرالماق و فولکلور آراشدیرماالری  آراشدیرماالری، سؤزلوک،

لری طرفیندن جدن سونرا ایران گوونلیک گوفعالیتت اولموشدور. سؤز قونوسو درنک و بولتن بیر مّد
اورتامدا دوزگون  سیاسیعراق ساواشی سونراسیندا اورتایا چیخان یئنی  -ی دوردورولموشدور. ایرانفعالیت
رک ادبی و یاییم چالیشماالری ایله یاناشی تبریز، تهران و اورمیه و زنجان آزاد هدلرینی گئنیشلهفعالیت

ینی کؤنوللو اوالراق ادبیاتلرده تورک دیلی و دا امام صادق کیمی اونیورسیتهسی، تهراناونیورسیتهاسالم 
تورکجه نظم »جیلدده یاییمالدیغی  نین ایکیسییلره اؤیرتمیشدیر. اورمیه اونیورسیتهجآذربایجانلی اؤیرن

تورک دیل »نین یاییمالدیغی سی( و امام صادق اونیورسیته1373« )لرو نثر متینلریندن سئچمه
سینده نین تعلیمی ساحهیادبیاتو  یدیل تورک ون آذربایجاندرس کیتابالری دوزگون« بیلگیسی

 (.1381ش، ؛ نیای1377دیر )کریمی، گنین بیر نئچه اؤرنچالیشماالری

ئچمیشده آذربایجان گماهیت داشیماقدادیر. او  کولتورلسینه یاناشماسی لهئون آذربایجان مسدوزگون

سینده وهیچرچ کایدئولوژی -سیاسینین سیلهئسی ده داخیل اولماق اوزره اتنیک آزینلیقالر مسلهئمس
لری لهئیر آراج اوالراق بو مسب سیاسیروپالرین قسولچو پارتی و  گنللیکلهنین و سیمه گلمهگونده

ژیلر دیشیندا ایدئولو یسیاسی ضرری گؤز اؤنونه آالراق گنجلری طلبلرینی گنین وئردیلریاستفاده ائتمه
 سیاسیله ای سی ماهیت اعتباریلهئدیر. اونا گؤره، آذربایجان مسمکدههلرینی ایستمه گتیرمهگونده

سی سی ایله حّل ائدیلمهئچیریلمهگ حیاتالرین گوردویو مادهاؤننین دیر و ایران آنایاساسیکوتورلدئییل، 
 (.  80-82: 1381مومکوندور )نیایش،

چوخ مقاله و  ده بیردیر. بو ساحهسیندهدیلی ساحه تورکنین اؤنملی بؤلومو ون چالیشماالریدوزگون
« تورکجه دیل بیلگیسی»ده -1374نین یانی سیرا چالیشماسی یاییمالنمیشدیر. بیر نئچه اوخو کیتابی

یاییمالنمیشدیر. اونون ایلگیسینی چکن ان اؤنملی قونوالردان بیری فارس کؤکنلی  آدلی بیر کیتابی دا
یوسف و »نین فردوسی اد-1369اولموشدور. دعاالری دیلی قونوسونداکی اتورک میلیتچی آیدینالرین 

ا ایلک دفعه اوالراق آلمان اوریانتالیست د-1889کتابینی ایلک دفعه اوالراق یاییمالمیشدیر.  «زلیخا
اوچون حاضیرالنان سؤز قونوسو کیتابدا « سیشناسلیق کونقرهینجی شرقدیئد»هرمان ائته طرفیندن 

شعرلر )وصف ائدیجی( وجو ؤیده تورکلره یؤنلیک آشاغیالییجی و ایران شاهالرینی افردوسی، شاهنامه
ده دیگر بیر ون بو ساحهمیشدیر. دوزگونهیلماسینی ایستلی محموددان باغیشالنیازدیغی اوچون غزنه

الدین و صفوی ئچمیشدن بری شیخ صفیگدیر. سی«قارا مجموعه»ین الدینچالیشماسی شیخ صفی
یتچیلری بونونال ین بیر دوشونجه واردی و ایران میّلغنین ایران کؤکنلی اولدوغونا ایلیشکین یایسیسالله

نی یاییمالیاراق «قارامجموعه»دیرلر. دوزگون ر سالله اوالراق تقدیم ائتمکدهصفوی دؤلتینی ایرانلی بی
دیلی تورک یی آماجالمیشدیر. دوزگون ندیرمهئنین آرقومانالرینا اؤنملی ضربه الرییتچیایران میّل
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هسؤیلمینی مینیمس «آذربایجان دیلی»ینده گتاریخینه ایلیشکین اوالراق ایلک باشالردا سوویتلر بیرلی
سینده وهیلری چرچک تورک دیلی و لهجهرههئچگسیندن واز ، سونراالری بو دوشونجههمیشسه د

 رلندیرمیشدیر. او بو قونودا یازیر: گد

آذربایجان دیلی  ژیدهچاغداش آذربایجان دیلی تورک کؤکنلی بیر دیلدیر. اصلینده، تورکولو»
سینه عاید دیل قصد یشن غرب تورکجهین و گللیلهاؤزونه خاص بیر یؤنده ایره ،یلیرکنیدئ

سی ایکی بؤیوک قوال آیریلماقدادیر. شرقی اوغوز و غربی اوغوز دیر. غرب تورکجهائدیلمکده
سیندن آیریالن شرقی اوغوز آذربایجان، خمسه و شرقی آنادولو بؤلگهغرب تورکجه .لریشیوه

دیر. غربی اوغوز دیلی ایسه آناسینین لرینی ایچینه آلماقدادیر. یعنی چاغداش آذربایجان دیلی
نین کؤکودور. شرقی و غربی اوغوز ین اوالن چاغداش تورک دیلیغده یایکی تورکیههگونوموزد

، گونوموزده ده ایله لری آراسیندا ایلک باشالردا چوخ آز فرقلیلیک وار ایدی. دوالییسیشیوه
ولماقداییق. فقط بونالری عینی سایماق لری آراسیندا یاخینلیغا تانیق اآذربایجان و تورکیه شیوه

یتچیلیکدن ب و میّلوسیزلیک، یئرسیز تعّصرلندیرمک بیلگیگو ایکیسینی ده بیر دیل اوالراق د
 (.9: 1361)محمدزاده صدیق، « یردقایناقالنماقدا

چیالرا قارشی حسین دوزگون بو دیلین سون ادبیاتدیلینی ادبی دیلدن یوخسون سایان بعضی تورک 
 استعدادلی بیر دیل اولدوغونا اینانماقدادیر. او بوقونودا یازیر:درجه 

آذربایجان دیلی دونیاداکی هر هانسی بیر گلیشمیش مدنیتین دیلی کیمی ان آغیر فلسفی، »
دیلدیر.  ماق قابیلیتینه صاحیب بیرت، ادبی و بدیعی معناالری ایچرمک و یانسیسیاسیاجتماعی، 

لماقدادیر. بو دیلده تمیز و دوغرو یازماق یبیری سایندن دیللری دیلیمیز، کؤکن اعتباریله تورک
 «.کیرسی گرهاوچون هامیمیزین تعلیم گؤرمه

ا پالنلری اؤنگؤره، بو یولدا ایکی مانع واردیر: عثمانلی دیلینی دیریتمک و یئرلی لهجه هحسین دوزگون
 چیخارماق چاباالری. 

 -او دا قیریق و آخساق -آنالییر. ایندی بو دیلده دا عثمانلی دیلینی چوخ آز شخصآذربایجان»
 لیکدیر.یازماق گرچکدن خسته

لره گلینجه، آذربایجان دیلی بو باخیمدان چوخ زنگیندیر. یعنی، دیلیمیزی یئرلی لهجه
آذربایجان  ،بو آنجاقلریمیزه باش وورابیلریک. گلیشدیرمک اوچون زنگین و دولغون یئرلی لهجه

سینده نین لهجه و شیوهین هر هانسی بیر شخصین اؤز کند و شهریستهدیلینده یازماق ای
لریمیز بو ادبی یازماسی معناسینا گلمز. دیلیمیزین ادبی اوسلوبو واردیر. زنگین یئرلی لهجه

 (.3-4: 1361، 3 .، سیئنی یول، صدیق )محمدزاده« جکدیردمتینده ایشلنهیاوسلوبون خ

ی له تانیشماسیندا جیّدای دیللری اوالن و یئنی گنج نسیللرین آناده اؤنملی چالیشماالری بو ساحه
کی بؤلومده دیر. اؤنجههتابی گلمکدهزقاتقیسی اوالن آیدینالرین باشیندا پروفسور دوکتور محمدتقی 

هتابی زاولموشدور.  ایلگیلیتلشمه چاباالری ایله نین دیله یاناشماسی میّلهتابیزره آنالتدیغیمیز اوز
تین ان اؤنملی عنصورو اوالراق قبول ائتمکده و ین باشقا سولچو آیدینالری کیمی دیلی میّلندؤنمی
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دیر. اونا گؤره، بیر دیلی خالقین اوچون اؤزگون بیر دیل تانیمالماق چاباسی ایچینده «تیآذربایجان میّل»
یر. دیلین تانیمی و اونون تاریخینی آراشدیرمادان تانیمالماق مومکون دئییلد دیشیندااتنیک تاریخی 

: 1380هتابی، زکیر )، دیلین تانیمالنماسیندا دقتلی داورانیلماسی گرهایله دیر. دوالییسیتین تانیمیمیّل
« آذری»تانیمینی استفاده ائتسه ده، سونراکی دؤنمده « سیایران تورکجه»دایکن هتابی عراقز(. 7

بیر جوغرافی تانیم اوالراق بو دیلین ائتکین « نآذربایجا»یه گؤره، هتابیزتانیمینی ترجیح ائتمیشدیر. 
مکده و بو دیلی دانیشانالرین جوغرافی داغیلیمی آذربایجان سی ایله اؤرتوشمهاولدوغو جوغرافی ساحه

 (.25: 1370هتابی،زچیخماقدادیر ) دیشینااقالرین پاوالراق بیلینن تور

دیلی  تورک آذربایجان ویا تمرکز ائتمیشدیر.سینده ان چوخ ایکی قونی ساحهادبیاتدیلی و  تورکهتابی ز
دیلی تاریخی قونوسوندا تورک نین یئنی قوشاقالرا تعلیمی. آذربایجان سیتاریخی و آذربایجان تورکجه

هتابی بو کیتابدا زکیتابینی قلمه آلمیشدیر. « یادبیاتنین دیل و اسالما قدر ایران تورکلری»هتابی ز
ی آراسیندا ادبیاتین بوگونکو دیلی و ی ایله آذربایجانادبیاتلرین دیلی و کی مدنیتدهالنهرینبیناسکی 

لیکلر پاراللشدیراراق اسی، یئر و شخص آدالرینی آر، سؤز خزینهککسیک و مورفولوژیئفونتیک، ل
 یه گلیر:ا چالیشیر و بو نتیجهغآختارما

ین گونئی و غربی ساحیللری ، مرکزی، خزریغربین کی دؤنملرده بوگونکو ایرانمیالددان اؤنجه»
تموسفرینده یاشایاراق مدنیتینی گلیشدیرمیش و آدا واحید صنعت، مدنیت و بوتون آذربایجان

باخیمدان آذری  کتاریخه بللی اوالن خالقالرین دیللرینی لکسیک، قیسمًا فونتیک و مورفولوژی
نین بیر داش تورک دیللریره چاغداش تورک دیللری ایله قارشیالشدیراراق چاغباشدا اولماق اوز
یشیمه گنین او دؤنملرده ده موجود اولدوغونو، زامان گئتدیکجه دنین و اکلریسیرا قایداالری

 ینی گؤستردیک. گکی بیچیمه گلیشدیاوغرادیغینی و گونوموزده

نین بیربیرینه یاخین اولدوغونو و بو خالقالرین کی ایران خالقالریقارشیالشدیرمامیز او دؤنمده
نین ره بوتون ایران تورکلرینین بوگونکو آذربایجان تورکلری باشدا اولماق اوزی دیللریلهمهاکل

کی شکلی اولدوغونو نین او دؤنمدهنین اصیل قایناغی و داها دوغروسو عمومیتله تورکجهدیللری
 (.64-63: 1380هتابی، ز« )دیرگؤسترمکده

 انقالبدیللری ایله تانیشماسینی ساغالماق اولموشدور.  آنانین اصیل چاباسی یئنی قوشاقالرین هتابیز
 اقالیبیند« آذربایجان مدنیت اوجاغی»گؤسترن  فعالیتسونراسیندا بوتون باسقیالرا باخمایاراق تبریزده 

چاغداش ادبی آذری »میش و بو کورسالرینی اؤلومونه قدر سوردورموشدور. هنلچئشیدلی کورسالر دوزه
( 1371« )ترکیب لغوی زبان آذری معاصر علم معانی )لکسیکولوژی(»( و 1370)« دیلی: سس و صرف

نین بو کورسالر اوچون کیتابی« نین صرف و نحویسیایران تورکجه»دا یاییمالدیغی نین عراقهتابیز
 اویارالنمیش وئرسیونو اوالراق یاییمالنمیشدیر. 

کیر. نین اونودولماماسی گرهنین چالیشماالریهستیک چالیشماالردان سؤز ائدرکن محمدعلی فرزانئیوقلین
لرینده اؤزوندن سؤز ائتدیرن جی ایللرده اؤنملی بیر دیل بیلگیسی کیتابی یازاراق علم چئوره-1340
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 «ده قورقودد»نین اؤنملی اثرلرینی یاییمالمیشدیر. یادبیاتسونراسیندا دا آذربایجان تورک  انقالب ،فرزانه
 دیر. اشیندا گلمکدهکیتابی بو اثرلرین ب

دیلیتورک نین ایلگیسینی چکن ان اؤنملی قونوالردان بیری آذربایجان دیل قونوسوندا محمدعلی فرزانه
 ینالشما تاریخی اولموشدور. او بو قونویا ایلیشکین یازیر: غدا یاینین آذربایجان

لی یرهینالشماسی قونوسوندا چئشیدلی گؤروشلر اغنین یایسیآذربایجان تورکجه»
نین اسکییه دایاندیغینی و سیده یئرلشمهسورولموشدور. بعضی گؤروشلر تورکلرین بؤلگه

ینالشماسینی غدا یاینین آذربایجانی دیل اولدوغونا دایاناراق تورکجهلهمهنین اکلرین دیلیدالام
 یو حتر دؤنمینه قدر گئری گؤتورمکده، بعضیلری ایسه بو تاریخی اوالیی صفوی دؤنمی دالام

دیرلر. بو دک چاغداش بیر اوالی اولدوغو قناعتیندهلر ایسه  قاجار دؤنمینهتلینّیبعضی ُحسن
مه قونوسو اوالبیلر، آنجاق لهمباحیثه و اینجهلر( )دلیللی سوردوکلری قانیتالر گؤروشلرین ایره

ینالشماسینی غیای دهنین بؤلگهین بوگونکو دیلیوئریجی اوالن آذربایجانجشاشیردیجی و اوتان
 لندیرن شخصلرین گؤروشلریدیر. تاریخی و اتنیک بیر قونو دئییل، تاریخی بیر فاجعه اوالراق نیته

نین تاریخی فاجعه و یا چوخ مدنیتلی آریانالرین ینالشماسیغنین یایده آذربایجان دیلیبؤلگه
ی بیر طرفلی و تعصوبلو سلندیریلمهنین تحمیلی اوالراق نیتهریلریدئییمی ایله چؤل کؤچه

عینی اولدوغو  ونالعمومعی و مدعیلرده مّدلره یول آچمیشدیر. بو مباحیثهگؤروشلره و مباحیثه
، آذربایجان دیلینی تاریخی ایله یالنماقدادیر. دوالییسیغده آذربایجان دیلی یاربیر محکمه

لیکلی اوالراق باغالمیندا اؤنجهلندیرمه اؤزونو اوستون گؤرن عیرقچی گؤروشلر فاجعه اوالراق نیته
ین اولدوغو فرض غده تورک دیلیندن اؤنجه یایسینه و ایکینجی مرحلهبو دیلین اینکار ائدیلمه

ائدیلن و گونوموزده یالنیز داغینیق بیر شکیلده بعضی قالینتیالری تاپیلدیغی اؤلو دیلین 
 (.18: 1358)فرزانه، « یلماسینا یول آچمیشدیرداوجال

لرین و آرزوالرین اسکی دیلین یوخ اولماسیندان دیقدان سونرا بو مباحیثهتبو گؤروشلری آنالفرزانه 
 دیر.سیندن دوالیی اولدوغونو بیلرتمکدهنین یئرلشمهسیدئییل، یالنیز آذربایجان تورکجه

فرانسدا ی کونگسینده وئردیاوپساال اونیورسیته)سوئدین( ین فرزانه بو گؤروشلره تپکی اوالراق ایسوئچ
رک سؤز قونوسو اسینا دقت چکهمینالشغدا یاینین ایرانسی و دری فارسجاسیآذربایجان تورکجه

لیکلریندن ایلده( ایران پالتوسونا داخیل اولدوغونو، یئرلی فرقلی یوز وج- 9-10دیللرین عینی تاریخده )
-13 یینی، بو دیلین حتگشدیایل سونرا گرچکل ین دیل اولماسی آنجاق ایکی یوزغدا یایدوالیی ایران

 ین اولمادیغینی، دوالییسیغلرینده یایین مرکزی بؤلگهایله قدر شیراز و اصفهان کیمی ایران یوز جو -12
 «ویس و رامین»دن یازدیغی نین فخرالدین اسعدی گرگانیایلده اصفهان خالقی یوز جی-12 ایله

دیکلرینی و ناصر خسرونون تبریزه اسینی ایستهکیتابینی اونالرین آنالدیقالری اصفهان دیلینده یازم
دیکلرینی ی و فارسجادا بیلمهگدیی آنجاق فارسجانی یاخشی بیلمهگدییلهؤینده، گؤزل شعرلر سگگلدی

ینی و اوندان داها اؤنملیسی اسدی گاوندان سوردوغو قطران تبریزلی آدلی بیر شاعیردن سؤز ائتدی
 -نین یئرلی قارشیلیقالرینی ایچرن بیر فارسجالریاسی کلمهایلده دری فارسج جی یوز-12نین طوسی
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ی بیر گجفارسجا سؤزلوک یازدیغینی، بونون عکسینه عینی دؤنمده تورکلر آراسیندا هر کسین آنالیابیله
یه گؤره، بو قانیتالر (. فرزانه205-212: 2001دیر )فرزانه، قیش تمکدهیرین اولدوغونو بلغدیلین یای

ی اورتاق دیل گجده فارسجایا گؤره داها یئرلشیک و هر کسین آنالیابیلهز قونوسو بؤلگهنین سؤتورکجه
 .اولدوغونو گؤستریر

 

 رلندیرمهگسون د

کی سیندهساحه کولتوریتچی آیدینالر طرفیندن گرچکلشدیریلن دیل، تاریخ و مودرنیست یاناشما، میّل
دؤلتلرین -تیشدیر. بو قونودا ارنست گلنر میّلرولونو وورغوالم جیندهسورهتلشمه چالیشماالرین میّل

 اؤزللیکلهینی وورغوالرکن، گلدیا یؤنهغاولوشدورما کولتورتلشمه چاباالری دوغرولتوسوندا اوست میّل
لرده ستیک چالیشماالرین اورتایا چیخدیغینی و داها سونراکی مرحلهئیوقهروش تاریخ چالیشماسیندا لین

نین ایلک تلشمهون میّللی سورموشدور. هروشینی ایرهگدا استفاده ائدیلدیی سؤیلمین تانیمالنماسینمیّل
ا چیخماقدادیر. پالنده مدنی بیر واحید تانیمالما چاباسی اؤنسی اوالراق تانیمالدیغی بو مرحلهمرحله

ن سیله ایچ دایانیشما ساغالیاادوارد ه. اسپایسر، مدنی واحیدی بلیرلی سمبولیک باغلیلیقالر واسیطه
روپ تئرمینینه قارشیلیق قله اتنیک ای کیملیک سیستملری اوالراق تانیمالماقدا و بو محتواسی

 (.795-796: 1971کاسیم  19دیر )اسپایسر، ینی بلیرتمکدهگگلدی

کیمی بیر سمبول  نملرگلهکیملیک سیستمینی تانیمالیان اورتاق بیر آد و دیل، دین و  کولتورلهر 
ئچمیشی پایالشماق یا دا عینی گیندن آییریر. بونون یانیندا بلیرلی بیر تاریخی کیلردیزیسی، اونو اؤته

لو اینامالر دا کیملیک سیستمینی تانیمالیان باشقا عنصوردور. بو جینه ایلیشکین گوگسویدان گلیندی
و سمبولالرا  ولوژیمیت ایله کیملیک، گئنیش معناسی کولتورلآنالشیالجاغی کیمی،  ان داردعنصورال

، کیملیک سیستمی بیلدیگیندنائدیلهنقله گجایله گلهعمللری . بونالر انسانالرین داورانیش و یددیرعا

 دیر. بیلمکدهبیر دفعه اولوشدوقدان سونرا، بلیرلی شرایط آلتیندا وارلیغینی سوردوره

ولالر ی اولوشدوران سمبگکی آچیقالییجی عنصورو اوالراق کیملیدهین ان یوکسک درجهگدیل، کیملی
دا  ئچمیشله باغالنتی قورمادا یاگ. دیل، تاریخی رصاحیبدیوه( )ایشلهفونکسیونا  آراسیندا اؤنملی بیر

ین گکیملی کولتورلسینده ین گرچک اولدوغونو دوغروالماقدا دا فایدالی اوالبیلر. بونون اؤتهگکیملی
 ایناقدیر. وروالن بیر قسینده دیل آیریمالری چوخ باشبلیرلنمهنین سینیرالری

لیق قازاندیرماقال واحیده داواملی کولتورلبیریمین باشقا بیر اؤنملی عنصورو تاریخدیر. تاریخ  کولتورل
بیر بوتونلوک یاراتماقدادیر. عینی فونکسیونو  گلنبیر اتنوسا منسوب اوالن فردلر آراسیندا سوره، بیرلیکده

یمیز بو گلندیردیدیر. ایچ دایانیشما اوالراق نیتهچالیشماالری دا یئرینه گتیرمکده ادبیاتفولکلور و 
روپون اورتاق قسیله، بلیرلی بیر فونکسیون، کیملیک سیستمینی اولوشدوران تمل عنصور واسیطه

نین لیک بیلینجیروپون فرقلیقجه، یؤنلمیشدیر. بئله سینهو اورتاق اینانمالر گلیشدیرمه سیناداورانما
یه مانع اولماقدادیر. بو آچیدان ایچ کی کیملیکلرله بوتونلشمه، اؤتهسینی ساغالیاراقسوردورولمه
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-اوداقالرین وارلیغینی سوردورمه کولتورلقورولوش ایچینده یئر آالن  توپلومسالدایانیشما گئنیش بیر 

 سینه یول آچماقدادیر. 

روپون اؤزونه مخصوص قایله، هم ده )ماهیتی( ی گلیایچ دایانیشما، هم مدنیتین بیریکیم یاراتماق نیته
کی بیر واحید ایچینده سیاسیدیر. بلیرلی بیر یله ایلگیلیا سیمههبیر معنا یوکل کولتورللیکلره نیته

یشیک تحصیل یا دا وئرگی گیشیک حقوقی امتیازالرا )مثبت یا منفی معنادا(، دگروپون دقاتنیک 
لیکلریندن روپون اؤزونو ایچ نیتهقدا یا  (68: 1983سیستملرینه صاحیب اولماسی )روکان و اوروین، 

سی اوالن دیل، هر کسین پایالشدیغی اؤترو اولماماقال بیرلیکده، بلیرلی بیر زاماندا بیر ارتباط واسیطه
رین، سوسیالالشما یولویال و بلیرلی قورومسال عنصورال کولتورلی تانیمالیان گکیملی کولتورلاورتاق بیر 

رین بو عنصورال کولتورلسؤز قونوسو آنجاق دیر. سیبیر نتیجه نینسییلمهائدنقله گجلرده گلهوهیچرچ
یله مومکون اولماقدادیر. دیل، ا سیبیر سؤیلمه بورونمه کسی آنجاق ایدئولوژیفونکسیونو یئرینه گتیرمه

ر اؤز باشینا عینی فونکسیونونو یئرینه گتیرمز. بونون اوچون سؤز قونوسو ری عنصورالتاریخ و بنز
 کیر. بیر سیستمی اولوشدورماسی گره کالیشماالرین ایدئولوژیچ

طرفیندن گلیشدیریلن  فعالالربو آچیدان باخدیغیمیزدا، سؤز قونوسو دؤنمده سولچو آیدین و 
یوخسون اولدوغو ایلک باخیشدا آنالشیلماقدادیر.  اؤزللیکدنچالیشماالرین بو  کولتورلستیک و ئیوقلین

ایچینده و  پالنلیک، بیر ن ان چارپیجی ضعیف یانی سیستماتیک، آماجا یؤنهاصلینده، بو چالیشماالری
اولوشدوراجاق ایکی اؤرنک واردیر. ایلک اؤرنک  دیر. بونا استثنالیکده اولماماسیبیربیرینی تامامالر نیته

ی و سی ادبادبی چئوره -سیاسیدیر. صمد و اونون اطرافیندا اولوشان تبریز سیو چئورهبهرنگی صمد 
یه چالیشمیشدیر. سؤز قونوسو چالیشماالرینی صینفی بیر سؤیلم ایچینده گلیشدیرمه کولتورل

جک قوشاق لیک اولماماقال بیرلیکده، گلها یؤنهغتانیمالما «تیآذربایجان میّل»چالیشماالر اؤزگون بیر 
 قورولوش اولوشدورموشدور.-اوچون اؤنملی بیر آلت  ییتچیلرآذربایجان گنج میّل

نین دیل و تاریخی نین، ایران تورکلریهتابیزهتابی اولموشدور. زیکینجی بیر اؤرنک پروفسور محمدتقی ا
ی چالیشماالر بللی بیر کیملیک تانیمی تمل آلیناراق سیستماتیک ماهیتده گرینه گرچکلشدیردیاوز

ینده هارمانالنمیش و بیر سؤیلم ایچ کنین چالیشماالریندا ایدئولوژیهتابیزاولموشدور. تاریخ و دیل، 
 نین یانینا سیراالنمیشدیر.ایچینده بیربیری پالنپازئلین پارچاالری کیمی بللی بیر 

ستیک و ئیوقی لینگکن دیگر بیر قونو آذربایجان سولونون ایلک آشامادا گلیشدیردیهسی گرشاره ائدیلمها
-1380دیر. دا باشاریسیز اولماسییتچی حرکتی اولوشدورماقبیر میّل سیاسیتاریخ چالیشماالری تملینده 

کی دؤنملرده گرچکلشدیریلن ده اؤنجهیه گلینمیشدیر. بو مرحلهجی ایللردن اعتیبارًا بو مرحله
سینده وهییتچی پروژه چرچچالیشماالر آذربایجانچی و تورکچو اولماق اوزره ایکی فرقلی کیملیک و میّل

سیله دئسک ادبی، لیندیرمهیورقون کاتئ، هروشایله یرلندیریلمیشدیر. دوالییسگاوالراق د کایدئولوژی
له آذربایجان سولچو آیدینالرینی بیرینجی مرحله ای ستیک و تاریخی چالیشماالری اعتباریئیوقلین

نین ان بؤیوک پروبلمی و ایکینجی مرحله آیدینالری آنجاقکیر. همیز گررلندیرمهگآیدینالری اوالراق د
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 یستیک و حتئیوقنین بیزه بوراخدیغی ادبی، لینی سولچو آیدینالریگو پروبلماتیسداها دوغرو
وق ساواش سونراسی اورتایا چیخان یئنی اتنیک سؤیلمله هارمانالیاراق یتاریخچیلیک میراثینی، سو
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