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Güney Azerbaycan edebiyatının önemli kolu olan manzumelerdeki tarihîlikle 

çağdaşlığın kesişmesi, okuyucunun gerçek hayat olaylarına tarihî-kronolojik 

süreklilikle inandırılmasına temel oluşturur. Yenilikçi şair Hamid Nutki bu 

süreklilikle kale aldığı “Tebriz” manzumesiyle büyük güce mutlak inanç duygılarını 

okuyucuya aşılar. Karakteristik simalarla zengin olan “Tebriz”, “Destan Ölmez” ve 

“Güneş” manzumelerinde tarihîlik ve çağdaşlık ilkelerinin karakterik özelliklerini 

izleyebiliriz. “Tebriz” manzumesine şair üç bin yıllık muhteşem tarih yaşamış 

devrimler beşiği koca Tebriz’in tarihini varaklamakla başlar ve ağır yılların 

olaylarını art arda sıralar. Yakın ve uzak geçmişte gerçekleşen tarihî olaylar şaşırtıcı 

dikkat, doğal ve etkili anlatımla tasvir edilir. 
 

Açar Sözler: Hamid Nutki, Tarihîlik, Çağdaşlık, Yenilikçi Edebiyat, Tebriz, Güney 

Azerbaycan. 

وارلیق:  "،  های حمید نطقی از منظر تاریخ و دوره معاصرمنظومه، " اسمیرا فوادکتر  پروفسور د چکیده:
 . 101-107(، صص. 7139/8201 بهار) 11ماره ، دوره دوم، شترکیفصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ 

 

تاریخی و معاصر در  تالقی   از شاخه منظومهمسائل  است،  ها که یکی  آذربایجان جنوبی  ادبیات  مهم  های 
در    کند. حمید نطقی شاعر نوگرا باور خواننده نسبت به تداوم تاریخی حوادث واقعی زندگی را تقویت می 

م همین  اساس  بر  که  »تبریز«  قدرت  منظومه  به  مطلق  باور  احساس  درآورده،  تحریر  رشته  به  داومت 
میرد«، »خورشید« که حاوی  های »تبریز«، »داستان نمیکند. در منظومهبزرگ را به خواننده تلقین می

می شخصیت است،  فراوانی  کاراکتریستیک  ویژگیهای  دورهتوان  کاراکتریستیک  و  های  تاریخی  های 
را با سیر در تاریخ باشکوه سه هزار ساله شهر باستانی   منظومه »تبریز«  معاصر را رهیابی نمود. شاعر

کشد. حوادث تاریخی در  های پرمشقت را به ترتیب به تصویر میو انقالبی تبریز آغاز کرده و حوادث سال 
 گردد.انگیز و با بیانی طبیعی و تأثیرگذار افاده می گذشته دور و نزدیک با دقتی اعجاب

 

 ادبیات نوگرا، تبریز، آذربایجان جنوبی  های تاریخی، دوره معاصر،حمید نطقی، دوره  ها:کلیدواژه

فلسفه حیاتی  و  حقیقتین  اؤزونده ادراکی  دینامیکی  اوالن  واجیب  اوچون  ادبیات  نین 
منطسیستملشدیرمه بو  و  عکس ی سی  آردیجیللیغی  قی 

اولدوغو  ائتدیرمه ادبیاتیندا  آذربایجان  قوزئی  سی 
گونئی ده   کیمی،  اوچون  ادبیاتی  آذربایجان 

 
پروفسور دوکتور 

 حمید نطقی
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عنعنهک موجود  آردیجیللیق  بو  شعرینده  گونئی  صادق اراکتریکدیر.  پرنسیپلری یه  لیک 
تاریخینتیجه وئریر.  باش  معاصسینده  و  پرنسیپلرییلیک  اولونماسینین  رلیک   مشاهده 

مندرجهجهتلریاؤزل  ادبیاتین   بدیعی  مدنی  نین  »بدیعی  آنجاق  دهسیدیر.  هئچ  یشه هم  ،ت 
تاریخدن آسیلی بیر فنومن دئییل. اونون اؤزونه مخصوص، بدیعی تفکورون، استعدادین، 

سویه  و  امکان  بهرهایلهامین  اویگلیشمه  ن  نه لسیندن  )افندی ققانونا  وار  ، یفونلوقالری 
 (. 3: ص. 2011

اساً بدیعی  اس )منظومه( قوزئی آذربایجان ادبیاتیندا اولدوغو کیمی، گونئی ادبیاتیندا دا پوئما
ادبیمزی   د-تلری،  موضوگبدیعی  عنعندایره  عری،  تاریخیویه سی،  و چیلیک،  لیک 

رلیک یت کسب ائدیر. معاصسیله فرقلنیر و خصوصی اهمی  رلیک روحونون ایفادهیمعاص
تاریخی مهارتیو  صنعتکار  اثرلرینده  پرنسیپلرینی  بو ای  لیک  و  ساخالیان  قورویوب  له 

یازیب مترقی  یاراد-پرنسیپلرله  اوالراق  ایلک  شاعیرلرین  جارچیسی دوشونجهان  لر 
ادبیاتی آذربایجان  گونئی  دؤر  چاغداش  گؤرونور.  سیماالری اولدوغو  نهنگ  نین 

نطقی حمید  ترالنی،  هاشیم  اوختایی،  ساهیری،  حبیب  نی، شهریاری، سهندی، سؤنمزی، 
نلر یمی تقدیم ائدجارچیسی ک  لردوشونجهمنوچهر عزیزی هارایی و ب. مترقی  ساواالنی،  

کالسیک چونکی  کالسیک ور-یانیلمیرالر.  عنعنه  شعرینرئالیست  -مانتیک،  لری مترقی 
کؤلگه اونالری  باغلیلیغی  سیخ  اونسیتین  بدیعی  مبارزهایله  ایدئولوژی  قویمامیش،  لرله ده 

ائتمه  ننه شرطل کسب  دگر  بؤیوک  اونالرین  اوچون  ادبیات  بو بیر  تثبیتلنمیشدیر.  لری 
باشالن-20مدا  باغال عصرین  ایرانغجی  حرکاتییجیندا  خالق  وئرمیش  باش  نین،  دا 

 مشروطه انقالبی آدی ایله تاریخه یازیلمیش اوالیین دا آز تأثیری اولماییب.  

طلبلره  بو  قویموشدو.  طلبلر  یئنی  قارشیسیندا  صنعتین  اینجه  ادبیاتین،  انقالبی  مشروطه 
دؤرون م اوستادالری  اوالراق سؤز  رلیک روحوندا یرینی معاصلدوشونجهترقی  اویغون 

ا وظیفهلیئتمهایدئالیزه  یارادیجیلیق  یئنی  ادبیاتا   ،لریایدیلر.  شاعیرلرین  اوالراق  ایلک 
تثبیتلهتاریخی یئنیلیکلری  گتیردیگی  باغالمیندا  یؤلیک  یئنی  ادبیاتدا  سونرا  و نتدی.  م 

 ا باشالدی. غجریانالر یارانما

انقالبی ادبمشروطه  گتیردیگی  نین  قازاندیردی.   یئنیلیکلریاتا  ماهیت  یئنی  ادبیاتینا  گونئی 
آ غنیقمحمود  ابوا  عشقی،  میرزاده  الهوتی،  ازاده،  ت  معجزلقاسم  رفعت، قشبستری،  ی 

اعت مترقیصامیپروین  شاعیرلرین  کیمی  کیوانی  واعظ  یزدی،  فرخی    لردوشونجه  ، 
ایسه   چارپیشماسی  هو  شعردهاوغروندا  سئورلیک،  مبارزلیک،  انسان  و  مانیزم 
گوجلنمه روحونون  اوزو  عصیانکارلیق  شهریاردان  حسین  محمد  یاراتدی.  زمین  سینه 

. فطرت، میر مهدی اعتماد، ح. ناصری،  ع  –نین  بیر سیرا گؤرکملی قلم صاحبلری  ،بری
مح مدینه زونم.  توده،  علی  ایسه  سونرا  داها  آذراوغلو،  ب.  نطقی،  ح.  ساهیر،  ح.   ،

یارادیجیلیغیندا اشقاالری،  لوری، هاشیم ترالن، میرزه حسین کریمی و ب گولگون، حکیمه ب
معاصتاریخی و  مستثنیلیک  سجیه  ارلیک  کیمی  معیار  داشییان  ثابت اهمیت  تکجه  لندی. 

دا سیاسی رژیمین داها کسکین نین گئنیشلندیگی و ایرانوضعیتلرده دئییل، خالق حرکاتی
ی شاعیرلری باشاریلی اولوردوالر. استاد شهریارین  کاراکتر آلدیغی واختالردا بئله، گونئ
( پوئماسی  سالم«  یارانان میل  (  19۴۶»حیدربابایا  سونرا  چؤکوشوندن  حکومتین  ی 

ادبیاتی ساحه  و  دیلی  آنا  پوزدو،  بوزو«نو سیندیرماغا چوخ  سسسیزلیگی  سینده »سکوت 
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پوئماسیندا   سالم«  »حیدربابایا  ائدیلن  حساب  پوئما  لیریک  و  تاریخیحالالردا  لیک 
نین  ده پوئتیک حلینی تاپیر. طبیعی، تکجه آذربایجان شعری رلیک ان یوکسک سویهیمعاص

خزینه ادبیاتی  دونیا  ده  بلکه  ائدیلن    ائشسیز نین  سیدئییل،  حساب   ده منظومهاینجیلریندن 
یاناشی-لیریک آیدین درک اجتماعی مسئله-تاریخی  ،ائپیک تصویرلرله  لرین موجودلوغو 
ی غپرورلیک، پارالق هومانیزم و س. گئنیش پالندا عکس ائتدیریلیر. یاشادی ر، وطناولونو

لرین عدالتسیزلیگینده گؤرور، م دایرهیل سببینی شاعیر حاکیجمعیتده عمومی فالکتین اص
حاکمیت اؤلکه لیدرین  بیر  سئور  باریش  باجاران  وئرمگی  دگر  خالقینا  و  صداقتلی  ده 

 نیر: هفلوباشیندا اولماماسینا تأس

 حیدربابا، گؤیلر بوتون دوماندی،
 بیریندن یاماندی، -گونلریمیز بیر 

 بیریزدن آیریلمایین، آماندی، -بیر
 یاخشیلیغی الیمیزدن آلیبالر،

 یاخشی بیزی یامان گونه سالیبالر!
 (.  1۶۴: 1993، آنسیکلوپدیسی)آذربایجان 

بدیعی  حقیقتلرین  سالنامه-تاریخی  شهریا پوئتیک  یارادان  بو سینی  محض  یارادیجیلیغی  ر 
اؤنملی  کیمی  سالم«  »حیدربابایا  ائدیلیر.  کاراکتریزه  ادعاالرال  یوکسک  چوخ  باغالمدا 

حادثه-تاریخی ساهیر،  ادبی  حداد،  ا.  سؤنمز،  سهند،  سونرا  نابدل هـدن  بارز،  ترالن،   .
ده هدی و نتیجنه باشالگ نین پوئتیک سسلری یئنیدن ائشیدیلمستادالریولو سؤز اجکیمی گو

فورماالشدیرابیله ادبیاتینی  آذربایجان  مترقی  گونئی  یئنی  اثرلر  دوشونجهجک  بدیعی  لی 
 یه گلدی.  عرصه -آرایا

ادبیاتی اوالن  گونئی  قولو  اؤنملی  تاریخیلردهمنظومهنین  معاصیرلیگین کی    لیکله 
مؤل حادثهی قوووشوغو  حیات  رئال  اوخوجونو  سوندا  تاریخیفین   ک کرونولوژی -لرینه 

ر حمید نطقی بو آردیجیللیقدا قلمه یدیجیللیقال ایناندیرماسینا زمین یارادیر. یئنیلیکچی شاعآر
ایله اوخوجوالرین قلبینده بؤیوک گوجه تاپینماق، مطلق اینام   سیمنظومهآلدیغی »تبریز«  

زنگین اوالن »تبریز«، »داستان اؤلمز«،    سیماالرالدویغوالری آشیالیابیلیر. کاراکتریک  
معاصتاریخی  لریندهمنظومه»گونش«   و  پرنسیپلرییلیک  کاراکتریک  رلیک  نین 

ایزله  »تبریز«  یهخصوصیتلرینی  ایللیک    سینهمنظومهبیلریک.  مین  اوچ   تشمحمشاعیر 
و تاریخینی  تبریزین  قوجا  بئشیگی  انقالبالر  یاشامیش  آغیر   باشالییر  اقالمرقالاتاریخ  و 

حادثه  قدر  ایللرین  نه  وضعیتلرده  چیخیلماز  شهرین  سیراالییر.  اوالراق  آردیجیل  لرینی 
خا زامانی  سالدیریالری  ائللیلرین  یاد  یاشادیغینی،  گونلر  آذربایجان  ئچتین  اللرین  ن 

ضربه یوردونا قدر  نه  تبریزه  پایتختی  اونون  سونرادان  ،  اساسی،  ان  و  ووردوغونو  لر 
ی  تینوضعی فاکتورونو  نسبتا  اوزره   دهمنظومهاخشیالشماسی  استقامتلر  سیرا  بیر 

م اوزاق  وسیستملشدیرمک  و  یاخین  وئرگ مکوندور.  باش  حادثهئچمیشده  تاریخی  لر ن 
یئنی فورما  اولونور.  تصویر  آنالتیمال  تأثیرلی  و  طبیعی  دقیقلیکله،  لیگی، شاشیردیجی 

عمومی و  مضمونو  اث ای  لریلشدیرمهفلسفی  سئچیلن  چکیشمهله  داخیلی  لر،  رده 
سؤیله قارشی حاقیندا  فاکتالر  دق  دورماالر،  دا  اوخوجونون  فیکیر  بیر  هر  همین نن  تینی 
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وئر باش  حادثهدؤرده  شاعیر  ن  نهایت  یؤنلدیر.  دوغوردوغو سونوچالرا  اونالرین  و  لره 
سماسیندا   تبریزین  خوشبخت  -19۴۶قوجا  گونشینی،  آزادلیق  پارالیان  ایلده  جی 

توانسانال مکانالرینی  بیلمه  کنمکرینی،  جنت  باغالرینی،  یاشیل  یام  گؤزللیکلرینی،  ین 
 تصویر ائدیر، آنجاق بو پارالق گونشین باتدیغی مقامالری دا اونوتمور:  

 لدن میالددان یئددی عصر او  
 قدر،  ئچنهگیئددی عصر 
 ن اللرین ئیاد ائللرین، خا
 سینه،سهاشغال وسو

 سینهللرین سئل و زلزله ئقارا ا
 گرفتار ایدی.

 اورکلره غم دولدو
 ( 139  .ص... )تبریز، بیر کور کند اولدو

شاع دوغرو  سونونا  اثرین  و  ینهایت،  روح  بؤیوک  انقالبی عر  اوخوجونو  ینادکارلیقال 
جو ایلده باش وئرمیش نؤبتی  -1979لرین اهمیتینه ایناندیرماغا چالیشیر، تبریزین  مبارزه
 ی آزادلیغا چیخدیغینی نظمه چکیر: ده نیسببهمن 29 -انقالبدا 

 انقالب گونش کیمی 
 قارانلیغا سون وئردی.
 بیزه باهار گتیردی.
 لندی، گول آچدی، ونچهغگئنه اومید بوداغی 

آچدی دیل  گلدی،  سؤزه  تبریز  گؤزل  :  2005،  )نطقی  … گئنه 
141 .) 

کؤکل نوتالرال  دوشوندوروجو  درجه  سون  اوخوجو  هاثر  و  تانیش  منظومهنیب  لیقدان  ایله 
عذاب هانسی  تبریزین  »تبریز« -سونرا  ائدیر.  درک  آسانلیقال  گردیگینی  سینه  اذیتلره 

نین معاصرلرینه توتارلی بیر ایسماریجیدیر. شاعیر باللی یوردونون و نطقی  .پوئماسی ح
عصخالقی فاجعهینین  گتیریلمیش  باشینا  بویو  نتیجه  رلر  سهولردن  بوراخیالن  و  لردن 

»انسان اوچون بؤیوک درسلردن    وگؤتورمگی توصیه ائدیر. چونک ی، اؤرنک  غچیخارما
صحیفه  تاریخین  قاباغینا  آچ  تاریخدیر.  ده  واخت  بیری  بیر  کی،  گؤردون  اگر  و  لرینی 

د ائدیبلر،  ایشلرده سهو  پارا  بیر  ائتمه« )ممدلی  خیاانسانالر  :  19۴7،  سن همین سهوی 
اونو(.  288 و  آفریقانین  دونیاسی  قولالر  خالقیشاعیرین  چکن  عذاب  آجیناجاقلی ن  نین 

عصیانی آزادلیق  ایلک  زنجیلرین  آمریکادا،  جنوبی  هائیتیطالعیندن،  اوالن  وطنی  ده  نین 
غلبه  انقالبین  وئردیکلری  رواج  زنجیلرین  ائد اسیر  بحث  اؤلمز«  سیندن  »داستان  ن 

تفک  ین نتیجهق یعینی منط  هدسی  منظومه ائدیر.سی کیمی اوخوجو  تاریخین   ورونده تظاهر 
خالقی  اؤز  ایله  یاشادیقالری  زنجیلرین  گتیردیگی  توش  اویونا  یاشانتیالری سرت  نین 

ن شاعیر محکوم خالقین بیر گون بوخووالردان قورتولماق اوچون لر گؤرآراسیندا پارالل 
ائد عصیان  قالخیب  اؤلمز«  ه آیاغا  »داستان  ضرورتینی  قاباریق    سیندهمنظومهجگی 

اثرین  وئره قهربیلیب.  اؤلومو  مانی ماقاندالباش  یاندیریلماسی،  -دیری  –ین  دیری تونقالدا 
صاحبلری  خصلتلی صالحیت  وحشی  کی،  عمللریطبیعی  بد  تاریخین  ای  نین  یازدیغی  له 
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مانین اؤلومونه اونو ا ماقاندال کیمی مرد، مبارز بیر قهرم  آ دیر.  لریندن بیریقانلی صحیفه 
ایچریسینده کیمس یئتیر اینانمیر. شاعیر  ن توپلوم  ائله    نینمنظومهه  سونلوغوندا اوخوجونو 

 : ییرنوتالرال کؤکله خوش گؤروشلوبو باغالمدا 

 بیر آرالیق ایلدیریمالر شاخدیغیندا، 
 .سیکیشنمهوهئیالن ائشیدیلدی بیر ک
 هامی سوسدو...

 دی قوالقالردا »او«نون سسی.جینگیلده
 هر کس بیلدی:

 ( 1۴3: 200۵)نطقی،  …شدی.  نه ماقاندال دا گلمیاو تؤر

قهرما قدیم  کی،  اراده  نلیق معلومدور  گوجونو،  اؤز  خالق  تخیلونده  داستانالریندا  سینی 
افسان قهرهیاراتدیغی  قهروی  سئچیلمیش  بو  و  وئریردی  خالقی مانا  حل  مان  طالعینده  نین 

باخروی  ائدیج بو  اویناییردی.  قهریل  آپاریجی  ماقاندال  »داستامدان  کیمی  اؤلمز«  مان  ن 
تاریخ خالق،  اگر  داشیییر.  اؤنم  خصوصی  کیمی   ،پوئماسیندا  ماقاندال  ایچیندن  اؤز 

دئم یئتیریبسه،  تعصبه»شخصیت  تاریخین  خالقین،  اونالرین  تعجبلو  لی،  اولماسی  کش 
سینی ین داها رئال مضمون کسب ائتمهگ لی(. ادبیاتدا خلقی 90:  2008،  وفدئییل.« )قاسیم

شاعیر  یواج سایان  خالقینین  چاغی ب  اوالیالرینی،  آغریبوتون  یاشادیغی  آجیالری  -نین 
 اوخوجوالرینا چاتدیرماغا چالیشمیشدیر.   هآیرینتیالری ایل

« سؤنمزین  شاعیرلریندن  گونئی  دؤر  چاغداش  کی،  الزیمدیر  ائتمک  اؤزو  آتاقید  م 
قهرمانالرگله »استالینگراد  شهریارین  ایللر«،  »آغیر  درد«،  »بؤیوک  ی«، جکدیر«، 

افسانه»گئجه بینین  هاشیم  سی«،  عسگری«،  »آذربایجان  و  قاالسی«  »ارک  ریانین 
»ترالن پیش  21ین  و  »خاطهآذر  »آراز«،  سهندین  ناصرییوری«،  هالل  نین ره«، 
هارای »قهر عزیزی  منوچهر  قافالنتیمانالر«،  سازالر«،  »یاندیریالن  »بیزیم  ین  نین 

نین »تبریز«، »گونش«، »داستان اؤلمز« و س.  قیکندین بیر ایللیک تاریخی«، حمید نط
 لیک پرنسیپلری گؤزلنیلمیشدیر.  کیمی پوئماالریندا تاریخی

عصرین  -20 آذربایجان-۴0جی  گونئی  ایللرینده  وئرجی  باش  اجتماعیدا  سیاسی -ن 
حرکاتی  چاغینجانالنما   گوجلنمهادبی  ایللرده  نین  همین  اولدو.  تکان  ادبی گونئیده  سینه 

بو،  حرکا و  اولونموش  تدقیق  گئنیش  خصوصیتلری  و  ماهیت  جهتلری،  عمومی  تین 
، آپاریجیلیق رولونو اوینامیشدیر. تدریجا فورماالشان  وعلر اوچون بیر نسونراکی مرحله

ن ادبی حرکات جدی ماراق دوغورموشدور. بو ماراق ادبیات تنقیدچیلرینی شاف ائدیو انک 
او   ساریالراق  قلمه  ائتمادبیات  چاغینده  تدقیق  و  تحلیل  اونالر  گ ینی  و  روحالندیرمیش  ه 

 ■ دبی تدقیقی ایله مشغول اولموشالرنظری و ا-ایللیک ادبی حرکاتین علمی ۶0تخمیناً 
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