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Tanınmış Azərbaycan Alimlərinin Tədqiqatında
Nizami İrsi
• Pərvanə MƏMMƏDLİ1
Xülasə: Nizami Gəncəvi tanınmış Azərbaycan alimlərinin
yaradıcılığında daim diqqət mərkəzində olmuş, bu dahi şairin irsinə
zaman-zaman müraciət edilmişdir.
Azərbaycanın görkəmli şərqşünaslarından Rüstəm Əliyevin
Nizaminin milli mənsubiyyəti, mənsub olduğu nəsil, farsca
yazmasının səbəbləri, Nizami yaradıcılığında tarix məfhumu, dahi
şairin bədii tutum məsələlərinə aydınlıq gətirən ən ciddi
araşdırmalardan hesab edilə bilər.
Alimin Nizami yaradıcılığına həsr olunmuş ciddi elmi maraq doğuran
araşdırmalarında türk gözəli obrazından geniş elmi təhlil əsasında
bəhs açılır.
Başqa bir ədəbiyyatşünas Cavad Heyət Nizaminin təsirləndiyi
mənbələri, həm də özündən sonrakı ədəbiyyata təsiri məsələlərini
araşdırma obyektinə çevirir. Yaşar Qarayev və Qulamhüseyn
Bəgdilinin məqalələri isə şairin yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərinin
yeni aspektdə tədqiqinə həsr olunmuşdur.
Açar sözlər: Nizamişünaslıq, M.Ə.Rəsulzadə, Rüstəm Əliyev, Cavad
Heyət, Yaşar Qarayev, Qulamhüseyn Bəgdili.
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Ünlü Azerbaycan Alimlerinin Araştırmalarında
Nizami Mirası
• Pervane MEMMEDLİ 1
Özet: Genceli Nizami, ünlü Azerbaycan alimlerinin eserlerinde daima
dikkat merkezinde olmuş, bu dahi şairin mirasına zaman zaman
başvurulmuştur.
Azerbaycan’ın görkemli doğubilimcilerinden Rüstem Aliyev’in
Nizami’nin milli mensubiyeti, ait olduğu kuşak, Farsça yazmasının
nedenleri, Nizami yaratıcılığında tarih anlayışı, dahi şairin sanatsal
tutum meselelerine aydınlıq getiren en ciddi araştırmalardan
sayılabilir.
Alimin Nizami yaratıcılığına hasredilmiş ciddi bilimsel merak
doğuran araştırmalarında Türk güzeli karakterinden geniş bilimsel
tahlil esasında söz edilir.
Başka bir edebiyatbilimci Cevad Heyet, Nizami’nin etklendiği
kaynakları, aynı zamanda kendisinden sonraki edebiyata etkisi
meselelerini araştırma konusuna çevirir. Yaşar Karayev ve
Gulamhüseyin Begdili’nin makaleleri ise şairin yaratıcılğının çeşitli
aşamalarının yeni bağlamda araştırılmasına ayrılmıştır.
Anahtar sözcükler: Nizami araştırmaları, M.E.Resulzade, Rüstem
Aliyev, Cevad Heyet, Yaşar Karayev, Gulamhüseyin Begdili.
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Nizami's Heritage in The Research of Well-Known
Azerbaijani Scientists
• Parvana MAMMADLI 1
Abstract: Types of words have been classified in many ways, from
the past to the present. With these classifications, words are divided
into different types according to their meanings and tasks in traditional
grammar, and over time they have expanded with new classifications
by linguists. Furthermore, in the modern grammar, different methods
of classifying word types have been considered and many
classifications have been made.
Looking at the existing classifications, it is possible to say that they
have different sides, as they have similarities among themselves.
However, although there is no common opinion on how words should
be classified, the method of these classifications intersects at common
points in both traditional and modern grammar. Therefore, which
criteria are used in various classifications are the subject of our study.
By determining these criteria, light will be shed on the differences of
classifications that differ so much from the past to the present.
In order to determine the criteria used in the classification of words,
the studies that have given direction to the ones after them and the
ones that have come forward have been examined within the
classifications made since time immemorial. Based on this, it is
determined which criteria are used.
Keywords: Heritage of Nizami, Rustam Aliyev, M.A. Rasulzadeh,
Javad Heyat, Yashar Garayev, Ghulamhuseyn Begdeli.
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بؤیوک متفکر شاعیر نظامی تورک ،فارس و عرب دیللرینی مکمل بیلدیگی اوچون بؤیوک پولیقلوو
کیمی بو خالقالرین ادبیّاتی ،تاریخی ایله یاخیندان تانیش ایدی .نظامییه قودرکی شواعیرلر آنجوا
شرقدن یازمیش و اوندان کنارا چیخمامیشالر .ایلک دفعه محو گنجوهلی نظوامی بوو ییلیویمی
سوویندیرارا غربووه چیخمیشوودیر .نظامییووه قوودر بوو ی بیوور یووازار شوورقله غربووی بووو قوودر
بیرلشدیرهبیلمهمیشدیر بونون نتیجهسی اوالرا او ،مقدونیهلی اسکندردن صحبت آچمیشدیر .علمی
آراشدیرماالر اونو گؤستریر کی ،کالسیک یونان فلیفه و تواریخینی بیلموهدن بوو ااقودا دانیشوما
مومکون دئییلدی .نظامی دئموک اوالر کوی ،چوین ،روسویا ،گورجییوتان ،عورب اللکوهلری ،ایوران،
آذربایجان و رومدان بحث ائدیب بو اللکهلرین عاد -عنعنهلری و مشووولیّتلریندن دانیشیرسوا ،بیور
دابا بیز بو متفکر انیانین نوه قودر یوکیوک بیلیوک پوتانیویلی و اوالغاناوسوتو فو العواده) ذکوا
صاایبی اولدوغونو گؤروروک.
گنجهلی نظامی تانینمیش عالیملریمیزین یارادیجیلیویندا دایم دقت مرکزینده اولمووش ،بوو دابوی
شاعیرین ایرثینه زامان-زامان مراجعت ائدیلمیشدیر.
آذربایجان دموکراتیک جمهوریتینین قوروجوسو محمد امین رسولزاده آذربایجان ادبیّاتی تاریخینده
ایلک دفعه نظامییه «آذربایجان شواعیری نظوامی» دئمکلوه کیفایتلنموهییب ،اونوون «خمیوه»ده
ایشلتدیگی تورک سؤزلری و آذربایجان دئییم و آتا سؤزلرینی ایشلتدیگینی میثال گتیرمیشودیر .بوو
دا نظامینین الز آنا دیلینه ااترامی ایله باغلیدیر .آذربایجان ادبیّوا بیلیمجیلری میکاییول رفیعلوی،
امید آراسلی ،روستم علییف ،نوشابه آراسلی و باشقا عالیملریمیز واختی ایله ثبو ائتمیشلر کوی،
نظامی مح آذربایجان شاعیریدیر .م .ا .رسولزاده اییه جیدّی و توتارلی فواکتالرال بونوو بیور دابوا
تصدیق ائتدی.
من ایراندا یاشایان ایکوی سوویداش عوالیمیمیز غ.ح .بیگودلی و ج .بی وتین نظوامی ایلوه بواغلی
آراشدیرماالریندان بحث آچمادان النجه ایراندا تانینمیش دیگر نظامی اوزمانی عوالیملر ااقینودا دا
قییاجا بیلگی وئرمک اییتهییرم.
«ایراندا -600دن چوخ مولّیف نظامیدن یازمیش ،اونون اثرلرینی تحلیل ائتمهیه چالیشمیشدیر .بو
عالیملر ایچرییینده و .دستگردی ،س .نفییی ،ع .شهابی ،م ،ثرو  ،ع .زرینکوب ،ب .زنجوانی ،س.
امیدی ،ک .اامودنااد ،م . .جعفرینوی و باشوقاالرینی گؤسوترمک اوالر .گؤسوتریلن عوالیملرین
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نظامینین الیرهنیلمهسی ،تدقیقی و تبلیوینده ائشییز امک و زامتلری واردیر» آغامیروف،2015 ،
ص.)29.
نظووامی ایووران ادبیّا بیلیمینووده -20جووی یوووز ایلووین اوّللرینوودن علمووی شووکیلده الیرهنیلمهیووه
باشالمیشدیر .بونا قدر شاعیرین آنجا آیری-آیری شعرلری نشر اولونور ،اثرلوری ااقینودا معلوموا
وئریلیردی« .الکین اونالرین علمی ایضوااالری کؤلگوهده قوالیردی .بوو آراشودیرماالر ایچرییوینده
آدالری چکیلن عالیملردن و .دستگردی ،س .نفییینین و ع .شهابینین بؤیوک خیدمتلری واردیور.
ائله بو عوالیملرین چالیشوماالری نتیجهسوینده نظوامی دفعهلرلوه نشور ائودیلیب اینگیلیوز و فوارس
دیللرینده بوتون دونیایا یاییلمیشدیر» .عینی اثر ،ص)31 .
واید دستگردی نظامینی سعدی شیرازیدن اوستون ساییردی .او ،یازیردی« :اخالقدا ،تمیزلیکده و
تقوادا اکیم نظامینین دونیا شاعیرلری آراسیندا تایی یوخدور ».عینی اثر ،ص)43 .
سعید نفییی نظامینین دلنمی ،ایاتی ،منشأیی ااقیندا گ نیش معلوماتالر تووپالمیش و اونوالری
علمی شکیلده ایضاح ائتمیشدیر .بو باخیمدان ایلک نؤبهده س .نفییینین یازدیقالری دقتوی جلوب
ائودیر .اونوا قودر آنجووا نظوامینین آدی چکیلمویش ،شواعیرین ایوواتی ااقینودا قییوا معلومووا
وئووریلمیش ،اثرلووری مو وعیووونا سووتحی توخونولموشوودور .مح و س .نفییووینین فووداکارلیوی
نتیجهسینده نظامی ایرثینین الیرهنیلمهسی و تدقیقی سااهسی گ نیش وسعت آلمیشدیر.
دونیا ادبیاتیندا النملی ی ری اوالن کالسیک ایوران ادبیواتی زنگوین عنعنوهلره سوؤیکهنن و گوجلوو
شاعیرلره مالیک اولماقال یاناشی بوم ده دریون کوؤکلره سوؤیکهنیر .بعضو بوو ادبیواتی فوارسدیللی
ادبیاتین باغالمیندان چیخاریلیب ،فارس ادبیاتی کیمی تقدیم ائتمهیوه چالیشویرالر« .نظوره آلیوا
کی ،رودکی ،جامی ،فارابی ،ج .روموی ،نووایی ،خاقوانی ،مهیوتی ،نیویمی ،فضوولی کیموی نهنو
صنعتکارالر فارس دیلینده یازیب یاراتمیشوالر ،فوارس دیلوینین رولوو دانیلموازدیر .الکوین آدالری
گؤستریلن صنعتکارالرین بامیینی فارس منشألی قبول ائتمک اولماز» .عینی اثر ،ص)31.
بو باخیمدان نظامی ده استثنا دئییل .آنجا نظامینین دونیا شؤبرتی و اثرلرینی فارسوجا یازماسوی
ایرانلیالر یرفیندن ایللرجه اونو فارس شاعیری کیمی قلمه وئرمک دوشونجهسی تامامیله یانلیشدیر.
چاغداش ایران عالیم و ادبیّوا بیلیمجیلری ده بوو یاناشومادان ،خولیوادان ال چکموک اییوتهمیرلر.
نظامینی فارس ادبیاتی داخیلینده وئریب ،آذربایجان شاعیری کیمی گؤسترمهمکله بیز ،بو ی جوور
را یالشابیلمریک .بو سااهده بیزیم ده سوچوموز آز دئییل .بیز ،نظامینین  800ایللیک یوبیل یینوه
قدر اوندان چوخ آز صحبت آچمیشدیق .ایران ادبیا بیلیمجیلری اییه نظامی ایله جیو ّدی مشووول
اولوب اونون فارس و انگلیز دیللرینده بوتون دونیایا یاییلماسینا سبب اولموشالر.
ایندی بو نتیجهیه گلمک اولور کی ،بیز دابا چوخ چالیشمالی ،بو ییلییمی سیندیرمالیییق.

تانینمیش آذربایجان عالیملری نین تدقیقاتیندا نظامی ایرثی  /پروانه ممدلی
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بله سوویت دلنمینده -1983جو ایلده قوزئی آذربایجانین گؤرکملی دوغو بیلیمجیلریندن روسوتم
علییفین خارجی اللکهده نظامی یارادیجیلیوینا اصر اولونموش جی ّدی علمی مارا دوغووران بیور
ن چه مقالهسی ده درج اولونموشدور ممدووا ،2000 ،ص.)43 .
پرفیور روستم علییف دونیا نظامیآراشدیرماالرینین اوغور و نایلیّتلرینودن بحوث ائودرکن قووزئی
آذربایجووان نظامیآراشوودیرماجیالرینین بووو باخیموودان گووؤردوکلری بؤیوووک ایشوولری خصوصووی
وورغوالییر.
«نظامی پوئماالریندا قیپچا -اوغوز گؤزهلی» آدلی بیرینجی مقالهده شاعیرین یارادیجیلیویندا تورک
گؤزهلی کاراکتری ،بو کاراکترین پروتوتیپی-نظامینین ایا یولداشی آفا ااقیندا گ نیش علموی
تحلیل اساسیندا بحث آچیلیر .روستم علییف یازیر« :جیارتله دئموک اوالر کوی ،اسوالم شورقینده
ب ی بیر صنعتکار و متفکّیر قادین وارلیوینین یبیعتینی ،پییکولوژییینی نظامی کیموی درینودن
درک و ایسّ ائدیب فییونکارانه بیر یرزده تصویر ائدهبیلمهمیشدیر .شاعیرین اعجوازلی فیرچاسوی
ایله یارانمیش لیلی ،شیرین ،نوشابه ،فیتنه و دونیادا تایی  -برابری اولمایوان باشوقا صوورتلری بشور
مدنیتینین سماسیندا قادین یبیعتینین ان اولوو مزیّتلرینوی تمثیول ائودن پوارال اولودوزالردیر».
علییف آ) ،1983 ،ص)34 .
تدقیقاتچینین فیکرینجه« ،نظامینین قیپچا -اوغوز گؤزهلی آفاقا بیلهدیگی دریون محبوت اونوون
ادبیاتدا اللمز و میثیلییز قادین صورتلری یاراتماسینا بؤیوک تأثیر گؤسترمیشدیر .شواعیرین لیلوی،
نوشابه کیمی قادین قهرمانالری بیر نوع آفا ین مجیمهلریدیر» عینی اثر ،ص.)34 .
روستم علییف «آیا بنزر تورک گؤزللری» ایفادهسینین فارسدیللی و عربدیللوی اسوالم ادبیاتینودا
نظامیدن اوّل -10-11جوی یووز ایللورده چووخ گ نویش یاییلودیوینی و بونوون تواریخی سوببلری
اولدوغونو قید ائدیر« .تورک اوبرازی ،تورک قیزالرینین آغ اوزونون آیا بنزهدیلمهسوی -10-11جوی
یوز ایللرین فارسدیللی ادبیاتیندا چوخ گ نیش یاییلدیوی بو یکنیقلیگی آرادان قالدیرما اوچوون
تاتار ،بوو تاتوار ،خلوس ،سوونراالر اییوه روملوو کلموه و ایفوادهلری آی مجوازینین سوینونیملرینه
ائشآنالملیالرینا) چ وریلدی .بنزتمه اوباهسی اوالن آی سونراالر الزو تورک گؤزهلینه بنزهدیلمهیوه
باشالدی ،تورک و آی ایله ایلگیلی اوالن بودیعی اوبورازالرین بامییوی نظوامی اثرلرینوده مختلیوف
باغالمالردا دفعهلرله ایشلهدیلمیشدیر.
روستم علییفین «نظوامینین دوغموا خالقینوا محبتوی» آدلوی مقالهسوی اییوه شواعیرین میلّوی
منیوبیتی ،منیوب اولدوغو نیلی ،فارسجا یازماسوینین سوببلری ،نظوامی یارادیجیلیوینودا تواریخ
مفهومووو و اونووون یووارادیجیلیوینین بوودیعی توتومووو میوو لهلرینه آیوودینلیق گتیوورن ان جیوودّی
آراشدیرماالردان ایاب ائدیلهبیلر عینی اثور ،ص .)33-36 .پروفیوور ر .علییوف بوو مقالهسوینده
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دابی شاعیرین امک آدامینا اوالن مناسبتینی ده آچیقالمیشدیر .بوو مقالوهلر بیور باشوا نظوامینین
آذربایجان محیتینه ،آذربایجان خالقینا ،آذربایجوان میلّوی پییکولوژییوینه بواغلیلیوی فیکورینین
ایرهلی سورولمهسی و تبلیوی ایله عالقهداردیر.
پروفیور روستم علییف «نظامینین دلورو ،شخصیتی و یارادیجیلیوی» آدلی مقالهسینده نظامینین
بؤیوک بیر ملّتین ی تیشدیردیگی نادیر دوباالردان اولدوغونو قید ائودیب یوازیر « :ن .گنجووی ائلوه
دابی شخصیتلردندیر کی ،تایی تکجه بیر ملّت یوخ ،بوتون بشریّت آراسویندا چتوین تواپیالر .اونوون
ادبی یارادیجیلیوی تکجه آنا وینی آذربایجوانی دئییول ،ایوران ،اورتوا و یواخین آسویانی ،قافقواز و
بندییتانی الز تأثیری دایرهسینه آلمیشدیر ».علییف ب) ،1983 ،ص .)49 .نظوامی شوعرینین
یاشارلیوی ااقیندا عالیمین فیکیرلری ده مارا دوغورور« :بؤیوک صنعتکارالرین ایرثینین موابیتی
و ابمیتی زامان ک چدیکجه دابا دریندن آچیلیر .بر بیر نییل اوندا ی نی الیالر تاپیر کی ،اونالریون
صنعتینین اللمزلیگی و یراوتی بو سببه بواغلیدیر .نظوامی شوعری ده بوو جووردور ».عینوی اثور،
ص)51.
روستم علییف تاریخی فاکتالرا ،شاعیرین الز اثرلرینه اساسالنارا یازیر« :نظامینین آتاسی آتابگلره
یاخین اوالن اوغوز اعیانالریندان ایودی .آناسوی اییوه تورکلشومیش کوورد شوابزادهلریندن ایودی.
دایییی گنجه آتابگلرینین ساراییندا وزیر ایدی» عینی اثر ،ص.)54 .
شاعیری تورک مدنیتینین قدرتلی نمایندهسی ایاب ائدن عالیم گؤستریر کی« ،نظامی دلورونوده
بیر سیرا فرقلی اسپ ییفیک الزل) خصوصیتلرین او جملهدن مدنی ،اقتصادی ،دینوی ،لهجوه و س.
آیریلیقالر اولماسینا باخمایارا بؤیوک بیر ارا یده چیندن توتموش آرالیق دنیزینوه ،سویبیریادان
توتموش یمنه قودر یاشوایان مختلیوف توورکدیللی خوالقالرین بامییوی «توورک» آدالنیوردی .او
جملهدن ،آذربایجانلیالرا دا تورک دئییلیردی عینی اثر ،ص.)55 .
روستم علییف گون ی عالیملرینه نییوبت نظوامینین توأثیر دایرهسوینی دابوا گ نویش و کوونکر
جوووغرافی مکانوودا تقوودیم ائتمهیووه چالیشوویر کووی ،بووو دا عمومیلیکووده قوووزئی آذربایجووان
ادبیّا شناسلیوینین علمی متودولوژییینه و تدقیقا اوسلوبونا خاصدیر.
بر اوچ یازیودا پروفیوور روسوتم علییوفین آذربایجوان ادبّواتینی عمومتوورک ادبیواتی باغالمینودا
آراشدیرما  ،تقدیم ائتمک م یللری آچیق-آشکار دویولور-80 .جی ایللرین اوّللرینده ب له مقالوهلری
قوزئی آذربایجواندا چوا ائتودیرمک مومکوون دئییلودی ممودووا ،2000 ،ص .)46 .ایوراندا بوم
دیپلوما کیمی چالیشان ایران اوزمانی سوویت اللکهسینده دئییوب یازابیلموهدیکلرینی فرصوتدن
استفاده ائدیب تهراندا چیخان وارلیق درگییینده درج ائتدیرهبیلمیشدی.
قید ائدک کوی-1983 ،جوو ایلوده وارلیوقیون آیریجوا بیور سایییوی شواعیرین یوبیل یینوه اصور
ائدیلمیشدی .نظامی یارادیجیلیوینین تدقیقینه اصر اولونموش او قیمتلی مقالوهلر ایچینوده غ .ح.
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بیگدلی «فردوسی «شابنامه»سی ایله نظوامی «اسوکندرنامه»سوینین ادبوی عالقوهلری ااقینودا»
بیگدلی ،1984 ،ص« ،)23-24.نظامینین «خیرو و شویرین» منظومهسوینده اسواس صوورتلرین
تحلیلووی» بیگوودلی ،1991 ،ص« ،)33-44 .نظووامیدن سووونرا «خیوورو و شوویرین» مو وعیووو»
مقالهلریندهکی اساس صورتلرین تحلیلی یازیالری بیزده آرتیق معلوم اولدوغونودان ،بوورادا اوزرینوده
دایانماغا لزوم گؤرمهدیک.
جواد بی ت گؤرکملی کالسیک نظامینین ایرثینه ،صنعتینه دلنه-دلنه مراجعت ائتمیش ،شاعیرین
یارادیجیلیوینی مختلیف بوجاقالردان ایشیقالندیرماغا چالیشمیشدیر.
جوواد بی وتین «نظوامی ااقینودا» مقالهسوی نظامیشوناسولیق پروبلملورینین تدقیقینوه اصوور
ائدیلمیشدیر .ج .بی ت نظامینین اثرلرینه فولکلورون رولونو یوکیک قیمتلندیرهرک یازیر؛ «نظوامی
الز شعرلرینده بیر چوخ تورک ایفادهلرینی اولودوغو کیموی وئورمیش ،بیور سویرا آذربایجوان آتواالر
سؤزلری و مثللرینی اییه فارس دیلینه چ ویرهرک اثرلرینه داخیل ائتمیشدیر ».بی ت ،1991 ،ص.
)45-61
جواد بی ت سعدی شیرازی ،اافظ و دیگر کالسیک فارس شاعیرلرینین «تورک» سؤزونو مختلوف
معناالردا ایشلتدیکلرینی ،نظامینین اییه اونالردان فرقلنودیگینی یوازیر« :فوارسدیللی شواعیرلرین
ب س بیری نظامی قدر «تورک» سؤزونه و «تورکلوک» آنالییشینا محبت و سیتایشوله یاناشومامیش،
تورک سؤز و مثللریندن بو درجهده اییتیفاده ائتمهمیشدیر .نظامی «تورک» سؤزونو بعضو اقیقوی
معناسیندا ایشلتیه ده ،اکثر االالردا پاک ،گؤزلُ ،علوی ،عادیل ،عالیم ،دیلبر ،جنگواور معناالرینودا
گوج و قهرمانلیق سمبولو کیمی ایشلتمیشدیر» عینی اثر ،ص)69 .
«فضولینین «لیلی و مجنون» منظومهسینه نظامی و دیگر شاعیرلرین تأثیری» آدلی یازی یوازارین
اورتا عصر شر شوعرینه ،نظوامی ،نووایی ،فضوولی کیموی کالسویکلرین یارادیجیلیوینوا ،عرو وون
شعریتینه ،قدیم شر افیانهلرینه ،شر شعرینین ژانرالرینا ،تصوّفه دریندن آشنا اولدوغونو نمایش
ائتدیرمیشدیر بی ت ،1988 ،ص.)15 .
نظامی ،نوایی ،فضولینین «لیلی و مجنون»الرینین مقاییهسی زاموانی جوواد بی وت اثرلورین بور
بیرینین ن چه بیتدن عبوار اولماسوی ،عرو وون بانیوی بحرینوده یازیلماسوی ،کیملوره اتحواف
اولونماسی ،تیپلرین اوخشار و فرقلی جهتلری ،اثرلرین بور بیورینین «زاموان و مکوان داموواالری»
داشیماسی ،تصوّف باخیشالری و س .می لهلرله یاناشی دیل فاکتورونا خصوصی دقت ی تیریر.
دوکتور جوواد بی وت نظوامی یوارادیجیلیوینین فوارس دیللوی شوعرده توتودوغو موؤقعی یوکیوک
قیمتلندیرهرک یازیر« :نظامی گنجوی ایرانین ،بلکه ده بوتوون دونیوانین ان بؤیووک شواعیرلریندن
بیریدیر .او فردوسیدن سونرا ان بؤیوک منظومه یازان شاعیردیر .آنجا اوسلوبونون رنگارنگلیگینوه
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و زنگینلیگینه گوؤره فردوسویدن ده یوکیوکده دورور .شواعیر عرفوانی رواوو رومانتیوک اوسولوبال
قاریشدیرارا  ،الز س حرلی صنعتی ایله ائله ادبی اثرلر یاراتمیشدیر کی ،تکجه فارس دیللی شواعیرلر
دئییل ،بوتون اسالم عالمی صونعتکارالری ،او جملوهدن توورک دیللوی شواعیرلر ده اونوون صونعتی
آردینجا گ تمیش ،اونا نظیرهلر و شرالر یازمیشالر .اونالرین ان بؤیوکلری چاغاتای شاعیری علیشیر
نوایی ،آذربایجان شاعیری محمد فضولی ،کیچیک آسیا شاعیرلریندن اامدی و خیالیدیر» عینوی
اثر ،ص)18 .
گؤرکملی عوالیم پروفیوور یاشوار قوارایف «نظوامی ااقینودا سوؤز» آدلوی مقالهسوینده متفکیورین
یارادیجیلیوینی یوکیک قیمتلندیریب یازیر« :بؤیوک آذربایجان شاعیری نظامی گنجوی دونیا سوؤز
صنعتی نین دابی تکلری سیراسینا داخیلدیر .ائله دابی تکلری کی ،صنعتی صابااا و ابدیّتوه آپواران
یولدا ایندی ده بیزدن سککیز عصر آرخادا یوخ ،سککیز عصور قاباقودا ،ایرهلیوده آددیمالماقودا داوام
ائدیرلر .تاریخ ،بشریت ک چمیشدن اوزاقالشدیقجا اونالر یاخینالشیرالر» قوارایف ،1990 ،ص.)45 .
نظامینین الز بومانییت ایدیاالری ایله آوروپا انتبابینی چوخ قابواقالدیوینی یوازان ی .قوارایف بوو
جیارتلی فیکیرله ده کیفایتلنمهیهرک ااقلی اوالرا یازیر« :اگر دئیک کی ،اتوی بوایرون-ون دا
وولکان پوسکورن رواوندان و نفییندن آوروپایا یاییالن لعنت و فریوادین غضوب و اود یواغمورونون
کؤرویو باشیندا انیانین و دونیانین معنوی ناقصولیگی علیهینوه فلیوفی عصویان مجنوون بوارایی و
اعترا ی دورور ،سهو ائتمهریک» عینی اثر ،ص.)48 .
نظامی ایرثینین تدقیقینه اصر اولونموش مقالهلر پروفیییوناللیوی ،قاینواقالرا درینودن بلودلیگی،
اوباکتیو یاناشما یرزی ایله س چیلیر و و نیظامیشوناسلیوا چوخ بؤیوک تحفهدیر.
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