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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 
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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. 

                                                           
1 Doçent Doctor. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Ədəbiyyat İnstitutu. E-poçta: 

mamedli_ph@yahoo.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0297-7638 



 
VARLIQ 
Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Cəmiyyət Araşdırmaları Dergisi 
Dil, Edebiyat ve Toplum Araştırmaları Dergisi 
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies 
İkinci Dönem. Sayı: 2021: 25(3), ss. 9-19 
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

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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ولیقلوو   پبیلدیگی اوچون بؤیوک  مکملر نظامی تورک، فارس و عرب دیللرینی یشاع متفکربؤیوک 
نجوا  آرلر ییه قودرکی شواعخی ایله یاخیندان تانیش ایدی. نظامیکیمی بو خالقالرین ادبّیاتی، تاری

بوو ییلیویمی  لی نظوامیگنجوهمحو   شرقدن یازمیش و اوندان کنارا چیخمامیشالر. ایلک دفعه
ربووی بووو قوودر غیووه قوودر بوو ی بیوور یووازار شوورقله چیخمیشوودیر. نظامی غربووهسوویندیرارا  

لمی اسکندردن صحبت آچمیشدیر. علی قدونیها  او، مسی اوالرمیشدیر بونون نتیجهبیلمهلشدیرهبیر
ما  دن بوو ااقودا دانیشوآراشدیرماالر اونو گؤستریر کی، کالسیک یونان فلیفه و تواریخینی بیلموه

لری، ایوران، ه، عورب اللکویوتانیرجوگدئییلدی. نظامی دئموک اوالر کوی، چوین، روسویا،  نومکوم
، بیور لری و مشووولّیتلریندن دانیشیرسواعنعنه-رین عاد لهدان بحث ائدیب بو اللکآذربایجان و روم

کوا ذ (العوادهفو اوسوتو  اوالغانو  لییتانیووپانیانین نوه قودر یوکیوک بیلیوک  متفکردابا بیز بو 
 بی اولدوغونو گؤروروک. یصاا

ی ش، بوو دابونظامی تانینمیش عالیملریمیزین یارادیجیلیویندا دایم دقت مرکزینده اولموولی گنجه
 ائدیلمیشدیر.  مراجعتزامان -زامان ایرثینهرین یعشا

نده دبّیاتی تاریخیارسولزاده آذربایجان حمد امین م قوروجوسونین آذربایجان دموکراتیک جمهوریتی
ده «هخمیو»ییب، اونوون دئمکلوه کیفایتلنموه  «ری نظوامییآذربایجان شواع»یه نظامی ایلک دفعه

بوو  یرمیشودیر.ایشلتدیگینی میثال گت دئییم و آتا سؤزلرینیایشلتدیگی تورک سؤزلری و آذربایجان 
لوی، عل رفییویمیکا بیلیمجیلرینین الز آنا دیلینه ااترامی ایله باغلیدیر. آذربایجان ادبّیوا دا نظامی

کوی،  ائتمیشلر له ثبو ای ، نوشابه آراسلی و باشقا عالیملریمیز واختییفلیعامید آراسلی، روستم  
دابوا  بونوو بیور رالّدی و توتارلی فواکتالیرسولزاده اییه ج .ا ریدیر. م.ییجان شاعنظامی مح  آذربا

 تصدیق ائتدی.

 بواغلیین نظوامی ایلوه ت وبی .و ج بیگودلیح. .غمن  ایراندا یاشایان ایکوی  سوویداش عوالیمیمیز 
دا دا اقینوا ملرعوالیاوزمانی  دا تانینمیش دیگر نظامیایرانلنجه آراشدیرماالریندان بحث آچمادان ا

 ییرم. قییاجا بیلگی وئرمک اییته

. بو دیریه چالیشمیشدن یازمیش، اونون اثرلرینی تحلیل ائتمهف نظامییدن چوخ موّل-600دا ایران»
 زنجوانی، س. کوب، ب.نیزر .عثرو ،  شهابی، م، .عنفییی،  ، س.ستگردید عالیملر ایچرییینده و.

باشوقاالرینی گؤسوترمک اوالر. گؤسوتریلن عوالیملرین  جعفرینوی و  . اامودنااد، م. امیدی، ک.
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، 2015آغامیروف،   «امک و زامتلری واردیرائشییز  تبلیویندهسی، تدقیقی و نیلمهنین الیرهنظامی
 .(29.ص

یووه نیلمهاّوللرینوودن علمووی شووکیلده الیرهوز ایلووین جووی یوو-20بیلیمینووده نظووامی ایووران ادبّیا 
لوموا  شر اولونور، اثرلوری ااقینودا معنآیری شعرلری -ن آنجا  آیریرییباشالمیشدیر. بونا قدر شاع

ده ده قوالیردی. بوو آراشودیرماالر ایچرییوینالکین اونالرین علمی ایضوااالری کؤلگوه»وئریلیردی. 
 نین بؤیوک خیدمتلری واردیور.شهابی .عن و ینییینف دستگردی، س. و. عالیملردنچکیلن  یآدالر

و فوارس  زلیوینگییلیب الرلوه نشور ائودسوینده نظوامی دفعهنتیجه شوماالریچالیائله بو عوالیملرین 
 (31 عینی اثر، ص. . «دیللرینده بوتون دونیایا یاییلمیشدیر

 ومیزلیکده اخالقدا، ت»دن اوستون ساییردی. او، یازیردی: دی شیرازیعنی سواید دستگردی نظامی
 (43نی اثر، ص. عی  «ایی یوخدور.رلری آراسیندا تینین دونیا شاعتقوادا اکیم نظامی

ری یی ااقیندا گ نیش معلوماتالر تووپالمیش و اونوال، ایاتی، منشأنمینین دلسعید نفییی نظامی
ب نین یازدیقالری دقتوی جلونفییی ده س.علمی شکیلده ایضاح ائتمیشدیر. بو باخیمدان ایلک نؤبه

تی ااقینودا قییوا معلومووا  ین ایووارینین آدی چکیلمویش، شواعائودیر. اونوا قودر آنجووا  نظوامی
نین فووداکارلیوی نفییووی یووونا سووتحی توخونولموشوودور. محوو  س.عوئووریلمیش، اثرلووری مو و

 آلمیشدیر.  وسعتسی گ نیش سی و تدقیقی سااهنیلمهنین الیرهسینده نظامی ایرثینتیجه

نن و گوجلوو هلره سوؤیکایوران ادبیواتی زنگوین عنعنوهکالسیک اوالن النملی ی ری  ندااتیدونیا ادبی
دیللی نیر. بعضو  بوو ادبیواتی فوارسرلره مالیک اولماقال یاناشی بوم ده دریون کوؤکلره سوؤیکهیشاع

ا  نظوره آلیو»یوه چالیشویرالر. یخاریلیب، فارس ادبیاتی کیمی تقدیم ائتمهچباغالمیندان ادبیاتین 
هنو  نیویمی، فضوولی کیموی نی، خاقوانی، مهیوتی، یروموی، نووا ، جامی، فارابی، ج.رودکیکی، 

الری نین رولوو دانیلموازدیر. الکوین آدصنعتکارالر فارس دیلینده یازیب یاراتمیشوالر، فوارس دیلوی
 ( 31.ص، عینی اثر . «منشألی قبول ائتمک اولماز گؤستریلن صنعتکارالرین بامیینی فارس

ازماسوی اثرلرینی فارسوجا ی نین دونیا شؤبرتی وبو باخیمدان نظامی ده استثنا دئییل. آنجا  نظامی
یشدیر. سی تامامیله یانلوئرمک دوشونجه قلمهری کیمی یایرانلیالر یرفیندن ایللرجه اونو فارس شاع

میرلر. هییوتابوو یاناشومادان، خولیوادان ال چکموک  هدبیلیمجیلری ایران عالیم و ادبّیوا چاغداش 
ور مکله بیز، بو ی جوری کیمی گؤسترمهینی فارس ادبیاتی داخیلینده وئریب، آذربایجان شاعنظامی

ایللیک یوبیل یینوه  800نین ده بیزیم ده سوچوموز آز دئییل. بیز، نظامیرا یالشابیلمریک. بو سااه
 ولوی مشوّدیواییه نظامی ایله ج بیلیمجیلریقدر اوندان چوخ آز صحبت آچمیشدیق. ایران ادبیا 

 . دونیایا یاییلماسینا سبب اولموشالردیللرینده بوتون  زانگلیاولوب اونون فارس و 

 ییق.یه گلمک اولور کی، بیز دابا چوخ چالیشمالی، بو ییلییمی سیندیرمالیایندی بو نتیجه
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روسوتم دوغو بیلیمجیلریندن ین گؤرکملی آذربایجان وزئیقجو ایلده -1983ت دلنمینده یبله سوو
ر ی علمی مارا  دوغووران بیوّدیولونموش جر اده نظامی یارادیجیلیوینا اصاللکه خارجیین فیلیع

 .(43. ص،  2000ممدووا،   سی ده درج اولونموشدورن چه مقاله

 قووزئیئودرکن اوغور و نایلّیتلرینودن بحوث انین آراشدیرماالریدونیا نظامی فیلیعروستم فیور پر
وصووی بووو باخیموودان گووؤردوکلری بؤیوووک ایشوولری خصنین آراشوودیرماجیالریآذربایجووان نظامی

 وورغوالییر. 

رین یارادیجیلیویندا تورک یده شاعی مقالهآدلی بیرینج« لیوغوز گؤزها-نظامی پوئماالریندا قیپچا »
 نین ایا  یولداشی آفا  ااقیندا گ نیش علموینظامی-پروتوتیپیکاراکترین ، بو کاراکتریلی هگؤز

م شورقینده دئموک اوالر کوی، اسوالجیارتله »یازیر:  فیلیعتحلیل اساسیندا بحث آچیلیر.  روستم 
دن ییینی نظامی کیموی درینوژلووکنین یبیعتینی، پییب ی بیر صنعتکار و متفّکیر قادین وارلیوی

سوی فیرچا لیرین اعجوازیمیشدیر. شاعبیلمهدرک و ایّس ائدیب فییونکارانه بیر یرزده تصویر ائده
تلری بشور ایوان باشوقا صووربرابری اولم -یی ایله یارانمیش لیلی، شیرین، نوشابه، فیتنه و دونیادا تا

«. نین ان اولوو مزّیتلرینوی تمثیول ائودن پوارال  اولودوزالردیرنین سماسیندا قادین یبیعتیمدنیتی
 (34 .ص، 1983،  آ( یفعلی 

دیگی دریون محبوت اونوون لی آفاقا بیلههاوغوز گؤز-نین قیپچا نظامی»نین فیکرینجه، تدقیقاتچی
ن لیلوی، ریی. شواعز و میثیلییز قادین صورتلری یاراتماسینا بؤیوک تأثیر گؤسترمیشدیرادبیاتدا اللم

 (. 34. ص، عینی اثر « دیرلریین مجیمهنوشابه کیمی قادین قهرمانالری بیر نوع آفا 

دیللوی اسوالم ادبیاتینودا دیللی و عربنین فارسسیایفاده« آیا بنزر تورک گؤزللری» فیلیعروستم 
چووخ گ نویش یاییلودیوینی و بونوون تواریخی سوببلری ده جوی یووز ایللور-10-11ن اّول دنظامی

جوی -10-11 سویدیلمهنین آغ اوزونون آیا بنزهتورک اوبرازی، تورک قیزالری»اولدوغونو قید ائدیر. 
وچوون لدیرما  الیگی آرادان قاقنیدیللی ادبیاتیندا چوخ گ نیش یاییلدیوی بو یکفارسیوز ایللرین 

نین سوینونیملرینه لری آی مجوازیاتار، بوو  تاتوار، خلوس، سوونراالر اییوه روملوو کلموه و ایفوادهت
یوه دیلمهلینه بنزههاوالن آی سونراالر الزو تورک گؤز سیاهچ وریلدی. بنزتمه اوبآنالملیالرینا(  ائش

 نوده مختلیوفاوالن بودیعی اوبورازالرین بامییوی نظوامی اثرلریایلگیلی باشالدی، تورک و آی ایله 
 دیلمیشدیر. لرله ایشلهدفعهباغالمالردا 

رین میّلوی یسوی اییوه شواعآدلوی مقاله« نین دوغموا خالقینوا محبتوینظوامی»ن یفیلیعروستم 
اریخ نین سوببلری، نظوامی یارادیجیلیوینودا توفارسجا یازماسوی ،لییوب اولدوغو نیمنیوبیتی، من

ّدی یوولرینه آیوودینلیق گتیوورن ان جنین بوودیعی توتومووو میوو لهمفهومووو و اونووون یووارادیجیلیوی
سوینده بوو مقاله فیولیع ر. یوورفو(.  پر33-36 .ص، عینی اثوربیلر  آراشدیرماالردان ایاب ائدیله
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نین نظوامیبیور باشوا لر رین امک آدامینا اوالن مناسبتینی ده آچیقالمیشدیر. بوو مقالوهیدابی شاع
نین وی فیکوریلیبواغلیکولوژییوینه ان میّلوی پییجویآذربایجان محیتینه، آذربایجان خالقینا، آذربا

  داردیر.ایله عالقه تبلیویسی و لی سورولمهایره

نین سینده نظامیآدلی مقاله« نین دلورو، شخصیتی و یارادیجیلیوینظامی» فیلیعروستم  یورپروف
ائلوه  گنجووی ن. »شدیردیگی نادیر دوباالردان اولدوغونو قید ائودیب یوازیر: بؤیوک بیر مّلتین ی تی

ونوون پیالر. ادابی شخصیتلردندیر کی، تایی تکجه بیر مّلت یوخ، بوتون بشرّیت آراسویندا چتوین توا
و  زقافقوا، یآسویانی دئییول، ایوران، اورتوا و یواخین ادبی یارادیجیلیوی تکجه آنا وینی آذربایجوان

نین نظوامی شوعری. (49 .ص، 1983یف  ب(، علی « سینه آلمیشدیر.الز تأثیری دایره ییتانیبند
نین موابیتی رثیبؤیوک صنعتکارالرین ای»یاشارلیوی ااقیندا عالیمین فیکیرلری ده مارا  دوغورور: 

یون اونالر اپیر کی،و ابمیتی زامان ک چدیکجه دابا دریندن آچیلیر. بر بیر نییل اوندا ی نی الیالر ت
 ،عینوی اثور  «دیر. نظوامی شوعری ده بوو جووردور.غلینین اللمزلیگی و یراوتی بو سببه بواصنعتی

 ( 51.ص

لره گنین آتاسی آتابنظامی»رین الز اثرلرینه اساسالنارا  یازیر: یتاریخی فاکتالرا، شاع فیلیعروستم 
لریندن ایودی. ابزادهدی. آناسوی اییوه تورکلشومیش کوورد شوایوعیانالریندان ایاخین اوالن اوغوز 
 (.54 .ص، ی اثرعین « نین ساراییندا وزیر ایدیلریگدایییی گنجه آتاب

نظامی دلورونوده »سی ایاب ائدن عالیم گؤستریر کی، نین قدرتلی نمایندهری تورک مدنیتییشاع
. لهجوه و س ،دن مدنی، اقتصادی، دینویخصوصیتلرین او جمله الزل( سپ ییفیک ابیر سیرا فرقلی 

ن ادیایرینوه، سویبدن توتموش آرالیق دنیزآیریلیقالر اولماسینا باخمایارا  بؤیوک بیر ارا یده  چین
آدالنیوردی. او « توورک»دیللی خوالقالرین بامییوی ان مختلیوف توورکایتوتموش یمنه قودر یاشو

 (. 55 .ص، عینی اثرئییلیردی  دن، آذربایجانلیالرا دا تورک دجمله

سوینی دابوا گ نویش و کوونکر  نین توأثیر دایرهعالیملرینه نییوبت  نظوامی یگون  فیلیعروستم 
آذربایجووان  قوووزئیو دا عمومیلیکووده یووه چالیشوویر کووی، بووغرافی مکانوودا تقوودیم ائتمهوجوو

 اصدیر. سلوبونا خوو تدقیقا  اژییینه نین علمی متودولوشناسلیویادبّیا 

باغالمینودا اتی بیوتوورک ادجوان ادّبواتینی عمومین آذربایفیولیعروسوتم  یووربر اوچ یازیودا پروف
لری ّوللرینده ب له مقالوهجی ایللرین ا-80ر. آشکار دویولو-آراشدیرما ، تقدیم ائتمک م یللری آچیق

دا بوم ایوران .(46 .ص، 2000ممودووا،   دا چوا  ائتودیرمک مومکوون دئییلودیآذربایجوان قوزئی
دیکلرینی فرصوتدن سینده دئییوب یازابیلموهت  اللکهیوسواوزمانی  دیپلوما  کیمی چالیشان ایران

 بیلمیشدی. درگییینده درج ائتدیره وارلیقدا چیخان استفاده ائدیب تهران

رین یوبیل یینوه اصور یشواع یوییون آیریجوا بیور ساییقوارلیوجوو  ایلوده -1983قید ائدک کوی، 
ح.  .غلر  ایچینوده قیمتلی مقالوهنین تدقیقینه اصر اولونموش او ائدیلمیشدی. نظامی یارادیجیلیوی
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« لری ااقینودانین ادبوی عالقوهیسو«ندرنامهکاسو»سی ایله نظوامی «شابنامه» فردوسی» بیگدلی
سوینده اسواس صوورتلرین منظومه «و شویرین خیرو»نین نظامی»(، 23-24.ص، 1984بیگدلی،  

« یوووعمو و« و شوویرین خیوورو»دن سووونرا نظووامی»(، 33-44  .ص، 1991بیگوودلی،   «تحلیلووی
کی اساس صورتلرین تحلیلی یازیالری بیزده آرتیق معلوم اولدوغونودان، بوورادا اوزرینوده لریندهمقاله

 دیک. گؤرمه لزومدایانماغا 

رین یلنه مراجعت ائتمیش، شاعد-نین ایرثینه، صنعتینه دلنهت گؤرکملی کالسیک نظامی بی جواد
 ندیرماغا چالیشمیشدیر.  یارادیجیلیوینی مختلیف بوجاقالردان ایشیقال

نین تدقیقینوه اصوور شوناسولیق پروبلملوریسوی نظامیمقاله« نظوامی ااقینودا»ین ت وجوواد  بی
نظوامی »رک یازیر؛ نین اثرلرینه فولکلورون رولونو یوکیک قیمتلندیرهت نظامی بی ج. ائدیلمیشدیر.
الر ، بیور سویرا آذربایجوان آتواموی وئورمیشلرینی اولودوغو کیبیر چوخ تورک ایفاده هالز شعرلریند

 .ص ،1991بی ت،   «.دیرشرک اثرلرینه داخیل ائتمیسؤزلری و مثللرینی اییه فارس دیلینه چ ویره
61-45 ) 

 مختلوفسؤزونو « تورک»نین رلرییو دیگر کالسیک فارس شاع اافظدی شیرازی، عت س جواد بی
رلرین یی شواعلدیلفوارس»دیگینی یوازیر: قلنونین اییه اونالردان فرنظامی ناالردا ایشلتدیکلرینی،عم

ش، یاشومامآنالییشینا محبت و سیتایشوله یان« تورکلوک»سؤزونه و « تورک»ب س بیری نظامی قدر 
 اقیقویبعضو  سؤزونو « تورک»میشدیر. نظامی ده اییتیفاده ائتمهتورک سؤز و مثللریندن بو درجه

رینودا ناالعجنگواور م ل، عالیم، دیلبر،یعاد لوی،ُع ،ؤزلگده، اکثر االالردا پاک،  ایشلتیه معناسیندا
 ( 69. ص عینی اثر، « ولو کیمی ایشلتمیشدیربگوج و قهرمانلیق سم

یوازارین آدلی یازی  «ریرلرین تأثییسینه نظامی و دیگر شاعظومهمن« لیلی و مجنون»نین فضولی»
رو وون یارادیجیلیوینوا، ع ی، فضوولی کیموی کالسویکلرینیاورتا عصر شر  شوعرینه، نظوامی، نووا

نین ژانرالرینا، تصّوفه دریندن آشنا اولدوغونو نمایش لرینه، شر  شعری، قدیم شر  افیانهشعریتینه
 (. 15 .ص، 1988بی ت، ائتدیرمیشدیر  

ر ت اثرلورین بو وسی زاموانی جوواد بینین مقاییهالری«لیلی و مجنون»نین ی، فضولیینظامی، نوا
اسوی، کیملوره اتحواف رینوده یازیلمحن عبوار  اولماسوی، عرو وون بانیوی بنین ن چه بیتدبیری

« ریزاموان و مکوان داموواال»نین اولونماسی، تیپلرین اوخشار و فرقلی جهتلری، اثرلرین بور بیوری
 لرله یاناشی دیل فاکتورونا خصوصی دقت ی تیریر. داشیماسی، تصّوف باخیشالری و س. می له

ک یوی یوکعتوتودوغو موؤقشوعرده نین فوارس دیللوی یوارادیجیلیویت نظوامی  ودوکتور جوواد بی
رلریندن یان بؤیووک شواع ینین، بلکه ده بوتوون دونیواننظامی گنجوی ایران»رک یازیر: قیمتلندیره

ردیر. آنجا  اوسلوبونون رنگارنگلیگینوه ییازان شاعمنظومه سونرا ان بؤیوک  دنفردوسیاو  .دیربیری
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ر عرفوانی رواوو رومانتیوک اوسولوبال یده یوکیوکده دورور. شواع دنوسویفردو زنگینلیگینه گوؤره 
رلر یشواع لیرلی صنعتی ایله ائله ادبی اثرلر یاراتمیشدیر کی، تکجه فارس دیلحقاریشدیرارا ، الز س 

رلر ده اونوون صونعتی یدن توورک دیللوی شواعدئییل، بوتون اسالم عالمی صونعتکارالری، او جملوه
 علیشیرری یشاعچاغاتای ان بؤیوکلری  ینلر و شرالر یازمیشالر. اونالرنا نظیرهآردینجا گ تمیش، او

عینوی  « دیررلریندن اامدی و خیالییشاع آسیاری محمد فضولی، کیچیک یشاع بایجانی، آذرینوا
 ( 18 .ص، اثر

سوینده متفکیورین آدلوی مقاله« نظوامی ااقینودا سوؤز» فیاشوار قوارای یوورگؤرکملی عوالیم پروف
ز دونیا سوؤ ری نظامی گنجوییبؤیوک آذربایجان شاع»دیجیلیوینی یوکیک قیمتلندیریب یازیر: یارا

پواران آنین دابی تکلری سیراسینا داخیلدیر. ائله دابی تکلری کی، صنعتی صابااا و ابدّیتوه صنعتی
ا داوام لیوده آددیمالماقودهیولدا ایندی ده بیزدن سککیز عصر آرخادا یوخ، سککیز عصور قاباقودا، ایر
. (45 .ص، 1990قوارایف،  « ائدیرلر. تاریخ، بشریت ک چمیشدن اوزاقالشدیقجا اونالر یاخینالشیرالر

بوو  فرایقوا قابواقالدیوینی یوازان ی.ینی چوخ ری ایله آوروپا انتبابنین الز بومانییت ایدیاالنظامی
ا دون -ک کی، اتوی بوایروناگر دئی»یازیر:  را رک ااقلی اوالیهلنمهجیارتلی فیکیرله ده کیفایت

نون یواغمورو وولکان پوسکورن رواوندان و نفییندن آوروپایا یاییالن لعنت و فریوادین غضوب و اود
ارایی و بومعنوی ناقصولیگی علیهینوه فلیوفی عصویان مجنوون  ینکؤرویو باشیندا انیانین و دونیان

 .(48 .صعینی اثر،  « ریکو ائتمهسهاعترا ی دورور، 

لیگی، درینودن بلودقاینواقالرا لر پروفیییوناللیوی، ین تدقیقینه اصر اولونموش مقالهننظامی ایرثی
 دیر.شوناسلیوا چوخ  بؤیوک تحفهکتیو یاناشما یرزی ایله س چیلیر و  و نیظامیااوب
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