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   افايئوصطموى ويداد

  

  جي ايللرده ايران علمي فيکيرينده -1978 -1958

  سى آذربايجان ديلي مساله

  

  ) سينين ژورنالي اساسيندا تبريز اونيوئرسيتئتي ادبيات فاکولته(

 وگين مدنيت ساحه سينده گؤردوحؤکومت ميلى يميشلائديده گونئي آذربايجاندا تشکيل -12 نين آيىجي ايل دئکابر -1945

ھمين موناسيبتله قبول . سي اولموشدور هالن ائتمعان موھوم ايشلردن بيري آذربايجان ديليني رسمي دؤولت ديلي ا

اعتيبارن .) م.و - 6.1.1946(بو گوندن «: ندا دئييليردي»قراري نين حؤکومتى ميلىديل حاقيندا آذربايجان «ائديلميش 

سي بير  قراردا مکتبلرين آذربايجان ديلينه کئچمه 1.»ب اولونورآذربايجاندا آذربايجان ديلي رسمي دؤولت ديلي حسا

  . يا قويولوردو اوالراق قارشي وظيفه

نين تشکيل  ي تبريزده آذربايجان دؤولت اونيوئرسيتئتيحؤکومت ميلىدا آذربايجان -6 نين آيىجي ايل يانوار -1946

دن -12 نين آيىي رسمي صورتده ھمين ايلين اييون اولونماسي حاقيندا قرار چيخاردي آذربايجان دؤولت اونيوئرسيتئت

لريندن عيبارت اولسا دا، يالنيز  و حوقوق فاکولته طيبادبيات، : دن تبريز اونيوئرسيتئتي اوچ فاکولته. فعاليته باشالدي

ي، چونکي ه ايمکان تاپمادگم اونيوئرسيتئت اؤز ايشيني تنظيمله. ه باشالديگلري فعاليت گؤسترم فاکولته طيبادبيات و 

ي تبريز حؤکومتبونونال بئله ايران . فعاليتينه سون قويدو نين حؤکومتى ميلىآرتيق ايلين سونوندا ايران دؤولتي آذربايجان 

  . دي ليک باغالماغا دا جورأت ائتمه اونيوئرسيتئتيني ھميشه

جي ايلده ايران شاھي -1947وچون ه باغليليغيني يادداشالردان سيلمک احؤکومت ميلىجه اوالراق، اونيوئرسيتئتين  هساد

نين برپا و داوام  نين فعاليتي بو فرمان تبريز اونيوئرسيتئتي. فرمان وئردي حاقداسي  سيس ائديلمهاتبريزده اونيوئرسيتئت ت

  . سينه قانوني اساس ياراديردي ائتديريلمه

سونراالر . لريندن عيبارت ايدي هفاکولت طيبادبيات و  - دن  جي ايلده تبريز اونيوئرسيتئتي ايکي فاکولته-1947

جي ايلده -1950لرينين سايي آرتدي  لرين و اونون نزدينده فعاليت گؤسترن عالي تحصيل موسيسه اونيوئرسيتئتده فاکولته

جي -1948. سيس ائديلديالري ت جي ايلده تئخنولوگييا فاکولته - 1958جي ايلده کند تصروفاتي، -1955. فارماکولوگييا
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- 1960تئخنيکومو،  طيبجي ايلده -1958جي ايلده پئداقوژي اينستيتوت، -1950ي يارديم مکتبي، طيبليق و ايلده ماماچي

   2.سيس ائديلدياجي ايلده پئداقوژي اينستيتوتون علمي شؤعبه لري ت

، طيب: جي تدريس ايلينده اونيوئرسيتئتين آشاغيداکي ايختيصاصالر اوزره کادر حاضيرالديغي قئيد ائديلير- 1960-1961

، کند هديلي، تاريخ و جوغرافييا، فلسف يليسگاينفارماکولوگييا، فلدشئرليک، فارس ديلي و ادبياتي، فرانسيز ديلي، 

سي و ايکي عالي  اونيوئرسيتئتين دؤرد فاکولته) 1960- 1959(اولکي تدريس ايلينده  - تصروفاتي، پسيخولوگييا

  . اوغالن بيتيرميشدي 236قيز و  63 سيني هموسيس

 - 1کند تصروفاتي،  - 3ادبيات،  -2. طيب -  1(خاريجي پروفئسور  7جي تدريس ايلينده اونيوئرسيتئتده -  1960-1961

ادبيات،  - 7، طيب - 17(دوسئنت  29، )تئخنولوگييا - 1. ادبيات - 4، طيب - 25(يئرلي پروفئسسور  30، )تئخنولوگييا

 -  697(طلبه  2150جي ايللرده اونيوئريستئتده جمعي -1961- 1960تدريسله مشغول اولموشالر  3) کند تصروفاتي - 5

  . تحصيل آليردي.) ماماچيليق و س -  489، طيب -  489ادبيات، 

 30) وستادا(پروفئسور  30تبريز اونيوئرسيتئتينده : ان دئميشديگبازر دوکتورجي ايلده اونيوئرسيتئتين رئکتورو -1962

 سى مسالهيير، بونونال دا اونيوئرسيتئتين کادر  ايشله) دبير(و کاتيب ) دستيار(موعليم، کؤمکچي  50، )دانشيار(دوسئنت 

سي ايله اونيوئرسيتئتين آخشام شؤعبه سي  يه چاتيشمازليغي بھانهجي ايلده مال- 1962 4.ئديلميشديرل احدئمک اوالر کي، 

شاھين خانيمينا، . يلديکدن سونرا آتيلميشدينفر قبول ائد 300بو آدديم بيرينجي کورسا . ايلليک فعاليتدن سونرا باغالندي 4

   5.يل اولماميشديصاح، بير نتيجه هد ائتسه دعجگيني و يره موراجيعت ائديلميش، سونونجو کؤمک گؤسترهظباش نا

سيس ائديلميش اسي ايدي بو فاکولته يئنيدن ت سي اوالن فاکولته ادبيات فاکولته و کيمي، ان چوخ طلبهگگؤروندو

ني مؤحکملنديرمگين اساس ي آذربايجاندا فارس ديلينين مؤوقعيگونئ -ارشيسيندا دوران اساس ميسييانين اونيوئرسيتئت ق

  . ايجراچيسي ايدي

يئرليک  160آيدا  2جي ايلده تبريز اونيوئرسيتئتي تدريس کورپوسالرينين تيکينتيسي داوام ائتديريلميش، ياخين -1965

سينه مخصوص کورپوسون تيکينتيسي باشا چاتديقدان سونرا  تئخنولوگييا فاکولته 6جگي، يه وئريله ياتاقخانانين ايستيفاده

   7.نفرين تحصيل آالجاغي قئيد اولونموشدور 600بورادا 

جو ايلدؤنومو - 19سينين  ائديلمه تاسيسنين  ده تبريز اونيوئرسيتئتي-17.20ده ساعات -17 نين آيىجي ايل نويابر -1965

سينين آکت زاليندا شرقي آذربايجان  فاکولته طيب -تيله اونيوئرسيتئتين يئني بيناسيندا موناسيب) هشاھين حسابي ايل(

دئپوتاتالريندان بير قروپون، اوردو  کي شورا مجليسينده ميلىگونئي آذربايجانين  ،نين ياريس) واليسي(اوستانداري 

يله طنطنه لي بايرام مراسيمي نين، ايداره ريسلرينين، شھرين حؤرمتلي شخصلرينين ايشتيراکي ا کومانداني

نين پروفئسورو موھنديس رياضي،  نين صدري، تئھران اونيوئرسيتئتي مجليسده ھمچنين ايران پارالمئنتي. کئچيريلميشدير
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مراسيمده  8.يري ھدايتي و تئھران اونيوئرسيتئتي پروفئسورالريندان بير نئچه نفر ايشتيراک ائتميشديرظتحصيل نا

تبريز اونيوئرسيتئتي آذربايجاندا فارس ديلي و ادبياتيني قوروماق «ربايجان اوستانداري دئميشدي چيخيش ائدن شرقي آذ

 ميلىرک،  يه هبول تعريفل- اوستاندار اؤز چيخيشيندا آذربايجاني گئن 9.»يئرينه يئتيرير وظيفهساس حباخيميندان چوخ 

  . ي گؤسترميشديعه سگم لرله پيسله دؤورونو بوتون واسيطه حؤکومت

دن -8500) هشھري(غو ائديلميشدير تحصيل حاقي شتلر لذگو کي مک ساحه سينده هجي ايلده تحصيل حاقي اؤد-1965

يول (فيلولوگييا، کند تصروفاتي تئخنولوگييا . و فارماکولوگييا طيببو زامان اونيوئرسيتئتده  10.ال قدر ايدياري 10500

الن اولونموشدو کي، بوندان سونرا عھمين ايل ا.  11ستريردي لري فعاليت گؤ لملري فاکولتهعطبيعت ). و تيکينتي

جکدير، چونکي بو مکتبلرده  يه هآذربايجان موعليملرينين عئيني زاماندا اونيوئرسيتئتده تحصيل آلماالرينا ايجازه وئريلم

   12.تدريسين نورمال آپاريلماسينا مانع اولور

لرينه مخصوص  نين موختليف فاکولته ن تبريز اونيوئرسيتئتيجي ايلده ماليه چاتيشمازليغي اوزوند-1966آرتيق 

   13.کورپوسالرين تيکينتيسي دايانديريلميشدي

تبريز  14يله قئيد ائديلدي ا ايلليگي طنطنه 20دا اونيوئرسيتئتين -6 نين آيىجي ايلين دئکابر -1966بونونال بئله 

سينين فارماکولوگييادان  فاکولته طيبجي ايلده -1965. ا ايديديلن ايختيصاصالرين سايي آرتماقد اونيوئرسيتئتينده اؤيره

قاييرما ايختيصاصي آچيلميش،  سينده ماشين جي ايلده تئخنولوگييا فاکولته-1967 15آيريلماسي حاقيندا قرار قبول ائديلميش،

   16آچيلماسي حاقيندا قرار قبول ائديلميشدي  سينين فاکولته ستوماتولوگييااي

والراق ا لري ايلک دفعه لرينين طلبه د معلوماتالردا قئيد ائديلير کي، فيلولوگييا و فارماکولوگييا فاکولتهجي ايله عاي-1965

 18ھمين ايل دوکتور مونتظري اونيوئرسيتئته رئکتور تعيين ائديلميش، 17.خاريجه علمي ائکسکورسييايا چيخاجاقالر

اتيو وضعيتي آرادان قالديرماق اوچون رئکتورون گرانميش نوالراق ياا اؤلکه اونيوئرسيتئتلري تاريخينده ايلک دفعه

باس عير ظھمين ايلين آوقوستوندا باش نا 19. يشديريلميشديگبوتون موعاوينلري، دئکانالر و اونالرين موعاوينلري د

اولکي گليشي  ايل 2او، . لر قارشيسيندا چيخيش ائتميشدير تبريز اونيوئرسيتئتينه باش چکميش و طلبه يدا ايکينجي دفعهھو

کافي اولماديغيني، بو ايل داھا  نين يىالرين س ديگيني، طلبه زاماني تيکينتي حاقيندا قبول ائديلميش پالنين يئرينه يئتيريلمه

 - ھمين ايل اونيوئرسيتئتده اوچ يئني اينستيتوت  20.چوخ يئرلي گنجلرين قبول اولونماسينين ضروريليگيني قئيد ائتميشدير

طلبه قبول ائتمک  25يه  ائديلدي بيرينجي تاسيسسي اينستيتوتالري  هحافيظي رئسورسالرين موطيب، ، بوتانيکاصحيه

   21.ميشدي ليک قرار قبول ائديلمه نظرده توتولوردو، الکين ديگرلري حاقيندا ھله

د ائديلديگي کيمي، قئي. نين اينکيشافي اوچون موعين آدديمالر آتيردي چتينليکله ده اولسا، دؤولت تبريز اونيوئرسيتئتي

لريندن بيري  اونيوئرسيتئت گونئي آذربايجانين ايرانا اينتئقراسييا اولونماسينين، فارس ديلينين ياييلماسينين موھوم واسيطه
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سي اونيوئرسيتئت رھبرليگينين دايم ديقت مرکزينده  نين مؤحکملنديريلمه عيگونئي آذربايجاندا مؤوق فارس ديلينين. ايدي

 22جي تدريس ايلينده اونيوئرسيتئتين نزدينده ديل اؤيرنمه مرکزي ياراديلدي - 1972-1971مين مقصدله ھ. اولموشدور

 تاسيسلريندن دوغان پروبلئملري آرادان قالديرماق اوچون  مه هلرين فارس ديليني موکمل بيلم فارس طلبه-مرکز غئيري

علمي ژورناليني  -فاکولته اؤز علمي اثرلريني . اويناييرديسي  مرکزين فعاليتينده اساس رولو ادبيات فاکولته. ائديلميشدي

  . باشالميشدي ائتمگهجي ايلدن نشر -1948آرتيق 

سينين علمي اثرلري اونيوئرسيتئتين علمي، ايجتيماعي، تحصيل حياتي،  نين فيلولوگييا فاکولته تبريز اونيوئرسيتئتي

سي و س حاقيندا اطرافلي  هالري، سوييضوعتدقيقاتالرين مؤو. نين ايستيقامتي و خاراکتئري نين علمي فعاليتي فاکولته

  . معلومات وئرن ايلکين منبع تيپلي موھوم سندلردير

لوک اورقاني اؤز صحيفه لرينده  عسينين روب سوسيولوگييا فاکولته- نين فيلولوگييا و سونرا فيلولوگييا تبريز اونيوئرسيتئتي

  ندن يازيردي؟ 

. ائديلميشدير حصرالرا ضوعيازي عومومي مؤو 135 - دن بؤيوک اکثريتي  مقاله 220 بيزيم نظردن کئچيرديگيميز

اي آذربايجانا -55يازيالردان . پسيخولوگييا، حتّي گئولوگييايا داير يازيالر يئر آلميشدير. بورادا مدنيت، سوسيولگييا

  سو ايله باغليدير ضوعکورد مؤو او- 10، هسي فارس ديلي و ادبياتي ايل- 20نظردن کئچيريلن يازيالرين . دديرعاي

سي گونئي آذربايجاندا  يوخاريدا قئيد ائديلديگي کيمي، بوتؤولوکده تبريز اونيوئرسيتئتي و خوصوصن فيلولوگييا فاکولته

بونا ھر شئيدن اول . لي ايدي فارسالشديرما سياستيني نظري، علمي، عملي جھتدن اساسالنديرمالي و مؤحکملنديرمه

اونيوئرسيتئت تبريزين و بوتؤولوکده گونئي . لم ديلينين فارس ديلي اولماسي خيدمت ائديرديعتحصيل و  اونيوئرسيتئتده

ليگيني، ھم ده  آذربايجانين ضيالي، معنوي موحيطينه گوجلو تاثير گؤستريردي و فارس ديليني بيلمگين ھم حياتي واجيب

تي گونئي آذربايجاندا فارس ديلينين ستاتوسونون قورونوب تبريز اونيوئرسيتئ. ليگيني نوماييش ائتديريردي ئديجيا جلب

  . سينين فورماالشماسينا خيدمت ائديردي ساخالنماسيندا معنوي و ماددي ماراغي اوالن آذربايجانلي ضيالي طبقه

رينجي جي ايللرين بي-20کسروينين .ا.سينين علمي آراشديرماالرينين اساس ايستيقامتلريندن بيري س فيلولوگييا فاکولته

سيني داھا گئنيش شکيلده اساسالنديرماقدان، گونئي آذربايجاندا فارس  هنظري» آذري ديلي«و گلي سوردو ياريسيندا ايره

فلي عکس ائتديرمکدن، بونونال دا طريني، اونون آذربايجاندا يارانان ادبياتين اساس ديلي اولدوغونو ھرعديلينين مؤوق

 ائتمگهنين معناسيزليغيني ثوبوت  ه ائنديرمکدن و تورک ديلي اوغروندا موباريزهتورک ديلينين رولونو ھئچ-آذربايجان 

  . چاليشماقدان عيبارت ايدي

منوچھر  -بونالردان ايکيسي . بو يؤنده گئنيش فعاليت گؤسترن دؤرد مؤليفين رولونو آيريجا قئيد ائتمک الزيمدير

سيني گئنيش شکيلده اساسالنديرماقال،  نظريه ديليآذري «ي ادي آذربايجانلي ايدي و بيرينجيسآب وي و عزيز دؤولترتضم
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ھر ايکيسي اؤز . ايله مشغول ايدي سى مسالهاو بيريسي آذربايجاندا ادبياتين فارس ديلينده ياراديلديغيني ثوبوت ائتمک 

ي عينده داھا چوخ ساؤز ايش 23.بير يئره توپالياراق ايري حجملي کيتابالر نشر ائتديرديلر نييآراشديرماالريلليک ا چوخ

-لي، دريدن دئمه. سينه ده يوکسله بيلدي وظيفهنين رئکتورو  وي حتّي تبريز اونيوئرسيتئتيرتضم.و جيديت گؤسترن م

يه  وظيفهيالنيز فارس شووينيزمينه يوکسک خيدمت و صداقتي ثوبوت ائتديکدن سونرا موعين . رميشگقابيقدان چيخماغا د

ھم ده عزيز . در گئتديھدي و زحمتي  صاحيبي اوال بيلمه وظيفهسن، ائله بير  سي، دئيهايکينجي. اوميد ائتمک اوالردي

 24ت تربي.ع.م(ائتنوس - او، ميلت. بادي اؤز يازيالريني کيتاب حاليندا نشر ائدرکن خوصوصي قئيد ائتميشدير کيآ ولتد

. واحيدي پرينسيپيندن چيخيش ائدير يضپرينسيپيندن يوخ، صيرف آذربايجان اينضيباطي ارا) کيمي 25دي و مھدي مجتھ

تورکجه شعر يازانالرين بير چوخونون آديني قئيد ائتميشدير، آنجاق اونالر حاقيندا بير سطير  باديآ ولتد عدوغرودور، 

و اولماميشدير ثايدي و مؤليفين ھئچ بير تشبو ىآسيلاينانماق اولمور کي، بو آنجاق سئنزورادان . ميشدير ده معلومات وئرمه

بونونال بئله اونالرين فعاليتي  ىبنوااديب توسي و ماھيار  - ايله ايکي فارس دا مشغول اولموشدور  »سى مسالهآذري «

 ولتدو وي رتضمم . گؤره آذربايجانليالرين فعاليتي ايله ھئچ جور موقاييسه اولونا بيلمز ليگينهيجيدميقياسي، درينليگي و 

م رول اويناديغي، ھرشئيين شراييطين طلبيندن آسيلي اولماديغي اوندان ون موھوثونين مؤوقعينده شخصي تشببادي آ

ؤرتولو شکيلده ا آشکار و بعضاً ده اوستو-کندلينين ايري حجملي يازيالريندا آچيق.قدلي و يگب.ح.گؤرونور کي، ق

ينده عووينيزمي مؤوقنين، ياخود رئداکتورون ھميشه فارس ش تياني رئداکسييا ھئيعتورکلوک ايدئياسي تبليغ ائديليردي ي

  دايانديغيني و ژورنالين چوخ گوجلو سئنزورايا معروض قالديغيني ايديعا ائتمک اولماز 

اي -25ده آذربايجانال باغليدير بونالردان  يازي بو و يا ديگر درجه 55بوتؤولوکد، قئيد ائديلديگي کيمي، ژورنالدا گئتميش 

قاالنالري تاريخ، . سونداضوعمؤواو ديل -4، )9 -افار کندلي ، ق6 - بادي آ زيز دؤولتع(سوندا ضوعادبيات مؤو

ياراتميش -لر اساسن فارس ديلينده يازيب ادبيات ساحه سينه عايد مقاله. الرداديرضوعمؤوسوسيولوگييا، گئولوگييا و س 

ضولي ين ف ىليگب. وفميثال اوچون، پر. الکين بورادا ايستيثناالر دا اولوردو. شاعيرلرين ياراديجيليغي ايله باغلي ايدي

  . ي حاقيندا يازيالريني گؤسترمک اوالر»فرھاد و شيرين«نين  ىنواي.عنين  يگديلىب. ح. حاقيندا، ق

ھر شئيي اوبيئکتيو عاميللرله باغالماق دوغرو اولمازدي، چونکي ھميشه مؤوجود رئالليق داخيلينده موعين سئچيم 

. دف اوالندا اوبيئکتيوليک يارانيرھلم واسيطه اوالندا کونيونکتورا، ع. آزادليغي و موستقيلليک ايمکاني اولور

چاليشديقالريندان، شراييطين  ائتمگهدود ايمکانالردان اؤز مقصدلري اوچون ايستيفاده حآذربايجانليالرين بير قيسمي م

ليک و اوبيئکتيوليکدن او  ي، علمهلر د ئتسها ييقي حيسضطلبلريني آرتيقالماسي ايله يئرينه يئتيرميش، ديگرلري ايسه ت

. سيدير لهقام» زردوشتون دؤورو«نين  هيزادقت.ح.بونا ان ياخشي نومونه س. ه چاليشميشالرگم قدر ده اوزاق دوشمه

نين  سىوردطبيعي تاريخي سببلريني آچاراق، فسينين  ده عرب سؤزلريندن آز ايستيفاده ائديلمه»هشاھنام«ده  مؤليف مقاله

، همنيم مقصديم، البت«يزاده يازير قت.ح.س. سي فيکريني رد ائدير يندن گؤرمهعوبکئشليک مؤوقعصت ميلىبو ايشي گويا 

ولو ايله صلري اولماديغيني گؤسترمک دئييل، الکين موعاصير دؤورون اويران شاعيرلرينين وطنپرورليک حيسا
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يولوندان اوزاق دوشمک ) حقيقتپرستليک (لرين تاثيري آلتيندا اوبيئکتيوليک يه يول وئرمک ده ياراماز و حيس هموباليغ

   26،»اولماز

سيني چاپ ائتديرمکله آذربايجان مفھومو حاقيندا  نين ترجومه تيحنين آذربايجانا و تبريزه سيا ا چلبييواني اؤوليجخن نحسي

يستلر ايديعا معلوم اولدوغو کيمي، او واخت دا، ايندي ده شووين. داھا اوبيئکتيو تصوورون يارانماسينا کؤمک ائديردي

بو «: سينده دئييلير نين ترجومه اؤولييا چلبي. آذربايجان آدي گويا آنجاق گونئي آذربايجانا عايد اولموشدور. ائديرلر کي

   27.»لريندن بيريدير آذربايجان اؤلکه.) م.و- قاراباغ (اؤلکه 

بورادا . نين يازيسيندا وئريلميشدير ىايبطباط .ح دوکتورفارس شووينيزمين تورکلره حقارتله باخماسينا ان ياخشي جاواب 

يبري، عرب و تورک ععصرين اوللرينده شرقشوناسليق  ينجىعصرده و اون سککيز نجىگؤستريلير کي، اون يئددي

بيزيم نظردن کئچيرديگيميز ماتئريالالر آراسيندا  28.ايراني ايسه ھله تانييان يوخ ايدي. ديللريني بيلمکدن عيبارت ايدي

رولو ژورنالدا جمعي بير مقاله ايله چيخيش  کي سينده نين حياتا کئيريلمه سينين حاکيم ميلتچيليک سيياستي فاکولتهفيلولوگييا 

آذربايجانين قديم «: مؤليف يازير. سينده آيدين شکيلده گؤستريلميشدير يانين يازيسينين موقديمهيقه قنادائتميش خانيم رف

لرين  بيرينجي، قديم آذري ديليندن قالميش آبيده. نشري اوچ ايستيقامتده آپاريليرلرين برپاسي و  ديلينه عايد سند و آبيده

ايکينجيسي، اينديکي آذربايجان ديلينده اوالن آذري و ايران عونصور و ماتئريالالرينين . توپالنماسي و نشري

لري حاقيندا  هالن ايران لھجحاضيردا مؤوجود او- اوچونجوسو، آذربايجاندا حال. سي توپالنماسي، آشکار و نشر ائديلمه

   29».ودود و کئيفيتيني اؤيرنمکحلرين آذربايجانين قديم ديلي ايله عالقه لرينين  هتدقيقات آپارماق و بو لھج

 ائتمگه، مؤوجود اولمايان ديلين وارليغيني ثوبوت هيلر آذربايجان ديليني اؤيرنمک عوضينع، اساس سهباشقا سؤزل

يازي ماھيار . يلينين زورال قبول ائتديريلميش ديل اولدوغونو ايثبات ائتمک اوچون الزيمديرتورک د. بو. يؤنلديلميشدير

مؤليف قئيد ائدير کي، بو . ائديليب حصرنين تشويقي ايله يازيليب و يوخاريدا قئيد ائديلن ايستيقامتلردن ايکينجيسينه  ابيون

 يسيزيانين  چيخاريشدا گؤستريلير کي، اريسنگي. ي يازيبآدلي بيريس )ارژنگى؟( ريسنگيا سينده ايلک دفعه له بارهامس

ده آيريجا ) 1958( 1337سينده چاپ اولونموش و  جي نؤمره-1جي ايل -1337جي، -2و  1جي ايل -1336ژورنالين 

ن آنجاق و آنجاق فارس ديليند. لرين و س لرين، عيبارهثلمال قناديان موشترک ضرب.ر. کيتابچا حاليندا نشر ائديلميشدير

، ثلمال ضرب، آذربايجان ديليندن فارس ديلينه ھئچ بير هاونون فيکرينج. چاليشير ائتمگهگؤتورولمه اولدوغونو ثوبوت 

  . موشترکليک اصلينده فارس ديلينين تاثيري کيمي باشا دوشولور. قطعين کئچه بيلمزدي. آتاالر سؤزو و س

او زامان آتاالر . ياھيسيني وئريرالتين قرافيکاسي ايله س سؤزونون آذربايجان آتاالر 800مؤليف يازيسينين سونوندا 

، )لي ايدي رب اليفباسي ايله وئريلمهع(اھيسيني وئرمک بو ديلين نه جنوبي آذربايجان زلرينين التين قرافيکاسي ايله سيسؤ

ني نئجه دئيرلر، عاسيني، ييه داھا ياخين اولم يهعالقه سي اولماديغيني، تورک) اسيکيريل اليفب(نه ده شيمالي آذربايجانال 

ديگر طرفدن، اگر مؤليف ھمين سؤزلري عرب اليفباسي ايله . ييردي اولدوغونو قئيد ائتمک مقصدي داشي» اورا مالي«



[Skriv text]  www.achiq.info   [Skriv text] 

7 

لرينين ساييني آرتيرميش اوالردي و ژورنالي اوخويانالر  مز آذربايجان ديلينده يازي نومونه ايسته-يدي، اوندا ايستر هوئرس

، حتّي ماتئريالين وئريلمه فورماسي دا آذربايجان هبير سؤزل. ر سؤزلريني اوخوماق ايمکاني الده ائدرديلرآذربايجان آتاال

» !آفرين«گؤره » هاوزاقگؤرنليگين«آما بو گونون پريزماسيندان باخساق، مؤليفه . ديلينين علئيھينه يؤنلميشدي

  . ي ايله متن يئرلشديريلميشديريک، چونکي فارس ژورنالينا تميز آذربايجان اليفباسي لي دئمه

اونون ايشلتديگي  ،وگوبؤيوک شاعيرين تورکل 30نين خاقاني ايله باغلي سيلسيله يازيالريندان بيرينده  قافار کندلي

. سي ايله اساسالنديريلير سينده دوشونمه لر، عکس ائتديرديگي اينامالر، تورک تفکور طرزي چرچيوه اوبرازلي ايفاده

نين بو کيمي مکتوب و شعرلرينده تورکلرين و خوصوصن آذربايجان خالقينين قديم  خاقاني«: يکندلي يازيرد.ق

. »ھر باخيمدان خوصوصي اھميته ماليکدير. عنعنه لرينه موعين جھتدن ايشاره ائديلميشدير کي-اعتيقادالري و عادت

ديغيني، ايشاره ائتديگي اعتيقادين آذربايجان لرين تبريز ديالئکتينده ايندي ده ياشا نين ايشلتديگي ايفاده مؤليف خاقاني

  . دا يئر آلديغيني گؤسترير»دده قورقود«و قھرمانليق داستاني  ميلىخالقينين 

لرينده ايران ديللري  وضعيت يارانماميشديرمي؟ گنج آذربايجانلي تدقيقاتچي آذربايجان ديليند، اونون ثابيت ايفاده غريبه

نين فارسجا يازماسينا باخماياراق، تورک اوبرازالر  گر جاوان تدقيقاتچي خاقانيعونصورلري آختارديغي حالدا، دي

اوسته ليک بونالرين ھر ايکيسي عئيني ژورنالين صحيفه لرينده چاپ . لي سورور ونو ايرهگسيستئمي ايله دوشوندو

قافار کندلي تورک . ض قاليردييه معرو لريني چاپ ائدرکن بؤيوک تھلوکه نين مقاله ھم ده ژورنال قافار کندلي. اولونور

لي قونشو اوالن سووئت  ليگيني موباريزه بايراغي ائتميش دئموکراتالردان ايدي، ايران اوچون ان تھلوکه ديلينين موستقيل

بو . لريني آرديجيل صورتده چاپ ائديردي بونونال بئله ژورنال اونون مقاله. سووئت آذربايجانيندا ياشاييردي -ايتيفاقيندا 

، گوجلو هسيياستيند ميلىنين  له تکجه ايران دؤولتياني مسعيير ي لره باشقا گؤزله باخماغا سسله لهابعضي مس يثهحاد

آخي ايرانين اؤزونده ده تورکلوک . سينده ايدي يئتکينليک سوييه ميلىله ھم ده آذربايجانليالرين امس. سئنزوراسيندا دئييلدي

بئله شراييطده فارس شووينيزمينه . رک ديلينده چوخلو کيتابالر مئيدانا گليرديتو) سازيمين سؤزو. سھند(ايدئياسي ايله 

، شراييطه و هالبت. جه اوالراق ضيالي آديني داشيماغا الييق دئييلديلر هخيدمتده ايصرار ائدن آذربايجانلي ضياليالر ساد

ديل و مدنيتين اينکار  ميلىبو، قطعين الکين . ائلجه ده ايختيصاصا گؤره فارس ديلي و ادبياتينا خيدمت ائتمک اوالر

 دوکتوروده چيخماسي موناسيبتي ايله حاقيندا معلومات وئريلن عبيزه بئله گلير کي، ژورنالدا تقا. ليدير مه هسينه يؤنلم ائديلمه

ري اولموش و نين مودي اولجه ايستامبولدا ايرانليالر مکتبي. رسول خيامپور بئله آذربايجانلي ضياليالردان اولموشدورالبدع

جو ايلده -1969جي ايلدن تبريز اونيوئرسيتئتينده چاليشميش، -1947 ورپخيام.عسيني ده اورادا آلميش  دوکتورلوق درجه

مقاله  تورک ديليندن فارس ديلينه بير کيتاب و بير نئچه. او، فارس ديلينين قراماتيکاسيني يازميش. وده چيخميشديرعتقا

 دوکتورژورنالدا . صحيفه ليک بيوقرافيک لوغت ترتيب ائتميشدير 662آدلي » انخنورس-فرھنگ«ترجومه ائتميش، 

ده سوبيئکتيو مقصدين ندن عيبارت اولماسيندان آسيلي اولماياراق، مؤليف  انين نشر ائتديرديگي مقالهميد سرھنگيح

ذربايجان ديلينين آذربايجان ديلينين فونئتيکاسي حاقيندا دوغرو و اطرافلي معلومات وئرير و گؤسترير کي آ
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ثابيت قانونالري وار، فارسجا دانيشاندا بئله آذربايجانلي فارس سؤزلريني ھمين قانونا اويغون صورتده  صوصمخ هاؤزون

   31.يشديريرگد

نين تبريز اونيوئرسيتئتينده اوخوماق اوچون  لييگب. ک.ر.نين پروفئسورو ه نين دئرھام اونيوئرسيتئتي بورادا اينگيلتره

تخلوصو  ىنسيمي و ختاي«: او يازير 32.ايکي کلمه دئمک الزيمدير-نين متني حاقيندا دا بير يرهظاحديغي موحاضيرال

اثرلر  کي نين تورکجه ياراتديقالري آذري تورک ديلينده ضوليماييل صفوينين اثرلريندن سونرا فداشييان شاه ايس

ين حجمجه تورک ديلينده اثرلريندن چوخ اوالن فارس ن ضوليف«: ئديرا او داھا عالوه. »سيراسيندا موھوم يئر توتور

آما مؤليف . »ياييلماميشدير.) م.و - تورکجه اثرلري قدر (ديواني و فارس ديلينده اوالن ديگر اثرلري ھمين قدر 

نين  ضوليمينه اوياراق گؤسترير کي، گويا ف، فارس شووينيزهکيمي سلفلرينين آديني چکسه د ىنين نسيمي و ختاي ضوليف

ني باشا دوشولمه عالريني تورک ديللري اوچون آسان ھضم اولونما، يضوعن بؤيوک خيدمتي فارس شعر صنعتي و مؤوا

ليغيني  ليگيني و اوريژينال نين بؤيوکلوگونو، موستقيل ضوليمؤليف ف. ليکله بئله. اولموشدور شکلينه سالماسيندان عيبارت

ضوليني ياخشي تانيماديغيني نوماييش اصلينده ايسه مؤليف ف. اد ائديرشيه آلير، بونونال دا فارسالرين کؤنلونو  شوبھه

  . ائتديرير

 کايراندا مل«نين  باديآن مرزحسيالمغ دوکتوربيز . نھايت، ژورنالدا گئدن بير يازي حاقيندا دا دانيشماق يئرينه دوشردي

ير و عمد قاجار شحدير شاه و آغاممؤليف گؤسترير کي، حربچي نا 33.سيني نظرده توتوروق هآدلي مقال» ليقالشعرا

لي شاه حعبو ايش يالنيز فت. ديگيندن بير مودت رسمي مجليسلرده مدحيه و سيتاييش ياددان چيخميشدير تينا ائتمهعشاعيره ا

 ملک«بو زامان اوزون مودتدن بري اونودولموش اوالن . برپا اولونموشدور) 1834-1797(قاجارين حاکيميتي ايللرينده 

 چيسي تآقيرير عزنوي و سلجوق سولطانالريني سارايالريندا قبول اولونموش شغحتّي . ائديلدي تاسيسدي آ» راالشع

يه چاتماق  وظيفهبونا گؤره شاعيرلر موختليف يئرلردن تئھرانا آخيشماغا و بو . سئچمک عنعنه سي ده برپا ائديلدي

  . روش داھا جيدي موباريزه آپاريرديالرني و سآبو باخيمدان قا. باشالديالر ائتمگهاوچون بؤيوک امک صرف 

. رينه خيدمت مئخانيزمي آيدين گؤستريلميشديريده تورک سولطانالري و شاھالرينين فارس ديلي، مدنيتي و شع بو مقاله

. ، دوغرودان دا، تورک حؤکمدارالرينا بورجلودورهمحض بونا گؤره ده فارس ديلي اؤز اينديکي وضعيتينه گؤر

ائتديگي کيمي، فارس ديلي فارس ميلتيني قوروماميش، تورک سولطان و شاھالري فارس ديلينين  فارسالرين ايديعا

ياشاماسي و ياييلماسي اوچون گئنيش شراييط ياراتميشالر، فارسالرين ايديعا ائتديگي کيمي، فارس ديلينين ياشاماسي، 

ئديجيليگي، شيرينليگي ايله دئييل، تورک ا جلب سي بو ديلين داخيلي قودرتي، حاکيم ديله چئوريلمه. ياييلماسي و نھايت

بونا جاواب اوالراق فارسالر سوروشا بيلرلر کي، نييه . يمايه ايله باغلي ايديححؤکمدارالرين بو ديله گؤسترديکلري 

  يمايه ائديرديلر؟ حتورک ديليني يوخ، فارس ديليني  -تورک حؤکمدارالري اؤز آنا ديللريني 
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لين حقيقي جاوابي آدوغرودان دا، بو سو. لين توتارلي جاوابي تاپيلماييبديرآو ايندييه کيمي بو سو لديرآبو، چوخ طبيعي سو

زورال «، »لي ديل ايکينجي درجه«تاپيلسايدي، اوندا ايراندا آذربايجان ديلي اينديکي ازيلن ديل، قاداغان اولونان ديل، 

ميشدير،  باش وئرمه نه قدر کي، بو حاديثه. ر توتارديوضعيتيندن چيخار و اؤزونه الييق يئ» قبول ائتديريلن ديل

دن آذربايجانلي  ده آذربايجان ديلينه قارشي قلم ايشله اؤزو ده ايلک نؤوبه. ل اوزرينده باش سينديريلماليديرآيوخاريداکي سو

نييه آنا ديلينين اونالر تکليکده اؤزلريندن سوروشماليديرالر کي، . لين جاوابيني آختارماليديرالرآضياليالر بو سو

رفلي، درين و ان طال ھرآاگر بئله ضياليالردان بيري بو سو. سينين علئيھينه اولموشالر هلشم سينين، رسمي يوکسلمه

  لينا دا جاواب تاپماق آسان اوالر آسينده سو ، اوندا فارسالرين حؤکمدارالر بارههباشليجاسي، صميمي جاواب وئررس
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