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 «گزارشي كوتاه از سفري شاعرانه به جمهوري آذربايجان»

 

 درآمد

  

متلتاون نراو و وتاين     8كشور جمهوري آذربايجان باا جميتان نيدياه باه      

ي كتلومتو موبع در همسايگي شمال غوباي اياوان و در ب ار شاواي نا تاه      600/86

دريااي خاير و رود ار    هاي جنوب شواي كوهستان ارقاز و توا ل ارقاز، متان رشته

 هايي توتبي اتن.ها و جلگهاي با كوهاوار دارد. اين كشور داراي آب و هوايي مديتوانه

ي ارقاز كه جمهوري آذربايجان، گوجستان و ارمنستان را در بومي گتود. نا ته 

فتحيلي شاه ااجار پا  از رخاداد    ها جيو توزمتن ايوان بوده اتن و در زماناون

اموي(  1243و  1228ي گلستان و توكمان چاي شد )منجو به دو مياهدهدو جنگ كه 

ي تياري واگذار شد. و پ  از واژگون شدن  كومن تياري و تشكتل  كومن به روتته

شوروي در االب ته جمهوري از جماهتو شوروي درآمد. و پا  از فووپاشاي  كومان    

 خود را بازيافتند. ها اتتقاللاتحاد جماهتو شوروي، هو كدام از اين جمهوري

پايت ن جمهوري آذربايجان شهو زيباي باكو اتن كه به عنوان بيرگتوين بندر  

و بيرگتوين شهو تا لي اين دريا به شمار مي رود. شاهوهاي گنجاه )زادگااه نياامي(،     

شماخي )زادگاه خاااني(، شكي، جلتل آباد، لنكاوان و ن جاوان از شاهوهاي مهان ايان      

 كشور اتن.

جمهوري آذربايجان توكي اتن و خط رتامي آناان اماووزه نتاتن      زبان مودم 

اتن. اما پتر از اتتقالل به خط روتاي )كويال( و ابال از آن باه خاط فارتاي ماي        

 نوشتند.

هااي  تا اله»ي انجمن شاعوان ايوان با همكاري دفتو شيو جوان در االب بونامه 

 27شااعوانه را )از  و با هدف بيرگداشن مقاام  كاتن نياامي گنجاوي، تاروي      « شيو

مهو( طوا ي كود. در اين ترو تيدادي از شاعوان، نويسندگان و هنومندان  4شهويور تا 

از جمله:      آاايان موتوي گومارودي، عموان صال ي، محمدرضا عبدالملكتان، تهتل 

ها فاطمه عبا  تجادي و خانن محمودي، تاعد بااوي، مصطري محدثي، بتوك ملكي،



 ضور داشتند و اين بنده نتي از اتتان فار  بواي شاوكن   …گنجي و راكيي، نوگ  

 در اين ترو شاعوانه دعوت شدم.

هاي ي زيو گيارش كوتاهي از چند نشسن رتمي اتن كه در كنار بونامهنوشته 

 متنوع ديگو اين ترو در شهوهاي باكو و گنجه انجام گوفن.

 
***************** 

 

ي بيادازههو در ماوزه   2تاا   12ويورماه تااعن  شه 29جلسه اول روز دوشنبه 

تاريخ ادبتات آذربايجان وابسته به آكادمي علوم نيامي در شهو باكو تشكتل گوديد كاه  

ي ضاوورت ارتباطاات و   در اين نشسن آاااي رافالال  ساتن اف، رلات  ماوزه دربااره      

خاواهر  تبادنت فوهنگي متان ايوان و آذربايجان صحبن كودند و با اشاتتا  و عالااه   

كودند تا شاعوان و نويسندگان ايواني آثارشان را بواي توجمه و انتشار در آذربايجان باه  

او بساارارند. آااااي رافالاال  سااتن اف از نويسااندگان، پ وهشااگوان و ايااوان شناتااان  

آذربايجاني بود كه از طوف مودم به نمايندگي مجل  آن كشور نتي انت اب شده بود. در 

« انجمان شااعوان اياوان   »و گوهاي طوفتن مقور شد مديوان  اين نشسن، پ  از گرن

اي از آثار نويسندگان و شاعوان مياصو را بواي توجمه و انتشار انت اب و به آاااي  گييده

اي از آثار نويساندگان و شااعوان آذربايجااني راباه     رافالل تحويل دهند و متقابالً گييده

 فارتي توجمه و منتشو كنند.

 5شاهويورماه تااعن    30مشتوكي بود كاه روز يكشانبه    ي دوم نشسنجلسه 

بيدازههو در دانشگاه نيامي گنجوي شهو گنجه با  ضور بوخي از اتتادان آن دانشاگاه  

 و مقامات فوهنگي شهو گنجه و هتأت ايواني تشكتل شد.

در اين جلسه مياون فومانداري شهوتتان گنجاه، ماديو فوهناگ شهوتاتان و      

اي و نتي بوخي از شاعوان و نويسندگان ايواناي باه   ندگان گنجهبوخي از شاعوان و نويس

 گرن و گو، شيوخواني و ت نواني پوداختند و بو ضوورت گستوش ارتباطات تأكتد شد.

در انستتتو شو  شناتي  11شهويور ماه تاعن  31ي توم روز دوشنبه جلسه 

و )آااي مهدي كاهن آكادمي علوم دانشگاه باكو بوگيار شد. در اين نشسن رلت  انستتت

هاي علمي انستتتو شو  شناتاي گيارشاي ارالاه دادناد و پا  از او      اف( دربارة فيالتن

بوخي از اتتادان، شاعوان و نويسندگان ايواني و آذربايجاني به گرن و گو، شيوخواني و         

 ي نويسندگان آذربايجان كه در اين نشسن ت نوانيداتتان خواني پوداختند. از جمله



كودند و آثار خود را خواندند مي توان به آاايان  اجي اف، تهواب طاهوي و خانن شرق 

هايي از اشيار  افظ و فووغ فوخاياد را اوالان كودناد. در    اشاره كود. خانن شرق توجمه

اين نشسن فوهنگي و در گرن و گوهاي طوفتن باز هان باه ضاوورت ايجااد ارتباا  و      

 هاي موجود فوهنگي بورتي شد.از زمتنه تبادل اطالعات تأكتد شد و بوخي

هماواه باا ضاتافن     12تا  9شهويور ماه تاعن  31ي توم دوشنبه شب جلسه 

شام كه به همن ترتو جمهوري اتالمي بوپا شده بود بوگيار گوديد. در اين جلسه آااي         

ز كاه  ي الهتات باكو و عضو شوراي عالي مسلمانان ارقاا محمد علي اف، رلت  دانشكده

ن ستتن متوجن اوآن كوين به زبان آذربايجاني بود ت نواني كودند. همچنتن يكاي از  

ي نامادار، آاااي ب تتاار وهااب زاده      هاي جهاني آذربايجان، شاعو و نويسانده ش صتن

ي شااوايط اجتمااعي و زمتنااه هااي همكاااري نويساندگان و شاااعوان ايوانااي و    دربااره 

ي و نويسندگان ايواني هان باا گران و گاو دربااره     آذربايجاني صحبن كودند و شاعوان 

هاي نويسندگان آذربايجاني آماادگي خاود را   وضيتن ادبتات مياصو ايوان و تأيتد گرته

 بواي گستوش ارتباطات فوهنگي اعالم  كودند.

ي در محل اتحاديه 7تا  5شهويور تاعن  31ي چهارم عصو روز دوشنبه جلسه 

ي يااد شاده ياه نهااد مساتقل      ني تشكتل شد. اتحاديهنويسندگان و شاعوان آذربايجا

غتودولتي اتن. بوخي از اعضاي اين اتحاديه در نشسن مشاتوك شاوكن كودناد و باه     

هاي مشتوك شيوخواني پوداختند، از جمله شاعوان آذربايجاني كه در اين اجواي بونامه

قه ناوراي و آاااي   نشسن آثار خود را اوالن كودند مي توان به خانن نورانگتي، خانن رفت

بانش آذراوغلي اشاره كود. بوخي از شاعوان ايواني، از جملاه عماوان صاال ي، فاطماه     

 راكيي، اتماعتل امتني و بتوك ملكي در اين جلسه شيوخواني كودند.

در يكاي از   5/7تاا   5ي پنجن عصو روز تاه شانبه اول مهومااه تااعن     جلسه 

به مناتبن عتد مبيا  و باا همان راييناي     هاي شهو باكو بوگيار شد. اين مواتن تالن

هاي فوهنگي جمهوري اتالمي ايوان در آذربايجان بوگيار شده بود و تيدادي از خانواده

هاي مقتن باكو شوكن داشتند. در اين مواتن كارمندان ترارت، راييني فوهنگي و ايواني

قاد  اوالان   نتي بوخي از شاعوان ايواني اشياري را به مناتبن عتاد مبيا  و دفااع م   

 كودند.

شب بوگيار شد. ايان   12تا  9ي ششن ته شنبه شب اول مهوماه تاعن جلسه 

هاي مقتن باكو و همواه با ضتافن شام بوگيار شده بود. جشان  جلسه كه به همن ايواني



باشكوهي بود كه به مناتبن عتد مبي  بوگيار ماي شاد و بوخاي از شااعوان ايواناي و      

 به اوالن آثار خود پوداختند.آذربايجاني در اين مواتن 

هاا و گران وگوهااي غتورتامي باا      ي اين جلسات رتمي نشسان  در  اشته 

ها و نويسندگان و شاعوان آذربايجاني بوگيار ماي شاد كاه    اعضاي هتأت علمي دانشگاه

 بستار مرتد بود.

اين ترو فوهنگي خوشب تانه يكي از بهتوين و پوباارتوين تاروهايي باود كاه      

نراو از نويساندگان و شااعوان ايواناي در كشاور جمهاوري        30 ضور  دود تاكنون با 

هاي مناتبي را بواي گستوش ارتباطات علماي و  آذربايجان صورت پذيوفته بود و زمتنه

 فوهنگي فواهن آورد.
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 برادر ارجمند جناب آقاي محمد حسين ستايش

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شيراز

 

 سالم و احترامبا 

ي در پتوناد باا ت لتاه    2/10/83تااريخ   570-58ي ي شمارهدر پاتخ به نامه 

( زماان  21/12/83رتاند كه متأترانه زمان اعالم شده )منيل تازماني، به اتتحضار مي

جايي نتسن و اين موضوع به وضع آموزشي فوزندان ي منيل و جابهمناتبي بواي ت لته

 د.جانب ضوبه خواهد زاين

ي اين بنده از منيل تاازماني تاا   خواهشمند اتن اجازه فومايتد مهلن اتتراده 

هاا  با پايان يافتن مدار  و بوگياري آزمون تواتوي دانشگاه ماه تمديد گودد. مسلماً 6

 اين منيل تازماني ت لته خواهد شد. -1384 داكثو تا شهويور ماه  –

 

 

 با سپاس فراوان

 ليكاووس حسن


