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 اؤن سؤز 
 

، متفکر ژورنالیست و آذربایجان ادبی مدنی  -قدرتلی شاعر
قازانان اجتماعی شخصیت  الییقینجه نین اعتبار و حؤرمتینیجمعیتی

یاضی )ایلدیریم(ین اؤلوموندن بیر ایل کئچدی. بو بیر ایل  دوکتور حسن ر
، نه ده بیز اونو اونوتدوق. شبهه ، نه قدهعرضینده نه او اونودولدو  ر سیز

سؤزلری  قیآزادل و  عدالت ،انسان سئورلیک ،محبت غاینسانلیا
 نیرانیا و  نیجانیرباذآین، نیلرسئون ینیاتیح ینوعم اؤز معناالنیرسا، او 

 .جکدیر داوام ائده قلبینده نینمدنی جمعیتی -ادبی 
یاضی، آذربایجان مدنیت سماسی یمی اوالن دوکتور حسن ر نین ایلدیر

 ینیغیباجار  اؤز  ندهیاؤلچولر  فیموختل نیاتیح یمدن-یاجتماع
،. یدیا تیشخص یلشاخه چوخ رنیائتد شیینوما ، تعهدلی او  شاعر

،لدوشونجه آزاد ،یچیاز ی اوستاد  یورولماز  ،یچترجومه امانتدار  ی متفکر
 ر یب قاالن صادقا الردئالیا کیمی بشری عدالت و  قیآزادل، ستیژورنال

الرین آرزو و ایدئال بو  چوخونو  لدنیا رخیق ؤمرونونع اولوب، تیشخص
 .ائتمیشدیر  صرف هیزهیموبار سینده حیاتا کئچمه

، تعهدلی مدنیته و ادبیاتا صداقتله اینانیر و اونو خالقین اجتماعی  او
حیاتیندان و معیشت شرایطیندن آیری حساب ائتمیردی. ائله بونا 
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خالقین اجتماعی حیاتیندان آیریلمامیش،  ده اثرلریی دیر کرهگؤ
.اینانج ی ایسه یاراتدیغی اثرلرینده اؤز گئنیش  عکسینی تاپمیشدیر  الر

 یرمیگیا الر اساسینداده ائله بو اینانج ندهیسساحه لیکستیژورنال
فعالیت ائتدی.  ائله بیر فعالیت  گوندوز -گئجه و  ز یسلهصفا نیاخی لهیا

تاثیرینی مثبت ده یاییالن و جمعیتده اؤز لیدی کیا یسجهینتکی، 
 عموم خالق اوچون و  محصولدار  ،منتظم نینسیمجله« یآذر » بوراخان

کتورونون ،یک مجله او . اولدو  ینشر ر ابدیته قووشانا قده رئدا
ی اؤزونده نیدلر یاوم و  آرزو  نسانیا سیحاضیرالدیغی هر نومره

 عکس ینیاتینو عم نینیخالقالر  رانیا و  جانیآذربا، جمعلشدیرن
 ،یک ر یلیائد دیاوم و  سینه یوکسلدیسویه مدنی محصولائتدیرن بیر 

ینه داوام ائتسینلرله اؤز بئله خصوصیت دا سونرا بوندان  .نشر
ی باشینا توپالشمیشیق کی، او یلی ابوگون ائله بیر ایستک نسانین مزار

لر باهاسینا انسانلیغا صداقت و خالقا لی عؤمرونده یاشادیغی ایلثمره
ینیباغلی توپالشمیشیق سئویملی معناالندیردی.  لیق آنالمالر

، اونون مکسینی عزیزلهخاطیره لیک دوالنباج عؤمور ایل 63له برابر
ینی ایشیقالندیران اجتماعی حیاتی ینانین موختلیف یولالر  قاتالر

ینی باشی اوجالیقلآخی او بو شرفلی عؤمور یو حؤرمتله یاناشاق. ال و الر
. له آددیمالیان و ابدیته قووشان بیری اولملیاقت  وشدور
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یاضی حسن دوکتور  بو خاطیره دفتری ی و (ایلدیریم) ر ین دوستالر
میزین ادبی مدنی شخصیتلری طرفیندن اونون حاقیندا دئییلن اؤلکه

یالرین بوتون متنسینین خالصهک سؤزلریاوره . بو یاز لری بو ایلین دیر
ی نین تدبیری بهمن آییندا اونون آد گونو و  چاپ اولموش کتابالر

.منا  سیبتیله اؤلکه مقیاسیندا یاییالجاقدیر
یاضی)ایلدیریم(ابدی یاشار  ن ایللر امکداشلیق دکتر حسن ر ال اوزو

و اونون سئونلری اوالراق، زحمتلره قاتالشیب  ائتمک شرفینه نایل اوالن
بوردا توپالشان بوتون دوستالرا، تانیشالرا، آذربایجانین ادبی مدنی 

ینه اؤز تشکر و منتدارلیغیمیزی لریدرنک نین حؤرمتلی عضولر
یک.    بیلدیریر

یاضی عائله  سیر
 سیفصلنامه آذری

  ییادبی مدنی درنهساهر 
 صنعت سایتیآذربایجان ادبیات و اینجه -«ایشیق»

 1401مرداد  28
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 یساننامهیب نینیلردرنک یمدن یادب جانیآذربا
 !جانیآذربا اولسون ساغ نیباش

 
 یکئچد یآتل ر یب بوردان

 یکئچد یناتدیاو  نیآت
 یساچد شفق یمیک یآ

 یکئچد یباتد یمیک گون
 ،یمیر یلدیا نیز یمیاتیادب ،ی۲۸ نینییامرداد بوگون تاسفله چوخ
 ن،یز یمیلید ووران، باشا لهیعشق قیآزادل و  عدالت یاجتماع عؤمرونو 

 عؤمور  ر یب نایورولمازجاسی ندایانکشاف نیز یمیتیمدن و  نیز یمیاتیادب
 یگؤرکمل ،یتیشخص یادب و  یاجتماع شینمیتان نیجانیآذربا شان،یچال

 ولوخمای روسایو  کرونا( میر یلدیا) یاضیر  حسن دوکتور  یستیژورنال و  شاعر 
 . یوداعالشد کیلیابد اتال یح ندنیسبب

 ساراب، لر اول نداییآ بهمن نیلیا ینج-۱33۷( میر یلدیا)یاضیر  حسن
 ندهیکند آبادجمال اوالن ندهیستابعه نینیماحال سیهر  سهیاسونراالر 
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تیتحص ییراهنما و  ییابتدا ش،یآچم گؤز  ایایدون  و  یلرکند اؤز  ینیال
 باشا زدهیتبر  سهیایمکتب اورتا نده،یلر شهر  مهربان و  سیهر 

 طب نرک،گووه نهیسهیسو  یعلم و  یاستعداد. ر یشدیرمیچاتد
 و  اولموش قبول ندانیشگاهیدان «تهران یپزشک علوم» ندایاختصاص

ن و  ر یشدیرمیائتد داوام ینیلیتحص  «یعتیشر  دوکتور » نیتهران للر یااوزو
 یگلن ندنیال اوچون یغیساغالمل نیالر انسان ندایخاناسخسته

 . ر یشدیمرگمهیاس
 ندنیسعائله اؤز  یغیشلیتان ال یاتیادب جانیآذربا نیمیر یلدیاحسن

 و  روحونا دؤرو  ینهضت یمل جانیآذربا نینیآتاس. ر یشدیباشالم
 ندهیائو  ینیائوالد ئتمهییئنیق،یلیجانچیآذربا هوپموش نهیتیشخص

 یلرگئجه شیق حسن ئتمهییئنی. ر یائد شیتان کتابالرال  تورکو  یغیساخالد
 ندانیالر لیناغ کیکالس نیجانیآذربا ایقونشو  -قوهوم شانیغیینهیلر ائو 

 و  ور یاوخو  یکتابالر  اولموش چاپ یمیک کرم یاصل و  کوراوغلو  اوالن
یاتیادب جانیآذربا لدنیاینج-۱3۵۴ ندایآلت یریتاث نیالر لیناغ بو  اؤزوده

 . ر یماراقالن صورتده یجد لهیا
 ال یاتیادب جانیآذربا نیمیر یلدیاحسن یسغلبه نینیانقالب رانیا
 سونرا انقالبدان رغما، نایاولماغ گنج. ر یارادیطیشرا یشلیالوئر  نایغیشلیتان

 فعال نینیسمجله «ولداشی» قازانان یرغبت اوخوجو  شیگئن
النییایندهیلر نومره مختلف نینمجله بو  اونون. اولور  ندانیامکداشالر 
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 شیتاپداالنم نیلر زحمتکش گؤروشونه، ایدون نیمیر یلدیاحسن یالر یاز ی
 قتیحق نینیغیوارل یمل جانیآذربا و  نهییائتمه عهیموداف ینیحاقالر 

 . ثبوتدور  نیدیااولدوغونا
نایمطبوعات جانیآذربا شیآچم لید تزه سونرا انقالبدان میر یلدیاحسن

 آرزو » برابر  ال یولداشالر یو  یقلمداشالر  اؤز  یزامان تلر یمحدود ارانانی
 مبارز  ندهیسوهیچرچ نییدرنه بو  و  ر یارادیدرنک یادب یآدل «یکاروان

 اؤلومونه یللیسگین نیساهر  بیحب اوستاد النییسا یاؤندر  نیز یمیشعر 
 نین«ییدرنه یمدن یادب ساهر » سونراالر . ر یائد داوام نهیتیفعال یادب ر قده

 ندهیاتیه اداره نییدرنه بو  یمیک سونونا عؤمرونون و  اولور  ندانیقوروجوالر 
؛یبوراخ رلر یتاث مثبت و  نیدر  چوخ زایمیاتیادب ال یشماالر یچال  ینیع ر

 ندانیاخیچوخ لهیا«یانجومن یادب صابر » گؤسترن تیفعال تهراندا حالدا
 تلر یمسئول یاؤنمل ندهیییرلیبشیانییدرنه یکیاهر  و  ر یائد قیامکداشل

 . ر یییداش
 و  یادب نیجانیآذربا ،یتیفعال ر یدا لرهلیاینج-۷۰ نیمیر یلدیاحسن

 نیرالماالر یآغ و  رلر یتدب یلطنطنه چوخ ر یب نهینام یلرتیشخص یمدن
 ندایحاضرالنماس چاپا نینیلراثر  یلرشاعر  جانیآذربا و  ندایقورولماس

، یتعهدل ر یب او . ر یگؤستر  اؤزونو  لدهیشک قیقابار   و  اتشناسیادب شاعر
 نینیالر یچیاز یو  شاعر  گر ید نیجانیآذربا اوالراق، ستیژورنال
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 ولدایبو  و  توتور  اوستون داها ندانیلماسییاینینیلراثر  اؤز  یماغیایینیلر اثر 
کارجاس  . گؤرور  شلر یایرلیده نایفدا

 یسشمهیئتینینیمکتب ساهر  بیحب اوستاد شعرده میر یلدیاحسن
 نینیمکتب یبهزاد بهزاد اوستاد ندهیلر تیفعال سمیژورنال اولسادا،

 لدنیاینج-۱3۸۲ او . اولموشدور  یسشمهیئتییقلیباجار  و  یاستعدادل
 ندهیسفهیوظ یازار یباش نینیسیدرگ «یآذر » لنیائد نشر  لیجیآرد
یالر یاز یاؤز  و  دورموش ندهیییکئش نیز یمیتیمدن و  نیز یمیلید ن،یز یمیائل

 . اولموشدور  سبب نایارانماسینیارث یادب ر یب وکیبؤ  لهیا
، لهیلرتیفعال سمیژورنال اؤز  میر یلدیاحسن  ر یب هر  ارانانیبرابر

 چوخ نینیلرلیمحف یادب و  یدرگ درنک، جانیآذربا
 ندنیور یشهر  ۱۲ نیلیاینج-۱3۹۰. اولموشدور  یسیمجیاردییتلیمسئول

 اتیادب جانیآذربا) «قیشیا» انیباشال تهیفعال ندنیطرف «یلرگنج قیشیا»
 یادب بو  و  اولموش ندنیلر یمشورتچ لکیانین(یتیسا صنعت نجهیاو 

،یرا یلرر یده چوخ ندهیتیفعال کیللیا۱۰ نیتیسا  و  لر مشورت لر
 . سورموشدور  یلرهیالر فیتکل

 اوچ یغیحاضرالد نشره برابر  لهیایبهزاد بهزاد اوستاد نیمیر یلدیاحسن
 یشاعر تورک یشؤهرتل ایدون و  یکتابالر  کیدرسل «یلید آنا» کیلدلیج

 یاثر یسامبالل «قیتدق ر یدا ایغیلیجیارادیو  اتیح نیحکمت ناظم»
، تاسفله. ر یندندیسبهره یرلیده چوخ نینیلرتیفعال یادب اونون  او
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 عؤمرونون. یاولماد شاهد نایاولماس چاپ نینیلراثر  باشقا ندایاتیح
یلراثر  بوتون رکائده قبول ینیفیتکل نینیدوستالر  نیاخیندایالر یاسون

 ،«یسمجموعه شعر » کیلدلیج ۵. یوئرد اجازه نایحاضرالنماس چاپا نین
 یاثر «لر ترجمه ندانیاتیادب ایدون» ،«توپلوسو  لر مقاله کیستیسیپوبل یادب»

کته مدتده ر یب آز  چوخ  الردانکتاب بو . یحاضرالند نشره اولوب رئدا
 شعر  یکیایعنوانل «میلدیآس مدنیلر گؤز » و  «وخوسو یشیاغی»

 ندنیطرف یاتینشر  «موغام» نیز یتبر  جکدهگله نیاخییسمجموعه
،یمیشاعر  یملیسئو  تاسفله، چوخ. جکلهیائد میتقد اوخوجوالرا  ز

کار  نیز یمیجانیآذربا  نهیر یب هئچ نینیلماسییاینینیلراثر  بو  اوغلو  فدا
 یالر ینتیرپیچ سون نینییاوره شاعر  اونون یک هیین. اجاقیاولما شاهد
ن  «یعتیشر » نیتهران یییگؤسترد خدمت لرهخسته باشقا للر یااوزو

 . سوسموشدور  وللوقیر یب ندهی۲۸ نینییامرداد ندایخاناسخسته
 ز یمیییائتد فخر  نهیلر گؤروش یادب و  یولالر یقیلیجیارادی،یطرز  اتیح
 یسیچترجمه و  یستیژورنال ،یشاعر جانیآذربا یملیسئو 

 یمدن و  نایاتیادب جانیآذربا بوتون یسیتگیار یآغ نی«میر یلدیاحسن»
. ر یدیتگیار یب ر یآغ و  یجیدیسارس نوئره اوز  زایمیاتیاجتماع

 جانیآذربا ینیتگیار یآغ بو  ه،یدئ!« اولسون ساغ یباش نیز یمیجانیآذربا»
 نایشالر یتان دوست نه،یسعائله یحؤرمتل نیز یمیشاعر  یملیسئو  نا،یخالق

،یوئر  یغیساغل باش زهیمیتیجمع یمدن-یادب و   نینیخالق جانیآذربا ر
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کار   یشرفل نی(میر یلدیا)یاضیر  حسن یسیاتچیادب یتعهدل و  اوغلو  فدا
 . کیر ییدئ اولسون عشق نهیسخاطره

 
 ییدرنه یمدن – یادب ساهر 

 یسفصلنامه یآذر 
 یانجومن یادب صابر 

 یتیسا صنعت نجهیاو  اتیادب جانیآذربا – قیشیا
 گروهو  سئونلر  اتیادب

 یسیدرگ قیشیا
 گروهو  یقیموس ائلدار 

28/05/1400 
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)  مفتون امینی )شاعر
 

 

کی سیندهتورک ادبیات ساحه« سسلی ایشیق»چوخ آلقیشالر ایله 
یما کیچیک بیر تؤحفهده . یرلی حسن ایلدیر  لیکدیر

 ،  هارا گئدندیر هاردان گلیر شاعر
ینی توزالردا محو ائدندیر   اؤز ایز

 کتابال، قزئتله کئچدی ایامی
 ضیالی اولماغین سئچدیلر هامی

 دیحق دانیشیب، حق یازدی، حق ایسته
 دیبو حقی خلق اوچون مطلق ایسته

 من بئله سیرداشی گاهدان گؤروردوم
 آدالردان چوخ اونو انسان گؤروردوم. 
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 و محقق(نیا )یازیچی رحیم رئیس
 
 
 

 بو  دن،یتگیابو ! یقالد «یآذر » آنجاق ،یگئتد یاضیر  حسن دوکتور 
 بوش نینیئری اوزگونم؛ چوخ ندنیسگئتمه زدنیمیال نیز یعز 

،ی اوالن، یقاالرق یادیو  یآد. رمینزلهیفسییحئ چوخ ندانیقالماس  ورولماز
 یییرلیب شیاو  یغیشلیتان لهیایبهزاد بهزاد نیلمهیب دؤنمک ولوندانی

 لهیادوشونجه دا او  و  یآچد مرحله ر یب یئنی ندایاتیح نینیاضیر  دوکتور 
ده نیاسیدون یبهزاد اوستاد ب،یآپار  قاباغا قال یباشار  یشیاییی شدیر یگ

 و  بیآل نهیسعهده نیماسیداش وکونیر یآغ او  همتله دا، سونرا شندنیی
 و  یمادیقو  یدال اقیا جن،دوشنه اقدانیا اوسانمادان، نه،یسمردجه

 ندهیسنوبه اؤز  دا او  که لرمیب هیدئ و  یدیداش جننهینفس سون یمشعل
ی اؤنمل و  نیچت بئله. یؤنلتدی هیمرحله ر یب یئنیی نیسمجله «یآذر »
 ائله یشیک او  و  لر یب گؤروله لهیایاناغیدا نامیا لمز ییا مؤحکم، ز یالنی لر شیا
ی راغیچ ولیر یب ائله له،یااناقیدا ر یب ائله یک مسلم یشیا مرکب ر یب
 یقتیحق «قاالجاق سؤزو  جک،گئده نیلهیسؤ » و  یلدیب گؤره ندایغیشیا
 . اولسون عشقی. ائتد اثبات ینیتیحقان داها ر یب
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(« سؤنمز »چی کریم مشروطه  )شاعر
 

 یگئتد ،یشاخد «میر یلدیا»
 یگئتد یآخد یردیاغدی
،ا   . یگئتد یاخدی یردیاندی نیگهاور نیائل ر یب و
 یدیا شام ر یب میر یلدیا

 یدیا تام ،یدیا بوتؤو 
 .یدیا نامیا ،یدیا عشقی اغی توکنمز  اونون

 یدیا سس ر یب میر یلدیا
 یدیا بس اوچون اؤزو 

،ی لمادیآس کسدن ر یب  .یدیا کس ر یب اؤزو  او
 یوئرد سس نهیدرس ائل

 یوئرد پس اعال  نیدرس
 .یوئرد درس توشونا - یتا اشاماقال ی یمعنال

 یاوغولی شانل نیائل
 یلیناغ اتیح دولقون

 .یلیعاغی رالردیآغ اوالرکنی کان غو یو د
 یدیای با ر یب میر یلدیا
 یدیای تا هی«یبهزاد»

 .یدیا یها ،یدیا یرااه اوچون ائل شرفلی – شان
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 (یچیاز ی و  شاعر ) فرشباف بیحب
 

 
 
 
 

،یدؤ  لهیائل له،یلید و یبو  عؤمور  ییاوره نی«حسن»  وارکن، یلید ونموشدو
 !اجاقیاشایدا او  وارکن یائل

 

،یشیاغیز یسنس ، الر بوالق اغماز  آخماز
، یسنغمه نیسوالر  -سئل ز یسنس  قالخماز

، دؤشونه نیقورشاغ یگؤ الر داغ  تاخماز
 !میمیر یلدیاباخ م،یمیر یلدیا النیبو 

 !میمیر یلدیا شاخ م،یمیر یلدیا پارال 
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 (قیعاش) یاسکندر حسن
 

 ؛یاغدیلر غم اوستوندن غم
 !یگئتد حسن ،یگئتد حسن

 ! یگئتد حسن ،یگئتد حسن ؛یدداغ انیاو  یمییاوره
 ه،یاؤلکه او  یدیااقیدا

 ه،یید – هیید یزیمیحاقق
 !یگئتد حسن ،یگئتد حسن هیا– هیا یلرمیظال

 ،یدییاغیدا نیلر ائل او 
 ؛یدییاوجاغ نیلر خیتار 

 ! یگئتد حسن ،یگئتد حسن یدییسحرچاغ میتدیائش
 ،یدیامیحک دردلره او 
 ؛یدیاحؤکوم نهینمهید

 !یگئتد حسن ،یگئتد حسن ی،دیامیک اییدیالقمان
الرد نیدرد نیائل ، یآ  او

، یقووارد یچن دومان  او
؛ یسووارد یقالماقال  !یگئتد حسن ،یگئتد حسن او
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 (شاعر )یاله نادر 
 
 
 
 
 

 حسن» یریب نیبونالر . آدامالر  یبعض اولور  ییچؤره گونون نیچت
ن بو  تکجه. یدیا «یاضیر   نیز یمیصاباحالر  وخ،ی میز یب تکجه و  گونوموزو

الر  دا  .کچؤره حالل بو  اوالجاق ندهیسسوفره نیز یمیباال

-نایتامس میقالد و  میدادد م،یدیتان قاباق لیا اوچ ینیشیک بو  من
-ینیآغر  هله بلکه بلکه، یدیستیا ارایبو  هله یندیا. نایتامس

 واخت هئچ ارای بو  یک رمیلیب اما رم،یلمیب یاخشیی نیآج
 . اجاقیتوختاما اجاق،یقاسناقالنما
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 (یسیدجیتنق اتیادب) یرحمان صمد
 
 
 
 
 

 یلرجنبه چوخ هله یک ر یدتیشخص شینمیتان ر یب یاضیر  دوکتور 
 یتیشخص بونون داها اولدوقجا، چاپ یآثار . ناجاقیتان بئله بوندان
ن ندهیصورت پارالق  .جکگؤستره اؤزو

 ،انسان اوالر  ده میحک یک لر یدائله ثابت زلر یعز  یریب او  و  یاضیر  دوکتور 
؛ائله فکر  هیمسئله یماد تنها و  اوالر  ده پزشک  یاخچی او  لر یب هییائل مز

 لگؤزه او  ده بابتده بو  یاضیر  دوکتور . نیسائله استفاده یاخچی دانشغل
 شعر  هم نایاتیادب جانیآذربا یلدیب هییائل یک یدیالردنتیشخص میحک
 . نیوئرس لر هیهد لگؤزه ژانرالردا یریب او  و  ندایژانر  نقد هم ندا،یژانر 
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 (ستیژورنال و  یچیاز ی) مجدفر  یمرتض
 
 
 
 
 

 جور  نینیشییاشای اونون و  یدیاانسان ر یب یؤنلینئچه ،یاضیر  دوکتور 
 ؛یچیاز ی ست؛یژورنال: کیر لهیب هیلهنجهیا بئله ینیالر انتیوار  جور  به

؛ترجمه ؛ شناس؛ناظم منتقد؛ یادب کار  یاجتماع م؛یحک نیلگیب شاعر
؛ نیاوجاقالر  یمدن -یادب آتا؛ کشیغیقا خادم؛ ؛ یمنطقل قوروجوسو  مبارز

 یمیک ر یچت ر یب نایسیهامنیبونالر  آنجاق. دوست مهربان و  یمیصم
 ه،یسج رانیشدیاپی نهیر یب ر یب ینیلر هیسو  نینیاتیح اونون و  ساالن کؤلگه
ی ک رمینیسئو  من و  یدیادوستلوغو  مهربان و  یمیصم لهیایهاماونون

 اوچ رخیق اونونال  اراق،یباخما زهیمییوئرد الدن ی«حسن» ناینانمازجاسیا
 . اولموشدور  یپا منه دوستلوق خیس لیا
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 (یچیاز ی) ناظم مانینر
 
 
 
 
کتئر  ر یب جامع «حسن» بنزه منشورا ر یب یتیشخص اونون. یردییداش کارا

،سیح نانیآل تدنیجمع عتدن،یطب طدن،یمح. یردیی  اونون لر تجربه لر
 لهیاغوسو یدو  ،لهیسدوشونجه اونون کده،یگئچد ندنیسوزگج نینیذهن

ن ب،یخیچ اوزه صورتلرده الوان سونرا اناندانیبو   بو . یگؤستررد اؤزو
، شماقیدان البته گؤره نایسیهانسهر  نیلر صورت گر  اوالر  سنلهیب هییائل ا

 نیغوالر یدو  یآج ن،یلر سیح یعاطف یویذهن غاسان؛ییوایباش یویعاغل
حسن یآخ. ر یشدیانیچت چوخ بودا. سنلهیب قورتارا ندنیال
 اونون. لییدئ بوراخان یزیمیلر ذهن هییلساده بو  یسیتگیانیز یمیولداشی

 . ر ینسسله زدایمیقوالغ ده هله یسس
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 (شاعر ) داوران ناصر 
 
 
 
 
 

 ده یمیک شاعر  ،یدیشاعرا ر یب اؤنجه دنیشئ هر  یاضیر  حسن
،کیللگؤزه شیلمامیشیدان ب،یلیشیدان ندایحاقق اونون. یاشادی  لر

 ،یییسئورل انسان. ر یددیعا نهییهاور شاعر  اونون تلهیعموم
، یغیاراتدیبیاز ی ول،یییی سئچد  ،قیلیباغل نهیوطن نا،یخالق شعرلر

کارل یییگؤسترد اؤزوندن ،یمهربانل و  قالر یفدا  طدن،یمح یغیاشادی قالر
،یلگیا موبارک بو  ده، شسهیرلنمیتاث لردنمناسبت قوردوغو   ز یسشوبهه لر

 .قورولموشدور  لهیایغیلیآراچ نییاوره ر یب غولو یدو  ککؤوره یک
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 (شاعر ) رضایعل یانالیم
 
 
 
 
 

 او  ،یمعنال ر قده او  قاالنالر  یمیک هییندیا دان«میر یلدیاحسن» شاعر 
 ز یب ،یزیب رم،یلمیب یزیس ،یک ر یدوغماد ر قده او  ن،یزنگ ر قده

. اجاقیساخال ندهیساحاطه اؤز  ر قده لهیمنز  سون ینیدالر یاشی
،یائد داوام ولوموز یی ک ر قدهنه یک ز یسشوبهه هئچ و  اجاقیاشای  او  ئنهی ر

،یاجاقدیمالیآدد ملهیز یب دا  یک گوره بونا. ر یاوالجاقد یولداشی ولی زهیب ر
 ،یزیمیاتیح دا اولماسا اتدایح او . ر ییاشای شهیهم ملهیز یب یسخاطره

: رمییدئ سببدن او  اجاق؛یاشایزدهیمیخیتار  رانیمعناالند یزیمیغیوارل
 . قووشدو  خهیتار  «میر یلدیاحسن»
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 (ستیژورنال و  شاعر ) یموغانل ائلدار 
 
 
 
 
 

 میولداشیی تیشخص یاجتماع یادب یملیسئو  نیز یمیجانیآذربا
 منجه مک،لهیسؤ  فکر  ندایحاقق اونون مک،زلهیعز  یمیر یلدیا حسن

 یک هیین. ر یدئمکد مکلهیسؤ  فکر  ندایحاق و  مکلهیعز  یزیمیاتیادب
،یمیلر تیشخص یادب یمیک میر یلدیاحسن ی خیتار  اتیادب جانیآذربا ز

 الده اونون و  ندایارانماسی نیخیتار  بو  ده یلراؤز  و  بیلیر یشدیئتی ندهیچیا
ک ندهیلر تینائل یییائتد . لر یزدندیمیلر تیشخص اوالن یاشترا

، ر یب میر یلدیاحسن  اتشناسیادب و  یچترجمه ست،یژورنال شاعر
 بو . بیینمهیچک زامان هئچ ده لردنتیفعال یاجتماع برابر  لهیااولدوغو 

 کلهیلنیام مکتوبالشسا، یخیتار  اتیادب جانیآذربا سونرا انقالبدان گون
 اؤز  ،یئری اؤز  نیمیر یلدیا حسن ندهیخیتار  اتیادب بو  یک اوالر  دئمک

 . ر یاوالجاقد شلر یا و یگؤردو  قییال رهیتقد و  یموقع
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 (شاعر ) شهرک پور طهماسب نیحس
 
 
 
 
 
، مترجم، ،یچیاز ی ،یقاتچیتدق ،انسان وکیبؤ   دوستوم، مبارز  شاعر

تچیتشک وکیبؤ  «میر یلدیا» یاضیر  حسن دوکتور  میولداشی  سازمانده؛ ،یال
ن زدایمیغیشلیتان انقالبدا. یدیاالتیتشک ر یب اؤزو  3۰ میمن و  ۲۰ دوکتورو

 ر یب آلولو  اودلو  و  قیعاش ان،یانمایدا ان،یدورمو  ان،یورولمو ی. یدیوار  میاشی
تیتشک یاسیس گؤروشدوک؛. یدیا جوان مبارز   رغما زایمیقالر یلیر آیی ال

 ولی ،یییرلیب شیا. قوووشدوردو  یمیک قارداش جان ر یب یزیب اتیادب
 عشق نهیسخاطره یابد. یتاپد داوام ر قده نهیلر نفس سون اونون یییرلیب

 .اولسون
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 (یلچید) یرفاه روز یف
 
 
 
 
 

ن  نئچه. میلدیسارس چوخ دندهیائش بونو . ؤچدو ک یس سرکرده اوردوموزو
 او  مدهیذهن میمن. میردینانمیا ده، بلکه. میشدیقالم رانیحئ ساعات

-۱36۸ میغیشلیتان لکیا لهیا یب حسن من. ر یدیمیک قیوارل ر یب یابد
ک تزه زامان او . ر یباشالن لدنیا ینج  لهیا طیمح یدبا و  دؤنموشدوم دانیبا
 و  ینلشدیدر  خچو قیشلیتان بو . میدیا تالشدا اوچون اولماق شیتان

 چوخ. یردیگت نهیئر ی میقارداش اوالن گنج مندن گؤره اشای یمیر یلدیا
 راحات چوخ لهیا یهام گؤره بونا. یدیوار  یتیشخص یلاحاطه شیگئن

 ینیسؤچمهک ز یخبرس و  ز یواختس بئله اونون. یردییبسله مناسبت
 و  یادی ،یلرمکا اونون ،یک نیقی ی.تدیسارس یمیک میمن ینیچوخالر 

 روحوموزدا زده،یمیچیا میز یب شهیهم او . لییئد النیر یآ زلردنیب یسهریخاط
 .رلر یاؤلمزد نسانالر یا بئله. اجاقیاشای
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 (یقاتچیتدق و  شاعر ) یلیچا صمد
 
 
 
 
 

 نهیشیا دا ینیآد ارکنیباغال نیسجمه دوشونجه لکیا یاضیر  حسن
 «میر یلدیا» اراشانی نهیییلیمچیدور ، نایغیشقانلیچال اراشان،ی

 قیشیا ب،یشاخ ندایسماس اتیادب میر یلدیا چاغدان او . موشدور یقو 
 لر جمه یادب یالیبو  - یالیبو  ب،ییلهیچ یدامالس ز ؤس ب،یساچ

 ؛ر یدلردن«اولگو  یاسک» یمیک یآ ،یمیک گونش میر یلدیا. ر یدیشباغالم
،. ر یدانیشمایغیس راینیس ر یب کیچیک. اولدوزدور  یجهان  ؛ر یدنیانینود او

 تکجه یلرجمه ،یلرچلنگ یغیباغالد ،یغیشیا اونون. ر یدنیغیانسانل
ییهاور نیلر کوتله یریئ اشامی نیمیر یلدیا. ر یدنیانسانالر  وخ،ی نینیریب

کینود. ر ید  مبارز  ر یب یاردمل ،یرکملؤگ او . ر یدییهاور لر کشیغیقا یادا
تیشخص ر یب یخیتار  ندایاغیسا یولداشالر ی. ر یدیاردم نینجامعه تک

 م،یر یلدیا لمز یب نوکؤس. ر یوارد ییجهگله، گونو  بو  ،یشیچمئک. ر ید
میر یلدیا رانیباغ و یزگورلو ؤ ا ران،یچاغ یییرلیب م،یر یلدیا انیاشای یخیتار 

 .ر ید
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 (یچیاز ی) حقیذ رضایعل
 
 
 
 
 

 او . یمالدیآدد یسار  قایاشارلی وداعالشارکن اتال یح یاضیر  حسن
 یرمتؤح قاینسانلیا، دوقدایدو  ینیَنَفس و  ینیسس آدام یک نسانیا وکیبؤ 
 باش و  یدیا دولغون لهیا غو یدو  و  دوشونجه یالر یاز ی و  یشعرلر. یردیآرت

 ندنیسروهیز  نیساواالن یرَی هد نینیسیدرگ« یآذر » خانیچ لهیا یقیازارلی
 هیهد لره لینس جکگله یک ر یدراثیم ر یب یاثرلر اونون. یدیا اوجا ده

 اتیادب اوخونوب دؤنه – دؤنه سهیا زدایمیغیچاغداشل، قاالراق
 ر یب یالر یاز ی تورکجه و  فارسجا. ر یدشیقازانم ینیشیآلق نیز یمیسئورلر 

 غاینلیدیآ ینسانالر یا ،بیر یقالندیشیا یلرظولمت یمیک مشعل انار ی
 و  لید ،ده ائتسه ترک یاتیح ائرکن نسانیا نهنگ بو . یقاووشدورورد

 یلردوشونجه نینیاضیر  حسن. ر یاجاقدیاشای دا او ، دوردوقجا ز یمیاتیادب
 شانیآخ زامانال  نیقینسانلیا شاخاراق یمیک میر یلدیا عصرده هر 

 .ر یدجکوئره جان نهیقتلر یحق
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 (اوغلو  ائل) فهیوظ ار یصد
 
 
 
 
 

 قوللوغوندا نیز یمیتیمدن و  ز یمیاتیادب یبر لدنیا ۴۲ میر یلدیا حسن
 دهیا یبشر عموم اوالراق، اوغلو  جانیآذربا ر یب نسان،یا کشیغیقا اوالن

 کیبرابرل و  سعادت دوستلوق، ش،یبار . یدیا ورغونو و  دا نیاالر یئ
 یریب نینیشقانالر یچال لهیا گوجو  وار  ندایدانیمئ عمل نینیشعارالر 

 ده، گلسه نایدانیمئ اتیادب ،یمیک شاعر  لیقاباقج ر یب او . یدیا
 هنر  ایله یانقیسي جان بوتون او . یدیا ندانیازارالر ی یقلیباجار  نیز یمینثر 

 زدایآرام گون بو  میر یلدیا حسن. ایدی تالشدا میدانیندا ادبیات و 
 ندهیکلر اوره نیسئورلر  جانیآذربا یمیک اولدوغو  شهیهم دا، وخدورسای
 .اجاقیاشای و  ر ییاشای
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 (شاعر )ینظر ارشد
 
 
 
 
 

 خیس ده کؤکونه اؤز  ناناراق،یا عدالته صلحه، یاضیر  دوکتور  نییسا
 چوخ کدهیرلیب ال یولداشی اتیح قاتالشان لرهامک چوخ. یدیا یباغل

 ر قده آنالرا سون و  لر یلدیب ائده هیترب اوشاقالر  لگؤزه ائوده ر یب یلعائله
 چوخ ئردهی اوالن محبت و  یسئوگ دئمک. الر یاشادی یجکلنهیسئو 

؛ گؤرمک ده یلرشیا وکیبؤ   وکیبؤ  یمیک حکمت ناظم یحت و  اولور
 ولو ی. لر یب اوال  ائتمک الده ماجال دا رماالرایآراشد یئترلی ندایحاقق نیشاعر 

 !اولسون یداوامل
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(ارلیآغ نیحس  ی )شاعر
 
 
 
 

 منه ایدن بو  اولدو  دوستاق ز یسنس
 !میر یلدیا ز یسنس رامیخیدار  امانی
 سنه من منه، نیدیا ولداشی یاخشی
 !میر یلدیا ز یسنس رامیخیدار  امانی

 
 آن ر یب نیالیخ ر یبوراخم یمیکر یف
 آن هر  نیجمال ندایقارش زومونؤگ
 جرانیه یآج بو  یمیقلب ر یر یاندی
 !میر یلدیا ز یسنس رامیخیدار  امانی

 
 دؤندو  لهیسگین نیغیلیر یآ ز یستواخ

 چؤندو  یطالع نین «یکاروان یآرز »
 ندو ؤس میر یلدیا ر یب دا«ر ایآغ» ز یسنس

 !میر یلدیا ز یسنس رامیخیدار  امانی
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 (شاعر ) چاپار . ن. ع
 
 
 
 
 
 یاستعدادل و  یقلیباجار  ندهیلر ساحه یادب - یعلم نیمیر یلدیا
 یلرهیا ورولمادانی و  ندهیلر اثر  یقیتحق و  یقیتدق اونون ،ینیماسیس

 ائله ندایاتیح او . کگره تاپماق بیر یآراشد ندهیلر شیای پژوهش یغیآپارد
 زدا،یمیاتیادب ینیئر ی بوش رامینانمیا ،یک اولموشدو  تیشخص ر یب

 بو . اولسون ال قیآسانل بو  دولدورماق زدهیمیدیتنق یادب و  زدایمیمطبوعات
 خلق داشار  -شار آ نانمادان،یغیس ندهیلر وهیچرچ عائله کیرلسئو انسان
 اؤز  نئجه او . ر یشدیوکسلمی ر قده نهیلر هیسو  دئالالر یای بشر و  کیسئورل
 داها اوندان سه،یردییبسله محبت نایائوالدالر  ر ییج – جان نه،یسعائله

 . یردیسئو  و  دوشونور  ینیخالق دههیسو  نیآتش و  نیدر 
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)  بهروز ایمانی )شاعر
 
 
 
 
 

الندا شیگئن, ندهیسدوشونجه میر یلدیا نینیاضیر  حسن  نیدر  آ
، هم او . یدیا وار  قیاوزمانل  دههیسو  یوخار ی ده هم و  چيترجمه شاعر
 ایدون ده هم ،لییدئ یاتیادب جانیآذربا و  رانیا تکجه او . یدیا یجیر یآراشد

 یخصوص زدهیمیلر هینشر  اونون. یدیا اوزمان ر یب ننلهیلیلگیا لهیا یاتیادب
کتور  باش اؤزونون لهیا  گؤز  یرماالر یآراشد ندهیسیدرگ یآذر  اولدوغو  رئدا

 فارس شانیغیس نهیسوهیچرچ ایدون و  ز یغرضس ده اوهم. ر یندادیقاباغ
 . یدیا یسیر یب واقف دا نایاتیادب
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 (شاعر ) نیتکغدا نیدیآ
 
 
 
 
 

 ندایشافینکیا نیتیمدن هابئله و  شقان،یچال نیز یمیلید، نیز یمیاتیادب
 ر یب انیاولما تکرار  یجنابالر ( میر یلدیا)ی اضیر  حسن شانیچال دورمادان

 اوسانمادان ولوندای صنعتنجهیا و  کولتور  و یبو  للر یاایدی.  تیشخص
 اوچون ائل ،بیانیدا لهمشقت ولدای بو  و  بیآش یداغالر  لماز یآش چوخلو 

.بیائد خدمت  و  کؤچوب زدانیآرام قیآرت نسانیا وکیبؤ  او  یک تاسف دیر
 ال یقیسا و  بیآل لهامیا ندنیاثرلر  یغیارادی بیاز ی اونون ز یب آنجاق

 .قیر ییرالیخاط
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 کریم قربانزاده )شاعر و یازیچی(
 
 
 
 
 

 ن،گزه یییلیماو  نیانگ آختاران، ولی اولدوزالرا قانادالشان، لهیا یقوشالر 
 قاالن یوفال ناینامیا نه،یعهد اؤز  ن،اوز  ندهیسروهیز  نیلر کاوره

پاغا( میر یلدیا)یاضیر  حسن اوغلو  شاعر  نیز یمیجانیآذربا ؛ تور  قووشدو
؛ مهیاس ؛ دالغاالرا قووشدو  کفل دؤنموش یچرخ. قووشدو  گونشه قووشدو

آنجاق . تدو اوتور نهینتؤره اسی نینیمیر یلدیا نینیشعر جانیآذربا یزیب
 نر یتیب اوغروندا قیآزادل صلح، عؤمرونو  ،یشاعر اوچوش نهینام وطن

کلرده آدی و یادی اونودولمایاجاق و او همیشه اوره نینیاضیر  حسن
 . اولسون عشق نهیسخاطره یابد یاشایاجاق.
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 (شاعر ) یآرازل در یح
 
 
 
 
 

 دوستالرا. ومموشدو ی گؤز  نایمال ایدون میر یلدیاحسن میغیدیتان من
 ینسانیا نینسانیا بو . یردیکئچ یلرهیا دانیهام اوچون ائتمک میاردی

 منه ینیفکر  ده هم و  اؤزونو  هم اونون ،یلرشیا و یگؤردو  ،یحرکت
 او . بیشییده ینیاتیح یکیز یف تکجه معلم حسن بوگون. یردیسئود

 و  شانیچال اوغروندا یسعادت نیخالق بو  او . ده جکهییاؤلم و  یاؤلمزد
 ظفر » اونو  ز یب شکنیدئم اؤزو  و  اجاقیاشای کیلشهیهم کلردهاوره وننیدؤ 
یمیک میر یلدیا حسن میمعلم ده من گونه او . قییآختاراجا «ندایرغیبا
 .نهیسرهیخاط یشرفل اونون اولسون عشق. رامینانیا
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 (ستیژورنال) ینوروز روشن
 
 
 
 
 

 سرو  گونلرده نیچت من. دوغولوبدو  ز یائک کدر  و  نجیسئو  وارکن اتیح
 گؤرموشم یاولماغ یوخار یی باش اوسته، اقیای میک یآغاج

 دؤنسون یقو» دانمیر یلدیا حسن من. دهیعم حسن ؛دامیر یلدیاحسن
 دنیعمحسن و  «لمییدئ دؤنن ولومدانیاؤز  یکمن/ نیسن ولوندانیلر دؤنن

 .شمیتمیائش لرلهدفعه سؤزونو  «ایدون اشایسن ک،یگئدر -یگلد ز یب»
 حسن و  رامییاشایی نیکدر  نینیییزلیائک اتیح بوگون من.. .یآخ
ک لهیایال نین«یعم بیحب» ندهیطیح نینیعم  نینیآغاج سرو  لنیا

 . دوشونورم نایاوجالماس
 
 



  41/  خاطیره دفتری

 

 (یریمد مسئول و  یصاحب نینیسمجله یآذر) یاضیر  نیحس
 
 
 
 
 

،سئو  انسان خواه، عدالت( میر یلدیا)یاضیر  حسن دوکتور  آتام میمن  ر
و  یجد ندهیشیا ؛یدیاصادق دوستلوغا ؛یدیاانسان ر یب ر سئو  صلح

، عدالت یاجتماع یک یدیا وار  آرزوسو  اونون. یدیا محقق ر یب انیورولمای
 بو  نادا،یآرزوالر  بو  و  نیسائله قیکمرانلؤح ادایدون صلح و  تیانسان
 . یقالد صادق دکنهیلر قهیدق ر یآخ عؤمرونون نادایالر آرمان
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 های فارسیپیام
 
 
 



  43/  خاطیره دفتری

 

 
 
 

 آغاز سخن
 

نگار صاحب نظر و شخصیت یک سال از فقدان شاعر توانمند، روزنامه
اجتماعی مورد وثوق جامعه ادبی فرهنگی آذربایجان دکتر حسن 
یاضی)ایلدیریم( گذشت. یک سالی که نه او فراموش شد و نه ما  ر
فراموشش کردیم. انسانی فراموش ناشدنی که بی شک تا واژه عشق به 

لبی و آزادگی معنا دارد او نیز در قلب و روح انسان، نوعدوستی، عدالت ط
دوستدارانش و در بطن جامعه فرهیخته فرهنگ و ادبیات آذربایجان ایران 

 به حیات معنوی خود ادامه خواهد داد. 
یاضی، این آذرخش آسمان فرهنگی آذربایجان،   یانساندکتر حسن ر

تماعی و ی بود که توانایی خود را در ابعاد مختلف زندگی اجچند ساحت
دست، متفکری ای چیرهفرهنگی نشان داد. او شاعری متعهد، نویسنده

، روزنامهآزاداندیش، مترجمی ی نستوه و انسانی تیزبین و امانتدار نگار
های بشری صلح، آزادی و عدالت بود و بیش از چهار دهه وفادار به آرمان
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منویات از عمر خود را صرف تالش و فعالیت در راستای این آرزوها و 
 انسانی نمود. 

ی و ادبیات داشت و آن را از زندگی  به فرهنگ متعهدانه او باور
یستی مردم جدا نمی دانست. درست به همین اجتماعی و بسترهای ز

اجتماعی مردم جدا نبود و باورهایش  دلیل نیز هست که آثارش از زندگی
 نیز انعکاسی وسیع در آثارش داشت. 

ی در حوزه روزنامه نیز با این باورها بود که نزدیک به بیست سال نگار
ی تالش کرد؛ تالشی که ثمره آن انتشار منظم،  بطور مستمر و شبانه روز

یان ی»ساز مجله دو زبانه پربار و جر یع بین یبا گستره« آذر المللی بود. توز
سردبیرش، تبلور آرزوها و  ای که تا آخرین شماره قبل از کوچ ابدیمجله

آمال بشری و انعکاسی از معنویات مردم آذربایجان و ایران بود و امید 
کان ادامه حیات داشته باشد.   است که با این ویژگیهایش نیز کما

ی به امروز بر سر مزار عزیزی گرد هم آمده ایم که واژه انسانیت و وفادار
ایم تا یاد عزیزش را مردم را با سالهای زندگی پربارش معنی کرد. آمده

یستی، حرفهگرامی  یم الگوهای ز یم و پاس بدار های ای او را در حوزهبدار
پر پیچ و  اش، که پرتوافکن راهفرهنگی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی

اش بود و چه زیبا توانست این راه را با سربلندی و عزت ساله 63خم عمر 
 در نوردد و به ابدیت بپیوندد. 
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های ادبی، فرهنگی ای از اظهارنظر شخصیتچکیده این دفتر یادبود
یاضی)ایلدیریم(  و اجتماعی کشورمان در مورد زنده یاد دکتر حسن ر

شده ایشان در بهمن رونمایی آثار چاپ هست که متن کامل آنها همراه با
 ماه و به مناسبت سالروز تولدش در مقیاس ملی منتشر خواهد شد. 

یاضی)ایلدیریم( که سالزنده دوستدارانبعنوان  های یاد دکتر حسن ر
ی با ایلدیریم ادبیات آذربایجان را داشتیم، از همه  متمادی افتخار همکار

های ادبی فرهنگی آذربایجان انجمنآشنایان و اعضای محترم  دوستان،
اند کمال تشکر و که قبول زحمت کرده و در مراسم امروز شرکت نموده

یم.  ی را دار  سپاسگذار
 

یاضی  خانواده ر
ی  فصلنامه آذر

 انجمن ادبی فرهنگی ساهر 
 ادبیات و هنر آذربایجانسایت  -«ایشیق»

 1401مرداد  28
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 !جانیآذربا یسرت سالمت، ا
 خاموش شد جانیآذربا اتیادب «میر یلدیا»

 
 از بر دشت یسوار  سحرگاهان

 جوالن گرفت و زود بگذشتدمی

 ختیسحرگاهان شفق ر  چومهتاب

 در گشتشبانگاهان به دیخورش چو 

 (پور سلطان دیسع ۀترجم ،یجانیآذربا یاتیبا)

 

،یتاسف بس با و  یبرجسته اجتماع تیشخص ۱۴۰۰مرداد  ۲۸امروز  ار
و تالشگر  یو عدالت اجتماع یراه آزاد ۀکوشند جان،یآذربا یادب

نگار شاعر و روزنامه جان،یآذربا اتیفرهنگ و ادب ۀتوسع ر یناپذیخستگ
کرونا  روسیابتال به و  لی( به دلمیر یلدی)ا یاضیبرجسته دکتر حسن ر 

 درگذشت. 

آباِد جمال یدر روستا ۱33۷بهمن  3۰( در میر یلدی)ا یاضیر  حسن
و مهربان و  سیهر  یرا در شهرها ییابتدا التیآمد. تحص ایسراب به دن

 «رانیا یدانشگاه علوم پزشک»برد و سپس در  انیبه پا ز یرا در تبر  رستانیدب
دکتر  مارستانیدر ب یطوالن یهاخود را ادامه داد و سال التیتحص

 نوعان خود بود. تهران در خدمِت هم یعتیشر 



  47/  خاطیره دفتری

 

اشنا شد. جانیآذربا اتیدر خانواده خود با ادب یاز کودک میر یلدیا حسن
بود، فرزندان خود را در  جانیآذربا یمندان نهضت ملپدرش که از عالقه

 یهاینینشدر شب یاشنا کرد و حسن در نوجوانیترک یهاخانه با کتاب
مانند  جانیآذربا اتیادب کیکالس یهاروستا، داستان یزمستان

 ۀجی. در نتخواندیاقوام و خانواده م یرا برا« و کرم یاصل»و  «وغلو کورا»
به مطالعه و  یبه صورت جد ۱3۵۴از سال  ات،یبه ادب یفتگیش نیهم

، ۱3۵۷پرداخت. انقالب بهمن  جانیآذربا اتینگارش در حوزه زبان و ادب
 اتیبا ادب ییاشنایبرا یترمناسب تیرا در موقع میر یلدیحسن ا

سال کم، از همکاران فعال و داد. پس از انقالب، به رغم سن رار ق جانیآذربا
 نیمختلف ا یهااو در شماره یهابود. نوشته «ولداشی» ۀپرخوانند ۀمجل

ارزشمند او در دفاع از حقوق  ینیباست بر جهان یمجله اثبات
مردم  یمل هیبه عنوان سرما یجانیآذربا یزحمتکشان و دفاع از زبان ترک

 . جانیآذربا

 ار یبس یهاتیبا محدود یجانیآذربا یکه مطبوعات نوپا یزمان در 
آرزو »از دوستان و همکارانش انجمن  یرو بودند، همراه با جمعروبه

( را راه «یکاروان خود را تا زمان  یادب یهاتیکرد و فعال یانداز )کارواِن آرزو
انجمن ادامه داد.  نیدر قالب ا« ساهر  بیحب»باِر درگذشت حسرت

 یکیعنوان شد و به« ساهر  یمدن یانجمن ادب» گذارانانیاز بن یکی هابعد
 جانیآذربا اتیدر ادب یارزشمند راتیانجمن تاث نیا یاز ارکان اصل
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 یکی، به نزد«صابر  یانجمن ادب»او با  کینزد یگذاشت. همزمان همکار 
عنوان به میر یلدیادو انجمن ساهر و صابر منجر شد و حسن شیپاز شیب

در مهمی تیمسؤول جان،یبرجسته آذربا یدو نهاد ادب نیا رکشتفصل م
 اداره هر دو انجمن داشت. 

مراسم بزرگداشت  یبرگزار  یاز ارکان اصل میر یلدی، حسن ا۷۰دهه  در 
 نیاو در ا یهاتیبود. فعال جانیآذربا یو فرهنگ یادب یهاتیشخص

متمرکز بود. او  یجانیاشعار شاعران آذربابر انتشار کتاب نیدهه همچن
گاه و روزنامه یشناساتیتوانمند، ادب یعنوان شاعربه متعهد،  ینگار آ

را بر انتشار آثار خودش  جانیآذربا سندگانیشاعران و نو  گر یآثار د ر انتشا
کارانه یهاتیراه فعال نیمقدم دانست و در ا  انجام داد.  یاارزشمند و فدا

و در عرصه « ساهر  بیحب»مکتِب شعرِ  ۀافتیپرورش میر یلدیا حسن
بهزاد »با استعداد و فرزند َخلف مکتب دکتر  یدانشجو ،ینگار روزنامه

نگهبان  ،یفصلنامه آذر  ر یبه عنوان سردب ۱3۸۲بود. او از سال  «یبهزاد
 نیا ار یشد و با کوشش بس یجانیآذربا یترک اتیزبان، فرهنگ و ادب

به دو دهه  کینزد جان،یمردم آذربا ماندگار  راثیبه عنوان م افصلنامه ر
 ادامه داد. 

ها، انجمنتمامی یشگیمتعهد، همراه هم ینگار به عنوان روزنامه او 
با  یشمس ۹۰دهه  یبود. در ابتدا جانیآذربا یمطبوعات و محافل ادب

 یبه عنوان مشاور اصل ،«یگنجلر قیشیا» یاز سو قیشیا تیسا یانداز راه
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تمام «قیشیمجله ا» یانداز بود و با راه قیشیدر کنار جوانان ا تیسا نیا
 خود از آن ادامه داد.  یو معنو یفکر تیبه حما قد

 میر یلدیکه حاصل کوشش مشترک حسن ا- «یلیآنا د» یجلدسه کتاب
 یجانیآذربا ینگارش و دستور زبان ترک نییآ نیدر تدو  یو دکتر بهزاد بهزاد

 یآثار  نیاز مهمتر « مه ناظم حکمتناشناخت» نیو همچن -است
عمر  یانیپا یهاگذاشت. در ماه یخود باق یادب اتیهستند که او در ح

 یکه مجموعه آثار خود را برا رفتیپذ کش،ینزد دوستانخود با اصرار 
جلد، کتاب  ۵در « اشعار مجموعه»ناشر قرار دهد.  ار یدر اخت یساز آماده

 اتیاز ادب ییهاترجمه»کتاب  نیو همچن «یمجموعه مقاالت نقد ادب»
ها، دو مجموعه شعر کتاب نیکوتاه آماده نشر شد. از ا یدر زمان« جهان

)از چشمانم  «میلدیآس مدنیگؤزلر »باران( و  یای)رو  «وخوسو ی شیاغی»
مخاطبان  ار یدر اخت ز یدر تبر « نشر موغام» یاز سو یشدم( به زود ختهیآو 

 قرار خواهد گرفت. 

کار آذرباکه فرزند فد افسوس  نیاز ا کی چیشاهد انتشار ه جانیا
، در همان بکتاب ها در آن به که سال یمارستانیها نبود و قلِب شاعر او

 . ستادیاز تپش باز ا شهیهم یخدمت کرده بود، برا مارانیب گر ید

و فرهنگ  اتیادب کر یسخت بر پ یاضربه م،یر یلدیحسن ا فقدان
، دوستانش و  جان،یفقدان را به مردم آذربا نیاست. ا جانیآذربا خانواده او

شاعر متعهد و  ۀو خاطر مییگو یم تیتسل جانیآذربا اتیکوشندگان ادب
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 ی: سرت سالمت، امیدار یخود زنده نگه م ادیرا در  جانیآذربا فیشر 
 !جانیآذربا

۲۸/۰۵/۱۴۰۰ 
 

 ساهر  مدنی – یادب انجمن
 یآذر  فصلنامه

 صابر  یادب انجمن

 قیشیا تیسا

 سئونلر  اتیادب گروه

 قیشیا مجله

 ائلدار  یقیموس گروه
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 و مترجم( سندهی)نو یداراب میابراه
 
 
 
 
 

 نیا ما، نیآسمان فرهنگ و هنر سرزم میر یلدیا نیای اضیر  دکتر 
دردمند و مبتال به  مارانیرساندن به ب یار ی بشردوست فروتن، عالوه بر 

بوده و در سرودن شعر  جانیآذربا یادب یهاانجمن انگذارانیسرطان، از بن
جهان  یآثار ادب یروشنگر و ترجمه یاجتماع یادب یهاو نوشتن مقاله

هنردوست، در راه گسترش فرهنگ  ِب یاد نیاداشت.  ار یبس تبحر  ز ین
ن کار و  یاز پا ننشست، ساعت یالحظه جانیآذربا از عمر پربار خود را بدو

باال بردن  ینکرد و برا یرش فرهنگ سپرو گست قتیدر راه حق و حق کار یپ
که هرچه  دیگز را بر می ییهاجامعه، سر فصل یو فرهنگ یسطح ادب

،متنوع ت  یادشان گرامیباشند.  تر نیروشنگرتر و وز  ر
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( یلنگرود شمس  )شاعر

 
 
 

در راه  ،یو فکرتمام و کمال، جسمی یاضیدکتر حسن ر  یزندگ
گذشت. او پزشک بود و مثل هر پزشک قسم خورده سعادت انسان می

 یجا برا چیبود و در ه بیو اد، بود شیشغل فهیوظحفظ سالمت آدمی
و به  حفظ سالمت روان انسان جز در دل خود سوگند نخورده بود

،  لیهابکه از روزگار  یدر جهان بزرگدو سوگند ؛ سوگندش وفادار بود تا امروز
افکار و  ستندیاست. کم ن گر یکدیکشتن  نیتمر مشغله آدمی نیزمانبرتر 

 گر یهای دها و انسانشان از حذف افکار و آرمانکه راه ییهاآرمان
 یمدارانه خبرهای انسانیرانگریو  نیهای او از چنگذرد. در نوشتهمی

خاطر  تیمنشناخت و به اجهان را می نیا زلزلمت ی. او کاروانسراستین
 و راهش زنده باشد. گرامی ادشی. دیشیاندمی دارشدگانیخفتگان و ب
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 (گر ی)باز  ییپرستو ز یپرو
 
 
 
 
 
 فیس ینق ادیزنده  قیاز قبل از انقالب از طر  ز یعز  یاضیدکتر حسن ر  با

. از وقوع زلزله میبود قیاشنا و دوست شدم و از آن زمان با هم رفیجمال
، خوش  یب ا،یر  یب یشد. مرد شتر یرفاقت ما ب «۹۱مرداد ۲۱»جانیآذربا تکبر

زلزله بهکمک  یکه تمام وقت خود را صرف جمع آور  و خوش برخورد مایس
باعث افتخار  میبرا شانیبا ا ییاشنااغراق یزدگان اختصاص داده بود. ب

 ب،یبلکه: اد ،پزشک متخصص کار بلد نبود کیفقط  شانیبود، چرا که ا
 جان،یآذربا اتیکلمه، افتخار ادب یواقع یروشنفکر به معنا سندهینو 

، روزنامه . . . ما در سرزمشاعر درست  میپزشک خوب کم ندار  نمانینگار و
 همه نیکه ا یدکتر یول ،«میر یلدیا» یاضیمثل خود دکتر حسن ر 

، روزنامه جان،یآذربا اتیافتخارات در حوزه ادب  یمنددغدغه ،ینگار شعر
 . میکم دار  دیترد یداشته باشد، ب یو تالش در راه آزاد یاعدر مسائل اجتم
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 پرویز بابایی )نویسنده و مترجم(
 
 
 
 
 

ما دکتر  نیمرگ سرنوشت محتوم همگان است، اما مرگ دوست نازن
فرزانه، دوست  یجانگداز بود. او شاعر یبراست یاعهیضا یاضیحسن ر 

و  یشار از مهربانسر و  بایخاطرات ز  نجانبیخواه بود. ارنجبران و آرمان
 فقدان او  لهیوس نیبد .است یفراموش نشدن میاز او دارم که برا تیانسان

به  ژهیو دوستدارانش به یتمام و  زشیو فرزندان عز  یرا به همسر گرام
 بود ایلدیریمهمه ما  یاو برا .میگو یم تیساهر تسل یانجمن ادب یاعضا

یم هم و   .ماندخواهد  ایلدیر
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 پور )نقاش(حبیبپرویز 
 
 
 
 
 

. ستیآسان ن یاضیچون دکتر ر  یتیباره شخص نوشتن در  گفتن و 
، از  نیتر اسانآ احساس تعهد و  اش، از یانساندوست است که از خصائل او

اش به قیاش، و از عشق عمیزیست دادیش در جامعه و باتیمسئول
اما ، است پزشک ...کنم ادی نآ یهایبائیو ز  عتیطب و انسان و  یهست

 یاجتماع یتن،که درمانگر دردها یپزشک و درمانگر نه تنها دردها
دردمندان  یار ینجا که توان داشته، به آتا  هست. ز یانسان و جامعه ن

 پرداخته است. ز ین یاجتماع یهاشتافته و همزمان به درمان درد ازمندین
 انهیخود نما یهاها و زنجمورهها و شکوهناله ه و آنه شاعر  اما ،است شاعر 

یزشت و  هایبائیاز ز  .دیگو یاز انسان م شعرش .یالیخ ار ی یوفائیب از 
یاز ب اش،یزیستستم و  یستمگر از  ش،یو غمها هایشاد از  ش،یها

.... اش و جامعه یو نابسامان یاز بسامان اش،یو عدالتخواه یعدالت نه  از
،  گاه و آ دم آهر  همانند .دیجو یم ز یکه راه چاره ن د،یگو یم تنها روشنگر

 ..هزاران ساله او است. یهاغم انسان و اسارت اش،غم نیشتر یب
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 (ستیگرافطراح و ) استیک ومرثیک
 
 
 
 
 

هشتم مرداد هزار و چهارصد، ضربه را خوردم. فاجعه  ستیصبح ب اول
خبر  نیها همه دردآور است؛ و او خبر  ستین یدوران سخت ما تمام شدن

گ و  سندهیشاعر و نو  نیتر مهربان نیکند و پرواز ادگرگونم می نیزهرآ
یما م یگذرد و زمان براکنم. روزها مییروزگار را باور نم کیپزشک ، مرد ن

 یگریزمان سخن د یول، دید میرا نخواه ز یعز  نیوجود ا گر یکه د قبوالند
 یطزمان خ یهست نیو در ا رسندیم یبه هست یستیفرزانگان از ن :هم دارد

 ر یشود و شاعر در زمان سمبدل می یتردهیچیپ یایزندگان به دن یایدن
ندارد  ضور خود ح شاعر  یشود. وقتکند و دوباره و چند باره متولد میمی

کند و می دایچند باره ظهور پ رشیصدا و تصو  ش،هایشعر و نوشته
و غنچه ، از کوه و رود و چشمه دیگو از پرواز می یشود. وقتهنرمند تکرار می

، در فضا و   شود. انداز می نیطن یهنر یگل و بهار

 



  57/  خاطیره دفتری

 

 (یاجتماع تی)شخص ندهیپا یعل
 
 
 
 
 

 یلیهمراه درگذشت. او درخ شهیدوسِت هم نیآن نازن حسن
بود و  بایاش ز شهیاند .دیخوش درخش یفرهنگ و  یهای ادبازعرصه

یو حرمت به ذاِت بشر را دوست م تیعشِق به انسان را و  یبائیو ز  یانسان
ک گر یامروز د. نکرد یکوتاه چگاهیراه ه نیا و در  داشت نهاد و آن پا

در بزنگاه  رحمی. مرِگ غّدار و بستیدوستدارانش ن انیدر م کوسرشتین
دوست ما را از ما گرفت  نیرا هدف قرار داده نازن تیتوز که بشر نهیک یکرونا

هزاران افسوس که مرگ  نمان افزود. افسوس و فراوا یهاغم بر  گر ید غمی و 
 مینخواه نمانینازن یهایشاهد هنرنمائ گر یما د و  راستیناپذبرگشت

 . بود
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 احمد پوری )مترجم(
 
بود  یدر خانه دوست شیسال پ ۴۰ کینزد یاضینخستم با حسن ر  دار ید

 یرا دور هم جمع م جانیآذربا اتیادب ژهیبه و  اتیکه عالقمندان به ادب
بودم و اشعار ناظم  یگلیب عیرف گار یرسول رضا و ن فتهیکرد. آن روزها من ش

 یاضیر  حسن. بردم یسو و آن سو م نیباخود ا فمیحکمت را همواره در ک
ن افراط جانیآذربا اتیمادر دلسوز ادب یبه نوع و تعصب با  یگربود. بدو

گاه کرد و همواره در راه آموزش  یم مار یکه از آن داشت ،آن را ت یعیوس یآ
 یاتیبود. ادب اتیحسن، ادب ی. ذغدغه اصلدیکوشیو عرضه اش م

. یجهان ن مرز  یزبان ترک اتیاش به ادبدر مرکز آن عشق خردمندانه و بدو
 اتیادب نیو نشر ا یمعرف یبرا یبود. از هر امکان یجانیآذربا یترک ژهیبه و 

آورد. هرگز دنبال یبال خود گرد م ر یراه را ز  نیگرفت و کوشندگان ایبهره م
را هم  شیآسامحکم و غول یهااما گام ،نبود ییو خودنما یو هو یها
اعتنا  یونه بگبود که چ ز یبرانگ نیتحس میبرا شد از نظر دور داشت.ینم

 یار ی یجانیبه زبان آذربا یاکه بتواند ذره یدر هر حرکت ،یبه مزد ماد
باورم  گذاشت.یم هیو کارش ما یت و انرژ از وق رساند و آن را نشر دهد،

 ز ی. حسن عز سمیبنو  یزیچ دیاو و نبودنش با ادبودی یبرا یروز  دش ینم
کمن رفتنش  یرفت و برا با ارزش را از دست  یچرا که هم دوست ،بود دردنا

 شتافت. یبه کمکم م یام از زبان ترکرا که در ترجمه یار یدادم و هم 



  59/  خاطیره دفتری

 

 (ستیگرافطراح و )رستمی ر یاردش
 
 
 
 
 

زمان  نیو ا نندیبیفردا میخودشان را ب ارتیو قوم و د لهیقب !حسن عمو 
جهان حاصل  نیو ا یستیتو ن یول ،دارند از یبه تو ن شهیاز هم شتر یب

کوهستان  یهاست. همسرم شهال نام تو را به درستندادهها و رخیکاست
درد کوهستان  یاشک نشاند. آر  گذاشته بود و خبر درگذشتت همه ما را به

از  وقتچیدردها بود که ه نیخود کوهستان بزرگ است و ا یاندازه بههم 
 !و کار تمام شد. عمو حسن یختیو همه را به خودت ر  یها حرف نزدآن

 یهایدرس میبتوان کاشیا. میاشهیو ما تنهاتر از هم یتکرار هست یشما ب
 و  میاموز یب شتر یرا ب یسکوتت به ما آموخت یرفتار و حت و  یرا که با زندگ

دوباره به  سالمی !. عمو حسنمیکن کیتو نزد یانسان یجهان را به باورها
 . ردیممی ز ین ایلورکا درست گفته بود: در . تو و بدرود
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 (و نوازنده قوپوز  آهنگساز ) پور یمهد ز یچنگ
 
 
 
 
 

 یاست که در دوران زندگ یهایاز آن دست انسان یاضیحسن ر  دکتر 
نو و متفاوت،  یاشهیپر بارش، سخنان خود را بر زبان آورده و با داشتن اند

ادبا گشته است. همانطور که  نیناب و گرانبها در ب یتیبه شخص لیتبد
 ز ین میر یلدیرود. حسن ا لیاز خانه رود، آن دگر از ا یکیاند پدرانمان گفته

رخت بر بست. از  لیا کی انیبلکه از م ،خانه کیبود که نه از  یتیشخص
گر بگو  نیا از دست  یبزرگ ار یبس تیکه مردم ما شخص میرو به جاست ا

 نیچندان آسان نخواهد بود. به خاطر ا شانیا یخال یداده و پر کردن جا
یشان علیمحترم ا یو خانواده هادانیقیفقدان بزرگ به مردم، ادبا، موس

عرض کرده و باور دارم  تیماهرخ خانم تسل شانیهمسر گرام الخصوص
 شانیا یجا ز یعز  نیحس یپر رهرو بوده و در مدت زمان کوتاه یکه راه و 

 دوستانشان پر خواهد کرد.  نیرا ب

 



  61/  خاطیره دفتری

 

 (نویسداستان) یوف بایفر 
 
 
 
 
 

. آسمان فراخ و بنددیاز او در دامنه دماوند نقش م رمیتصو  نیتر پررنگ
و  زندیو روان حرف م نیر یش. او میاستادهیاست. همه گرد آتش ا پرستاره

اما دورادور  ،از او دارم . شناخت کمیخواندیاز ناظم حکمت م ییشعرها
 یر خبر دارم. حضو یفرهنگ یاش در فضاهااز حضور پررنگ و فروتنانه

قامت بلند او  ر یتصو  شنومی. خبر رفتنش را که مرگذار یو تاث دار یمداوم، پا
یچشمم ظاهر م شیتر از قبل پتر و درخشانروشن آتش پررنگ هیدر سا

سرشار و  یاز زندگ ییاو را که گو  یباال یاتیح یرو یکه ن یری. تصو شود
که  ییبه همه ماها ردیگیم هیاطرافش ما عتیپرتالش و همزمان از طب

 ی.گرام ادشی. دهدیم یتسر میادورش حلقه زده
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کوهنورد( ساز یچیق میعظ ( 
 
 
 
 
 

 یاضیو توانمند دکتر حسن ر  بایقلم ز  فیو رد ز یها، و ر با نوشته دورادور 
که به ورزشکاران و  یکرده ام. از باب محبت دایپ ییشناآی تا حدود

 تینها ر یحق نیبار عمال در حق ا دو  یکیخصوصا کوهنوردان داشتند 
و سراغ  ام کرده بودندشرمنده یمحبتشان را به خرج داده و در مجله آذر 

و  هاخچالیها و و شکاف هایها و سختکه من در آن قله یزمان ارمد
بوده ام، استاد گرانقدر با امعان نظر و  بانیها گرفتار و دست به گر ککوال 

اند که از من بوده تیو موفق یسالمت ر یگیگر و پشان نظارهمحبت و عالقه
شان بوده و هستم. صد افسوس که افتخار توجه ونیمد شهینظر هم نیا

 نشد.  بمیمالقات و مصاحبتشان نص

 
 
 



  63/  خاطیره دفتری

 

 (گر یچراغپور )باز  اوشیس
 
 
 
 
 

 فیس یعمو نق زمیعز  قیرا از رف یاضیدکتر حسن ر  فیبار نام شر  نیاول
. . میبود یاو همدوره یهم محل ،یهمشهر: »گفتی. . . مدمیشن یجمال

، اما رفاقت و دوستدکتر شد و من  او  گفتی. م کرد.  دایادامه پ مانیکارگر
 هیقیموس قیشاعر هم هست. . . عاش ستیاو فقط دکتر ن: »گفتیم. . « 

 یلیخ جانیآذربا اتیحفظ زبان و ادب یبرا گفتی. . . میدبو فعال ا
خاطره و  نیمرداد. . . امان از ا ۲۸ دادیب نیامان از ا. . . « کشهیزحمت م

و  نامکی. . . مرد ن جانیمرد بزرگ شعر و ادب آذربا ادیتلخ. . .  یهاخاطره
آنکه  ردی. . . هرگز نمی( گراممیر یلدی)ایاضیدکتر حسن ر  یدوست داشتن

 عالم دوام ما.  دهیشد به عشق/ ثبت است بر جر  هدلش زند

 



 ین اؤلومونون بیرینجی ایل دؤنومو مناسبتیله (میریلدیا)یاضیر حسن دکتر/      64 
 

 

 اشرف درویشیان()همسر استاد علی انیشهناز داراب
 
 
 
 
 

 یاسندهیبه دوست نو  و  مجلس ینشسته در باال انیشیاشرف درو یعل
. دوباره و رسدیخسته به نظر مدهد . کمییکه کنارش نشسته گوش م

 یاضیحسن ر  ی. آقاکنمی. در را باز مدیآیچند باره زنگ در به صدا در م
. چهره خندان و مهربانش زودتر از خودش  شودیم دایپ در چهارچوب در 

ن م  ز یخ میاشرف نی. عل ندینشیاشرف میو بر جان عل دیآیبه درو
 ،ستدیخواهد به احترامش بایم دیبلند شود. شا کندیود و تالش مشیم

را در  رود و او به طرفش می یاضیدکتر ر . ندینشمی لچر یاما دوباره بر و 
که  سندگانیکانون نو  همراه. است نی. امروز هشتم فروردردیگیآغوش م

 یبهبهان نیمیخانم س دنیسال نو به د کیتبر  یبرا یروز  نیهرساله چن
و درد  غیاما در ، میگرفتینوروز را همراه آنها جشن م دیو ع میرفتیم ز یعز 

حسن  دکتر ؛ همچون روندیکشند و میاز کنارمان پر م یکی یکی نانیکه ا
، ساده و مهربان نیا ی،اضیر   . انسان گرانقدر

 



  65/  خاطیره دفتری

 

 (ی)همسر استاد بهزاد بهزاد یبهزاد یحافظ حشمت
 
 
 
 
 
بردست، نو  یشاعر او  واال بود. من افتخار  پرکار و توانا و انسان یاسندهیز

پدر دّوم، من پسر دّومم را از  «یآذر . »کردیکه او مرا مادر خطاب م کنمیم
که  دیکوشیم «یآذر »سر پا نگهداشتن  یدست دادم. او با تمام وجود برا

و شعرا بود. بعد  نادب دوستا بان،یاد سندگان،ینو  ثقل و جذاب ینقطه
را که بعد از از دست دادن  نیبار سنگ نیای اضیدکتر ر  ،یاز فوت بهزاد

یباز به دوش م یو با رو  یدوست و همکارش دو برابر شده بود، بخوب
 یجدا نشدن ار یدو  یاضیو ر  یو خوشبختانه موفق هم بود. بهزاد دیکش

نبودند و ساعت  نشستندیم« یآذر »و با عشق در دفتر  یخستگ ها بدو
 . کردندیحل مشکالت و هرچه پربارتر شدن مجله تبادل نظر م یو برا
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 ( دیمو نیام دی) همسر استاد مج دیمو   نیام اختر 
 
 
 
 
 

عالم دوام  دهیاست بر جر  ثبت/ آنکه دلش زنده شد به عشق  ردیهرگز نم
 بیو مترجم و طب سندهیو نو  شمندیبزرگوار و اند یدانا نیآن نازن یآر ... او 

در دل شهیبود هم جانیمقام که به حق فرزند خلف آذربایعال یادعا یب
و  ،و نخواهد شد شودیجا دارد و هرگز فراموش نم ادهایها و ها و خاطره

از  را اگل سر سبد ما زود پرپر شد و م نیما ا یافسوس که از شور بخت
شاد و  روحش. محروم ساخت و در حسرت رها کرد ارتشیو ز  دارشید
 . یگرام ادشی

 
 

 



  67/  خاطیره دفتری

 

ک دهیسع  (نویسداستاننژاد )پا
 
 
 
 
 

 یهاییو ساده و دور از خودنما تکلفیب شهیمثل هم شیهاحرف
 شیتیشخص یهایژگیاز و  یکیاش فروتنانه بود، که روشنفکرانه و لحن

 انیجر  یکمتر یاهویباشند، با ه قیقدر عم که هر  ییهابود. مثل آب
حسن  ی. آقاستین دایشان پو عمق ینیبیشان را مدارند و فقط سطح

شان شاد و ها جاودانه خواهد ماند. روحو دل ادهایدر  شهیهم یاضیر 
 . ز یشان عز خاطره
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 (نویسداستان) یریکب هیرق
 
 
 
 
 

ها چنان نام نیا ست،یتنها متعلق به خانواده ن هاادمانیها و نام یبعض
،  یانسان اههیبا حذف شدن از س یدرخشانند که حت ثبت و اسناد کشور

حذف نخواهد شد. نام مردمی خیتار  یهااز برگ شانیهاادمانینام و 
 خیر در تا شهیاو هم یهاادمانیهاست. نام نگونهیاز ا ز ین میر یلدیحسن ا

ماندگار خواهد بود. او با  جانیو مستقل آذربا مردمی اتیمطبوعات و ادب
در عصر مشروطه و  جانیآذربا یخیکه از تحوالت تار  یبر دانش هیتک

 ر یو . . . داشت به نقش و تاث یحکومت فرقه دموکرات و حکومت پهلو
گاه بود و باور داشت که هنر و ادب است  یابزار  اتیمطبوعات بر جوامع آ

 انیمطبوعات در م یواقع گاهیو جا گر ید یهابا ملت یارتباط فرهنگ یراب
 مردم است. 

 
 
 
 
 



  69/  خاطیره دفتری

 

 ناهید نوبخت )پژوهشگر اجتماعی(
 
 

ام همراه با بغض و آه، مدام توی ذهنم این روزها خاطرات دوران بچگی
نه! عمو حسن »مرور میشه و هزاران بار در ذهن خودم تکرار می کنم که: 

اولین  عمو حسن را« زنده است. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.
مون در روستا دیدم. مهربان و ساده؛ پر سال پیش توی خونه ۴۵بار حدود 

ی؛ حضورش به آدم آرامش و اعتماد به نفس  جنب و جوش و پر انرژ
داد... زمانی که من طعم تلخ چوب مدیر مدرسه را بخاطر دیر رسیدن می

ی دستان نحیف و یخ چشیدم، عمو حسن ی خود میزدهبه مدرسه بر رو
نوان معلم وارد مدرسه ما شد. با تمام وجود احساس کردم که فرشته بع

پناه به مدرسه ما آمده است. با آمدن عمو های ضعیف و بینجات بچه
، از بچه ی امیدی در دل خیلیحسن بارقه ها درخشید. چون نوع رفتار

منش و عملکرد عمو حسن خیلی متفاوت بود. او آفتاب صفت بود و 
، و سیاهی ها را به یکسان دوست داشت. آفتابی بود که ی بچههمه ستیز

ن توجه به کفشبر همگان می های مندرس، های پاره، لباستابید بدو
ن همواره راهنما و استاد .. عمو حسهای زخمی و ترک برداشته آنها.دست

او همیشه در قلب و روح من  .از دوران بچگی  تا پایان دانشگاه من بوده،
یس   ت.  یادش گرامی و مانا.زنده و جار
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 (نویسداستان)کاظمی رضا
 
 
 
 
 
 یاما مطمئن هستم مهربان نم،یبب کیفرصت نشد او را از نزد وقتچیه
 شدیم شیهاصدا و کلمه، را از لحن نیبارزش بوده. ا یهایژگیاز و 
به  یگریاز هر زمان د شیما ب یایاست و دن یاو خال یجا نکی. ادیفهم

از هر  شیب ایدن نیدارد؛ چون ا اجیاحت «یاضیحسن ر  دکتر »چون  یمردان
 ازمندیو به تعهد ن یبه عشق، به صلح، به مهربان ات،یبه ادب یگریدزمان 

مختلف،  یاش در فضاهاروزها که خبر درگذشت نیا ،یاست. راست
در  بایتقر  د؟یادقت کرده شیهامدام در حال بازانتشار است، به عکس

کثر عکس از هر زمان  شیب ا،یدن نیچگونه لبخند بزند. ا داندیها ما
 دارد.  اجیک لبخند احتیبه  یگرید
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خ امینی )نویسنده(  شاهر
 
 
 
 

 شیکه به ر  ی. مردمیگو یم یاضیو مهربانم حسن ر  نینازن قیرف دارم از 
که  یمرد یروح و  یسالمت فکر صالبت جسم و  .بود دهیمرگ خند

داد که هرگز یحق را م نیچون من ا یکیبخش بود، به  نانیحضورش اطم
 ینداشته باشم. اما آنچه مربوط به رابطه خودم با حسن گرام را و مرگ ا تصور 

 او  .ستین یزیچ یذات تیباز و بشاش یصداقت و رو  است جزشرافت و 
کننده  انیاو ب یبود که منش اجتماع یکمردانیاز زمره ن یبه راست

یم افتی یکمترکس قاد دارمبود. من به جرات اعت شیروشنفکر  تیشخص
در  یاز و  یخاطره خوب ،یادهینوع عق ر برخورد، با ه نیشود که در اول

، میبگو  هیرایپ یساده و ب یلیخواهم خینمانده باشد. م یذهنش باق
. حضورش یدرکنارش باش یحسن از آن دسته انسانهاست که دوست دار 

دشت باران خورده به  کی سبز گندمزاران، در  یهااز خوشه یمانند موج
 آرامش بخش بود. در  و  نیدلنشبه همان شکل  گسترده و  زانیهمان م

بود.  یاش به شعر مثال زدناما عالقه ،متفاوت هنر مطالعه داشت یژانرها
 کرد. یم یرا زندگ در واقع شعر 
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( یواحد احد  )شاعر
 
 
 
 
 

در  رانیما در ا یرفقا نیرگذارتر یاز تاث یکی( میر یلدی)ا یاضیر  حسن
،یقبل از هر چ. بود جانیو فرهنگ آذربا اتیادب طهیح حسن انسان  ز

خدمت به رفقا و  یبرا شهیصادق، مهربان، بدرد بخور و هم. بود یخوب
از ارکان  یکیداشت.  گر ید لتیها فضهموطنانش آماده ! حسن ده

بود.  رهیها و غمصاحبه دارها،ید نارها،یمادبودها، سیها، جشن یاساس
کند. او را در خود منعکس می یو  تیاز فعال یبخش کیتنها  یمجله آذر 

 یبود که همپا یبود. از معدود کسان یگرانقدر  یشناس و منتقد ادباتیادب
را هم  یفارس اتیادب ،یو ترک یجانیآذربا اتیادب یشناخت اساس

،یناپذ یخستگ یشناخت. پژوهشگرمی ،  یخادم اجتماع ر فعال، شاعر
و  شهینمونه برجسته از اند کی قتایتوانا بود. حسن حق و مترجمی سندهینو 

، انرژ   !باداش گرامیو خاطره ادیبود.  یکار
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 )محقق( یدربند جواد
 
 
 
 
 

 که نیغش عالوه بر ا یزاده خالص و بیروستائ نیا یاضیر  حسن
و  یهمتا بود، اسوه اخالق و جوانمردیب یزحمتکش و تالشگر یانسان

گشاده یانسان ،یبا وجود تنگدست .و حلم و سواد هم بود یخوش خلق
 رغمیگونه بار آورد. عل نیفرزندان خود را هم ا .بود یدست و متحمل

از  یزبان مادر  اتیو نشر نظم و نثر ادب تیتقو  یبرامشکالت فراوان، او 
عالقمندان به زبان  اقیاشت و  قیگذاشت و تشو  هیاز جان ما ؛دینهراس چیه

 اتیادب یریادگیبه  بیجوانان را ترغ. فراهم ساخت گر یرا بار د یمادر 
و چه با آثار بزرگان علم  شیهای خو اشعار و نوشتهنمود، چه با یزبان مادر 
 هیمطبوعات و مجالت و ته ر یدر سا یسینو اد آنان و چه مقالهیو ادب و 

. . . حاال د نیپاسخ منتقد که  یحسن در واقع، مصداق شعر گرخودیو
 ر یانماقدی اشاماقی. )استخوانده بود شده  شیود چهل سال پحد

 ک.(. هگر اناسانی
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)پزشک متخصص(  دکتر ناصر رادگر
 
 
 
 
 

شنا شدم، آ دیفق یاضیبار با جناب استاد ر  نیاول یمبارک برا یدر اتفاق
آییاطراف دماوند در گردهم یهاهیدر کوهپا ییشناآ نیا نکهیو طرفه ا

 ورتص دادیم بیترت یستودن یبه همت نشیکه وجود نازن یانهیاسال یها
گهان با د و  یجوان امیا یهاییمایپکوه ادیچهره استاد به  دنیگرفت. به نا

 یارعنا با چهره یهمراه آن لحظات افتادم. قامت یهایالپرداز یخ
و  نیبز یحال ت نیو در ع نیمهربان و مت تیبغا یگندمگون و صورت

 کهبود  شده بود. انگار او  نیعج یزدنمثال یکه همراه با تواضع زهوشیت
بود که ساز  و انگار او  زدیم یه گر ید یکتل به کتل نیاز ا «رآتیق»سوار بر 

ها را دره یروحبخشش فضا یاش گذاشته بود و نوانهیاش را بر سیصدف
کنده ساخته بود.  و  نام. کرد جادیدر من ا یدیآن رادمرد تاثر شد فقدانآ

 . مانا شهیهم ادشی
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گل  (شناسجامعه)محمدیپوریا 
 
 
 
 
 

درکنار فرزندانش که  یادب شمندینخبه و اند کیبه عنوان  ادیزنده
باال هستند، سالها در شهرک رسالت  یدانشگاه التیتحص یدارا یهمگ

از خود به جا  یادعا و در سکوت آثار ارزشمند یکرد و ب یزندگ ۱۹منطقه 
در حال فکر  ییگو  ؛داشتیآرام قدم بر م دمیدیوقت او را م هر گذاشت. 

. آرام اما یزندگ یفکر کردن بود و بعد نان برا تشیاولو  دیکردن بود. شا
ترجمه  قات،یدرست مثل روش کارش در تحق داشت؛یمطمئن قدم بر م

 حینبود و کار در آرامش را ترج یکار . اهل شلوغهینشر  و نوشتن و انتشار 
 بود.  تیمهمتر از کم شیبرا تیفینداشت. ک طیافراط و تفر . دادیم
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 (سندهی)نو ر یبص حهیمل
 
 
 

کات و  یگریهمانند هر انسان متفکر د یاضیر  یآقا بواسطه ادرا
و ساختار  یطیمح ستیز  طیو متناسب با شرا یزندگ اتیمقتض

های بود که همه شناخت یدگاهیو د ینیجهان ب یخود دارا یتیشخص
باور بود  نیبر ا شانیدر بر داشت. ا یها و جوامع انساندهیپد او را از جهان،

ها دهیاز جهان و پد و علمی یقیتوان به شناخت حقمیراستا  نیکه در ا
گر جهان با روش علمی رای. ز افتیدست  توان شناخته نشود نمی ا

کم های را دگرگون ساخت. شعرها و نوشته نیتصورات پوچ و دروغ تیحا
ک «ناظم حکمت» از  شانهایبخصوص ترجمه شانیا از آنست که  یحا
داند خود می فهیکه وظ یاتی. ادبودندمتعهدانه معتقد ب اتیبه ادب شانیا

الم و رنج  نده،یبه آ دیداشته باشد و ام یهای بشر نقش موثرتا در کاستن آ
 شیکه ک یاتیادب ؛کند جادیمردم ا انیرا در م یو شفقت و همبستگ مهر 
و مطالعات هوشمندانه و  یروابط انسان جادیا قیرا از طر  ییجو قتیحق
و  ر ییدر کنار تغ ز یخود ن قتیکه حق تدهد و معتقد اسپرورش می قیدق

است و به تناسب  نشیآفر  انیهمواره در جر  ت،یتکامل واقع
 شود. های جامعه دگرگون مییازمندین
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 )هنرمند( یتفضل میابراه
 
 
 
 
 

 از  امکان داشت و  هرچه در  جانیآذربا هنر  و  اتیمورد ادب در  حسن
. نائل آمد ماندگار  های سترگ و تیبه موفق و  انجام داد دستش ساخته بود

که  یهای بزرگ اجتماعبرنامه یُحسن اجرا و  شرفتیپ او نه تنها در 
مجالس  کوچک و محافل  در  ،داشت لیبد یب نقش دیها برگزارگرددرسالن

آن مجلس را با  و  بود سهای مختلف شمع مجلجشن و  یهنر
. دیبخشاش غنا میهای پرمحبتتبسم حضورش و  و  شهایصحبت

راهگشا  و  یرخواهیخ یالگو یخانوادگ دوستانه و  و  یحسن در روابط فرد
من فوت دوست . کردندمی اخذ دیام و  یانرژ  نیحضورش حاضر  در  و  بود

 ردیماو نمی. باورکنم توانمیرا نم یاضیحسن ر  بزرگ دکتر انسان  و  گرانقدر 
مثل ستاره او  نهاده که تداوم خواهد داشت و  انیبن یراه و  ر یکه مس چون

 . دیخواهد درخش اتیادب و  آسمان هنر  در  یا
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 (نویسداستان)گونئیلیعلی آغ
 
 
 
 
 

ئ ادب  فرهنگ و  یکه درحوزه کنشگر ر یبود جبران ناپذ یمرگ حسن خال
 نیو هوشمندتر  نیگذارتر ریشد. چرا که او از تأث جادیا جانیآذربا

کرده و  یکارها بود و  جانیادب آذربا و  حوزه فرهنگ یهاتیشخص  نا
هم که تلخ  چقدر  . اما مرگ او هر کردیم دیداشت که با یار یتمام بس مهین

که حسن از آن  چرا ،ستین یگوار وس ماتم و  و  عزا خور  در گزنده باشد  و 
ـ گهواره» نیشان در فاصله بینبود که زندگ ییدمهادسته آ عمرشان « گور

در  یقیبزرگ و عم یکه ردپا ها بودبلکه او از آن دسته آدم ،خالصه شود
از عشق به مردم،  ز یگذاشته است. او روحش لبر  یاز خود برجا یزندگ
 یو راهش به سو انسان یسعادتمند و  یبهروز  یقلبش برا یهاتپش

تمام توانست  یبا هوشمند بوده و  شیانسان یواال یهاو آرمان قتیحق
ـ گهواره» نیفاصله ب تر از فراخ یلیخ را اتشیح رهیدا تا  یعنیعمرش، « گور

  بگستراند. یجاودانگ یهاو تا کرانه یروشن زندگ یهاافق
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)  بابک احمدی )شاعر
 
 
 
 
 

 یسالها در ذهنم حک شده بود. اواخر دهه هفتاد با دوستان میر یلدینام ا
که عضو  یصابر بودند. زمان یاران انجمن ادبذگانیآشنا شدم که از بن

از  شتر یرا ب جانیآذربا اتیصابر شدم، بزرگان عرصه ادب یانجمن ادب
 یچهرها نیاز ا یکی( هم میر یلدی) ایاضیشناختم که دکترحسن ر  کینزد

شد، متن  شتر یب یاضیگذشت زمان ارتباط بنده با دکتر ر  بابود.  رجستهب
برخودار بود.  خاصی تیاو از جذاب یهاو مقاله شانیا یهایسخنران

باعث شد انجمن  رهیمد ئتیدر ه یاضیهمچون دکتر ر  یبزرگان وجود
یادش . ردیانجام بگ صابر  در انجمن یبزرگتر یبزرگ و کارها یهامیتصم

 دارم. را گرامی می
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 (معلم و دوستخلیل قیاسی )
 
 
 
 
 

شعله سوزان و آِه  هزار /  نجاستیدرد ا نهیس نهیاز چه کنم س تیحکا
 ( هی. ساا)ه.  نجاستیسرد ا

به  حسنکه غروب کرد...  مانستیم یازود هنگام حسن به ستاره مرگ
، پزشک کیعنوان  متعهد  یاسندهینو  ،یحاذق، شاعرِ آزاد یدوست، برادر

 یشکوه و ارجمند شیایرو  گانهیآرمانخواه که  یستیو مستقل و ژورنال
زبان به انتقاد و  پروایب دیدیرا در مخاطره م قتیانسان بود؛ هر جا حق

یم یاو را گرام ادی زمیعز  قیسالگرد رف نینخست در  .گشودیاعتراض م
 .میدار 
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 خسرو واقف )همکالسی(
 
 
 
 
 

 یلومتریک ۵آباد در همکالس بودم. از جمال «مهربان»با حسن آقا در 
آمد. باهوش و زرنگ بود و همواره توجه معلمان بخصوص یمهربان م

ماه  ید دارمانید نیآخر . کردیآذر و آرش را به خود جلب منهیپشم انیآقا
اشنا هم یداراب یبود که در همان جلسه با آقا یدر دفتر مجله آذر  ۹۸سال 

بعد از اطالع از  ۹۹ارتباطمان برقرار بود و در آبان دار یشدم. بعد از آن د
و کمکم کرد تا آن دوران  ییراهنما ار یام، بسبه کرونا مبتال شده نکهیا

همچون  ش،یواال تیشخص بخاطر . رسانمب انیرا به سالمت به پا یبحران
 هاشم ترالن و یمنطقه مهربان از جمله آقا ختهیفره یهاتیشخص ر یسا

در  یها زنده است. خبر شوکه کنندهخاطرهدر  شهیهم یپوراسد دکتر 
 منطقه را هم به ماتم نشاند.  مردم همه دوستان تلخ بود و  یگذشت او برا
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(آیدین ریاضی )روزنامه  نگار
 

که سخت است سخن گفتن از تو که  دانمیم کیو ن مگوییم فاش
. از تعر  یهماره نور بود اتیسراسر زندگ  شهیخود هم دیو تمج فیو شور

گاهم که مطلوبت ن گرفتییکناره م آن هم از زبان  شت،یثنا و ستا ستیو آ
 ِش یبود و چه ع ی. چه دانشگاهمیرا با هم گذارند هاییمن. چه شب

، و شدم. خام بودم، با رفاقت با  هاقیطر  ِی بودم و ط من. یمدام کردم با تو
شدم. اسِب  و سواره یهراسان بودم، دستم را گرفت یاادهیشدم. پتو پخته 

به  زدیکه پهلو م یو در هر ساحت میفصاحت را در جهاِن بالغت دواند
، درنگ  ر یمس نایدر  ت،یانسان آرمان  دیدجهان را از  ستمینگر و  میکردتطور
و چه  میرا با هم شب کرد هاییچه مبارک سحر ی. به راستتیانسان

.  هایییفرخنده شب  یجا یکه بر جا یمردکوهرآهنیشرا سحر
و در دوران  یآفتاب بود دنیدر حال بار  وقفهیذهن من ب یخانهکیتار 

شکوه  زدییم ادیفر  شهیانسان، هم وارگِی یو ش شهیاند شدِن ییکاال
مشترک  ستی. دردت، دردیشد ر یبدان که تو در ما تکث یولرا.  یانسان

کرد  میخواه دایتو را پ کینزد یندهایزد. در  میخواه ادیکه همگان آن را فر 
. از زبان مردمان  هایتو را در کرانه افتی میدر آغوش وطن، خواه آراز

ک نام تو را، با گل سرخ دیشن میخواه  رِق یب ر یدر دستانمان، ز  یپژوا
 کرد.  میخواه دار ید گر یبار د یروز یپ
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 دفتر یادبود
 ایلدیریم( دکتر حسن ریاضی )

 به مناسبت اولین سالگرد فقدانش 
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