
اونون حیاتی و کئچدیگی میرزه فتحعلی آخوندوف، 

 یولالر

میرزه فتحعلی آخوندوف ادبی یارادیجیلیق باخیمیندان آذربایجان ادبیات 

تاریخیمینده ایز بوراخمیش ادبی شخصلردن بیری ساییالرکن آذربایجان 

سیاستچیلیگی باخیمیندان آذربایجان تورکلوگونه کورک چئویرمیش بیر 

یستی ساییالر. بو دا قاجار ممالیکی محروسه سی فارس مدنیت راس

تورک ائلیتینده یازیلی تورک دیل بیلینجی و شعورونون یوخلوغو و 

قحطلیگی ایله ایضاح ائدیلمه لیدیر. میرزه فتحعلی آخوندوفون 

کئچیردیگی حیاتی، ادبی، اجتماعی و سیاسی گؤروشلرینی بیر آرایا 

مه بؤلمک و هر بیر آالن و زمینه گتیردیکده اونون یاشاییشینی اوچ بؤلو

اوزره مستقیل گؤروش یئریتمک داها دا منطیقه اویغون حئساب ائدیلر. 

 بو باخیمدان میرزه فتحعلی آخوندوفون حیاتی اوچه بؤلمک الزیم:

اوشاقلیغی، تانیش میرزه فتحعلی آخوندوفون اؤز کئچمیشی )  (1

 اولدوغو محفللر، مسلکی و ادبی یارادیجیلیغی(

دؤلتلری اوچون الیفبا مسئله لری اوزره میرزه فتحعلی نین اسالم  (2

 چکدیگی زحمتلر و زامان آخاریندا تانیش اولدوغو محفللر.



ایران یوخسا قاجار ممالیکی محروسه سی نین سیاسی و  (3

اجتماعی آخینالری ایله بیرلیکده "ایران دؤلتی ملتی" 

 آنالییشینی فرموله ائتمک چاباالری و چالیشماقالری.

 

و ادبی  یرزه فتحعلی آخوندوفون اؤز کئچمیشیم

 یارادیجیلیغی

 

فتحعلی نین آتاسی میرزا محمد تقی گونئی آذربایجان نین خامنه نین 

ارونک و انزاب کندلریندن اولموش. میرزا محمد تقی آرواد و 

اینجی ایل قوزئی آذربایجان نین  1811اوشاقالرینی گئریده بوراخاراق 

رادا نعنا خانیم ایله ائولنمیش. بو ائولنمه نین نوخا کندینه گئدرک او

 1814نتیجه سی اوالراق فتحعلی )میرزه فتحعلی( دونیایا گلمیش. 

اونجو ایل میرزا محمدتقی نعنا خانیمال بیرلیکده خامنه قصبه سینه 

گئری دؤنموش. نعنا خانیم میرزه محمد تقی نین بیرینجی خانیمی ایله 

لمیش. بئله لیکله نعنا خانیم فتحعلی نی یوال گئتمدیگی اوچون طالق آ

ه محمد میرزاؤز یانینا آالراق هوراند کندیده مالاللیق ایله مشغول اوالن  

تقی نین قارداشی اوالن میرزه علی اصغرین یانینا داشینمیش. 



و گلستان  درسی قرآنفتحعلی هوراند کندینده عمی سی نین یانیندا 

اینجی ایل قاجار ممالیکی  1826اق درسلیکلرینه قاتیلماسینا باخمایار

ساوش باش وئرمه چارلیغی آراسینداکی روسیه ایله محروسه سی 

نین آردیندان آناسی نعنا خانیم و عمی سی میرزه علی اصغر سی 

بیر داها نوخا کندینه دؤنمه لی و اورادان دا گنجه شهرینه ایله بیرلیکده 

ده -ی گنجهفتحعل.  گؤنده ریلمیشمالاللیق درسی اوخوماغا 

میرزه شفیع واضح نین  آذربایجان شاعیری، خطاطلیق درسی وئرن

میرزه شفیع  اؤیرنمگه باشالمیش. نینستعلیق خطییانیندا عرب 

خوشالنمادیغی اوچون فتحعلی نی مالال و دینچیلیکدن مالالردان 

 میرزه شفیع اؤز وصفینده دئمیش: درسی اوخوماقدان  یاییندیرمیش. 

Cəhalət içində olmuşdum sərsəm, 
Qocalıb getmişdim ürəyimdə qəm. 
Gümrah cavan etdi yenidən məni, 
Bir mey, bir məhəbbət, bir də ki, nəğməm 
Mey iç, Mirzə Şəfi, dayanma gəl boş, 
Ol meylə, sevdayla, nəğməylə sərxoş. 
Yalnız nəşə çağı coşar nəğmələr, 
Odur ki, ey nəğməm, nəşələnib coş! 

ده روس مکتبینه قاتیلماغا -اونجو ایل گنجه -1833بئله لیکله فتحعلی 

قرار وئرمیش. آتالیغی میرزا علی اصغر تفلیس شهرینه کؤچرکن 

-1843فتحعلی ده تفلیس شهرینه گئتمه لی اولموش. میرزا فتحعلی 



آدلی بیر گورجو  Baron Grigori Wladimirowitsch Rosenاونجو ایل 

ن دفترینده روسیه حؤکومتنیه مترجم اوالراق ایشلمگه سرداری نی

پالکوونیک )سرهنگلیک( رتبه و درجه بئله لیکله مشغول اولموش و 

سینه دک یوکسلمیش. شانس اثری هامان ایل میرزه شفیع واضح ده 

دن تفلیسه داشیناراق اورادا معلیملیک ایشلری ایله مشغول -گنجه

 جاو آلمان یالیآلمانشهرینده  سلیموش. میرزا شفیع هامان ایل تیفاول

آدلی  Friedrich von Bodenstedt  درسی وئرمک ایله مشغول اوالن

 Friedrichمیرزا شفیع ایله ذاتا دا فارسچا درس وئرمگه باشالمیش. 

von Bodenstedt  دوستلوق عالقه لری داها دا درینلشمیش. بودئن

زما شعلرینی بیر شیتئدت تفلیسدن آیریالرکن میرزه شفیع اؤز ال یا

بو ال  Friedrich von Bodenstedtخاطره اوالراق اونا باغیشالمیش. 

یازماالری دؤنه دؤنه اثرین آدیندا کیچیک دگیشیکلیک ائتمکله ترجمه 

بو اثره  Friedrich von Bodenstedtائده رک اؤز آدینا ترجومه ائتمیش. 

 Nachlass vonمیرزه شفیع و سونرا میرزه شفیع نین ارثیه سی )ایلک 

Mirsa Schaffij آدینی وئرمیش. شکیلده کی کتاب جیلدی میرزه )

شفیع آدی ایله کتاب اوالراق یایینالمیش. قؤتینگئن اونیوئرسیته سی 

( میرزا شفیع نین Nachlass von Mirsa Schaffij)نین کتابخاناسیندا 

ین اثری دئیه کتابی من شخصا اوخوموشام. میرزه شفیع آدینی او زامان



اوچون بیر تاخما آد  Friedrich von Bodenstedtآلمان مطبوعاتی 

(Pseudonymدئیه قبول ائتمیشلر )i. 

مرکزی اولدوغو اوچون و کولتور یفلیس شهری او زامان بیر مدنیت ت

، شاعیرلر و حتی الراورادا چوخلو روس، گورجو، آذربایجان، ائرمنی یازار

آلمان و فرانسه 

-کؤکنلی معلیم

ؤزونده لری ا

باریندیرمیش و 

یئر اؤزونده اونالرا 

میرزا وئریرمیش. 

اورادا بو فتحعلی 

آدی چکیلن 

محفللر ایله 

تانیش اولماقال 

غرب فلسفه 

-سی و فرانسه

ده باش وئرمیش 

میرزه فتحعلی نین " آنالییشی ایله ده تانیش اولموش.  دؤلت ملتی"



اسی آذربایجان فرانسه ده باش وئرمیش دؤلت ملتی آنالییشینا قاپیلم

تورکلوگونه ائتدیگی خدمتلرینی ده هئچه و پوچا چیخارمیش. گلجکده 

بو دوغرولتودا داها آرتیق دانیشاجاییق. ایش بو مقاما چاتمادان میرزه 

فتحعلی نین آذربایجان تورکلوگونه ائتدیگی خدمتلرینی سایماغا 

 چالیشاق.

ین دیلینده، میرزه فتحعلی یاشادیغی، بؤیویوب باشا چاتدیغی خالق

آذربایجان تورکچه سی و مدنیتی نین گلیشمه سی اوچون تئاتر، 

کومدی یازمیش. منسوب اولدوغو مدنی و اجتماعی توپلومالری 

اولدوغو کیمی قبول ائده رک اونالرین گلیشمه سی و مودئرنلشمه 

سی اوچون چیخیش یولو تاپماغا چالیشمیش. حسن بگ زردابی 

ژورنالیندا میرزه فتحعلی نین مقاله لری ده طرفیندن یاییالن  اکینچی 

 چاپ اولموش. اونون یازدیغی اثرلر:

 1837شاعر اوالراق قوشما اثری: شرق پوئماسی  -

 1850پیئسلر: حکایت مالال ابراهیم خلیل کیمیاگر  -

حئکایِت ژوردان موسیو حکیِم نباتات و درویش مست علیشاه  -

 1850جادوکن مشهور 

 1850سرگذشت وزیرخانی لنکران  -



 1851حئکایتِ خرس قولدورباسان  -

 1852سرگذشت مرِد خسیس )حاج قارا(  -

 1855معاریفه وکیللری نین حئکایه سی  -

 نقد اثر:

 1857آلدانمیش کواکب )یوسف شاهین حئکایه سی(  -

 مقاله لر:

 1859فهرست کتاب  -

 1862نظم و نثر حاققیندا  -

 1865کمال الدین مکتوبالری  -

ثرلردن کمال الدوله مکتوبالری آدلی میرزه فتحعلی نین یازدیغی ا

اونجو ایل باکیدا چاپ اولموش. میرزه فتحعلی نین  1924تنقیدی اثر 

یازدیغی اثرلردن آذربایجان جمهوریتینده دؤنه دؤنه فیلملر چکیلمیش. 

آذربایجان تئاتری نین ایلک اساسالری میرزه فتحعلی آخوندوف یازدیغی 

  تئاتر اثرلرینه اساسالنار.

اینجی ایل میرزه فتحعلی آخوندوف آدینا آذربایجان  1962

 ایللیگی موناسبتی ایله نیازی بدلوف 150دراماتورقیاسی نین  



اینجی ایل میرزه فتحعلی آخوندوف  2012طرفیندن فیلیم چکیلمیش. 

حقیندا بیوقرافی فیلیمی چکیلمیش. ها بئله آذربایجان بیلیم و عئلم 

 رزه فتحعلی آخوندوف آدی دا وئریلمیش.اوجاقالرینا و کتابلیقالرینا می

میرزه فتحعلی آخوندوف سونراالر تورکلوکدن اوزاقالشاراق فارسلیق 

آذربایجان تورکچه سینده یازدیغی "کمال آخینینا قوشولدوغو اوچون 

 میرزا یوسف خان مستشارالدوله نی الدوله مکتوبالری" آدلی کتابی

میرزه . iiیشائتم رجمهنین ایش بیرلیگی ایله فارسچایا ت تبریزی

فتحعلی اؤزو چوخ چاباالمیسینا باخمایاراق بو کتابی اؤز زامانیندا چاپ 

اینجی ایل باقر  1971فارسچا نسخه سی ایسه، ائتدیره بیلمه میش. 

 ده چاپ اولموش. -نسخه 500مومنی طرفیندن غیر قانونی 

ی دئمک، پان ایرانیستلرین "ایرانیت" آنالییشی باخیمیندان پیغمبر

ساییالن میرزه فتحعلی آخوندوفون "کمال الدوله مکتوبالری" آدلی 

کتابی بوگونه ده ایرانداکی فارسلیق قانونالری چرچیوه سینده بیله 

فارسچا دا چاپ اولونمامیش. میرزه فتحعلی آخوندوفون آذربایجان 

تورکلوگونه اونودولماز ادبی خدمتلری نین یانی سیرا فارس 

باخیمیندان اونون آدینا فارس مدنیت  راسیستلیک مفکوره سی

 راسیستلری نین آذربایجان تورکلوگونه ووردوقالری یاراالر ساغالماز.

 



میرزه فتحعلی نین او زامانکی ایران مقامالرینا، و مطبوعاتینا دورمادان 

یازدیغی مکتوبالر، تفلیس، استانبولداکی ایران اوالنالر ایله ایلیشگیده 

اونون دوشونجه سی نین یاییلماسینا دا  اولماسی ایستر ایستمز

و روحانیت ، یتاسالممیرزه فتحعلی آخوندوف ایمکان ساغالمیش. 

کمال ادوله  اوحاکیمیت علیهینه یامان یاووز یازدیغی اوچون 

-فتحعلی فرانسه همیرز ایراندا چاپ ائتدیره بیلمه میش.  نیمکتوبالری

کئچمیشده رشته فرانسه کونسولو ده کتابی نی چاپ ائتمک اوچون 

 . iiiسیز قالمیشدا باشاری باش وورماسیا دا -نیکالیمیسیو اولموش 

آخوندوف بیر آنالشما واسیطه سی ایله میرزا فتحعلی بئله لیکله 

تبریزی میرزا یوسف خان تیفلیسده ایران باش کونسولو اولموش 

"کمال ایله قائیبوف ال حسین الماؤز یاخین دوستو مستشارالدوله و 

تورکچه و ایسترسه ده یستر اکتابی نین الدوله مکتوبالری" آدلی 

ک ه رک اؤز خرجلری ایله چاپ ائتمیلدخل و تصرف ائد سیندافارسچا

 سلی اوالن شخصلرین اختیارینا قویموشبو ایشده هواختیارینی 

نین  مسلمانالری ایل گونئی قافقاز 33وف )ایضاح: مالال حسین قائب

 گوری شهری اونیوئرسیته سینده گورجوستانین دینی رهبری،

آذربایجان تورکچه سینده درس وئریلمه سینه یول آچان و دؤرت 



. بو ivجیلدلیک آذربایجان شعرلری آنتولوژی سی نین مؤلیفی اولموش(

 اوخویوروق:آنالشمادان  اوچ شخص آراسیندا ایمضاالنان

متنین اوزوندن یازانا اختیار وئریلر: بو نسخه نی اؤز خرجی  –بیرینجی "

یلینده ایران ملتینه و آسیادا یاشایان فارسالرا و ایله هر یئر ده فارس د

 .vتورک دیلینده عثمانلی ملتینه چاپ ائتسین"

اوسته گؤروندوگو و بیلیندیگی کیمی "ملت" کلمه سی مذهبی بیر 

دئییم و اصطالح اولدوغو اوچون میرزه فتحعلی نین ملت آنالییشی دا 

انلی امتچیلیک مفکوره سینه اساسالنمیش. بئله لیکله عثم

" عثمان ملتیامپراتورلوغونداکی مختلیف دیل و مدنیت صاحابالرینی "

و ایران ممالیکی محروسه سینده کی مختلیف دیل و مدنیت 

" دئیه قلمه آلمیش. شرطلیک و ایران ملتیصاحابالرینی دا "

 شرطنامه نین یئتدینجی بؤلومونده فرانسه دؤلتی آدرئسینه یازیلمیش:

نسخه لردن هیندوستانا، افغانستانا،  "بو فارسچا چاپ اولموش

بلوچیستانا، خراسانا و هر یئرده فارسچا بیلن وارسا، فرانسه دؤلتی 

نین الی اورایا چاتارسا، ساتیش اوچون گؤندریله بیلر. یالنیز روسیه 

 . .vi"دؤلتی تورپاقالرینا بو کتاب گرک گؤندریلمه سین



ده -او دا بو کتابین روسیه بو بؤلوم اؤزونده گیزلی بیر مقامی باریندیرار.

یاییلماسینا راضیلیک وئرمه مکدیر. دئمک، او زامانالر روسیه نین ده 

وضعی دئموکراسی باخیمیندان آسیا اؤلکه لریندن هئچ ده یاخشی 

دئییلمیش. ایستر میرزه فتحعلی آخوندوف، ایسترسه ده مالال حسین 

ندیشه سی بئله غائبوف روسیه طرفیندن تضییق آلتینا آلینابیلجکلری ا

بیر ایفاده نی آنالشمایا اکلملرینه اساس یاراتمیش دئیه دوشونمک 

 اوالر. 

یوسف متندن آنالشیلدیغینا گؤره ایرانا گل گئت ائتمکده اوالن میرزه 

تبریزی تهراندا مانکجی، ایران زردوشتیلری نین خان مستشار الدوله 

ری" متینلری باشچیسی ایله تماسا کئچه رک "کمال الدوله مکتوبال

نی اؤیرنمگه چالیشارکن متینلرین ده هیندوستاندا چاپ اولماسی نین

یوموشاق دیل ایله یازیلماسینی دا میرزه فتحعلی آخوندوفدان 

. میرزه فتحعلی آخوندوف ایسه شخصا متینلرده هر هانکی میشایست

بئله لیکله میرزا  .vii.امیشبیر دگیشیکلیک ائتمک ایله اؤزو راضیالشم

تبریزلی تهرانداکی زردوشتلرین ار الدوله یوسف خان مستش

باشچیسی و دینی رهبرلری ساییالن مانکجی آدلی بیر شخصین 

الرین آدرئسینی آالراق میرزه فتحعلی آخوندوفا وئرمگله اون

آخوندوف . بئله لیکله میرزه فتحعلی کان یاراتمیشیازیشماسینا ایم



اسی ولونمچاپ ا ixیوخسا هیندوستاندا  viiiکتابی نین ایرانن دیجمانک

  یولالرینی اؤیرنمگه چالیشار.
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