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  يادداشت
 

دکتر عباس جوادی به کم و بيش صد پرسش در باره زبان آذربايجان در بستر تاريخ و  هایخوانيد پاسخآنچه که می
فتگو پياده  های آنها از ضبط کامل اين گها را «حميد آستانه» طرح و همراه با پاسخفرهنگ ايران و منطقه است. پرسش

  کرده است که اکنون منتشر ميشود.

وهی از انسان هاست. هم گروه های انسان ها و هم نظام زبان ها، يک زبان، عبارت از يک نظام ارتباطاتی بين گر
تاريخ خود را دارا هستند. مورخين به تاريخ انسان ها می پردازند و مورخين زبانشناس، تاريخ تحول داخلی زبان ها را  

ختلفی را بررسی ميکنند. اما منظور از اين کتاب نه آن است و نه اين. ما در اين نوشته نه تاريخ مردمان م بررسی
ميکنيم که در آذربايجان کنونی زيسته اند و نه تاريخ تحوالت داخلی زبان های آنان را. موضوع صحبت ما بررسی  

يعنی: انسان هائی که در آذربايجان زيسته اند، کدام  تحوالت بين اين مردمان و زبان های آنان در طول تاريخ است،  
ان ها و يا لهجه ها تغيير يافته و جايگزين ديگران شده اند، مناسبات زبانی اين زبان ها را به کار برده اند، کدام زب

اريخ  مردمان با محيط همسايه و خارج چه بوده و چگونه تحول يافته است؟ به عبارت ديگر اين کتاب بررسی کوتاه ت
  تحول جايگاه و کار برد زبان ها در سرزمين آذربايجان است.

های تاريخی فصل بندی کنيم. اين ايم اين مجموعه را بر پائه دورهبرای درک بهتر و آسانتر اين گفتگو کوشش کرده
هی پيش از مادها فصل بندی را از آغاز دوره تاريخ مکتوب ايران و آذربايجان (اوايل هزاره يکم پ. م) يعنی مدت کوتا

به پيش خواهيم برد. مثالً برای موضوع تغيير زبان از پهلوی آذری به  شروع کرده تا پايان قرن بيستم مرحله به مرحله 
ای اختصاص داده شده است. با اين ترتيب موضوعات مهم ترکی که از سلجوقيان تا صفويان انجام گرفته، فصل جداگانه 

  را متناسب با همين فصل بندی تاريخی بررسی خواهيم کرد. و جداگانه زبانشناختی و ادبی 

ع و نقش زبان در آذربايجان از دورٔه پيشا ماد شروع شده تا دوره معاصر ادامه خواهد يافت و هجده فصل  بررسی وض
را دربر خواهد گرفت. فصل پايانی اين مرور تاريخی «پيوستی» حاوی بيست و دو مقاله از عباس جوادی است که با 

  کنند. ک میموضوع کلی اين تاريخ کوتاه مرتبط هستند و به درک بهتر موضوع کم

ها و پاسخ هائی که خواهيد خواند، اين نگرش زبانشناسی تاريخی و اجتماعی به نگرش صرفاً تاريخی و يا در پرسش
وانندگان غير متخصص به ها ساده و تا حد امکان از نگاه خها و پاسخايم پرسشادبی برتری خواهد داشت. کوشش کرده

عه نه جامعه دانشگاهی و کارشناس، بلکه عموم عالقمندان به موضوع زبان سادگی قابل فهم باشند. در تهيه اين مجمو
اند که بنظر ما اغلب به ذهن تعداد  اند. از اين رو پرسش هائی مطرح شدهدر آذربايجان و ايران در نظر گرفته شده

و برای خوانندگان قابل  ها حداالمکان سادهد. از دکتر جوادی نيز خواهش شده است که پاسخآيبيشتری از عالقمندان می
ها بود، چندان  ها و پاسخفهم باشند. از اين جهت نيز کوشش شده است آن لحن گفتگوئی که در ضبط اصلی پرسش

  يم اين کار را انجام بدهيم. ارسيد، سعی کردهويرايش نشود. با اينهمه در مواردی که دادن منبع الزم بنظر می

  

  ٢٠١٧حميد آستانه، ژانويه 

  برداری و توزيع اين مطالب به شرط وفاداری به متن و يادآوری منبع بال مانع است. نقل قول، کپی

  عباس جوادی
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o  

  جغرافيای تاريخی و نام آذربايجان

 
  پ م، ويکی پديا   3300آتروپاتن در دوره سلوکيان، حدود 

 

  ن بدهيم... آذربايجا تاريخی ازدر آغاز يک تعريف جغرافيای  

در دوران باستان، يعنی مثالً سه هزار سال پيش، سرزمينی بنام «آذربايجان» موجود نبود. سرزمين کنونی آذربايجان 
بخشی از امپراتوری بزرگ ماد و پس از آن امپراتوری حتی بزرگتر هخامنشی بود. در دوران هخامنشيان، سرزمين  

ماد بود. هر استان ساتراپ و يا حاکم خود را دارا بود که معموالً مانند   ستان بزرگپی و يا اآذربايجان بخشی از ساترا
  کرد.شاه محلی آن منطقه عمل می

از نظر واژگان، «آتور» به پارسی ميانه و يا پهلوی و ديرتر «آذور/آذر» به فارسی معاصر اوليه بمعنی آتش و  
  ظت شده از سوی آتش» است.زمين «حفايگاه و سرآتورپاتکان/آذورباداگان بمعنی آتشکده، جا

راندند. در دوره هخامنشيان، ماد ساتراپی و يا «استان» بزرگی  های ايران امروز حکم میپادشاهان ماد بر اکثر سرزمين
بود که بخش بزرگ ايران کنونی را دربر ميگرفت. اواخر هخامنشيان، بخش بزرگی از ساتراپی ماد «ماد بزرگ» و  

رب ايران که عبارت از آذربايجان، کردستان و گيالن کنونی باشد، «ماد کوچک» ناميده  در شمال غ چک تر آن بخش کو
شد که ساتراپ خود را داشت. از اواخر هخامنشيان به بعد اين بخش در شمال غرب ايران با انتساب به ساتراپ آن 

  ده شد. اتن) نامي«آتروپات» (به يونانی: آتروپاتس) «آتروپاتکان» (يونانی: آتروپ

نام های «آتروپاتکان»، «آتورپاتکان»، «آذورباداگان» و «آذورباياگان» حتی در دوره ساسانيان موجود بوده و به 
  شد. بعد از اسالم اين نام به صورت «آذربيجان» و «آذربايجان» نوشته و تلفظ شد. سرزمين کنونی آذربايجان گفته می

ها برخی مناطق نزديک به رود ارس شيان، در بعضی دورهد و هخامنر دوره ماهای شمالی رود ارس داز نگاه بخش
جزو آتروپاتن شمرده ميشدند، اما اين مرزها متغير بود. شمال رود ارس پيش از اسالم «آلبانيا» (آلبانيای قفقاز) و پس  

چنان وب ارس همحاليکه جنشد، در ران»، «الران» و يا «اران» (معموال به تشديد «ر») ناميده می-از اسالم «ال
  شد.«آذربيجان» و يا «آذربايجان» خوانده می

اين توضيح نام «آتروپاتن» و «آتروپاتکان» و توصيف حدود جغرافيائی آن در تاريخ برای اولين بار توسط مورخ  
يا «ماد   آتروپاتن»پيش از ميالد) در کتاب معروفش بنام «جغرافيا» داده شده که حدود « ۶٣يونانی استرابو (متولد سال 

  کوچک» را چنين تعريف کرده است:

شود که يکی از آنها ماد بزرگ است و پايتختش اکباتان (همدان) است که شهری بزرگ و  «ماد به دو بخش تقسيم می
ها (اشکانيان) است (…) بخش ديگر که بخشی از ماد مقر پادشاهی ماد است. اين کاخ هنوز هم مورد استفاده پارتی
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که نامش را از راهبرش آتروپاتن گرفته است که اين مملکت را از حاکميت مقدونيان باز  پاتن است  است، آتروبزرگ 
نگهداشت. هنگاميکه او پادشاه (ماد آتروپاتن) شد، استقالل اين مملکت را برپا نمود وجانشينان او همچنان تا به امروز  

شاهان ارمنستان، سوريه (آشور) و پارت  های) پاد(خانواده های گوناگون بادهند و در زمان(به حکومت) ادامه می
مرز است و در شمال با هر  اند. (…) آتروپاتن با ارمنستان درغرب و ماد بزرگ در شرق هم(اشکانی) وصلت نموده

ها همسايگان مرز است. (…) ارمنيان و پارتیدو و در جنوب با دريای گرگان و سرزمين مردم ماد (بزرگ) هم
ستند که آنان (آتروپاتنيان) را پيوسته غارت کنند اما ايستادگی نمايند چنانکه سيمباس (پسر  ها هاتنیمند آتروپقدرت

بارداس) را از دست ارمنيان باز پس گرفتند و روميان آنها را (ارمنيان را) شکست دادند و آنها (ارمنيان) هم دوستان  
  ).١» (نگهدارند سزار شدند و آنها همزمان پارتيان را نيز خرسند

-اند، اين توضيح استرابو را با اين استدالل به چالش بکشند که در متون آشوریبرخی نويسندگان معاصر تالش کرده
ای شده است، اما به نظر م. اشترک در «دائره المعارف اسالم» (مدخل «آذربايجان»)، بابلی هم ظاهراً به اين نام اشاره
بابلی نام آتروپاتن -عتبر است، چرا که در هيچ نوشته ميخی آشوریهمچنان م ر استرابوبر خالف اينگونه مالحظات، نظ 

  ).٢و آتروپاتکان ديده نشده است (

از نگاه اشترک (همانجا) «هيچ شکی نيست که در قرن سوم م. تلفظ دقيق اين نام آذورباذاقان بوده، اما در قرن چهارم م.  
نسی به «ی» تبديل شده، به صورت آذورباياگان در آمده نانی بيزاهمچنين يو آوای دوم «ذ» در سريانی (آرامی نو) و 

  است و بعدها از سوی جغرافی دانان عرب به شکل آذربايجان و گاه حتی آذربيجان نوشته شده است».

هجری، شکل عربی شده «آذربيجان» و  ۴٣ميالدی/ ۶٣٩پس از فتح آتروپاتن باستان از سوی اعراب مسلمان در سال  
  رواج يافت. ذربايجان»االخره «آب

توان با تکيه بر اشترک (همانجا)  تعريف آذربايجان دوره اسالمی از نگاه جغرافيای تاريخی را به بهترين صورت می
داد. طبق اين تعريف، سرزمين آذربايجان در اوايل دوره اسالمی محاط بود در جنوب شرقی با «جبال» (ماد باستان)،  

ه» (آشور و يا آسور باستان)، در غرب با ارمنستان (بخشی از اورارتوی يت «جزيرش شرقی والدر جنوب غربی با بخ
های قفقاز باشد و امروز بخشی از آن عبارت از باستان)، در شمال با واليت اّران (آلبانيای باستان که يکی از سرزمين

  جمهوری آذربايجان است) و در شرق با سواحل دريای خزر، مغان و گيالن.

رفت، اما حدود آن در مراحل گوناگون متغير  ای به شمار میفت اسالمی آذربايجان واليت جداگانهدوره خال در اوايل
شد، اگرچه بود. رودخانه ارس علی االصول مرزی طبيعی بين آذربايجان و آلبانيای سابق قفقاز (اران) محسوب می

نيز از نظر اداری و مالياتی بخشی  دريای خزراحل غربی های سفالی رودهای ارس و کورا تا سدشت مغان بين بخش
  ).٣شد (از آذربايجان محسوب می

اويغور محمود کاشغری در «ديوان لغات الترک» اين واليت را «آذربادگان» و در  -در قرن يازدهم م. زبانشناس ترک
  نسخه ديگر «آذرابادگان» ناميده است.

تبديل  رن نوزدهم، سرتاسر شمال ارس از نظر سياسی و اداریهای ايران و روس در قبه دنبال شکست ايران در جنگ
به واليات روسيه تزاری شد. در اوايل قرن بيستم آذربايجان نام استان شمال غربی ايران بود که از شمال با قفقاز روسيه  

  باسی است.ش همان واليت آذربيجان و يا آذربايجان در خالفت عو در غرب با ترکيه همسايه بود که اين، کم و بي

  «آلبانيا» و «اران» کجا بود؟ 

گفتيم که قبل از هخامنشيان، يعنی در دوره مادها و پيش از آنها، نه شمال و نه جنوب ارس و نه هيچ جای فالت ايران،  
ان  ای که نام آتروپاتن و يا آتروپاتک ، يعنی از دورهشد. اما از اواخر هحامنشيانآتروپاتکان و يا آذربايجان ناميده نمی

و کردستان ايران داده شد. آتروپاتکان و آذربايگان علی االصول شمال  رايج شد، اين نام به جنوب ارس يعنی آذربايجان 
  گرفت. نام شمال ارس در دوره باستان «آلبانيا» و يا همان آلبانيای قفقاز بود.رود ارس را دربر نمی

وحات ). اين هم چيزی عادی است، چرا که فت۴ر بوده است (فته اشترک مرزهای ماد آتروپاتن در طول تاريخ متغيبه گ
ها گردد. اما با وجود تغييرات محدود و گذرای مرزی، علی  توانسته باعث جابجائی مرزهای دولتها میو عقب نشينی

ه محاسبات اشتفان کرول، مورخ معروف ماد و خاورميان شد. بنا بهاالصول رود ارس مرز شمالی آتروپاتن شمرده می
ماد آتروپاتن کوشش کرده، مرزهای آتروپاتن ماد از اين قرار   باستان که حتی به کشيدن نقشه سياسی و جغرافيائی

يد رس کرد. در شرق گستره اين سرزمين تا کوه هائی میاند: «در شمال، رود ارس آتروپاتن را از ارمنستان جدا میبوده
های ) و کوهو در غرب تا درياچه اروميه (ماتيان ليمن باستانی اند،که در امتداد سواحل دريای خزر قرار گرفته 

برد نيز با حدود و ثغور آذربايجان در ايام باستان و دوره ). همين مرزهائی که کرول از آن نام می ۵کردستان کنونی» (
  دارد.اسالمی که از سوی اشترک تعريف شده، همپوشی 

  ای باستان داده شده است.اران نامی است که در دوره اسالمی به آلباني



 
6 
 

 

  شمال و جنوب ارس يک سرزمين بود؟

در عهد باستان، در اصل به تمام منطقه شمال ارس از شهر  ) ميگويد که آلبانيا۶بارتولد در «دائره المعارف اسالم» (
خين شد، در حاليکه موردربند در شمال شرق تا تفليس در غرب و رود ارس در جنوب و جنوب غرب قفقاز گفته می

ا اند که «از سواحل ارس تا سواحل کورا، يعنی بين دو رودخانه» ردوره اسالمی تنها به سرزمينی نام «اران» را داده
های بعدی در کنار سرزمين اران از واليات دربند و شيروان (با مرکزيت باکو)  در برميگرفت. اما ميدانيم که در دوره

  شود.نيز نام برده می

د در شمال شرقی قفقاز گفته شده و اين محال از زمان ساسانيان «مرزبان» خود ه شهر و محال دربندر حاليکه دربند ب
(و يا شروانشاهان) نام حکمرانانی است که از اواسط دوره عباسيان در شرق قفقاز حکمرانی   را داشته، شيروانشاهان

نان محلی پادشاه ايران بودند، اما شيروانشاهان شود در دوره پيش از اسالم نيز شيروانشاهان جانشياند. گفته میکرده
). مسعودی به گفته ٧شمال ارس ايرانی شدند» ( دوره اسالمی در ابتدا عرب تبار بودند و در «محيط ايرانی آن دوره در

  های اران، شيروان و دربند را متحد کرده است ولیبارتولد نوشته است که يکی از مرزبانان دربند مدتی همه سرزمين
  ). ٨منبع ديگری اين روايت را تائيد نکرده است (

اند، مسئوليت اداره اران و ربايجان اعزام شده در دوره خالفت امويان و عباسيان، واليانی که از شام و بغداد به آذ
ات  اند. به گفته باسورث (همانجا) گاه حتی واليها را نيز بردوش داشتهآوری ماليات از آن سرزمينارمنستان و جمع

های دو قرن  دهد که تقسيم بندیموصل و «جزيره» نيز از نظر اداری با آذربايجان مرتبط بودند و اين هم نشان می
  ت دوره اسالمی تا چه اندازه متغير بودند.نخس

رفت. در جنوب،  های البرز مرز طبيعی بين آذربايجان و گيالن و ديگر مناطق ساحلی خزر به شمار میدر شرق، کوه
شد. مرز غربی چندان مشخص نبود. اين رود معموالً مرز اداری با اقليم «جبال» (ماد بزرگ سابق) محسوب میسفيد 

های زاگرس  گذشت و در بخش شمال غربی با کوههای اروميه و وان میاز وسط دشت واقع در بين درياچه مرز معموالً 
ستان اگرجه خراج پرداز خالفت بود، اما تا  شد. در شمال غرب، ارمنگذشت، معين میکه از وسط کردستان می

ان در بسياری مراحل دوره خالفت اسالمی، رفت. با اينهمه، آذربايجان، اران و ارمنستحدزيادی خود مختار به شمار می
شدند تا جائيکه جغرافی دان قرن دهم م. مقدسی آذربايجان، ارمنستان و از نگاه اداری و مالياتی، يک منطقه محسوب می

های اداری و مالياتی دهد که تقسيم بندیران را سه جزء «اقليم چهارم» شمرده است. بنظر باسورث، اين نيز نشان میا
  ). ٩اند (ه اسالمی ثابت نبودهدور

شود، تقسيم بندی اداری و مالياتی دليل کافی برای واحد بودن  اما همانگونه که در نمونه آذربايجان و ارمنستان ديده می
های مهمی از شمال ارس با رسد که جز در مراحلی کوتاه مدت، بخشناطق نبوده است. در مجموع بنظر میسياسی م

های کوتاه به گفته بارتولد مربوط به حکومت  زمين جنوب ارس متحد نبوده است. يکی از اين دورهآذربايجان يعنی سر
دادند و اران را با آذربايجان ايران متحد کردند. با   شود که گنجه را پايتخت اران قرارشداديان (پيش از سلجوقيان) می

گويد: «پس از سلجوقيان، آذربايجان، شيروان و میاين ترتيب اران از داشتن حکمرانان خود محروم گرديد. بارتولد 
ام  دربند بتدريج ترک زبان شدند و پس از دوره مغول جنوب سرزمين (اران) نام ترکی قراباغ را گرفت. بعد از آن، ن

  ).١٠اران ديگر تنها به معنای ادبی بکار برده شد» (

های تابع ايران تقسيم شده بود که  شمال ارس به خان نشينهای صفويان، افشاريان و قاجاريان  ميدانيم که در اکثريت دوره
های سياسی و مانند دربند، باکو، قويا، گنجه، قراباغ و غيره هرکدام نام خود را داشتند يعنی از نگاه تقسيم بندی

تزاری   ها به روسيهشدند. بعد از الحاق اين خان نشينجغرافيائی، اين مناطق شمال ارس جزو آذربايجان محسوب نمی
های شمال ارس رسماً بعنوان «واليت» های روسيه تزاری (گوبرنيا) از حيطه دولتی و در قرن نوزدهم، خان نشين

  شدند. ه پرداخت ماليات و باج نيز بعنوان بخشی از آذربايجان محسوب نمیاداری ايران خارج شدند و ديگر حتی از نگا

  بايجان» اعالن شد...پس از جنگ نخست جهانی دولتی بنام «جمهوری آذر 

در باکو دولتی با نام «جمهوری آذربايجان» تشکيل شد. البته اين ابتدا يک باصطالح فدراسيون مسلمان،   ١٩١٨در سال 
نوبی بود که بعد از بروز اختالف بين آنها، به سه جمهوری ناسيوناليستی مجزا تقسيم شد. دولتی  ارمنی و گرجی قفقاز ج

ت رهبری محمد امين رسول زاده بود که در ابتدا در ايران هم نويسندگی و روزنامه نگاری  که در باکو تشکيل شد تح
سم گرايش پيدا کرد. امين زاده در همان زمان  کرده و حتی در آغاز دوست سيد حسن تقی زاده بود، ولی بعد به پان ترکي

ور از انتخاب نام «آذربايجان» هيچگونه  که رئيس جمهوری آذربايجان انتخاب شده بود به مقامات ايرانی نوشت که منظ
). اما در واقع، اين دوره، دوره اوج پان ترکيسم بود که ناشی از ١١سياستی بر ضد ايران و آذربايجان ايران نيست (

و عثمانی در منطقه منتج به زوال و های انگليس، آلمان، روسيه اندگی دولت عثمانی بود. کشاکش امپراتوریدرم
های حزب حاکم و ناسيوناليستی «اتحاد و ترقی» به ناسيوناليسم تند گرا تمايل پيدا کردند و  ی شد. ترکفروپاشی عثمان
ها» جبران کنند. از اين يای ميانه و باصطالح «اتحاد ترکهای خود را از طريق گسترش به قفقاز و آسخواستند زيان
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اينهمه دولت «جمهوری آذربايجان» که رسول زاده  جهت آنها پان ترکيسم را در ايران و قفقاز تحريک کردند. با 
  رهبرش بود، حتی نام اين دولت را مدتی «آذربايجان قفقاز» ناميد، تا باعث خشم ايرانيان نشود. مدت کوتاهی بعد

سرنگون کردند اما نام  ١٩٢٠ها اين حکومت و دو حکومت مشابه در ارمنستان و گرجستان را در سال بلشويک
های دولت جمهوری شوروی مسلمان در باکو باقی ماند و بعد از استقالل اين جمهوری شوروی در سال آذربايجان روی 

ايدئولوژی دولتداری ملی ايجاد شده بود. اين هم باب  هم ادامه يافت، چرا که در حول محور اين نام يک انديشه و ١٩٩٠
ربايجان ايران بالقوه خطری تجزيه طلبانه نسبت به ايران گرا نبود که اين نام را در شمال آذطبع بسياری از ايرانيان ملی

مچنان  گذرد و دولت همسايه شمالی ما هسال می ٩٠شمارند. اکنون ديگر از اين موضوع بيش از شمردند و میمی
بنظر «آذربايجان» نام دارد. از اين جهت اصرار در رد نام آذربايجان برای آلبانيا يا اران سابق يعنی شمال شرقی ارس 

  کند.من نه عملی است و نه مشکلی را حل می

  تعبير «آذربايجان جنوبی» درست است؟ 

تواند نسبت به انديشه هر شخص فرق  می زبانشناختی. پاسخ اين پرسش-اين پرسشی سياسی است و نه علمی و يا تاريخی
  کند. 

اند، چه رس روی خودشان نهادههای شمال شرق ابنظر شخصی من اوالً «جمهوری آذربايجان» نامی است که دولت
دولتمداران پيش از رژيم شوروی، چه دوره شوروی و چه دولت کنونی. از نظر تاريخی نام آذربايجان شامل شمال 

توان شک کرد، با اينهمه، اين بخش از قفقاز دستکم از دوره ساسانيان جزو ايران اين مورد نمیارس نبوده است و در 
ت نزديکی داشت و رفت و آمد، وصلت و تجارت بين دو سوی ارس موجود بود. قرن های بود، با جنوب ارس مناسبا

اسالم هم ادامه يافته است. اين  طوالنی زبان و فرهنگ ايرانی در هردو سوی ارس حاکم بود. اين وضع حتی بعد از 
تر مشترکات بين دو  يقهای تاريخی و فرهنگی و بعدها همچنين زبان ترکی مايه نزديکی بيشتر و احساس عمنزديکی

  طرف گشته است.

توان جلوی آنها را گرفت و گفت شما حق  نامند. نمیسال است که «آذربايجان» می ١٠٠های باکو خودشان را حاال دولت
د کشور خودتان را «آذربايجان» بناميد. اين، نه منطقی است و نه عملی. اگر سياست را کامالً از اين بحث جدا نداري

ر من مشکلی در تعابير «آذربايجان شمالی» و «آذربايجان جنوبی» نيست، و يا نبايد باشد. مشکل اينجاست که کنيم، بنظ
شود درک کرد ولی بنظر  رای نامگذاری تفکيک کنند. اين را میتوانند سياست و احساسات را از اين ماجها نمیخيلی

  کند.کمکی نمی  کسمن، اين، طرز تفکری منطقی و عملگرايانه نيست و به هيچ

شمارند هنوز نسبت به کاربرد نام «آذربايجان» برای جمهوری در ايران گروه قابل توجهی که خود را ايراندوست می
تواند زمينه تجزيه ن شمالی» و «جنوبی» حساسيت دارند و نگران هستند که اين، میآذربايجان و تعابير «آذربايجا

ه صرفاً از نگاه جغرافيائی، شمال ارس «شمال» و جنوب ارس «جنوب» به  آذربايجان از ايران بشود. شکی نيست ک
عين حال در جنوب نامد و دررود. همچنين شکی نيست که کشوری در شمال هست که خود را آذربايجان میشمار می

نگيزه برخی سال است که بخشی از ايران است. با اينهمه شايد هم ا ٢۵٠٠ارس آذربايجان ايران قرار دارد که بيش از 
اشخاص در تاکيد بر تعبير «آذربايجان جنوبی» براستی همان است که مايه نگرانی برخی در ايران شده است. اما 

اين يا آن نام باعث وحدت و يا تجزيه يک سرزمين واحد و تاريخی شد و از سوی توان صرفاً با کاربرد خوشبختانه نمی
  بلکه در سطح شخصی و گروهی است.ديگر اين قبيل مشاجرات نه در سطح دولتی، 

  منابع

١١) تفصيالت بيشتر در باره ماد و آتروپاتن در: استرابو: جغرفيا، ١(   بند يک تا چهار ١٣

)2 (Streck, M. : Adharbaidjan, in: Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1936), 
consulted online 23. January 2017   

)3 (Bosworth, C. E. : Azerbaijan, iv, Islamic History to 1941, in Encyclopaedia Iranica 
Online, retrieved in March 2017   

)4 (Streck, ibid  

)5 (Kroll, S. E. : Map 90 Media Atropatene, Princeton University, 1994, PDF  

)6 (Barthold, W. : "Arran", in: Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1926), consulted 
online on 23. January 2017   

)7 (Barthold, ibid  

)8 (Barthold, ibid  



 
8 
 

 

)9 (Bosworth, ibid  

)10 (Barthold, ibid  

  ٢١دسترس شده در  ک نامه از محمد امين رسول زاده، در: گفتگو، مجله اجتماعی و فرهنگی، نسخه آنالين،) ي١١(
٢٠١٧ژانويه 



 
9 
 

 

  

 

  پيش از مادها
 

  های تاريخ در آذربايجان کدام است؟زبان مردم در قديم ترين دوره

سال پ. م) در جنوب   ۶٠٠٠( استانی حسنلوهای تپه باز دوران پيشا تاريخ آذربايجان شواهد بسياری از قبيل يافته
ها  ها در اين منطقه است. اما از زبان و قوميت اين انساندرياچه اروميه نشاندهنده زندگی و حتی کار توليدی انسان

ها از «دوره تاريخ مکتوب» که در آذربايجان حدوداً در قرن هفتم پ. م.  اطالعی در دست نيست. بررسی اولين داده 
ها مثالً در غرب آذربايجان، جنوب درياچه اروميه و مثلث  دهد که از آن دوره، تراکم انسان ود، نشان میششروع می

  مرند نسبتاً زياد بوده است.-ميانه- تبريز

تقريباً سه هزار سال پيش يعنی در هزاره نخست پ. م. در سرزمين کنونی آذربايجان، بخشی از گيالن و کردستان يعنی  
ها در ها و کاسپیشيان «آتروپاتن» و يا «ماد کوچک» ناميده شد، قبايلی مانند کادوسیاواخر هخامن آنچه که بعدها در

ها در حواشی غربی اين سرزمين ها و اورارتوئیها در آذربايجان و کردستان و هوّریها و لولوبّیسواحل خزر، گوتّی
  کردند. آن، حوالی لرستان) زندگی می زستان و شمالها در جنوب آن يعنی بين آذربايجان کنونی و عيالم (خو و کاسی

های اورارتو، آشور و يا عيالم اطالعات و مدارک بسياری  البته در باره اقوام همسايه و حاشيه اين منطقه يعنی تمدن
ی بنام ای داشتند. دولتکردند، هنوز تا حد زيادی زندگی قبيلههست. اما قبايلی که در آذربايجان و کردستان زندگی می

  ای داشت.تشکيل شده بود اما زندگی اجتماعی هنوز اساساً حالت قبيله  ماننا

نامدار ترين پژوهشگر ماد که خودش هم از منابع درجه اول يعنی آشوری و اورارتوئی و همچنين يونانی و ارمنی اين  
 ً ن قبايل گوتی و لولوبی  نميدانيم اي  موضوع را بررسی کرده و شرح داده، ايگور دياکونوف است. به گفته دياکونوف دقيقا

گفتند.  کردند، به چه زبانی سخن میگويد در اکثريت سرزمين داخلی آذربايجان و کردستان زندگی میکه دياکونوف می
به نظر او احتماالً اين دو زبان و قوم با هم خويشاندی داشتند. اما اورارتوئی را که در دولتی واقع در غرب آذربايجان  

پارسی)، نه سامی (مانند عربی و عبری  -يم. زبان اورارتوئی نه هند و اروپائی (مانند ارمنی و مادیداشت، ميدان کاربرد
و آشوری) و طبيعتاً نه آلتائی (ترکيک) بوده است. زبان اورارتوئی مدتی پس از سقوط دولت اورارتو از بين رفته و 

ها ها مانند کاسیير از آن، گمانه زنی اين است که بعضیاند. به غدهاقوام تشکيل دهنده آن با ديگر اقوام منطقه مخلوط ش
ها (شمال (تقريبا لرستان کنونی) با زبان عيالمی در خوزستان کنونی خويشاوندی زبانی داشتند و برخی مانند هوّری

استان  حلی خزر يعنیها قرابت زبانی داشتند. در عين حال درمناطق ساغربی درياچه اروميه) احتماالً با اورارتوئی
زيستند. احتماالً زبان بعضی طوايف اين مناطق هم با  ها میها و کاسپیها، کادوسیاردبيل و تا حدی گيالن کنونی گيل

های ايرانی های قفقازی و يا عيالمی خويشاوند بوده و يا حتی يکی دو طايفه در کنار دريای خزر، گويشی از زبان زبان
گمانه زنی درست باشد، معنايش اين است که يک دسته کوچک از ايرانی زبانان  گر اين آخرينکرده که ارا تکلم می

اند. به هر تقدير به گفته دياکونوف چند قرن پس از بر آمدن مادها ديگر ها به اين منطقه آمدهحتی پيش از مادها و پارس
آميزند  شود يعنی ظاهراً آنها با مادها میان برده نمیدر آثار ملل همسايه نامی از قبايل پيشامادی در آذربايجان و کردست

  شوند. و مستحيل می

سال پيش زبان مردم اين منطقه نه ترکی بوده، نه ُکردی و نه هيچ زبان ايرانی ديگر. دياکونوف و ديگران مانند   ٣٠٠٠
ز اقوام ايرانی نبودند. هنو رومن گيرشمن همرای هستند که اين اقوام نخستين آذربايجان و کردستان به هرحال ايرانی

ها که از شمال ايران کنونی به فالت ايران درحال کوچ بودند، بعنوان عنصر منسجم قومی زبان مانند مادها و پارس
عرض اندام نکرده بودند که زبان جامعه را هم تغيير بدهند. ميدانيم که کردی يک زبان ايرانی است و مانند تالشی، 

های ايرانی است. بنا براين زبان اين مردم کردی  های غربی زبانگورانی از شاخه يا زازاکی و تاتی، آذری و گيلکی و
هم نبود. اورارتوئی که گفتيم ظاهراً زبانی منفرد بود، نه ايرانی بود نه سامی و غيره و بعد از مدتی از بين رفت. طبيعتاً  

  مثالً عربی و يا ترکی هم نبود.

شناسيم هنوز در صحنه تاريخ عرض اندام نکرده بودند. از ورتی که ما میها بصو ترک سال پيش اعراب ٣٠٠٠اصالً 
سوی ديگر مکان اصلی و نخستين ظهور اعراب، جنوب عربستان سعودی امروزی بود، آن هم دو سه قرن پيش از 

و برای اولين بار آن برآمدند  های باستان ازاسالم، يعنی اقالً هزار سال پس از مادها. همچنين، جغرافيائی که اولين ترک
در تاريخ خود شان را نشان دادند، آسيای ميانه بود، جائی بين سيبری، چين، مغولستان، قزاقستان و قرقيزستان کنونی،  

همان هم حدوداً همزمان با اعراب يعنی هزار سال پس از مادها، دقيقترش در قرن پنجم ميالدی بود. يعنی هنوز دو  
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لجوقی و ديگر قبايل ترک به ايران و بيزانس بيايند و شروع به تغيير زبان آذربايجان و د تا ترکان سهزار سال الزم بو
  بيزانس يعنی ترکيه بعدی بکنند. 

سال پيش تازه تازه زبان مردم اين منطقه يعنی آذربايجان و کردستان و همچنين سرتاسر ايران کنونی ايرانی  ٣٠٠٠
شود و در بقيه ايران کنونی پارسی باستان و در ضمن به تدريج مادی حاکم میشود، در اين گوشه غربی زبان می

آميزند و تبديل به  ها با هم میشوند که بعدها همه اين گونههای شرقی ايرانی مانند پارتی و يا اشکانی پيدا میزبان
ابتدائی ماد روی  ايرانی قبايلهای ها و لهجهشوند. طبيعتاً آن زبان مادی و گويش«فارسی ميانه» و يا پهلوی می

های تاتی، تالشی، آذری،  های بعدی ايرانی در دوره پهلوی و در دوره اسالم و همچنين روی اشکال ابتدائی گويشگونه
  های معاصر ايرانی خبری نبود. سال پيش هنوز از اين زبان ٣٠٠٠گيلکی و يا کردی تأثير خودش را هم گذاشته، اما 

  اند، بلکه هميشه اينجا بودند... ها به فالت ايران کوچ نکردهيائیرآگويند ها میبعضی

شود و دستکم بايد دانشمندان تاريخ و زبانشناسی باستان و همچنين مردم شناسی تکاملی اين ادعا به چند حوزه مربوط می
ما نه متخصص ژنتيک   قهای خود ثابت کنند. اکثريت قريب به اتفاو ژنتيک تکاملی اين ادعا را با تحليل و پژوهش

خوانيم و سومری و آشوری و عيالمی بلد تکاملی هستيم، نه باستانشناس و زبانشناس تاريخی هستيم، نه خط ميخی می
شناسيم. بنا براين چاره ديگری جز مراجعه به رای مشترک ها را میهستيم و نه حتی ادبيات تخصصی اين حوزه

  اريم. اين در مورد ديگر علوم تخصصی هم صادق است. دنالمللی اکثريت دانشمندان برجسته بين

های هند و اروپائی زبان از اوراسيا به هندوستان من خودم شخصاً بيشتر از همه چيز در مورد نظريه کوچ هند و ايرانی
های هتکنم، اما از يافهای زبانشناسی و تاريخ تکيه میو ايران کنونی توجه دارم و در درجه نخست به زمينه يررسی

  گيرم. جديد ژنتيک تکاملی نيز که درک آن هنوز برايم چندان آسان نيست، بهره می

  ) است:١اين نظر دو زبانشناس و ايرانشناس معروف دوره باستان گرنوت ويندفور و پرودس اوکتور اسکورو (

های اروپای شرقی ريشه  پ تسدهند که پروتو هند و ايرانيان (اوليه) در اصل از اهای چند دهه اخير نشان می«پژوهش
های پيش از ميالد تشکيل داده بودند (…) پس از سال ٣۵٠٠تا  ٢۵٠٠های گور رادر سال- اند که تمدن پيتگرفته

های بعدی به سوی جنوب شرق (پنجاب) رفته وارد نيم قاره هندوستان شدند، در حاليکه پ. م. اکثر هند و آريائی ٢٠٠٠
رفته احتماالً زير فشار ايرانيان شمال از طريق فالت ايران به شمال ميانرودان  بگروه ديگری به سوی جنوب غر 

اند. ايرانيان بعدی وارد فالت ايران شده و در آنجا پخش گرديدند و با اين راه ساختار النهرين، پادشاهی ميتان) رفته(بين
ساختار اجتماعی و سياسی ايران، افغانستان  ربهای خود را نيز با خود به همراه آوردند، چيزی که نو اجتماعی و زبان

سال پيش از ميالد) در نيمه  ٨٠٠و هندوستان تاثيری ديرپا برجای گذاشت (…) به روايت شالمانسر سوم پادشاه آشور (
دوم قرن هشتم پ. م. قبايل ايرانی ماد و پارس (مادا و پارسوا) ديگر موقعيت خود را بين بوميان غير ايرانی زبان  

  های زاگرس استوار کرده بودند.» يهاپکوه

به گفته دياکونوف و شرقشناس معروف ديگر، والديمير مينورسکی، اولين نشانه و روايت از حضور مادها در منطقه 
عبارت از همين روايت پادشاه آشور است. مينورسکی حتی نام دهکده کوچک «قلعه پاسوه» در نزديکی سولدوز (نقده)  

  .)٢های ايرانی در فالت ايران شمرده است (اولين نشانٔه آبادی  اردر آذربايجان غربی 

اند نيز همين نظريه ها منتشر شدههای هند و ايرانی زبانهای اخير در مورد کوچها رساله ژنتيک تکاملی که در سالده
  ). ٣کنند (ای ديگر مستدل میرا تائيد و هرکدام از زاويه

ها بيش  سه حوزه اصلی زبانشناسی، تاريخ و ژنتيک تکاملی، برای اثبات اينکه آريائی در مقابل اين انبوه آثار علمی در
ای اند، دليل و نشانه قانع کنندهاز ده هزار سال است که در فالت ايران بودند و از جای ديگری به اين منطقه کوچ نکرده

ک در اين مورد آگاه نيستم و بنظرم  نيست، من شخصاً از هيچ رساله و پژوهش علمی، مستدل و دسته جمعی آکادمي
  هنوز اين ادعا از مرحله ادعا پا فرا تر نگذاشته است.

اصل اينکه بگوئيم قوم و گروهی از مردم اصالً کوچ نکرده و از ابتدا در همان منطقه کنونی اش ساکن بوده شايد برای  
ول نيست. در نهايت نکته مهم اين است که آفريقائيان قابل طرح باشد، اما در مورد هيچ قوم و ملت ديگری قابل قب

شود ادعائی را مطرح کرد و دليل و شاهدی برای آن نياورد و اينهمه آثار علمی هر سه حوزه را که در اين هشتاد و نمی
  اندی سال نوشته شده ناديده گرفت و گذاشت که ديگران اگر آن را قبول ندارند، عکس اش را ثابت کنند.

  ز هفت هزار سال است که زبان مردم آذربايجان است.گويد ترکی بيش ای...و يک گروه هم م

اين ادعا چيزی از ادعای پيشين کم ندارد. برای اثبات اين ادعا اثر مدللی نوشته نشده است که آن را در چهارچوب 
ن اقوام همسايه نشا ا کشورها، مناطق وتاريخی بگذارد، همخوانی آن را با تحوالت تاريخی مثالً در ايران باستان و ي

های درجه اول و يا ثانوی (روايت در آثار غير ايرانی) را روی ميز بگذارد. اين ادعاها جدی  دهد، و يا آثار و نشانه
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شود، به همان کوشش نفوذ ام در اثبات اين ادعا می نيستند و فقط انگيزه سياسی و عقيدتی دارند. تنها کوششی که من ديده
شود که به آنها اشاره کرديم تورک و قراخانی) در دوران ساسانيان مربوط می يا ترکی (خزر، گوکقوام پيشا ترکی و ا

و گفتيم که در اثر همجواری با اين قبايل، زبان ترکی و يا نوعی اوليه از زبان ترکی نفوذ معين اما محدودی در مناطق  
  به ترکی نشده است. خش منسجمی از مردمر تبديل به زبان بحاشيه ايران باستان داشته است، اما اين تأثي

دگرگشت زبان به ترکی در صفحاتی از خراسان، آذربايجان، قفقاز و ترکيه اساساً مربوط به غزنويان، سلجوقيان و بعد  
رکيه  های قبايل ترک زبان به ايران و بيزانس يعنی تاز آن يعنی حدود هزار سال پيش است که مصادف با آغاز کوچ

که دستکم پانصد سال يعنی تا صفويان در ايران و سلطان محمد فاتح در عثمانی طول بل از اين تحوالت کنونی است. ق 
کشيده، زبان اکثريت مردم نه در آذربايجان ترکی بوده و نه در ترکيه. در اين گونه ادعاها، به چشم انداز و چهارچوب 

ه در آن صورت معلوم خواهد شد شود، چرا کای نمیه کوچکترين اشارهتاريخی دگرگشت زبانی در آذربايجان و ترکي
  که اين روند دگرگشت تاريخی هزار ساله دارد و نه بيشتر.

کنند، به همان درجه بی اساس و حتی باعث استهزای دانشمندان است و نکته ديگری هم که مدعيان اين نظريه عنوان می
ها شمارند و چون آن زبان يشاوند میعيالم مربوط و خو  ای باستانی سومر وهآن اينکه آنها زبان ترکی را با زبان

خواهند برای ترکی «قباله» قديمی تری از فارسی درست کنند، در حاليکه اصالً قدمت زبان که لزوماً باستانی بودند، می
  و بخودی خود چيز خوب و يا بدی نيست. 

ده زبانی مانند هند و اروپائی  ربوط به هيچ خانوانی منفرد است که مو اما واقعيت چيست؟ اين است که زبان سومری زبا
شود. عيالمی هم بنظر بسياری از زبانشناسان زبانی منفرد است اگرچه  و يا سامی و يا (مانند ترکی) آلتائی نمی

ودا و هندی  های هند و ايرانی سانسکريت،شمارند که قبل از زبانهای دراويدی میها آن را خويشاوند زبانبعضی
های يافتن  شد. اين دو زبان باستانی به ترکی ربطی ندارند و کوششکستان کنونی تکلم میدر هندوستان و پا کنونی

ها و يا عنوان کردن اينکه ترکی هم مانند عيالمی زبانی پيوندی و التصاقی است،  های اين زبانشباهت بين برخی واژه
های زی ساختاری است و در بسياری زبانفاعل داشتن آن چي زبان مانند فعل و دور از جديت است چرا که پيوندی بودن

ها را در جای ديگری از اين پرسش و شود. بگذاريد اين موضوع التصاقی بودن زبان نامربوط به همديگر مشاهده می
  ين کتاب). پاسخ بطور جداگانه تحليل کنيم (نگاه کنيد به بخش پايانی «پيوست: بيست و دو مقاله» در هم

تحت باصطالح «تئوری آفتاب  ١٩٣٠های های غير جدی پس از بنيانگذاری جمهوری ترکيه در سال ل کوششاين قبي
زبان» مطرح شده بودند که بيشتر برای جلب اعتماد به نفس مردم پس از فروپاشی امپراتوری ترکيه و تامين اتحاد ملی 

های ها و فرهنگست و همه تمدنهای دنياهمه زبانتند که ترکی ريشه گف کشور عنوان شده بود. مدعيان آن «تئوری» می
های آسيای ميانه نشئت گرفته است. اين قبيل ادعاها  باستانی از قبيل مصر و سومر و يونان و حتی ايران از تمدن ترک

  ).۴مدت کوتاهی پس از فوت آتاترک عمالً به فراموشی سپرده شد (

  ند...نويسها «آزربايجان» میبعضی

نويسند. اين را البته بايد از کسانی پرسيد  چرا يک عده «آذربايجان» را بصورت «آزربايجان» می نميدانم که دليل اين را
کس،  سال اخير است وگرنه هيچ ٣٠-۴٠کنند. اوالً اين چيز جديدی است که ظاهراً مربوط به همين که اين کار را می

کردم ی فارسی باشد. من در ابتدا فکر میوی ناآگاهی از امالت، مگر اينکه از رهيچ جا چنين امالئی را بکار نبرده اس
  اين، فقط از روی همين ناآگاهی است؛ ولی ظاهراً دو سه انگيزه ديگرهم هست. 

های ترکی آز، ار، بای و جان تشکيل شده است که البته در آن ميان  گويند نام «آذربايجان» از ترکيب واژهيک عده می
گيرد که چنين اها محصول خيالبافی است و پيش از همه در نظر نمیوالً اين گونه ادعترکی نيست؛ ولی اص«جان» 
های تاريخی آورد و نشان داد که اين يا آن نام و  توان صرفاً با قدرت تخيل توجيه کرد بلکه بايد گواهها را نمیفرضيه 

ئی تبديل به شکل  وری، امالئی و آوا تحول واژگانی، دستواژه کجا و از سوی کی و در چه تاريخی و در کدام روند 
  کنونی خود شده و کی به چه صورت استفاده شده است. 

خواهند به رابطه نام آذربايجان با آتروپاتن «اعتراض» کنند و يا در مقابل ريشه نام  گويند که مثالً میيک عده هم می
ت هم اين به اصطالح  هند، که در آن صورمانی مدنی» نشان دآذربايجان و يا امالی فارسی و تاريخی اين نام «نافر

  «اعتراض» و يا «نافرمانی» هم واقعا خنده آور است.

ها، چرا در امالی «آذربايجان» به خط عربی و فارسی «ذ» درست است و نه «ز»: از همان ابتدا  حاال ورای اين انگيزه
لوی را گرفت، واژه و الفبای آرامی په ژ، چ، گ) جای خط  که نوشتار عربی (همراه با حروف فارسی نگار مانند پ،

آذربادگان -آذربايجان را نهايتاً با «ذ» نوشتند و نه «ز» چرا که «ذ» بعلت تلفظ عربی اش به تلفظ پهلوی نام آدرپاتکان
  ض) نزديک تر بوده است. - د -(د و يا ت با آوائی بين ت
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همان دوره سلوکيان و اشکانيان  » و «آتروپاتن» درا به «آتورپاتاکانهاز سوی ديگر طوری که گفته شد، نخستين اشاره
رسانند که منظور از «آتروپاتن» و يا «ماد کوچک» همان آذربايجان است. يک  در منابع يونانی است که مشخصا می

  د. ای و سرزمينی بنام آذربايجان موجود نبودليل ديگر و روشن هم اين است که پيش از آتروپاتن، منطقه

المی مانند «المسالک والممالک» ابن خردادبه (قرن سوم ق) و يا اولين کتاب ترکی يعنی  تاريخی دور اس در اولين منابع
«ديوان لغات الترک» اثر محمود کاشغری از قرن چهارم هجری نيز نام آذربايجان به همين صورت با «ذ» و حتی  

آسيای ميانه امالی «گ»  آن دوره اقالً در  ، يعنی ظاهراً در «ک» (بجای ج) يعنی به صورت «آذربادکان» نوشته شده
  فارسی هنوز رايج نبوده و «ج» عربی نيز جا نيافتاده بود. 

گويند اين امالی عمداً غلط اين عده را زياد هم جدی نگيريد چونکه از روی «مهر و محبت» به  يک عده ديگر هم می
مهر و محبت به زبان ترکی آذری و واقعا با انگيزه  ال اگر اين کار ها کنند. حازبان مادری يعنی ترکی اين کار را می

های بی دلشوره حفظ و حراست آن باشد که در ذات خود چيز بسيار نيکوئی است، اما چه نيازی به اين افسانه پردازی 
ترکی   کند؟ زبانادار میای استهزا آميز وای تاريخ و زبانشناسی ميداند، به خندهاساس است که هرکسی را که تا اندازه

ها را در مقابل همگان ريت مردم آذربايجان است به اين نوع «مهر و محبت ها» نيازی ندارد که آذربايجانیکه زبان اکث
  کند. و بويژه اهل علم شرمنده هم می

وزه ترکی است؟  ای فارسی است و زبانش که تا هزار سال پيش پهلوی بود امرچه عيبی دارد که نام آذربايجان از ريشه
ريکا هم عوض شده است. نام ترکيه را هم ابتدا اروپائيان و شايد هم مارکو پولوی ايتاليائی  ن عراق و مصر و آمزبا

گذاشته و آن را «تورکيا» يعنی سرزمين ترکان ناميده، در حاليکه در گذشته نام آن سرزمين بيزانس بوده، با زبانی  
خواهند  ين واقعيت تاريخی است که برخی میمسيحی. چه چيِز ا پهلوی و دينی اغلبيونانی و آرامی و تا حدی ارمنی و 

  پنهان کنند و چگونه؟

ها نياز ندارد و با «آزربايجان» واقعيت تاريخی و موقعيت زبان ترکی در آذربايجان به اين گونه خوش خدمتی
علمی و هد شد. تنها کوشش هستند دگرگون نخواهای اين و آن که بيشتر از علم دنبال تفرقه افکنی و قومگرائی نويسی

تواند به حفظ و تقويت زبان ترکی آذری ايران که  اجتماعی خود روشنفکران و نويسندگان آذری خود ايران است که می
های اجتماعی و فرهنگی ايران است، ياری رساند و گرنه مهر و محبت به زبان ترکی از راه خيالبافی و يکی از ثروت

ير معکوس خواهد کرد، ِعرض مدعيان را خواهد برد و زحمت اهل علم را  ثر نيست، بلکه تأث پردازی نه تنها مؤافسانه 
  خواهد داشت.
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  از مادها تا اسکندر 

  
  تاريخنويس يونان باستان پلوتارک

 

 

 سال پيش...  ٢٧٠٠رسيم به دوره مادها، يعنی تقريباً می

 

در  از اوراسيا به فالت ايران کنونی آمدند. آنها سال پيش  ٣٠٠٠- ٣۵٠٠اصلی ايرانيانی بودند که  مادها يکی از دوشاخه
ها بودند که طبيعتاً آنها هم از شمال آمدند اما شمال و شمال غرب ايران مسکون شدند. شاخه دوم ايرانيان هم پارس

يرانی با قبايل بومی کشمکش و رقابتی هم که درجنوب و غرب ايران کنونی مسکون شدند. ظاهراً هردوی اين قبايل ا
ها است که سرزمين کنونی ايران بعد از کوچ و استقرار مادها و پارس اند.شته باشند، در نهايت با آنها آميزش کردهدا

  شود. قبل از آن در ايران کسی نبود که ايرانی زبان باشد.«ايرانی» يعنی ايرانی زبان می

ها اگرچه ها قرار داشته است. مادها و پارسبی ايران، کرمانشاه و همدان بين مادها و پارسهای غرظاهراً در سرزمين
)  ١اند. به گفته دياکونوف (ها در ماد و مادها در پارس هم بودهاند، اما پارسر ابتدا هرکدام بيشتر در سرزمين خود بودهد

تند اما از گويند، چونکه مادها همسايه بالواسطه شان هسیها، از ماد هاست که سخن ممثالً منابع آشوری بيشتر از پارس
ها در ها مدت) در ابتدا گروهی از پارس٢کنند. طبق برخی اطالعات ديگر (ها در همدان هم نقل میحضور پارس

  غرب درياچه اروميه هم بودند اما بعداً به جنوب غرب ايران يعنی خوزستان و فارس کوچيدند. 

اند، هم ايرانی زبانان موجود بوده و مسکون شده استنتاج کرد که در آسيای ميانه، خراسان و شرق دريای خزر توانمی
شوند، مطلع های پارتی (اشکانی)، ُسغدی و بلخی ناميده میزودی از آنها هم که بعدها گويشوران لهجهچرا که ب

ر  ر اقوام اوراسيا که آنها هم ايرانی زبان بودند، اما ديرتشود که حتی يک عده از طوايف سکائی و ديگشويم. گفته میمی
روند که از همين قبايل هم مستقيماً به جنوب شرق ايران می مانند. يک عده ديگريکجا نشين شدند، در آسيای ميانه می

بوط به دوره پس از دهند. اما اين اطالعات بيشتر مرهای سيستان و بلوچستان را رواج میها و لهجهبعداً در آنجا زبان
  ال پس از مادها و هخامنشيان. س ۴٠٠-٣٠٠هخامنشيان است، يعنی حدوداً 

ها پارسی بود. زبان آذربايجان و کردستان هم که بعداً يکجا «ماد کوچک» و يا زبان مادها مادی و زبان پارس
شمال غربی ايران بود. مادی و پارسی دو  های مادی «آتروپاتن» ناميده شد، طبيعتاً مادی و يا اگر دقيق تر بگوئيم، لهجه 

های های مادی و مجموعه لهجهجهتلف ايرانی بودند. درست ترش اين است که بگوئيم مجموعه لهگونه و يا لهجه مخ 
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های ايرانی از يک خانواده بودند، اما ويژگی خودشان را هم داشتند. شايد فرق و ها و زبانپارسی همراه با ديگر لهجه
  ).٣تالف ُکردی و فارسی مقايسه کرد (ن دو گونه مادی و پارسی را بتوان امروز با قرابت و يا اخنزديکی اي

تواند شکی باشد. در اين هم  زدند، نمیدراين که مادها بين خود «مادی» يعنی به گونه شمال غربی ايرانی حرف می
انند فارسی، ترکی و يا انگليسی امروز  توان شک کرد که اينجا موضوع بر سر يک زبان واحد، ملی و منسجم منمی

ت و آموزش همگانی و رسانه وجود  ای دارد، دولت منسجم نيسجامعه هنوز اکثراً زندگی قبيله نيست. در شرايطی که
توان حدس زد که لهجه يک منطقه ماد  توان انتظار داشت که زبان واحد و مشترکی هم وجود داشته باشد. میندارد، نمی

ی و دهکده نسبت به گويش دهکده و آبادی ای که پنجاه کيلومتر دورتر بوده و يا حتی گويش يک آبادهنشين از منطق
های مختلف مناطق  ناميم، عبارت از لهجهه است. از اين جهت حتماً آنچه که امروزه «مادی» میکردهمسايه فرق می

آن محل بر ديگران برتری داشته است، همچنانکه   مختلف بوده، اما بعيد نيست که يک لهجه اکثريت و يا حاکمين اين يا
و جنوب غربی پارسی دوران باستان  های جنوب خوزستان هم لهجه پارسی هخامنشيان بر ديگر لهجهدر فارس و 

  اولويت داشته و در نهايت تبديل به «لهجه معيار» و استاندارد شده است.

شود، مدرکی باقی نمانده و يا شايد هم اصوالً محسوب می های ايرانیاما از زبان مادی که شاخه شمال غربی زبان
توان بيش از همه در زبان اژگانی بسياری ازاين زبان را می های ويزی به اين زبان نوشته نشده است. با اينهمه، نشانهچ

بوده، اگرچه   باستان اوستائی و «اوستائی نو» و در پارسی باستان يافت. حتی نظرياتی هست که زبان اصلی اوستا مادی
نابع  در آن بکار برده شده است. عالوه بر آثار اوستائی، برخی مبسياری واژگان مادی و پارسی باستان همزمان 

دهند که برای تجزيه و های منطقه از جمله آشوری، اورارتوئی و يونانی نيز واژگانی از «زبان مادها» به دست میزبان
باستان دو شاخه گيری زبانشناسان اين است که مادی و پارسی هستند. نتيجه گيری علمی مهمتحليل، مقايسه و نتيجه

م برمبنای «واژگان پايه» مشترک و مشابه و هم مقايسه ساختار دستوری گيری ههای ايرانی بودند. اين نتيجهزبان
  ). ۴آنهاست (

 

  زبان نوشته نشده است؟ ای باقی نمانده و يا اصوال چيزی به اين زبان، مادی بوده، اما از آن نوشته

ند و از آنها اثری باقی نمانده است. ولی اين نيست  انيم موجود بودند، اما ازبين رفتهدر دنيا هزاران زبان هستند که ميدا
که از زبان مادی «اثر» و ردپائی باقی نمانده است. صدها واژه و نام در آثار مختلف اوستائی، پارسی باستان و پهلوی  

ای روی  يک سنگ نوشته و يا نوشتهستند. با اين وجود درست است که از مادها اثری مکتوب، مثالً هست که مادی ه
مانده است. ولی اگر به تکامل تمدن و فرهنگ خواندن و نوشتن در اين منطقه نگاه کنيم، می  يک ظرف و غيره باقی ن 

طبيعی است. مخصوصاً در دوره مادها، هم مادها و  ای باقی نمانده و يا اصالً نبوده، چيزیبينيم اين که از مادها نوشته
و با همسايگان پيشرفته ترشان، يعنی مثالً با آشور  کردند ها اغلب هنوز در مرحله اوايل يکجا نشينی زندگی میهم پارس

که از  و اورارتو و يا عيالم و بابل درگير بودند. بنا بر اين نه فرهنگ و نه وقت خواندن و نوشتن داشتند، در حالي
های  ، عيالم و حتی اورارتو هزاران نوشته روی سنگ و لوحهای همسايه ميانرودان مانند سومر، آشور، بابلتمدن

  فالين مانده است که همه به خط ميخی بودند. س

  

  نوشتند؟ خواندند و میپس در دوره هخامنشی به چه زبانی می

  ان خبرچندانی از خواندن و نوشتن نيست. مسئله ماد و پارسحتی در دوره بعدی هخامنشی و اواخر اين دوره نيز در اير
ها بود که برای پادشاهان،  حانيون و دبيران يعنی کاتبهم نيست. خواندن و نوشتن کار يک عده محدود، مخصوصاً رو

مناطق  های اربابان خود را به مخاطبانشان در کردند تا مدارک و فرماناشراف، ماموران دولتی و يا تاجران کار می
ته ای که قرار بود آن نوششد، بسته به مخاطب مزبور و منطقهديگر بنويسند. زبانی که در اين مکاتبات نوشته می

کرد. مکاتبات روحانيان زرتشتی اصوالً به اوستائی و روحانيون مسيحی به سريانی و يا آرامی شد، فرق میفرستاده می
ت جمشيد (از ز آتروپاتن يعنی تخت سليمان در جنوب درياچه اروميه و تخميانه بود. بين ماد و پارس يعنی مثالً مرک

های شود که در زمان هخامنشيان اگرچه لهجه شد. معلوم میان نوشته میها به پارسی باستهای هخامنشی) نامهپايتخت
 بين ماد و پارس و بلخ و  ها و مدارک رسمی و تجاری مثالً های جدی بين آنان باقی مانده بود، اما زبان نامهمحلی و فرق

ر شده و مجموعاً «پارسی»  ا اشکانيان در خراسان و شرق خزر) ديگرمشترک تر و واحد تها و يپارتوا (سرزمين پارتی
زدند و طبقات برتر شهری مانند ماموران ديوان  های محلی حرف میشود. اصوالً مردم عادی و عوام به لهجه ناميده می

ه تکلم به پارسی مشترک نيز بودند.  دانستند قادر بهای محلی ايرانی را هم میانيون که لهجه و لشکر، تاجران و روح
ها و زبان تجارت  ورد از پنج گونه زبان رسمی کتبی، زبان «رسمی» شفاهی، زبان دينی، لهجهريچارد فرای در اين م

شيان از ماد تا پارس و بلخ خراسان،  کند که زبان کتبی و شفاهی رسمی در اواخر هخامنگويد و عالوه میسخن می
اين مناطق بود. اما در سمرقند و های محلی، پارسی، زبان رسمی مکاتبات بين در کنار زبان ). يعنی۵پارسی بود (
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کند. هر جا که طرف  بخارا زبان حاکم و شفاهی ُسغدی بود که اگرچه يک زبان ايرانی است، اما با پارسی فرق می
ی مانده بود، مکاتبات به آرامی و خط سی باستان را نفهمد، به سبک عادتی که از دوران آشور باقمقابل ممکن بود پار
  آرامی انجام ميشد.

ها، مکاتبات ديگر به رسم هميشگی های سلطنتی بود و به غير از سنگ نوشتهظاهراً خط ميخی مخصوص سنگ نوشته
  به خط آرامی بود.

ترکی که بين اين  ومی و انسانی بين مناطق ايرانی زبان بيشتر شده، زبان مشبينيم هرقدر آميزش قجالب است که می
ه ريشه اش از جنوب و جنوب غرب ايران بود و با تأثير متقابل از ديگر  ای کمناطق بر پايه پارسی يعنی آن گونه

و   ۴٠٠ان و بخصوص تر شده، تقويت و گسترش يافته است. در دوره بعد از هخامنشيهای ايرانی غنی تر و سادهلهجه
بار پارسی ميانه)   در ُسغد هم لهجه سغدی بتدريج از بين رفته و پارسی (اين بينيم کهاندی سال حاکميت ساسانيان می

بعنوان زبان مشترک جا افتاده و يا زبان عيالمی در خوزستان پسرفت کرده و به چندين جزيره کوچک زبانی تقليل يافته  
  است.

همه، هنوز هم در دوره هخامنشی  آن مفهوم تاريخی «ايران» و زبان ايرانی است. ولی با ايناين آميزش قومی آغاز 
ود است. از تمام دوره هخامنشی با آن همه گستردگی و ابهت امپراتوری که وسيعترين  خواندن و نوشتن بسيار محد
ه باقی نمانده، در حاليکه مثالً در ای جز چند سنگ نوشته و الواح سنگی تخت جمشيد و غيرامپراتوری جهان بود، نوشته

اند و هنوز هم ادبيات کالسيک دنيا شدهها و صدها اثر مهم نوشته شده است که تبديل به منشی، دهيونان همان دوره هخا
سال پيش، داريوش يکم امپراتورهخامنشی دستور   ٢۵٠٠هستند. تصور کنيد که پانصد و اندی سال پيش از ميالد يعنی 

شود. اين همان دوره شکوفائی  هخامنشی» می دهد که معروف به «خط سلطنتیلفبای آرين» و يا ايرانی میايجاد يک «ا
های معروف ايران و يونان سازی و معماری يونان کالسيک و در عين حال دوره جنگ، هنر و مجسمهادبيات، فلسفه

  است.

  

  بوده؟تر يعنی امپراتوری ايران از نگاه تمدن و فرهنگ از يونان عقب

ها نسبی  ع مقايسهتر بود. البته اين نوو تمدن نسبت به يونان عقب بيشک ايران مادی و يا حتی هخامنشی از نگاه فرهنگ
ها به اين صورت سخت است. خط و نوشتار و  و در عين حال متغير است. مقايسه تمدن و فرهنگ کشورها و ملت

ابليان و کشاورزی طبيعتاً در ميانرودان بدست سومرها، آشوريان، بمعماری و يا چيزهائی اوليه تر مانند شهرنشينی و 
ها ازبين تان پی ريزی شده و تکامل يافته، اما بعد بسياری از اين تمدن عيالميان و در شمال آفريقا از سوی مصريان باس

و آموخته و شايد هم آن را   اند. هرکسی اين يا آن جنبه تمدن را از ديگران ديدهاند و جايشان را کسان ديگر گرفتهرفته
اند که در نتيجه عقب  هائی را نکرده ها هم خواسته و يا ناخواسته کارهائی را کرده و يا کارادامه داده است. البته بعضی

ای در تاريخ بشريت دارند. از يک اند. اما بيشک يونانيان در زمينه فرهنگ و هنر مقام ويژهاند و يا ازبين رفتهمانده
يران تبديل به يک دولت مرکزی و يکه تاز در يد هم تصادف خوبی بوده است که يونان بجای آنکه مانند اجهت شا

تر در اروپا نوعی باصطالح «دمکراسی ابتدايی» را با ع در آسيا شود، در سرزمينی بمراتب کوچکسرزمينی وسي
ست. شايد بخاطر وسعت سرزمين ايران و نظام دولتشهرها تجربه کرده و آن فرهنگ را در تاريخ خود جا انداخته ا

  بود. وندی مشابه يونان در ايران باستان ممکن هم نمیشرايط طبيعی آن، ر

سال   ٢٣٠٠تا  ٢٧٠٠برگرديم به موضوع زبان و خط در دوره ماد و هخامنشی. زبان آذربايجانيان در دوره ماد يعنی  
ايجان امروز بعالوه کردستان و همدان و بخش بزرگی از پيش را هم بايد در همين چهارچوب بررسی کرد چرا که آذرب

صفهان بخشی از اين دولت ماد بود که بعداً فارس، اتولی شرقی و گيالن و مازندران و ری و طبرستان و حتی اآن
تدا رسند. در ابشود، تا اينکه هخامنشيان مادها را کنار گذاشته خود به قدرت میخوزستان و خراسان هم به آن عالوه می

ارسی باستان که در جنوب و جنوب غربی فالت ايران بکار زبان مادی طوری که بين قبايل مادی رايج بوده، از پ
های ايرانی شمال قفقاز و اوکرائين کنونی يعنی  رفته، متفاوت بوده است. زبان مادی در ابتدا به اوستائی و حتی زبانیم

يج و بويژه  ). روشن است که اين زبان بتدر۵تی) نزديک تر بوده است (زبان اقوام سکا و يا اسکيت (امروزه زبان اوس
رانيان مادی و پارسی، به پارسی باستان نزديکتر شده است. با اين ترتيب  بدنبال حاکميت هخامنشيان و همچنين آميزش اي

تاثيرپذيری مستقيم از  بعد از هخامنشيان، زبان تا حدی متحدتر «فارسی ميانه» و يا «پهلوی» بوجود آمده که با وجود
يعنی گونه جنوبی و جنوب   ايرانی، از نگاه واژگان و دستور زبان اساساً بر پارسی هایهای غربی و شمالی زبانگونه

  های ايرانی استوار بوده است.غربی زبان

پهلوی،    اين دوره تجانس، همگون شوی و تشکل نسبی و تدريجی يک زبان مشترک ايرانی، يعنی فارسی ميانه و يا
آناتولی به  د از آنکه اسکندر مقدونی از يونان و مقدونيه و از طريقشود، يعنی بعمربوط به دوره بعد از هخامنشی می

  کند. تازد و آن را سرنگون میايران، يعنی بزرگترين امپراتوری آن دوره می 
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  تا آن دوره آثار مکتوبی از زبان آذربايجانيان نداريم؟ 

و يا لهجه بخصوص ايرانی و مادی  اصفهان و يا همدان هم نداريم. نه، چيزی که مخصوص زبانچيزی از زبان مردم 
ها کم  ها داريم. اما اوالً تعداد اين سنگ نوشتهداريم. سنگ نوشته به پارسی باستان و ديگر زبانآذربايجانيان باشد، ن

دهد که تا ايجان است، نداريم. شايد هم اين نشان میاست. ثانياً چيزی که معين کند که اين، پارسی نيست، بلکه مادی آذرب
توان تفکيک کرد. البته بيشک  ديگر زياد آنها را نمی اند کهيان هخامنشيان دستکم مادی و پارسی طوری آميختهپا

م اند که حتی امروزه ههای شفاهی محلی همچنان با همديگر بسيار متفاوت و شايد هم برای همديگر سخت فهم بودهگونه
  چيز عجيبی نيست. 

های پارسی و آثاری که بعد از همان سنگ نوشتهارد و يا باقی نمانده است. اما از گفتيم که نوشته مادی اصالً وجود ند
سال پيش به بعد به پارسی باستان و اوستائی نوشته شده و آثار همسايگان مانند آشوربان که  ٢٣٠٠اسکندر، يعنی از 

سی باستان پی برد، آنها را بايکديگر توان به زبان مادی و پارکنند، میهای مادی را ذکر میاينجا و آنجا لغات و نام
های کثير که به پهلوی اند. اين نوشتهنمود که اينها با همديگر خويشاوند بودند و بعد تر با هم آميخته مقايسه کرد و درک

 ه بعد از هخامنشيان است که اکثراً توسط موبدان زرتشتیو حتی پارسی باستان و اوستائی نوشته شده، همه متعلق به دور
يعنی موبدان زرتشتی بعد از هخامنشيان و بخصوص در دوره به رشته تحرير در آمده است. اين را بايد خوب فهميد. 

ساسانيان نشسته برای نگهداری متون دينی و فرهنگی گذشته، آثار آئين زرتشتی و فرهنگ باستانی ايران را که از  
بتکار اند. اين ال شده بود، با همان زبان و سبک بقلم آوردهسال پيش از آن بصورت شفاهی سينه به سينه منتق ۵٠٠-۴٠٠

بوديم. برپايه  شد ما امروزه از آن همه زبان و آثار ايران باستان بی خبر میو اقدام بسيار بزرگی است و اگر چنين نمی
ادی است که مورخين های مری و ساختاری آنها و مقايسه آن با واژگان و ناممقايسه همين متون و واژگان وتحليل دستو

  اند.های ايرانی رسيدهعمومی در باره زبانهای و زبانشناسان تاريخی به نتيجه

بطور خالصه، در اين شکی نيست که زبان ماد و از آنجمله آذربايجان کنونی ابتدا عبارت از زبان بوميان پيشا ايرانی 
ا مادی و يا ايرانی غربی شده و سپس با پارسی باستان ها بوده، سپس با آمدن مادهگوتيان و لولوبيان و هوّریمانند 

وش خورده و بعد از هخامنشيان تبديل به «فارسی ميانه» و يا «زبان پهلوی» شده که آن هم بتريج تبديل به يک زبان  ج
يز، تبريز با  يا درست ترش: لهجه و گونه پهلوی مثالً اردبيل با تبر   واحد و مشترک ايرانيان شده است. اما طبيعتاً زبان و

رگتر زبان پهلوی ماد کوچک يعنی آذربايجان، کردستان و همدان از زبان  همدان و همدان با اصفهان و در مقياسی بز
  پهلوی اصفهان فرق داشته است.

  

  از نگاه همسايگان، ايرانيان کدام اقوام بودند؟ 

دند و اتفاقاً هر دو از سوی مادها سرنگون شدند، رديم. مثالً منابع آشور و اورارتو چون همسايه ماد بوقبالً هم اشاره ک
کنند. اما يونانيان که کمی دور تر هستند ابتدا از هر دو، هم ماد و هم از پرس يعنی پارس  ر از مادها صحبت میبيشت

ن ايرانيان است، مگر اينکه مثالً در روايات جنگی از  نويسند و منظورشاکنند، بعد هم اساساً «پرس» میصحبت می
گويند که بصورت جداگانه در جنگ شرکت داشتند و يا نقش  های مختلف ايران سخن باقوام گوناگون ايرانی در گوشه

کردند. و گرنه صرفنظر از اقوام گوناگون ايرانی، از نگاه يونانيان، ماد و پارس هر دو يک ملت  بخصوصی بازی می
  د و زبانشان هم پارسی است.ان

های ) که يک ژنرال آتنی دوره جنگ۶«زندگی تميستوکلس» (سال پيش در کتاب  ٢١٠٠اً پلوتارک مورخ يونانی حدود
نويسد: «(خشايارشاه هخامنشی) به تميستوکلس اجازه داد تا در باره امور يونان پ. م) بود می ۴٩٩يونان و ايران (

ر آن زمانی هويدا شود که خن انسان همانند فرشی پر نقش و نگار است و نقش و نگاسخن گويد. تميستوکلس گفت س
گر فرش تا شود نقش و نگارش نا پيدا شود، و از اين جهت او (تميستوکلس) فرصت  فرش را بگسترند در حاليکه ا

د از آنکه زبان پارسی خواست. پادشاه را اين استعاره خوش آمد و به او فرصت داد. او يک سال وقت خواست. آنگاه بع
  مترجم) با پادشاه سخن گفت.»  را بقدر کافی آموخت، خود (بدون
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  از اسکندر تا اسالم

  
  يک موزاييک با نقش اسکندر مقدونی

 

  شود؟رکشی اسکندر، دوره «زبان پهلوی» شروع میز لشکبعد ا

محلی گوناگون «ايرانی ميانه»  هایهای مختلف از جمله لهجه درست است. «پهلوی» تعبيری عمومی است که به گونه
شود. اما بگذاريد آن چهارچوب تاريخی را در اينجا بطور خالصه يادآوری کنيم. اگر چه اين تذکر شايد گفته می

  کند. ی و شايد هم تاحدی قالبی است، اما به درک آسان تر موضوع کمک میتکرار

  شود:یهای ايرانی معموالً در سه مرحله تاريخی بررسی متحول زبان

  يکم: ايرانی باستان: پارسی باستان، اوستائی، مادی و سکائی باستان (مرحله تاريخی: تا سقوط هخامنشيان و مدتی بعد)، 

پارسی ميانه و يا پهلوی) و ايرانی ميانه شرقی (بلخی، ُسغدی، خوارزمی، ايرانی ميانه غربی (دوم: ايرانی ميانه: 
خی: از سقوط هخامنشيان و حاکميت اسکندر و جانشينان سلوکی او تا اشکانيان و سکائی و سارماتی ميانه)، (مرحله تاري

  آخر ساسانيان و مدتی بعد از آن)، و

ت جغرافيائی آن (شمال، جنوب، شرق و غرب) طبقه  ی گوناگون آن که نسبت به موقعيهاسوم: ايرانی معاصر، با شاخه
شود  های کوچکتر تقسيم میها و زير شاخهرانی معاصر به شاخه بندی ميشود، (مرحله تاريخی: از اسالم تا کنون). اي

شی، آذری، گيلکی، کردی، لری، ها و لهجه های ديگر ايرانی معاصر مانند تاتی، تال). فارسی معاصر همراه با زبان١(
  بلوچی، پشتو، يغنابی و غيره محصول مرحله سوم يعنی دوره «ايرانی معاصر» هستند. 

  های ايرانی است.اما فارسی ميانه و يا «پهلوی» که موضوع بحث اين پرسش است، آن مرحله دوم تحول زبان 

ت، بلکه حتی برعکس، اساساً مبتنی بر تغييرات  های تاريخی تعريف نشده اس اين تقسيم بندی فقط متناسب با دوره
های تاريخی هم ربط داده به پايان و آغاز دوره هاتر، اين مرحله در زبان است که برای درک سادهدستوری و آوائی 

  شود.می

و يا  های ايرانی ميانه» زمانی شروع شده که زبان نسبت به گونه باستانی آن (پارسی باستان، اوستائی مرحله «زبان 
لی فعوهای رنگارنگ و متعدد تصريف اسم (جمع، جمع دوگانه، حالت فاعلی و ممادی) آسان تر شده و از جمله گونه

ها) کمتر شده و يا ازبين رفته است. اين از نظر تاريخی کم و بيش  اسم و يا حرف تعريف) و تصريف فعل (تعداد حالت
مقدونی همزمان است. هم اين گذر از ايرانی باستان به ايرانی ميانه  با اواخر هخامنشيان و فتح ايران از سوی اسکندر 

سال بعد شروع شده است که آن روند هم  ٩٠٠يرانی معاصرکه تقريباً تدريجی است و هم گذر از ايرانی ميانه به ا
  اند.ته ها برای يکی دو قرن همپوشانی داشهای آينده هم خواهيم ديد که اين مرحله تدريجی بوده است. در بحث

  

  تأثير حاکميت يونانی اسکندر و سلوکيان بر ايران و آذربايجان چه بود؟

م هم خواهيم ديد. هر وقت ايران با يک ناآرامی کالن ملی مانند جنگ داخلی و يا اشغال در نمونه دو سه قرن پس از اسال
ها و در داخل جامعه، لهجه  و حاکميت دراز مدت خارجی روبرو شده که زبان حاکم آن با زبان ملی فرق داشته،

ها ها و زبانازاين لهجه اند، رابطه شان با همديگر قطع و يا تضعيف شده وهرکدامهای ملی کشور درجا زدهزبان
اند. در عين حال، در نتيجه اين گسست و  ها هم ضعيف تر شدهها و زبانباصطالح «به راه خود رفته» و خود اين لهجه 
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های داخل کشور، روند تشکل، تجانس و تحکيم يک زبان مشترک و ملی دچار وقفه گشته نها و زباضعف بين لهجه
ها ين وضع، نبودن عنصر سياسی متحد کننده يعنی دولتی مقتدر و واحد در اين دوره رسد علت اصلی ااست. بنظر می

  بوده است. 

خامنشيان و بر سر کار آمدن اسکندر مقدونی و  ايم. اولين باربه دنبال شکست هاين روند را در تاريخ ايران دو بارديده
ايران از سوی اعراب مسلمان که باعث حدوداً دو   سال پس از آن يعنی به دنبال فتح ٩٠٠وم جانشينان سلوکی او و بار د

های نوشتاری و ادبی به فارسی دوباره، و اين بار قرن «کرختی» و عدم تحرک در زبان فارسی شد تا اينکه فعاليت
  فعال تر جان گرفت.خيلی 

سال بعد  يونانی ده-سال پيش بدست اسکندر بزرگ سرنگون شدند، اما سردار مقدونی ٢۴٠٠هخامنشيان حدوداً 
درگذشت. متصرفات اسکندر بين فرماندهانش تقسيم شد. پس از مرگ اسکندر يکی از فرماندهان ارشدش بنام سلوکوس  

  با فرزندانش سلسله سلوکيان را تاسيس نمود.  جانشين او در ايران و شام تاريخی شد که همراه

کردند.  حلی روابط خوبی داشتند و حتی با آنها وصلت میسلوکيان و ديگر يونانيانی که به ايران آمده بودند، با ايرانيان م
 نظاميان و برخی ماموران و يا تجار يونانی و مقدونی در برخی شهرهای ايران که معروف به «شهرهای يونانی» شده

  ودند. کردند. قشری از ايرانيان طبقات متوسط و باال پيداشده بود که به زبان و تمدن يونانی آشنا شده ببود زندگی می

های خود  زبان ديوان و لشکر در دوره سلوکيان يونانی بود. اما پادشاهان و افراد متنفذ نيزميتوانستند از طريق منشی
ويسند و به زبان خود بخوانند. طبيعتاً در آن دوره، برخالف يونان، در ايران  زبان محلی ايرانی خود را به خط آرامی بن

شد. وقتی ايرانيان به مناطق  و اساساً به اسناد و آثار دولتی، رسمی و دينی محدود میخواندن و نوشتن رواجی نيافته بود 
  کردند. اده مینوشتند ديگر نه از زبان آرامی بلکه از زبان يونانی استفغير ايرانی چيزی می

(بجز آذربايجان)  های بزرگی از آسيای ميانه و از جمله ايرانپيش از ميالد بر بخش ۶۴تا  ٣١٢های سلوکيان بين سال
سال   ۶٠حکمرانی کردند. مدت حاکميت آنان بر کل ايران (به استثنای آذربايجان که خودمختاری پيشين آن را پذيرفتند)، 

های ديگر ايران نيز در اين دوره زبان و فرهنگ يونانی در محدوده شهرها و  ر بخشبود. صرفنظر از آذربايجان، د
گويند که دهقانان ايرانی تحت تأثير اين «موج غربی» نبودند و برخی مناطق مانند  میبرخی مناطق باقی ماند. مورخين 

رهنگ و زبان يونانی کامالً «دست  پارس و شرق دريای خزر که خاستگاه زبان ايرانی پارتی و اشکانيان بود از نگاه ف
دی شده است که ابتدا اشکانيان، ). شايد هم همين «دست نخوردگی» دليلی بر تحوالت بع٢نخورده» باقی مانده بود (

  ۵٠٠سال پيش برکنار کرده و خود حاکميت سرتاسر ايران را به دست گرفتند و هم حدود  ٢٢۵٠سلوکيان را حدوداً 
ن که اصالتاً از پارس برخاسته بودند جای اشکانيان نشسته آخرين امپراتوری بزرگ ايران را  سال بعد از آن، ساسانيا

  سال بر سر قدرت بودند. ۴٠٠تح اعراب و آغاز دوره اسالمی يعنی تقريباً تاسيس نمودند که تا ف

اپی خود را حفظ کند و  در دوره اسکندر و سلوکيان نيز آتروپاتن و يا آذربايجان و کردستان کنونی توانست مقام ساتر
) آتروپاتن هيچ ٣ند که (کفرای هم تصديق می آتروپاتن را تا حد زيادی از دخالت مستقيم حکام يونانی دور نگهدارد.

وقت تحت حاکميت مستقيم سلوکيان قرار نگرفت، بلکه با وجود قبول برتری اين دولت، استقالل داخلی خود را حفظ  
توان استنتاج کرد که در دوره سلوکيان، زبان و فرهنگ يونانی تأثير چندانی بر فارسی  مینمود. از اين دانستٔه تاريخی 

  آتروپاتن نگذاشته است.ميانه و يا زبان پهلوی 

دولت سلوکيان که مرکزش درترکيه، سوريه و عراق کنونی بود، بتدريج با ضعف و شکستی روبروگشت که از شرقی 
که به غير از دولت يونانی باکتريا (باخترکه همان بلخ باشد)، دولت سلوکی در ترين نقاط ايران شروع شده بود چرا 

  و بخش هائی از سوريه و عراق شد.نهايت فقط محدود به آناتولی شرقی 

اسکندر خود به شدت طرفدار آميزش اقوام و تقويت شهريگری و تمدن يونانی در متصرفات خود بود. جانشينان سلوکی  
  شرقی اين سياست را ادامه دادند.  او نيز حتی در ايران

های مادی و ان، روند آميزش زباندر دوره سلوکيان يونانی اگرچه اقتصاد و رفاه مردم پيشرفت کرد اما از نظر زب
  ای جدی گرديد. پارسی که در زمان ماد و به ويژه هخامنشيان شروع شده بود دچار وقفه

کی بر ظروف و يا  های انداشکانيان ايرانی زبان، چيزی جز نوشتهاز دوره اسکندر، جانشينان سلوکی او و يا حتی 
های واليات سلوکی که پادشاهان محلی ايرانی ه پهلوی بر سکههای اشکانی و چند واژشمار معدودی از سنگ نوشته

ربايجان و يا های زبان ايرانی و محلی آذ). از اين جهت جای تعجب نيست که در باره ويژگی۴داشتند، باقی نمانده است (
  کردستان در دوره سلوکيان و يا حتی اشکانيان نيز اطالعات چندانی در دست نيست. 

  

  ان پهلوی دورۀ ساسانيان چيزی ميدانيم؟ پس آيا در باره زب
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نويسند که اطالعات ما در باره زبان و ادبيات پهلوی ميدانيم، نسبتاً هم خوب ميدانيم. مورخين و زبانشناسان اين دوره می
موبدان زرتشتی و پارسيان بعد از اسالم به  هایشود و با نوشتهم) شروع می ٢٢۶-١۴٠ا اردشير بابکان و يا پاپکان (ب

و اندی سال پيش تحرير   ١١٠٠سال بعد از ميالد يعنی  ٨٨٠های پهلوی حدوداً رسد. آخرين نمونه اين نوشتهپايان می
  ).۵شده است (

محيط سال، بر  ٢۵٠و زبان عربی پس از گذشت ميالدی زمانی است که دين اسالم  ٨٨٠طبيعتاً ميدانيم که همين سال 
اجتماعی، فرهنگی و زبانی ايرانيان تسلط يافته و آن را تحت تأثير مستقيم و شديد خود قرار داده است. در عين حال اين  

ای لفای عباسی نفوذ و اعتبار ويژهسال از برکناری امويان گذشته و ايرانيان به تدريج در دربار خ ١٣٠زمانی است که 
  اند.يافته

دوره تقريباً با سرکوب جنبش بابک خرمدين در آذربايجان همزمان است که شايد جزو   همچنين جالب است که اين
های جدی ايرانيان در برابر فتح کشور از سوی اعراب و فراگير شدن اسالم باشد. ميدانيم که بابک از آخرين مقاومت

د در حاليکه فرماندهان ديگر کردناندهان ايرانی بود که هنوز در برابر قوای ارتش اسالمی مقاومت میمعدود فرم
ايرانی از جمله افشين از استراوشن استان ُسغد (اورا تپه کنونی در تاجيکستان) و يا مازيار از طبرستان ديگر به صف 

برای سرکوب بابک در قلعه بذ (امروزه قلعه بابک در  جنگيدند. شرح لشکر کشی افشينخليفه پيوسته زير بيرق او می
ذربايجان) به تفصيل از سوی مورخ عرب ابن اثير در تاريخ معروف «الکامل» او داده شده است  نزديکی شهر کليبرآ

)۶.(  

يک پرسش جالب اين است: افشين، فرمانده نو مسلمان ايرانی از طبرستان با فرمانده ايرانی ديگر يعنی بابک از  
سال پس از  ٢۵٠هائی که بنا به روايت ابن اثير ها و حتی گفتگوجنگد. در پيامآذربايجان که دين اش را ديگر نکرده، می
کنند؟ به پهلوی؟ به فارسی معاصر دری؟ يا گيرد، آنها به چه زبانی صحبت میاسالم بين اين دو سردار ايرانی انجام می

  دوره سلوکيان به يونانی؟ و يا به عربی که زبان دين و دولت نو بود؟ مانند دوره باستان به آرامی؟ يا مانند 

  سخ اين پرسش را حيف که نميدانيم.پا

به همين ترتيب از ميان آن تعداد قابل توجه آثار فارسی ميانه يعنی پهلوی که اساساً در دوران ساسانيان و مدتی هم در 
م يا با لهجه پهلوی آتروپاتنی (آذربايجانی) و يا «پهلوی جبال» دوره اسالمی نوشته شده، چيزی نداريم که مطمئن باشي

  انی) نوشته شده باشد. (کردست

هرچه تا آن زمان به پهلوی نوشته شده، به فارسی ميانه بوده، يعنی گونه ميانه زبان مشترک ايرانی، مبتنی بر فارسی 
  .های ديگرباستان با تأثير پذيری از مادی و پارتی (اشکانی) و گونه

بان و با استاندارد مشترک فارسی معاصر بوده که  و تقريباً هرچه از آن دوره به بعد به ايرانی معاصر نوشته شده، به ز
  از قرن دهم و يازدهم م. ريشه گرفته و تحکيم يافته است. 

لی خود يکی دو بيت  گفتيم «تقريباً»، چرا که در ميان آن انبوه آثار فارسی، برخی نويسندگان يا خود به زبان و لهجه مح
اند که به زبان و لهجه خود چنين و چنان  و نويسندگان نقل کرده اند و يا از ديگر شعراشعر و يا چند سطر نثر نوشته

  اند.گفته

های ها و لهجه های زبانها معروف به «فهلويات» در ادبيات فارسی شده است، يعنی نشانههمين هاست که از همان سده
های ها و لهجه های زباننشانهها تنها در شمال آذربايجان تا اورامان کردستان و خورزوق اصفهان. اينمحلی، از هرزن 

ها بعد به ندرت ها» ميگوئيم، چرا که تا قرنهای نهم يا دهم تا حتی قرن نوزدهم هستند. «تنها نشانهمحلی ايرانی از سده
ها و وچی وغيره نوشته شد. تنها ميراث نوشتاری که از اين زبان چيزديگری به تاتی، آذری، تالشی، کردی، لری و يا بل

  يی محلی مانده بود، همين فهلويات پراکنده در اين و يا آت اثر فالن شاعر و نويسنده و يا سراينده گمنام بود. هالهجه

عثمانی منتشر شد،  به غير از «فهلويات»، اولين اثر کامل کردی داستان عشقی «مم او زين» بود که در قرن هفدهم در
  بار در قرن بيستم چاپ شدند. در حاليکه آثار تالشی، تاتی و يا آذری برای اولين 

های خوب و مهمی از  ها و مناطق ايرانی زبان، نشانهفهلوی در استان-های زبان پهلویبا اين همه، فهلويات و يا باقيمانده
  ها هستند. ها و زباناين لهجه 
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  سالم تا سلجوقيان ا از

  
  م.  ٧۵٠-۶٢٢گسترش اسالم 

 

 رفت؟ ها در ايران به کار میاواخر ساسانيان و اوايل حمله اعراب کدام زبان

ای بود. روزبه  زيست و در اين زمينه حرفه دهد که خودش در همان دوره میاين را کسی به بهترين شکل توضيح می
های  بزرگ ايرانی قرن دوم هجری (هشتم ميالدی) و از چهره سنده و مترجم، متفکر، نويپوردادويه معروف به ابن مقفع

برجسته نثر عربی است که آثار مهمی مانند کليله و دمنه را از پهلوی يعنی فارسی ميانه به عربی ترجمه کرده است. ابن 
اده شده است بر  له که نام نهوب است به فهگويد: «اما فهلوی منسنديم در کتاب «الفهرست» خود به نقل از ابن مقفع می

پنج شهر: اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربايجان، و دری لغت شهرهای مداين است و درباريان پادشاه بدان 
گفتند و منسوب است به مردم دربار و لغت اهل خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب زبان سخن می
علما و مانند ايشان بدان سخن گويند و آن زبان مردم اهل فارس باشد. اما که موبدان و ی کالمی است است. اما فارس

وگو کنند. اما  خوزی زبانی است که ملوک و اشراف در خلوت و مواضع لعب و لذت با نديمان و حاشيت خود گفت
  ).١سريانی آن است که مردم سواد بدان سخن رانند» (

گفتند، درست مانند مردم اصفهان و مردم آذربايجان پهلوی سخن میرا فتح کرد، اسالم ايران يعنی وقتی لشکرعربی 
های بزرگی بوده است.  همدان و دماوند. روشن است که بين لهجه تبريز و همدان و اصفهان فرق بوده، احتماالً هم فرق

هم مثالً از شمال  شود که هنوزهم معلوم می )٢ای مانند استيلو (های ميدانی و طوالنی زبانشناسان برجستهاز بررسی
های قابل توجهی وجود  آذربايجان تا زنجان و گيالن بين تاتی اين روستا و آن روستا که پنجاه کيلومتر دور تر است فرق

کند گالشی  کند زبان خود را گيلکی و ديگری که باالتر زندگی میدارد. حتی در گيالن کسی که پائين کوه زندگی می
  اند.سال پيش بيشتر هم بوده ١۵٠٠شود تصور کرد که  هم موجودند و میها هنوز فرقنامد. اين یم

به گفته ابن مقفع «زبان دولت و ديوان» دری و يا پارسی بود که ميدانيم در زمان ساسانيان تا حد زيادی رايج شده و 
هم ظاهراً با مادی و بود. اشکانی را کنار زده حتی مثالً يکی دو زبان رايج ايرانی شرقی مانند ُسغدی و خوارزمی 

پارسی مخلوط و درنتيجه مستحيل شده بود. در اين بين ميدانيم که پارسی با آن «زبان دری» و دولتی و ديوانی که  
روزبه پورداوديه گفته يکی شده است، خوزی طبيعتاً ازبين رفته و سريانی هم که اگرچه کامالً ازبين نرفته اما 

  است. ر کاهش يافتهر ايران بسيابخصوص د

  های ايران است.از آن وقت تا کنون چيز بزرگی که عوض شده اضافه شدن دو زبان جديد به جمع زبان

های هند و اروپايی) که تا آن  وقتی ايران به تصرف اعراب در آمد، دو زبان غير ايرانی (يعنی خارج از گروه زبان
دو سيل پر قدرت و مستمر در سرزمين سابق ساسانيان  بودند مانند بيرون ايران موقع کم و بيش در مناطق حاشيه و يا

  جاری گشتند:

النهرين) و دوم: ترکی از فرارود  يکم: عربی از جنوب و غرب، يعنی بصره و تيسفون، يعنی ميانرودان (بين
  (ماورالنهر)، ُسغد، خوارزم و خراسان. 

چند قرن، در زمان سلجوقيان، خط، واژگان و  ماند. بعد ازای محدود نهاما تأثير اين دو زبان به همان مناطق حاشي
اصطالحات عربی، فارسی معاصر را چه در سطح کتبی و چه حتی شفاهی از بغداد تا واليت سغد در آسيای ميانه 

دوره  فراگرفته بود. از سوی ديگر ترکی در دربارهای خلفای عرب عمالً تبديل به زبان نخست لشکريان شده و از
  به بعد حتی تبديل به زبان پادشاهان و شاهزادگان ايران هم گشته بود. ن و سلجوقيانغزنويا
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گويد که هنگام فتح ايران، آذربايجان «هفتاد زبان» داشته، البته مبالغه است. در رابطه با آذربايجان، آنچه که مقدسی می
های بودنش دارای زبان طر کوهستانی احتماالً بخاکرد، يعنی جائی که اين شايد در مورد شمال قفقاز صدق می

ای محلی از فارسی  رنگارنگی بوده و هنوز هم هست. اما در خود آذربايجان اکثر مردم که ايرانی بودند، فارسی و لهجه
.  نامدکردند که از نگاه مقدسی «نامانوس» و يا «نتراشيده» («منغلق») بود که مسعودی آن را «االذريه» می صحبت می
ها زبان ديگری رايج بود که ابن حوقل آن را «الرانيه» ناميده که احتماالً  شمال ارس تا مدتباسورث «در   وليکن بنظر

). در شمال غرب آذربايجان طبيعتاً ارمنی و «در غرب اين واليت، يعنی حوالی ٣(آن هم) زبانی ايرانی بوده است» (
سلسله رواديان به زبانی با اهميت تبديل شد»   زودی در زماند چرا که به درياچه اروميه ُکردی احتماالً زبانی رايج بو

  (همانجا). 

  

  يعنی زبان فارسی بعد از اسالم وارد مرحله «فارسی معاصر» شد؟

توان گفت سقوط هخامنشی و يا ساسانی آغاز مرحله  اين تحوالت با اختالف دو سه قرن فرق همپوشی داشتند و گرنه نمی
  فارسی معاصر شد.

از پارسی باستان تا پارسی ميانه و يا پهلوی و از پهلوی تا فارسی معاصر پيموده است. قبالً   تحول خود رازبان فارسی 
هم گفتيم که پايان دوره پارسی باستان و آغاز مرحله پارسی ميانه کم و بيش با سقوط هخامنشيان و آمدن اسکندر 

معاصر هم تقريباً با فتح ايران از سوی اعراب رحله فارسی وی و آغاز مهمزمان بوده و پايان دوره فارسی ميانه و يا پهل
همزمان است. «تقريباً همزمان» يعنی دو سه قرن بعد. اين نيست که اسکندر حمله کرد و يا اعراب حمله کردند و زبان 

اخله  ز اين دو مدفارسی هر بار يک قدم متحول شد و پيشرفت کرد. شايد هم برعکس. هر دو مرحله دو سه قرن بعد ا
  شروع شده و جالب است که تا آغاز اين دو مرحله، نسبت به دوره پيشين توليد ادبی و علمی چندانی نداريم.خارجی 

شود. از نگاه زبان فارسی، اين يک دوره بعد از حمله اسکندر و سقوط هخامنشی، زبان يونانی زبان دولت و ديوان می
دويست سيصد سال بعد. توليدات اصلی به زبان پهلوی را  د، يعنی تا کشن طول میبرهوت است که حتی تا دوره ساسانيا

بينيم. روند گذار از پهلوی به فارسی معاصر را پيش چشم خود مجسم کنيد. آغاز فتح ايران از  در دوره ساسانيان می
بيات  نظر کرده ادهای شعر سرائی فارسی هم صرفميالدی بود و اگر از اولين کوشش ۶٣٠های سوی اعراب سال 

شود دويست سيصد سال بعد از اعراب. در آن دو سه قرن که به قول  را با رودکی شروع کنيم، اين باز میمعاصر 
) بود هم چيزی توليد نشد. فقط موبدان زرتشتی چيزهائی را  ۴مرحوم شاهرخ مسکوب «دوره کرختی زبان فارسی» (

  غلب از خارج از ايران. وی، آن هم ان هم به پهلاز دوره پهلوی و پارسی باستان بقلم آوردند، آ

اين هم عجيب است و هم جالب، يعنی ارزش بررسی عميقتر دارد. اگر بدون دقت زياد هم نگاه کنيد دليلش زياد پيچيده 
نيست. مملکت تحت حاکميتی غير خودی و غير بومی است. زبان ملی زبان دولت نيست. يک زبان خارجی و ناآشنا 

کنند  قدس دينی هم هست. در هر دو مورد ايرانيان مثل اينکه دو سه قرن صبر می حتی زبان م حاکم است کهيعنی عربی 
  کنند تا دوباره دست بکار زبان شوند.و باصطالح انرژی جمع می

  

  بعد از اسالم در خراسان رودکی و فردوسی را داشتيم. پس در آذربايجان چه؟

يان در خراسان، سيستان و بلوچستان تاسيس يافتند. اينها  ان و سامانيعنی صفاريهای ايرانی بعد از اسالم اولين دولت
خواندند و باج  های بزرگ اما تابع خليفه بودند، تابع، اقالً بصورت صوری. خطبه بنام خليفه بغداد میحکومت

اکز خالفت  ستان به مرپرداختند. آذربايجان و کردستان و همدان کمی فرق داشت. اين واليات برعکس خراسان و سيمی
نزديک تر بودند اما جالب است که آخرين جنبش ضد خالفت هم در آذربايجان تحت رهبری بابک خرمدين انجام 

  شود. اين هم تقريباً دويست سال پس از اسالم بود.گيرد که طبيعتاً سرکوب میمی

يعنی در شمال غرب، ن است. در رودکی دويست سال و فردوسی سيصد سال پس از اسالم است. اين در شرق ايرا
ها پس از اسالم» قطران تبريزی را داريم. اين همان قطرانی است که برای آذربايجان و اران ما به اصطالح از «اولين 

خودش شاعر خوبی بوده اما ناصر خسرو قباديانی، شاعر مشکل پسند و دری زبان شرق ايران در سياحتنامه اش در 
دانست،  و «معاصر» فارسی را به اندازه ناصر خسرو و دقيقی نمی اً زبان نوان که ظاهرباره اين شاعر پهلوی زب

دانست. پيش من آمد  گفت، اما زبان فارسی نيکو نمیگويد «در تبريز، قطران نام شاعری را ديدم. شعر نيک میمی
و شرح آن  ا او بگفتمن پرسيد، ب ديوان منجيک و ديوان دقيقی بياورد و پيش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از م

  ).۵بنوشت و اشعار خود بر من خواند» (

َستی» که بنا به يک روايت به معنای «ماه بانو» است که آن -بعد از درگذشت قطران، مهستی گنجوی را داريم. «مه
سراست و  م هم رباعیها گويا در ايران نام رايجی برای بانوان بوده است. مهستی کمی پس از خيام است. مانند خيا وقت
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م آزاد انديش. بعد از مهستی، نظامی گنجوی و خاقانی شيروانی را داريم؛ و طبيعتاً شمس تبريزی را داريم که موالنا ه
گويد: «زبان پارسی را چه شده است؟ بدين لطيفی و  شمارد. شمس در باره زبان فارسی میجالل الدين «پير» خود می

  ). ۶ه است در تازی نيامده است» (پارسی آمد که در زبانخوبی، که آن معانی و لطافت 

های  گويند مهستی بعد از خيام نامدارترين و مهمترين شاعر رباعی سرای فارسی است. نظامی و خاقانی هم که گلمی
  های اصلی «مکتب آذربايجان» در ادبيات فارسی هستند.سرسبد ادبيات فارسی ايران و نماينده

کند که در آذربايجان، کردستان، گيالن، طبرستان و اصفهان، ا خاطر نشان میفتيم، به مان هم که گاما همين نمونه قطر
های گوناگون پهلوی هم بوده، به غير از آن در فارس و خوزستان در کنار زبان معاصر و «استاندارد» فارسی، گويش

های گامان زبانبوده، پيش و شرقی هم های ايرانی جنوبی و جنوب غربیو خراسان در کنار فارسی معاصر، گويش
های ديگری هم بوده، اما در کنار همه بلوچی (احتماال از غرب) و پشتو و شغنی و ايشقاشمی (از شرق ايران) و لهجه 

اينها و ورای آنها زبان معاصر فارسی هم بوده که از رودکی و فردوسی در شرق گرفته تا مهستی و نظامی در غرب 
ند و بعد با حافظ و سعدی و ديگران آن را ادامه دادند. اما طبيعی است که کردائی میيار قلمفرسبه آن گويش و مع 

رفت، تنها در رفت و اگر بکار مینويسی بکار نمیهای محلی در دولت و لشکر و ديوان و يا کار کتابها و لهجهزبان
  سطح شخصی و خصوصی بود. 

کند و  د، ايران را به هشت «اقليم» تقسيم میتقاسيم» خور «احسن المقدسی در قرن دهم يعنی در زمان فردوسی د
آذربايجان، ارمنستان و آران (اران در قفقاز) را «اقليم» چهارم («رحاب») خوانده است («اقليم» به معنای واليت و يا  

ی  سی) و قسمتفرسی (فار گويد «لسان اقليم چهارم العجميه (ايرانی) است» که «قسمتی از آنمنطقه اداری). او آنجا می
شوند. لسان آنان خوشايند نيست. لسان ارمنيه  منغلق (نامانوس، پيچيده، نتراشيده) است، اما همه آنها فرسی ناميده می

ارمنی و لسان الران (اران) الرانيه (آلبانيائی قفقاز) است. فرسی آنان قابل فهم و به خراسانی (فارسی دری) نزديک 
  ).٧است» (

در آثار شعرا و نويسندگان که تقريباً همگی به فارسی و يا عربی (زبان دين و علم)   بعد است کهها به سدهاز همين 
نوشتند، اينجا و آنجا، جسته و گريخته، برخی شاعران و نويسندگان، بيتی، شعری هم به زبان و لهجه محلی خود می
کرد و اغلب برای مردم  و معاصر فرق میرسی معيار ا که از فانوشتند. از آن به بعد نام اينگونه آثار و نام زبان آنهمی

مناطق ديگر سخت فهم بود «فهلوی» ماند که معّرب تعبير «پهلوی» است. به اين ادبيات حاشيه «فهلويات» گفتند که  
اوند و های ماد باستان يعنی آذربايجان (و کردستان کنونی)، همدان، قزوين، ری، اصفهان، نهظاهراً مخصوص سرزمين

  و لرستان است. حتی گيالن گاه

  

  های سلجوقی، زبان آذربايجانيان چه بود؟ سال پيش يعنی تا آمدن ترک ١۴٠٠

های دوباره زبان و فرهنگ ايرانی، درست مانند شرق و جنوب ايران، در شمال غرب هم از اسالم تا اولين شکوفه 
شرق رودکی و بعد، حدوداً صد و پنجاه ابتدا در ود. بعد، شدويست سيصد سال برهوت است. تقريباً هيچ چيز توليد نمی

سال پس از رودکی، در طرف غرب قطران را داريم، باز دويست سال پس از فردوسی، نظامی و خاقانی را داريم و  
  تقريباً همزمان با خيام، مهستی را داريم. 

زبان فارسی معاصر نه ان عربی، عراب و زبدهند که با وجود استيالی اهای بزرگ نشان میپيش از همه چيز اين نام
فقط در خراسان بلکه به همان درجه و شور و شوق در اران و آذربايجان هم يک «بازگشت بزرگ» و تاريخی از خود 

دهد، آن هم در سرزمينی که ميدانيم مانند خراسان و يا فارس مرکز گويش معيار فارسی دری و يا معاصر نشان می
های گوناگون شفاهی پهلوی و يا باصطالح «فهلوی» دوره اسالمی تکلم  نوز لهجه دم عادی هنيست، بلکه بين مر

  شود.می

اين عجيب و جالب نيست؟ زبان فقه، شريعت، علم، حتی زبان خود حکمرانان جديد همه عربی است. فرماندهان عرب 
قها و روحانيون هم از پشت  شوند. فین مستقر مگيرند و با طايفه هايشان ميايند و در اکثر مناطق ايرافرمان از خليفه می 

شود. بقول مينورسکی اين همان سر آنها. در شمال رود ارس، شهر «بردعه» يکی از مراکز اعراب در اين منطقه می
«پرتو باستانی» دوره ماد در شيروان و يا «اّران» در کنار رودخانه ترتر است که در عصر اسالمی نامش «بردعه»  

  .)٨شود (می

های محلی ايرانی است، از تالشی در شرق و آذری در مرکز گرفته تا کردی در در آذربايجان لهجه دم عادیزبان مر
«ارانی»)   گفتندها هستند. زبان آلبانيايی (و يا طوری که در دوره اسالمی میغرب. احتماالً در شمال ارس هم اين زبان

رمنی هم هست. احتماالً آرامی هم هست. اما در اين بلبشوی هم هست که در اين باره اطالعاتمان بسيار محدود است. ا
فرهنگی و زبانی که چلو چشممان هست، فارسی ادبی و معاصر که تازه پا گرفته، در ميان اهل ادب و  سياسی و
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در شمال يعنی جمهوری کنونی آذربايجان آنقدر قدرتمند است که فرهنگ ما چه در آذربايجان يعنی جنوب ارس و چه 
خسرو و شيرين، هفت پيکر و اسکندرنامه   «پنج گنج» و يا «خمسه» نظامی شامل مخزن االسرار، ليلی و مجنون، تنها

شناسی و  هزار بيت عبارت است، آن هم نه اشعاری تصادفی و سرهم بندی شده. هم از نظر معنا و هم زيبا ٢٠از حدوداً 
  های بعد اديبان و شعرای ما شده است.مای نسلهم از نگاه زبان سليس و ادبی فارسی، نظامی استاد و راهن

اند و پای قبايل ترک  ها در خوارزم تبديل به اکثريت شدهاين درست زمانی است که غزنويان در خراسان هستند، ترک
 است تا از آنجا نيشابور را بگيرند و به ديگر نقاط ايران مسلمان سلجوقی، ديگر به فرارود يعنی سمرقند و بخارا رسيده

کنند و يا با کمک قبايل و طوايف  حکومت میو حتی بيزانس مسيحی پخش شوند. در ايران يا امرای عرب مستقيماً 
  قدرتمند محلی مانند آل بويه در عراق عجم و يا ديلميان در گيالن و حتی شيروان.

يرانی ميايند با مردم بومی  های ايعی هم اين است که همه اين امرا و فقهای عرب که به سرزمينبعد يک چيز بسيار طب
شوند، يعنی درست چيزی که بزودی قبايل و امرای ترک زبان هم ايرانی می خورند و بتدريج بومی و محلی وجوش می

  در مقياسی بمراتب وسيع تر انجام خواهند داد. 

و قبايل کوچک و  ها يال و در حال تغييرش، دوره خودنمائی، رقابت و جنگ بين طايفهاين مرحله، بخاطر طبيعت س 
در اتحاد با اين و آن قدرت بزرگتر و يا کوچکتر باال بيايد و  خواهد بزرگ محلی و سلسله هائی است که هرکدام می

ان و قفقاز شداديان گاه با بيزانس و  کنند. مثالً در آذربايجها را میوضع خودش را محکم تر کند. اينها هم همين اقدام
سلجوقيان به بيزانس  شوند و گاه وقتی در مقابل سلجوقيان ضعيف شدند، به نمايندگی از ارامنه ضد سلجوقيان متحد می 

کنند تا آنها را به اسالم بگردانند و در مقابل، بعنوان پاداش، حکومت اين يا آن واليت را از سلجوقيان بگيرند.  حمله می
ها در شرق يعنی خراسان و  گتر اين کوششهای بزرهريان و صفاريان و سامانيان، حتی خود غزنويان ترک نمونهطا

  سيستان هستند. 

(يعنی شمال رود   های سياسی محلی کوچکتر است. در آذربايجان و اراندر غرب و شمال غرب، مقياس اين تشبث
های ارس) در اين دوره گذار از حکومت مستقيم خالفت تا رسيدن سلجوقيان يعنی حاکميت جديد ترکی، اگر از اقدام 

کنند: رّواديان در خوارزمشاهان و ديلميان صرفنظر کنيم، سه سلسله محلی و نسبتاً کوتاه عمر حکومت میناموفق 
شدّاديان در اران بين دو رود کورا و ارس و همچنين ارمنستان شرقی، و  راغه)،آذربايجان (با مرکزيت تبريز و م

  ت ديگر منطقه باکوی امروز.شيروانشاهان در شيروان يعنی واليت شرقی قفقاز جنوبی و به عبار

ديان شوند. شداها رواديان از اعراب يمن بودند اما در ايران، ايرانی و حتی ُکردی میشود از ميان اين سلسلهگفته می
ظاهراً خودشان اصالً ُکرد بودند. شيروانشاهان را ميدانيم که پيش از اسالم، ايرانی بودند و زمان ساسانيان وظيفه  

منطقه را به دوش گرفته بودند، بعد از اسالم يعنی از دوره عباسيان ظاهراً جای اينها را طايفه کسی بنام   «مرزبانی» اين
های قرن  اند. در نيمهطر به اين نسل پادشاهان شيروان «شيروانشاهان يزيدی» گفتهمين خايزيد بن مزيد گرفته که به ه

های محلی را برادرزاده اش آلپ ارصالن همه اين حکومتطغرل بيگ سلجوقی و  ١٠٧٠تا  ١٠۵٠يازدهم يعنی حوالی 
دهند و بعد سترش میيجان گ کنند و خودشان حکومت ترکی و سلجوقی خود را از خراسان گرفته تا آذرباسرنگون می

  دهند.هجوم هايشان را به درون بيزانس يعنی آناتولی ادامه می

نيم در  روايان و شداديان و شيروانشاهان اين است که درک ک هایحاال منظور از ذکر اينهمه اصليت و قوميت حکومت
گ آذربايجان، اران و سال مرحله گذر از خالفت اسالمی به حکومت سلجوقيان ترک، وضع زبان و فرهن ۴٠٠اين 

م  های محلی، يا ايرانی (از جمله کردی) بودند و يا اگر هکردستان و حتی ارمنستان چگونه بود. در اين مرحله، حکومت
های حکومتداران و سالطين عرب  در ابتدا عرب بودند، از طريق وصلت و آميزش با مردم محلی ايرانی شدند. حتی نام

بينيم که همه آنها زبان و ادبيات و فرهنگ  وچهر ابن يزيد و شاه فريبرز). در عمل هم مینند منتبار، ايرانی بود (ما
ويق کردند. هم آنها هستند که از قطران تا نظامی و خاقانی شعرا و توانستند تقويت و تش ايرانی را تا جايی که می

راسان و فارس، بقول مينورسکی شاهد يک  انند خاند تا اينکه در شمال غرب ايران هم، منويسندگان را پشتيبانی کرده
  ). ٩«ميان پرده کوتاه ولی بسيار مهم ايرانی بين حاکميت عربی و ترکی» شويم (

اتولی يعنی ترکيه بعدی مستقر شدند، زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی رونق يافت.  ايران و يا حتی آنوقتی سلجوقيان در 
بلکه در چند سده نخست در آناتولی هم زبان ادبی دولت و ديوان فارسی   فارسی حتی زبان رسمی بود. نه فقط در ايران،

ش هم خود موالنا جالل الدين بلخی بود که بعداً نوشتند. نمونه بزرگ و بارزبود و شعرا و نويسندگان به فارسی می
  بخاطر زندگی طوالنی مدت اش در قونيه در شرق ترکيه کنونی، لقب «رومی» را گرفت. 

سلجوقيان ترک جلوی زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی را نگرفت، بلکه بر عکس زبان فارسی زبانی نه، حاکميت 
رد تشويق قرار گرفت. اما طبيعتاً زبان دربار بين سالطين و امرای رسمی شد و فرهنگ ايرانی بطور همه جانبه مو

مده بودند، ترکی بود. اين روند بود که زبان تولی آارتش ترکی بود. زبان قبايل ترک هم که کوچ کرده به آذربايجان و آنا
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های آينده خواهيم و پاسخ مردم آذربايجان و آناتولی را تبديل به ترکی کرد. اما اين، بحثی جداگانه است که در پرسش
  کرد.

  

  نظامی ترک بود؟

است. اوالً از اران   بی اساس بودن اين ادعا آنقدر توضيح داده شده که طرح آن ديگر حالت کودکانه و غير جدی گرفته
، يعنی جمهوری آذربايجان کنونی گرفته تا آذربايجان، يعنی از گنجه و باکو گرفته تا تبريز و مراغه، محيط اجتماعی
زبانی و فرهنگی دويست سال قبل از نظامی را ديديم. بايد از تاريخ مطلقاً بی خبر بود تا چنين ادعاهائی کرد. ثانياً  

  دانه جواب بدهم.ه مهم ترين اين ادعاها دانه خالصه ب بگذاريد بصورت

فرهنگی ايرانی در شمال و گويم به محيط زبانی و گويم فارسی، میيکم: بايد به محيط زبانی و فرهنگی ايرانی، نمی
های گوناگون های تاريخی در کتابان و اشاره جنوب ارس دقت کنيد. دوم: به اشعار آذری، «فهلوی» و محلی قطر

يد تا بتوانيد زبان مردم و محيط زبانی و فرهنگی را حدس بزنيد. سوم: اصالً مادر نظامی به گفته خودش در  نگاهی بکن
ُکرد/مادر صفتانه پيش من مرد»، ُکرد بوده، پدرش گويا «دهقان» يعنی ايرانی کشاورز يک بيت «چون مادر من رئيسه  

ظامی را مادرش بزرگ کرده است. چهارم: چنين ادعا  کرده، ن از قم و يا کالً عراق عجم بوده، اما چون زود فوت
ان شدادی و يا شروانشاه  خواسته «ليلی و مجنون» را به ترکی بنويسد اما پادشاهکنند که گويا خودنظامی میمی

ه همسر توانست ترکی دانسته باشد؟ البته چرا، يکی از ساند. اين ادعا ديگر هيچ جدی نيست. نظامی از کجا مینگذاشته
های شرقی بود که حاکم اند، کنيزی قبچاق (قپچاق و يا قيپچاق) از قبايل ترکظامی که اتفاقاً هر سه زود فوت کردهن

سوم به «الباب» در دوره اسالمی) بعنوان هديه به نظامی فرستاده بود که اتفاقاً تنها فرزند نظامی  شهر مرزی دربند (مو 
د: «سبکرو چون بت قبچاق من بود/گمان افتاد خود کافاق من بود.» گويا  گويی میهم گويا از اوست. در اين بيت نظام

از ترکان سلجوقی، هم ترکان قپچاق، هم خزرها و هم نام آن کنيز آفاق بوده است. در ضمن همين نشانه آن است که قبل 
در زمان ساسانيان مرزبانان آن  ر حاليکهاند، دشدهقبايل ايرانی تبار آالن از شمال يعنی احتماالً از دربند وارد اران می

ها هم و بعضیکردند مانع نفوذ قبايل شمال شوند. پنجم: مدتی است که در ترکيه و جمهوری آذربايجان (ناحيه کوشش می
کنند که گويا متعلق به نظامی است که گفته «پدر بر پدر مر مرا ترک بود/به فرزانگی هر در ايران) يک بيت نقل می

اند که اين بيت در هيچ نسخه خطی نطامی موجود نيست  همه نظامی شناسان حتی چند نفر در باکو گفتهگ بود.» يکی گر
رد زبان بعضی جريانات سياسی و قومی شده است. از سوی ديگر اين بيت  سال اخير و ۵٠-۴٠و اين بيت در همين 

های ترکی، در ادبيات فارسی افسانهبرخالف  اصالً قافيه اش درست نيست، ترک/گرک هم قافيه نيستند و «گرگ» هم،
احتمال ندارد که  نه نشانه فرزانگی بلکه نماد درندگی است. يعنی نظامی اگر آن نظامی باشد که «پنج گنج» را نوشته، 

  ای باشد.مؤلف چنين بيت ناشيانه

انست. مگر نکته مهم  د دانست، چه خوب که میدانست. اگر میو باالخره نکته ششم: حاال گيرم که نظامی ترکی هم می
تر اين نيست که در نهايت همه اشعار خود را به فارسی، آن هم به فارسی معاصر و ادبی، آن هم به فارسی سليس و 

اند؟ حاال اگر اصليت و يا زبان پدری نظامی به  های برجسته ادبيات ايران شده ين و بی همتائی نوشته و آثارش نمونهشير
کرد؟ اجداد عبيد زاکانی هم عرب بودند که به واليت قزوين آمده، ساکن آنجا شده قی میگر چه فرشد، مفرض ترکی می

ر فردوسی روس. ميخواهيد اين احتماالت در نگاه ما به حافظ و  اند. اصالً فرض کنيد مادر حافظ هندی بوده و پد
ردوسی داريم که هر دو به  اهنامه ففردوسی چه تغييری بدهد؟ مهم اين است که ما امروز يک ديوان حافظ و يک ش

  فارسی است و بی آنها و بدون هزاران شاعر و متفکر و دانشمند روس و فرانسوی و ايرانی و ترک و عرب و چينی و
شد. مهم اين است، نه اينکه نژاد و تبار و قوميت و زبان ها فقيرتر و محقر تر میغيره، زندگی همه ما و حتی همه انسان 

  ای بيش نيست. عر و متفکر و دانشمند در اصل چه بوده است. اينها احساسات خودفريبانهفالن شا پدری و مادری
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  از سلجوقيان تا صفويان 

  
  سکه بنام طغرل بيگ، بنيانگذار سلجوقيان

 

  از همان دوره خالفت اسالمی تا سلجوقيان، زبان مردم در آذربايجان چه بوده؟

ران اصلی، خليفه و اهل ديوان در بغداد هستند. در شرق ايران يعنی سيستان و  جوقيان، حکومتداتا غزنويان و سل
صفاريان و سامانيان بر سر کار هستند. در آذربايجان و قفقاز که به  ای و ايرانی جديد مانندهای منطقهخراسان حکومت

ی و قاضی و حاکم عرب بنام خليفه حکومت  دولت مرکزی بغداد نزديک تر هستند، مانند بسياری واليات ديگر وال
 و بناچار  اکثراً  کنند کههای محلی رّواديان و شدّاديان و شيروانشاهان حکومت میکنند. بعد برای مدتی حکومتمی

  کنند.حکومت را با حاکمين عرب تقسيم می

دهم م. نوشته که در آذربايجان به   از نظر ادبيات قبالً هم گفتيم. قطران تبريزی و مهستی گنجوی هستند. مقدسی در قرن
های شفاهی و محلی ) که البته مبالغه است. اما مردم بومی طوری که گفتيم لهجه و يا لهجه١( کنندهفتاد زبان تکلم می

ها» و احتماالً نه تنها يک لهجه چرا که بعداً هم، امروز هم  گويم «لهجهکنند. میايرانی غربی و فهلوی صحبت می
ها های مختلفی دارند. دهند. هرکدام زير لهجهکه تالشی و تاتی و کردی و گيلکی يک لهجه منسجم و ثابت نيستبينيم می

نوع تاتی و يا تالشی و کردی هست. احتماالً آذری ما هم همين طور بوده و يا بقول استيلو که در پيش نامش را ذکر 
  ها شاخه تاتی بوده.کرديم يکی از ده

های جان ميامدند، در درک اين لهجه و يا لهجه ين غير ايرانيان مانند اعراب که به آذرباينيان ديگر و همچن احتماالً هم ايرا
ها فارسی رايج  ). اما مردم، بخصوص شهری٢نامد (کشيدند. مسعودی اين لهجه را «االذريه» میمحلی سختی می

) ٣کند. مورخين عربی مانند ابن حوقل ( فرق میکنند. زبان شمال رود ارس ظاهراً استاندارد يعنی دری هم صحبت می
رسد نوع دير تر  ان مردم اران (آران) «الرانيه» (ارانی، منتسب به الران يعنی اران) است که بنظر میگويند زبمی

  آلبانيائی و يا شايد هم نوعی ايرانی بوده باشد. 

فهمند  گويند که مردم، عربی هم می رخين عرب میهای اعراب به آذربايجان، موبه غير از اين، بخصوص به دنبال کوچ
منظورشان مردم شهری بوده است. همچنين طوری که در پيش گفتيم در تقسيمات اداری دوره پيش از که احتماالً 

سلجوقيان، آذربايجان، اران و ارمنستان سه جزء يک «اقليم» يعنی يک واحد بزرگ اداری يعنی به زبان امروز يک  
شده است و در نهايت ميدانيم که م مید. در «جزء ارمنستان» در شمال غرب آذربايجان، ارمنی هم تکلاناستان بوده

مورخين گوناگون در اين دوره يعنی بعد از رواديان و شداديان تا سلجوقيان از عشاير ُکرد در غرب آذربايجان نيز سخن 
و بتدريج کرد تبار شدند، در همکاری با نمايندگان خليفه بر  گويند. از اين دو دسته رواديان که اصالً عرب تبار بودند می

کردند. شداديان نيز که کرد تبار بودند و مرکزشان اران و ارمنستان بود، تا آمدن سلجوقيان، بر  آذربايجان حکومت می
يان و کردند. با آمدن سلجوقيان، حکومت روادباکو، گنجه و بردعه که مهاجرين عرب آن بسيار بود، حکومت می

دی پسرفت نمود. اين، زمينه ديگری برای تقويت زبان و  شداديان پايان يافت و عنصر ُکردی در حکومت تا حد زيا
 فرهنگ ترکی در آذربايجان، اران و روم شرقی بود.
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  گستره دولت سلجوقی 

 

 گويند سلجوقيان، ترک بودند اما دولتداری آنها ايرانی بود. بسياری مورخين ترکيه می

روزی فقط ترک زبان. منشاء آنها قبايل صحراگرد غزنويان و سلجوقيان ترک بودند. «ترک» نه تنها بمعنای ام ته الب
ترک بودند که بعد از اسالم يعنی زمانی که در و پيکر ايران ساسانی کامالً فروريخت، از آسيای ميانه کوچ کرده، آمدند  

نی» نبودند،  شرقی را گرفتند. يعنی اينها که در ابتدا به آن معنا «ايرا و اول خراسان، بعد تمام ايران و بيزانس يعنی روم
طی نسل بعدی با مردم و دستگاه حاکمه و دبيران و مديران و دهقانان و مردم عادی ايرانی جوش خوردند و در آنها 

  بينيم. مستحيل شدند. يعنی ايرانی شدند. همين روند را در روم شرقی يعنی ترکيه هم می

آمدند و آنجا اول غزنويان که ابتدا عبارت از   های جوان، ماهر و جنگجو ابتدا همه به خراساناين ترک يم کهميدان
جنگجويان سلسله سامانيان بودند سامانيان را کنار گذاشته خود بر مسند قدرت نشستند، چونکه سامانيان ديگر ستاره شان 

ها هزار جنگجوی ترک چه بطور  ردند. در عين حال هزاران و دهبدر حال افول بود و بين خود همديگر را از بين می
کردند. حتی مهم ترين سربازان و محافظين خليفه عباسی در ای اينجا و آنجا خودنمائی میانفرادی و چه بصورت قبيله

ان قبيله عمل  ای باال آمدند، يکپارچه و بعنودادند. سلجوقيان در چنين دورهبغداد را ديگر جنگجويان ترک تشکيل می
غرل بيگ، بنيانگذار اين سلسله و متعاقبين او، يک امپراتوری  پذيری طکردند و بخصوص با نبوغ جنگی و انعطاف

گسترده از آسيای ميانه تا بيزانس و عراق و شام و يمن ايجاد کردند که آماده بود در ايران ايرانی شود و در بيزانس يک  
  وجود نبود.يزی که تا آن موقع در اين امپراتوری مسيحی و يونانی زبان مدولت و نظام ترکی را ايجاد کند، چ

ميدانيد که سلجوقيان روم يعنی ترکيه کنونی بعداً راهشان را از سلجوقيان «بزرگ» يعنی ايرانی جدا کردند. شرايط روم 
ن کار را اساساً و ابتدا با زور ها طی صدها سال مسلمان و ترک زبان کردند. البته ايکرد. آنجا را همين ترکهم فرق می

اده از ضعف و زوال بيزانس و اختالفات داخلی آنها از عهده اين مشکل برآمدند. ابتدا کردند، اما در ضمن با استف
گويند. هر منطقه زير نظر های ملوک الطوايفی ترکی در ترکيه درست شد. به آنها به ترکی «بيگ ليک» ها میحکومت

. تا اينکه يکی از آنها يعنی «آل کردند، صلح همقبيله و طايفه بود که باز بين هم جنگ هم می يک «بيگ» ترک، رئيس
  عثمان» بر همه چيره شد و بتدريج امپراتوری عثمانی را ايجاد کرد.

اولين   بود، يعنی تقريباً سيصد سال بعد از آنکه سلطان آلپ ارصالن يعنی برادرزاده طغرل بيگ ١٢٩٩اين در سال 
  ها به آناتولی باز شد.ک روم شرقی بدست آورد و پای ترکزی را در خاپيرو

کرد، در  و اما در ايران. ابوالفضل بيهقی مورخ قرن يازدهم که قبل از طغرل دبيری ديوان سلطان مسعود غزنوی را می
از   طغرل بيگ پسنويسد: می «تاريخ بيهقی» در باره به تخت نشستن طغرل بيگ، اولين سلطان سلجوقی، در نيشابور

های قاضی صاعد که  جلوس بر تخت سلطان مسعود غزنوی با افراد سرشناس شهر گفتگو نمود. او در جواب به توصيه
های تازيکان (تاجيکان، غير ترکان) ندانيم.  مهم ترين شخصيت شهر بود، گفت: «ما مردمان نو و غريب هستيم. رسم

  ). ۴(يغ ندارد)» ا نگيرد (درها از مقاضی به پيغام و نصيحت

گويد در نيشابور ايران حس کرده است، چندان زياد طول نکشيد. در عرض اين باصطالح «بيگانگی» که طغرل می
چند قرن بعد، قبايل ترک زبان که دسته دسته، دو هزار نفر اينجا و دويست نفر آنجا به ايران پخش شدند، با مردم بومی  

ای برای غارت و «جهاد بر ضد کفار» آمدند، ايران مسلمان بود. بهانهبه خراسان  هاوقتی ترکآميختند و ايرانی شدند. 
کردند.  ها را وقتی که در آسيای ميانه بودند، به قبول اسالم دعوت و تشويق مینبود. در واقع ايرانيان بودند که ترک

نی و فارسی شد.  جداست) ايراکه بحث اش  سلجوقيان ايرانی شدند. حتی فرهنگ و زبانشان هم (جز در آذربايجان
گويند خود سواد چندانی نداشت، يکی از بزرگترين حاميان شعر و ادب فارسی در زمان  سلطان محمود غزنوی که می

ها، همه فارسی  فردوسی بود. زبان دربار و ارتش طبيعتاً ترکی بود. اما شعر، ادبيات، مکاتبات رسمی، قراردادها، نامه
  های علمی و تاريخی هم اکثراً به عربی بود.حتی اکثر کتاب آثار دينی و ها و کتاب بود. تاليف
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يعنی سلجوقيان از نظر قومی متعلق به اقوام ترک زبان بودند، اما بتدريج ايرانی شدند. احتماالً از آن تاريخ و يا کمی  
ترکمان را نبايد با  ترکمن و يا اميدند لفظ های مسلمان شده را اغلب «ترکمن» و يا «ترکمان» نقبل از آن است که ترک

های ايران و يا جمهوری ترکمنستان عوضی گرفت. بعد از قبول اسالم از طرف قبايل «ترکمن» معاصر يعنی ترکمن
کردند.  ای زندگی میشد) اغلب آنان در ساختارهای قبيله ترک زبان به همه آنها «ترکمن» و يا «ترکمان» گفته می

آمدند و در صورت لزوم با ان ماهری بودند به استخدام اردوهای مختلف در می و تيرانداز اسب سواران مردان آنها که
زدند. بعد از مدتی آنها  تکيه بر حمالت و نيروی نظامی خود دست به فتح و غارت مناطق و شهرهای مختلف هم می

آوردند و هم می درت به حسابر محاسبات قبايست دتبديل به نيروئی شده بودند که هم سالطين و اميران مختلف می
کردند. آنها  های محلی کوچک و بزرگ ايجاد میاينکه خود قبايل و عشاير ترک نيروهای خود را تشکيل داده حکومت

ای که در مقابل يک خانواده، بزودی حتی بين خود شروع به مبارزه، رقابت و جنگ برای نفوذ و قدرت کردند، مبارزه
  رد.کايست نمی و قبيله هم طايفه، عشيره

ها در های بزرگ ترکحکومت قراخانيان در چين و مغولستان کنونی و غزنويان در ايران و ماوراالنهر جزو حکومت
سال بعد از تاجگذاری طغرل بيگ   ١٨٠آن دوران بود. سلجوقيان با گسترش بی سابقه امپراتوری و دوام آوردن برای 

  ستند.زرگ ترک پيوهای ببه اين دسته امپراتوری

در واقع هم اين اوغوزهای سلجوقی و هم ديگر قبايل ترک زبان از اواخر ساسانی با ايران مناسبات بسياری داشتند، هم  
. طبيعتاً بعد از اسالم که در و پيکر ايران باز شد و نمودندکردند و هم دست اندازی و غارت میتجارت و وصلت می

 ر شد.ها به هم خورد، اين روند شديد تمرزبانی

  

  
  واليات ايرانی در زمان خالفت عباسيان

 

وارد» توان مدعی شد که در واقع طغرل بيگ در منطقه ماورا النهر و حتی خراسان چندان هم «تازه با اين پس منظر می
ايم.»  گفت «ما در اينجا (خراسان) بيگانه. اما از نظری ديگر شايد طغرل بيگ حق هم داشت که میو «بيگانه» نبود

اسالم و آخرين  سلجوقيان اصالً از منطقه ميان درياچه خوارزم (آرال کنونی) و دريای خزر بودند که حاشيه دنيای 
های همسايه که غالباً آنها هم ترک و حکومتسرزمين شرقی ايران تاريخی بود. آنها تحت فشار و بعضاً تشويق اقوام 

ای از اقوام  مرو، هرات و نيشابور آمده بودند. سلجوقيان طايفه  ای بين سمرقند و بخارا و سپسبودند ابتدا به منطقه
شود. در حاليکه بعضی از قبايل ديگر ه در تواريخ عربی از آنها بنام «غزها» ياد میهای اوغوز بودند کپرجمعيت ترک

خود و   کردند، اوغوزها با جنگ و گريز بينهای ديگر و بخصوص شمال دريای خزر به غرب کوچ میترک از راه
  آوردند. ديگر طوايف و قبايل به سوی جنوب غربی يعنی افغانستان و خراسان کنونی رو می

  

  های اوغوز به ايران و از آنجا به ترکيه کنونی بود؟ اين، آغاز موج اصلی کوچ بزرگ ترک

به خراسان، از   سال پيش از مهاجرت ٢٠٠«آغاز» البته شايد زمانی بود که طايفه اوغوز در قرن نهم يعنی حدوداً 
آمدند تا در ضمن به خدمت نظامی  جنوب درياچه آرال در پی چراگاه برای احشام خود بلند شده به سمرقند و بخارا 

ل قدرتشان را تحت رئيس جديد طايفه يعنی طغرل بيگ تحکيم  سا ۵٠-۴٠پادشاهان و اميران در آيند. اما آنها در عرض 
راسان را از آن خود کردند. طبيعتاً اين سلطنت خراسان هم علی الظاهر تابع کرده باالخره با فتح نيشابور سلطنت خ

کرد.  میها بود گوش ناد بود. اما در نيشابور ديگر کسی به خليفه بغداد که خود تحت حفاظت ترکخليفه عباسی در بغد
  داد.طغرل که آن قدر قدرتمند شده بود، حتی به خليفه باج هم نمی



 
31 
 

 

آوردند و هرچه زمان از  و خراسان محکم کرده بيشتر بسوی غرب رو می ود را در ماوراالنهرهرچه سلجوقيان جای خ
: آنها در ايران گرفتندگذشت، آنها بيشتر خصوصيات فرهنگی و اداری محلی میترکمن می-های اوغوکوچ اولين نسل

  . شدندهای روم و بيزانس «رومی» (و دير تر «عثمانی») می«ايرانی» و در سرزمين

اند. چونکه سلجوقيان با گذشته  اند و ايرانيان هم مديريت آن حکومت را انجام دادهيعنی سلجوقيان در ايران حکومت کرده
ها هم ظاهراً ديگر اهل جنگ و گريز و  نداشتند، ايرانیايالتی و کوچندگی تجربه شهريگری و يکجانشينی و دولت داری 

رف خوب شده است و در نهايت اين دو طرف باالخره با همديگر آميزش  رسد برای هر دو طغيره نبودند. بنظر می
نها دولتداری اين روند تنها به نفع قبايل ترک نبود بلکه به نفع ايرانيان هم بود. با اين ترتيب آ  گويندها میاند. بعضیيافته

  خود را حفظ کردند و حاکمين را هم مانند خودشان ايرانی کردند.

  

  توان گفت؟چه میمی در اين دوره در باره زبان رس

  ها از اين خبرها نبود.پرسند «زبان رسمی» چه بود؟ آن وقت حاال ُمد شده است که می

توان از زبانی «رسمی» به معنای امروزی اين کلمه نمینه در اين دوره و نه تا صدها سال بعد يعنی تا اوايل قرن بيستم 
مطبوعاتی بود و نه آموزش و پرورشی مرکزی. خانواده و ايل و تبار   سخن گفت. نه نظام اداری مشترکی بود، نه

زدند، اما مکاتبات اداری و دولتی و مدارک رسمی  ی ارتش البته بين خود ترکی حرف میسالطين و فرماندهان و امرا
طور رسمی کرد. محاکم شرعی باً به فارسی بود. در هر منطقه، هر قومی به زبان و لهجه محلی خود صحبت میعموم

الحديد روحانيون محلی (که  به فارسی و عربی و از نظر شفاهی به زبان و يا لهجه محلی بود و در هر محل بنا به ص
شد،  مکاتب هم که از طرف مالها و آخوندها اداره میگرديد. در آنوقت اکثريت بزرگشان هنوز سنی بودند) برگزار می

شد. زبان شعر و ادب فارسی بود که با ه زبان محلی و بومی تدريس میقرآن و فقه و فلسفه به عربی و با توضيح ب
شد. يعنی زبان دربار و ارتش ترکی و زبان ديوان و فرهنگ و شعر فارسی بود و می توضيح به زبان محلی تدريس

  شد.در امور دينی، فلسفی و علمی معموال از عربی استفاده میهمچنين 

ان، خود اهل خواندن و نوشتن نبودند، اما در ين، حکام غزنوی و سلجوقی در ايراز طرف ديگر، برعکس قراخانيان چ
کم است   های ايرانی، زبان و ادبيات فارسی را تشويق و ترغيب نمودند. آثار ترکی در ايران اين دوره بسيارسرزمين

آناتولی فارسی را بعنوان  ) سلجوقيان چه در ايران و چه در۵چرا که بگفته تورکولوگ معروف ترکيه زينب قورخماز (
سمی» فارسی بود، اما اينطور نبود که همه چيز  اند. واقعا هم در عمل زبان «ر«زبان رسمی و دولتی» خود بکار برده

  به فارسی باشد.

  ن مانند چنگيز خان نبودند که «بيايند و بچاپند و بروند». همانند غزنويان، سلجوقيان هم آمدهدر عين حال سلجوقيان ايرا
نامه و مهارت گسترش  بودند که «بمانند و حکومت کنند» و هم بر خالف غزنويان پرشمار بودند، اما مهمتر از همه، بر

دانستند که  دادند. آنها هم مانند غزنويان میقدرت داشتند و در اين راه از خودانعطاف پذيری و عمل گرائی نشان می
مماشات و انطباق با مردم بومی و فرهنگ و شرايط محلی نيست. اما  برای استقرار و حکومت در ايران راه ديگری جز 

تر از فقط برآورد کردن نياز حکمرانی بوده  شرايط و محيط جديد بمراتب بيشتر و عميقرسد انطباق آنها با بنظر می
يج فرهنگ و ادب  های سامانيان ديوان کشور را به ايرانيان سپردند و در تروغزنويان و سلجوقيان در ادامه سنت است.

. وزرای کاردانی مانند نظام الملک  فارسی کوشش بسيار نمودند. حتی خيلی بيشتر: آنان به سرعت خودشان ايرانی شدند
نی، نويسندگان، فيلسوفان و مشاهيری مانند ابو ريحان طوسی، شعرائی مانند فردوسی، عمر خيام، نظامی و خاقا

لی در اين دوره بود که برخاستند. ملکشاه سلجوقی، سومين سلطان سلجوقيان بيرونی، امام فخر رازی و امام محمد غزا
  گفت. الن که برادرزاده طغرل بود، خود به فارسی شعر میو پسر سلطان آلپ ارص

  

  ايرانی شدن قبايل ترک چقدر طول کشيده است؟اين روند بومی شدن و 

ها و دربارهای ترکی در ايران شايد هم بی شباهت ، حکومتشود. ايرانی شدن تدريجی قبايلها يکشبه نمیاين قبيل تحول
«ايرانی شدن» و بومی شدن قبايل تازه رس ماد نبوده که دو هزار سال پيش از سلجوقيان اتفاق افتاده بود. در اين  به

ياسی  سال صحبت کرد. باز اگر بخواهيم حتماً يک مقطع تاريخی و س  ۵٠٠-۴٠٠توان از مورد هم بنظرم به راحتی می
ر آن قبايل ترک توان ادعا کرد که بعد از صفويان، ديگ توانيم بگوئيم تا صفويان. يعنی بنظرم میمعين بگذاريم، می

با جامعه بومی و بعنوان بخشی مستحيل شده و رهبری کننده  بصورت قبيله و در کنار جامعه بومی ايرانی نه، بلکه 
ای برخی ايالت ترک زبان ادامه داشته است، اما در  مثالً زندگی قبيلهکردند. اگرچه بعد از صفويان هم جامعه عمل می

ر حمايت  بومی شده بودند. تصور کنيد که همراه با همان شاه اسماعيل صفوی و د مجموع اکثر آنها در اوايل صفويان
ر و قاجار که هنوز کامالً  مستقيم از او عده کثيری از قبايل ترک مانند روملو، استاجلو، تکلو، شاملو، ذوالقدر و يا افشا
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شدند و تبديل به بخشی مهم، بومی و   زندگی ايالتی را ترک نکرده بودند، وارد چرخه جامعه و از جمله طبقات اشرافی
  اصلی از مردم ايران گشتند.

  

  عمناب

،  ١ينقی وزيری، جلد الدين ابوعبدهللا محمدبن احمد، احسن التقاسيم فی معرفه االقاليم، ترجمه دکتر عل) المقدسی، شمس١(
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Üzerine Araştırmalar, C.1, TDK Yay. :629, Ankara 1995



 
33 
 

 

  

  

  پهلوی، فهلوی، فهلويات 

  
  سال پيش ٧٠٠نمونٔه يک شعر فهلوی از کتاب سفينٔه تبريز، 

 

 ضيح بيشتری بدهيد؟اره فهلويات توتوانيد در ب می

شود که اين واژه مربوط به  » يعنی از آن حرف «ف» در اول اين واژه و جمع عربی آن معلوم میز همين نام «فهلويات
دوره بعد از اسالم است. مفرد اين کلمه «فهلويه»، ريشه آن هم از «فهلوی» است که معّرب (يعنی شکل عربی شده) 

معنای هرچه که مربوط به «پهله» (به  اصل واژه «پهلوی» از زبان پارتی و يا اشکانی است، به واژه «پهلوی» است. 
  نوشتند.شود. در اوايل اسالم که هنوز حرف «پ» جا نيافتاده بود، اين واژه را «بهله» هم میعربی: فهله) می 

گويد: «اما به نقل از اين مقفع می در بحث دوره پس از اسالم هم اشاره کرديم. ابن نديم در کتاب «الفهرست» خود
). ١ه فهله که نام نهاده شده است بر پنج شهر: اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربايجان» (فهلوی منسوب است ب

های ماد باستان «پهله» (به فارسی ميانه: ) اصوالً از اواخر اشکانيان به بعد به سرزمين٢بنظر برخی ايرانشناسان (
  گفتند. و به زبان مردم آن سرزمين فهلوی می پَهَلو)

ام «پهلوی» و يا «فهلوی» نبايد مارا گمراه کند. اين فهلوی دوره اسالمی ديگر آن فارسی ميانه دوران سلوکيان اما اين ن
لحق شده اند، پارتی و يا اشکانی هم به آنها متا ساسانيان نيست. تصور کنيد که در اين ميان مادی و پارسی آميزش يافته

آن بيرون آمده که مثالً نظام الملک و اکثر دبيران و ايرانيان اهل  و يک فارسی تا حد زيادی مشترک و واحد از درون
برند. همچنين يک دگرگونی بسيار  ديوان و همچنين تجار و نويسندگان و بخصوص شعرا مانند خيام و فردوسی بکار می

اصطالحات و  جانبه زبان عربی است، با همه واژگان و تعابير وذ همهبزرگی شده که عبارت از قبول اسالم و نفو
الفبايش. يعنی طبيعی است که اين «فهلوی» دوره فردوسی و قطران تبريزی و سلجوقيان و بعد از آنها، همان پهلوی  

فهلوی بعد از اسالم در  ای است. ساسانيان نيست، بلکه اوالً با عربی مخلوط شده و ثانياً (مهم تر از همه) محلی و منطقه
  کند.همدان واژگان ديگری و حتی گاه از نگاه ساختاری هم فرق می اردبيل واژگان ديگری دارد و در

شود، اما در فهلويات يعنی  از اين جهت است که در متون پهلوی که از زمان ساسانيان باقی مانده، آثار عربی ديده نمی
آثار زبان عربی و فرهنگ در داخل آثار خود نويسندگان و يا از ديگران نقل شده، مثالً در دو بيتی ها و نمونه هائی که 

  گردد.دوره پس از اسالم به روشنی مشاهده می

يعنی در حاليکه آن زبان مشترک و اداری و رسمی و ادبی فارسی که در ضمن خاستگاه و پايگاه اصلی اش فارس و 
ی از آذربايجان تا دهد، بين مردم ماد سابق و «پهله» و يا «فهله» بعد يعنخراسان است به حيات و پيشرفت خود ادامه می

های محلی هم زندگی خود را به موازات آن فارسی رسمی و ادبی ادامه  اصفهان و همدان، در سطح شفاهی اين فهلوی 
ی و يا دو بيتی هم به نويسند اما گهگاه يک رباعدهند. نويسندگان و شعرا هم همه آثار خود را به فارسی ادبی میمی

  نويسند.زبان محلی خود می

گويد روزی ای به همين است که میايت ابن خطيب تبريزی و استادش ابولعال معری از هزار سال پيش هم اشارهآن رو
شود و ابن خطيب تبريزی در معره النعمان سوريه نزد استاد خود بوده که يکی از همشهريان تبريزی او وارد مسجد می
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گويد اين زبان پرسد، خطيب میدر باره آن زبان میکند و وقتی که ابولعال يب با او به زبان خود صحبت میخط
  ). ٣شود («اَذَْربيّه» ناميده می

و از همين جهت است که برای تفکيک بين زبان پهلوی دوره ساسانيان و ادامه آن زبان در دوره اسالمی در مناطقی  
بهتر است به آن زبان دوره کردستان و همدان و قزوين و زنجان و حتی ری و اصفهان   مانند آذربايجان. گيالن و

های نامبرده «فهلوی» بگوئيم تا  ساسانيان همچنان «پهلوی» و به اين زبان محلی و غير ادبی دوره اسالمی سرزمين
  اينکه اين دو با همديگر عوضی گرفته نشود.

  

  دبی نبود، درست است؟های محلی فهلوی، زبانی ااما اين گويش

ها طبيعتاً زبان ادبی نبود، استاندارد نشده بود، مردم اين منطقۀ فهله،  ين سرزمين درست است. فهلوی محلی هرکدام از ا
فهميدند، اگر چه اهل ديوان و تجار و روحانيون هر منطقه آن زبان مشترک و زبان آن منطقه ديگر فهله را خوب نمی

فهلوی بودند. به همين جهت کسی   های محلی هرکدام يک گونهند. اما به هر تقدير اين لهجه ادبی فارسی را هم فهميد
برداشته به اين لهجه های محلی و منطقه ای کتاب و اثر کاملی نمی نوشت. آن کار را به کمک زبان مشترک و ملی  

الشی و کردی ما زبان شفاهی و منطقه يعنی فارسی معاصر ميکردند، اما اين لهجه های فهلوی مانند آذری و يا تاتی و ت
  ای مردم بود.

ها نمونه هائی که از آن لهجه ها در آثار ادبی کنونی مانده، خصوصيات زبانی و تاريخی دوره بعد از اسالم دراين منطقه
الً آن  تابند. آنها وارثان زبان مادی باستان و سپس فارسی ميانه يعنی پهلوی در ماد هستند. درست است که مثرا می
سال   ٧۵٠ان مردم تبريز» در رساله روحی انارجانی زبان رسمی و ادبی های شيخ صفی و يا آن نمونه های «زبدوبيتی

پيش نيست، اما زبان مردم اردبيل و يا مردم تبريز آن دوره است. اينها نمونه های مهمی هسند که نشان ميدهند مردم  
  کردند. پيش چگونه صحبت میسال  ٣۵٠و يا  ٧٠٠عادی اردبيل و يا تبريز 

صد سال پس از اسالم است، در باره  ۴٠٠-٣٠٠اری مقدسی که يک دانشمند قرن دهم م. يعنی يک مثال: ابوعبدهللا بش
گويد: «زبان مردم اين هشت اقليم، عجمی (ايرانی) است. برخی از زبان مردم «تقاسيم» و «اقاليم» عجم يعنی ايران می

شکی نيست که در اينجا منظور مقدسی از ). ۴شوند» (ها فارسی ناميده مینوس است. همگی آنآنها دری و ديگران ناما
های محلی و «عجمی» همان فارسی دری و يا ادبی و منظور او از زبان «نامانوس» («منغلق») ديگران همان لهجه 

  شفاهی فهلوی است.

زبان زيست، در کتاب «مفاتيح العلوم»، ر سده دهم م. میيک نمونه ديگر: ابوعبدهللا محمد بن احمد خوارزمی که او هم د
فارسی را منسوب به مردم فارس و زبان موبدان دانسته و زبان دری را زبان خاص دربار شمرده است. خوارزمی 

های ايرانی است که پادشاهان در مجالس خود با آن سخن  نويسد: «فهلوی (پهلوی) يکی از زباندرباره زبان پهلوی می
هله نامی است که بر پنج شهر (سرزمين) اطالق شده: اصفهان، اند. اين لغت (زبان) به پهلو منسوب است و پگفتهمی

  ).۵ری، همدان، ماه نهاوند و آذربايجان» (

سال پيش به ايروان، نخجوان، تبريز و   ۴٠٠از سفرنامه سياح معروف عثمانی اوليا چلبی (قرن هفدهم م) که حدود 
ت قبايل عرب، ترک و مغول، هنوز زبان بخش  سال پس از کوچ و استقام ٧٠٠شود که کرده معلوم میمراغه هم سفر 

قابل توجهی از مردم نخجوان و تبريز و مراغه پهلوی (همان فهلوی) بوده است. او در باره نخجوان (در شمال ارس) 
اعران عارف و ظريفان نديم با ظرافت و گويند اما شنويسد: «رعايا و برايای اين شهر به زبان دهقانی سخن میمی

گويند که زبان هائی باستانی هستند. اهالی شهر هم چنين سخن گويند: اوالً زبان ان پهلوی و مغولی سخن مینزاکت به زب
  ).۶دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی» (

ک زبان ادبی و رسمی يعنی فارسی دری که امروزه يعنی ما در اينجا شاهد دو زبان ايرانی و ملی «موازی» هستيم: ي 
زبان ادبی و مشترک ماست و يک لهجه و يا زبان محلی (فهلوی) که به گوش ايرانيان ديگر و همچنين غيرايرانيان  هم 

  «پيچيده» و سخت فهم ميايد. 

هم بردارد به زبان    درست مثل اين است که امروز که يک زبان ادبی و استاندارد فارسی داريم، يک نويسنده گيلک
سال هم مردم اين را پيدا کنند و بخوانند. البته   ۵٠٠ای بنويسد، بعد از ستانی، خاطرهمحلی يعنی گيلکی خود شعری، دا

پانصد سال بعد هم مورخين و زبانشناسان نبايد بگويند که اين زبان، استاندارد فارسی در قرن بيست و يکم بود. البته اين 
ارسی است که داريم. ولی يک نوشته گيلکی از استاندارد و ادبی يا مشترک قرن بيست و يکم همين فدرست نيست. زبان 

های واژگانی، دستوری و آوائی گيلکی در قرن بيست و يکم باشد که آن تواند بخوبی نشاندهنده ويژگیهمين قرن هم می
  هم از نظر تاريخ و زبانشناسی بسيار جالب و مهم است. 
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يک زبان ادبی و مشترک داريم که فارسی   ی زبان در آذربايجان نيست. از يک طرفبه وضع کنون اين بی شباهت
  زنند. هست. در کنار آن مردم ترکی يا کردی و گيلکی و تالشی هم حرف می

ی هاها و لهجه زبان رسمی و ادبی همان فارسی باقی مانده، ولی جای زبان فهلوی را ترکی آذری گرفته است. البته زبان
اند اما به عنوان زبان مردم محل به حيات خود ادامه  اگر چه تغيير يافتهديگر مانند کردی و يا گيلکی و تاتی و تالشی هم 

ها زبان و لهجه داشتيم و هنوز  پردازيم. از نگاه تاريخی ما در ايران دهدهند. اگر فرصت شد به اين موضوع هم میمی
و ادبی و يا باصطالح  ص از دوران ساسانيان به بعد هميشه يک زبان مشترک هم داريم. اما از هخامنشيان و بخصو

«رسمی» بوده که عبارت از پارسی و پارسی ميانه و سپس فارسی معاصر بوده که همه مردم و بخصوص طبقات  
ديگر وصل متوسط و باال و مديران و دولتمداران و لشکريان و اهل ديوان و دانشمندان و نويسندگان و شعرا را به هم

شده و اين زبان با اين ترتيب شرايط ارتباط و کار و همزيستی آنها را در یکرده، مدارک رسمی به آن زبان نوشته ممی
  يک دولت فراهم می آورده است.

  

  های شيخ صفی را نمونه زبان ايرانی آذری شمرده... کسروی هم آن دوبيتی

سته  برج از طرف ديگر بسياری از دانشمندان و زبانشناساندرست است. احسان يارشاطر هم بر همين نظر است. 
های ديگری را که بعنوان «آذری» ايرانی در  معاصر مانند گرنوت ويندفور و دونالد ال. استيلو اين گويش و گويش

). اين دو  ١١شمارند (های تاتی جنوبی میای از مجموعه زبانشدند، شاخه و يا گونهسرزمين آذربايجان تکلم می
ها هم مثالً همين شمارد. ميدانيم که بعضیاز همان خانواده می ایزبانشناس حتی از نظر ساختاری، تالشی را هم گونه

  اند.های شيخ صفی را لهجه گيلکی زمان شيخ صفی شمردهنمونه دو بيتی

ا سرزمين به زبان مردم آن  گويند، چرا که اغلب اتفاق افتاده که اسم يک شهر و يها در واقع درست میبنظر من همه اين
ست. اين چيز عجيبی نيست. ما هنوز هم از لهجه اصفهانی، مشهدی و يا همدانی صحبت  شهر و سرزمين داده شده ا

ها کنيم، اما در عين حال اکثرمان ميدانيم که اينها «زبان» مستقلی برای خودشان نبودند و نيستند، بلکه همچون شاخهمی
  روند.ی يک زبان مشترک مادی و سپس فارسی بشمار میهاها و يا لهجهو گويش

از اين جهت بنظر شخصی من هيچ عيبی ندارد و غلط هم نيست که گونه فهلوی آذربايجان در دوره اسالمی و پيش از  
تسلط زبان ترکی را عموماً «آذری» و يا «آذری باستان» و يا «ايرانی آذری» (در برابر «ترکی آذری» امروز) بناميم.  

نٔه فهلوی که در آذربايجان رايج بوده، يک لهجه شفاهی مردم بوده ولی در عين حال بايد اين را در نظر گرفت که اين گو 
و نه يک زبان ادبی و يا رسمی و اداری، آن هم يک لهجه شفاهی که از اين شهر به آن شهر، از اين واليت به آن واليت  

  رد نبوده است.همچنانکه تاتی و گيلکی و کردی هم منسجم و استاندا فرق کرده و گويش منسجم و استاندارد نبوده،

از طرف ديگر به يک نکته هم بايد دقت کرد: همچنانکه استاد مينورسکی هم در مدخل «تات» نشر نخست «دائره  
در غرب و  های ايرانی دوره اسالمیگويد، زبان «تاتی» از نظر تاريخی به همه زبانالمعارف اسالم» (به انگليسی) می

. لفظ «تاجيکی» هم در شرق يعنی آسيای ميانه به «زبان ايرانی و غير مرکز ايران گفته شده است که ترکی نباشند
اند، اعم از پهلوی آذربايجان و سغدی و ها به ايرانی زبانان داده ترکی» گفته شده و اساساً اينها نام هائی هستند که ترک

های محلی فهلوی ی همه گونهکه تاتی و تالشی و گيلکی و کردی و گورانی و زازاک فارسی سمرقند. منظور من اين است
بودند که منسجم نشدند، بصورت زبان ادبی و مشترک در نيامدند و از اين جهت هم در هر شهر و روستا فرق  

البته تحوالت   کردند. از ميان اينها کردی در يکی دو قرن گذشته باال آمده و صاحب کتابت مشخص تری شده کهمی
  ام بيشتری به اين زبان داده است. سياسی اخير بخصوص در شمال عراق انسج

توانيم هر کدام و تک تک اينها را «زبان» هم بناميم، اما بايد بدانيم که منظور از «زبان آذری» و يا  اگر بخواهيم، می
ز اسالم در شمالغرب ايران بوده که از بيرون، های محلی زبان ايرانی پس اها و لهجه «زبان تاتی آذری» و غيره، گونه

اند، مانند  های زبان ايرانی و حتی فارسی شمرده و بعد از اسالم بعنوان يک گروه بزرگ «فهلوی» ناميده شدهاخه همه ش
  بايری و زوريخی در برابر آلمانی ادبی و يا پرووانسال در مقابل فرانسه ادبی امروز. 

ازاکی از سوی ديگر و گيلکی و  وئی، کردی و گورانی و زی تاتی و تالشی و آذری از سها يعناز سوی ديگر همه اين
های بعدی هستند و از اين های مادی باستان و فهلویهای ديگر، همه و همه وارثان زبانگالشی و مازندرانی و لهجه

  جهت برای تاريخ و زبانشناسی ايرانی اهميت دارند. 

  

  شد؟خاصی هم پرداخته می آيا در اين فهلويات به موضوع
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فهلويات که نقل شده و هنوز در دسترس هستند، تاثير ادبيات محلی و در اکثر موارد ادبيات  های تقريباً در همه نمونه
های زبان مردم ها آثاری نظير نمونهتصوفی ايرانی مشهود است. اکثر اين اشعار دو بيتی و حتی گاه غزل هستند. بعضی

اند اما ديگران آن را نشانه «مخلوطی» از ده«رساله روحی انارجانی» را نيز بخشی از فهلويات شمر تبريز که در پايان
های کرمانشاه در های فهلوی مانند اورامان). بعضی از دوبيتی٧شمارند (سال پيش می ٣۵٠زبان عوام تبريز در حدود 

  ).٨( شدندمجالس صوفيان همراه با ترنم موسيقی بصورت آواز خوانده می

توان نام احمد تفضلی و محمد امين اديب  اند میاز پرکارترين کسانی که بيشترين بررسی را در زمينه فهلويات کرده
های مختلف فهلويات از مناطق گوناگون مانند آذربايجان، قزوين، همدان و يا ) نمونه٩طوسی را برد. به گفته تفضلی ( 

های ايرانی مناطق پهله و ماد باستان هستند. که دستوری بين اين گويشانی بلهای نه تنها واژگنهاوند نشان دهنده فرق
ای آنها کمرنگ  های زبانی و منطقهولی در نتيجه تأثير فارسی معاصر و پخش اين اشعار در اکثر مناطق ايران، ويژگی
وف باباطاهر عريان از ای معرهتر شده و به فارسی استاندارد نزديک گشته است، تا جائيکه امروزه مثالً در دو بيتی

  های محلی همدان باقی نمانده است.اوايل سلجوقيان و همدوره با طغرل سلجوقی آثار چندانی از ويژگی

های فهلويات از زبان مردم اردبيل، تبريز، همدان، قزوين،  های دهم و يازدهم تا نوزدهم نمونهدر آثار مختلف سده
  اند.، شيروان، ری، تالش، زنجان و ديلمان گيالن ثبت شدهاصفهاناورامان کرمانشاه، ابهر، نهاوند، 

شود، يعنی مربوط  اينجا اجازه بدهيد از چند دوبيتی شيخ صفی اردبيلی صحبت کنيم که از جمله فهلويات شيخ شمرده می
  به قرن سيزدهم، زمان ايلخانان مغول، و يا مدت کوتاهی پس از سلجوقيان است، مثال:

  جينمم درداز بو بته درده ژران
  آنده پاشان بوريم چون خاک و چون گرد

  مرگ [و] ژيريم بميان دردمندان بُور 
  ره باويان بهمراهی شويم برد 

(معنی: بگذار تا درد همۀ دردمندان و الم ايشان بر جان حزين من باشد و خاک پای قدمهای ايشان باشم و حيات من و  
  اند.)و رفيقان منهمراه ممات من در ميان دردمندان باشد که ايشان 

  يک دوبيتی هم از مغربی تبريزی از قرن چهاردهم يعنی تقريباً صد سال پس از شيخ صفی اردبيلی: 

  دل بچهنام آذر سوتُمی ناد 
  چشم يان اچ دو گيتی دو تُمی ناد 

  الوه چهنا مير بيباره ببرد 
  هر چه د سالها اندوتُمی ناد

ان از دوگيتی دوخم سيل عشقت به يک باره برد آنچه در سالها اندوختم چشم ج (معنی: ای ناد! دل به آذر عشق سوختم و
)١٠.(  

 

  يعنی زبان پيشا ترکی آذربايجان را بايد چه ناميد؟ 

ها درست است. «مادی معاصر» هم شايد درست است. در واقع اگر از نگاه علمی بنگريم، بنظرم همه اين نامگذاری
ای از زبانی عمومی تر و بزرگتر را زبان و يا لهجه و يا  گذاريم تا گونهی د که مهمه چيز بستگی به معيار هائی دار

  گويش بناميم. در اين ميان برخی دانشمندان تاريخ و زبانشناسی ممکن است معيارهای ديگری نيز داشته باشند.

ربايجان تا همدان و مال آذهای متمادی در داخل ايران و در منطقه ماد باستان يعنی از شمثالً استيلو که خودش سال
های ميدانی کرده است، زبان تاتی را به دو گروه بزرگ شمالی (شمال ارس) و جنوبی (ايرانی) تقسيم اصفهان بررسی

ها را عبارت از چندين گويش جداگانه و  کند. او خود تاتی جنوبی را مشتمل بر ده گروه و هر کدام از اين گروهمی
زنی و ديزماری (کرينگانی) در شمال آذربايجان تا وفسی در اراک و استان مرکزی و  از هر متمايز از همديگر ميداند،

های يک گروه واحد بنام «تاتی»  ها لهجه ديگر شاخه). در اين تقسيمات، هم آذری و هم تالشی و هم ده١٢رودباری (
  هستند. 

بايد بدانيم که اکثريت مردم آذربايجان و يا  وئيم، تکراری خواهد شد، اما بنظرم آذری هم بگوئيم، تاتی و يا فهلوی هم بگ 
کردستان، همدان، گيالن و استان مرکزی، قبل از کوچ و استقرار تدريجی قبايل ترک زبان به ايران و آناتولی در طول  

، شدهزار تا پانصد سال پيش، چندين گونه محلی زبان ايرانی شمالغربی و مرکزی را که مجموعاً «فهلوی» ناميده می
های متناسبی  ها نامها، به هر کدام از اين گونهکردند. مورخين و زبانشناسان و حتی گاه خود مردم اين سرزمينمی تکلم

  ها هم «آذری» است. اند که يکی از آن با نام آن محل و يا گروه اجتماعی را داده 
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  ترکی شدن زبان آذربايجان

  
  گسترش عربی و ترکی بعد از اسالم

 

  زبان مردم آذربايجان قبالً ترکی نبود؟

ارند که زبان مردم هرگز عوض ها اصرار دالبته نبود. در اين مورد جای شک و شبهه نيست، اگر چه هنوز بعضی
قومی است و جدی نيست. قبل از اسالم و بخصوص قبل از  های سياسی و نشده است. اين اصرار از روی تعصب

ال غربی بود. اما زبان آذربايجان دو هزار  های محلی و شفاهی ايرانی شمسلجوقيان زبان اکثر مردم آذربايجان لهجه 
  يرانی شده بود. در دنيا تقريباً زبان هيچ قومی ثابت نمانده است. سال قبل از آن هم تغيير يافته، ا

قديمی آذربايجان و آناتولی به ترکی که اتفاقاً تحول   هایهمانند دگرگشت زبان در عراق و يا مصر به عربی، تغيير زبان
ريخ و طول مدت  توان در مورد تاالعاده جالبی برای مورخين و زبانشناسان است. میجديدتری است، موضوع فوق

ده،  تغيير زبان آذربايجان و آناتولی بحث نمود. اما اين که زبان اين منطقه ابتدا ترکی نبوده و زمانی به ترکی تبديل ش
  چيزی نيست که مورد شک قاطبه زبانشناسان و مورخين باشد. 

که زبان آناتولی قبل از آمدن   ها و بخصوص زبانشناسان و مورخين غربی و حتی اکثر دانشمندان ترکيه معتقدنداکثر آن
ارمنی و انس و يا روم شرقی، عبارت از يونانی، آسوری، قبايل ترکی زبان در قرن يازدهم به آناتولی يعنی بيز

های ايرانی بود. از قرن يازدهم به بعد در اثر «غزوات»، حمالت، اسکان و بخصوص حکمرانی قبايل ترکی زبان  زبان
قرن پانزدهم و شانزدهم طول کشيد، هم زبان و هم دين اکثريت مردم آناتولی تغيير يافت: دين  که کوچشان به آناتولی تا 

ها و اديان سابق اين سرزمين هنوز هم بتدريج ترکی شد، اگر چه باقيمانده زباناکثريت با گذشت زمان اسالم و زبانشان 
  کم و بيش وجود دارند.

ی محلی فارسی ميانه يعنی  هاز که قبالً آذری، تاتی، تالشی يعنی لهجهبهمين ترتيب زبان اکثريت مردم آذربايجان ني
اين منطقه تبديل به ترکی شده است. همانند مورد آناتولی، ها به پهلوی غربی و يا زبانهای ديگر بود، بعد از آمدن ترک

ازدهم هم بخصوص در شمال  در باره آذربايجان نيز نظر اغلب دانشمندان غربی و خود ترکيه اين است که قبل از قرن ي
مردم  اند. اما تغيير اصلی زبان اکثرارس عناصر ترکی مانند قبايل خزر از روسيه کنونی به اين منطقه نفوذ کرده

آذربايجان بعد از قرن يازدهم يعنی همزمان با کوچ و حکمرانی سلجوقيان و تقريباً همزمان با تغيير دين و زبان آناتولی 
هائی از همان قبايل ترکمن/ترک بوده است که باالخره در ايران سلسله صفوی و در ترکيه کنونی   و اتفاقاً بدست بخش

  د.انسلسله عثمانی را بر سر کار آورده

  

  زبان مردم آذربايجان کی و چند بار عوض شده؟

نی آمدند و زبان  سال پيش وقتی مادهای ايرانی زبان از شمال به فالت ايران کنو ٣٠٠٠-٣۵٠٠دو بار. بار نخست حدود 
بايل  وقت آذربايجان ايرانی زبان نبود. قبوميان پيشا ايرانی ماد و از جمله آذربايجان را مادی و ايرانی کردند. تا آن 

ها نمانده و  های گوناگونی مانند لولّوبی و گوتی داشتند که همگی از بين رفت. آثاری از آن زبان بومی آذربايجان زبان
  ها چه واژگانی داشتند و ساختار دستوری شان چگونه بود. ت اين زباندقيقاً معلوم هم نيس 

بخصوص حمالت، کوچ، اقامت و حکومت قبايل بار دوم زبان آذربايجان بعد از سقوط ساسانيان به دست اعراب و 
  ترکی زبان به ايران و روم شرقی يعنی ترکيه امروز در عرض چند قرن از پهلوی به ترکی تبديل شد. 
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  قت و در هيچ دوره تاريخی اش فقط يک زبان نداشته است، نه امروز و نه سه هزار سال پيش.ان هيچوآذربايج

که آذربايجان هنوز اصالً ايرانی نبود هم دستکم چهار پنج زبان در اين سرزمين   سه هزار و اندی سال پيش يعنی زمانی
و کاسپی و اورارتوئی، حتماً هم يک مقدار آشوری. بين مردم بومی رايج بود، از گوتی و لولّوبی تا هوّری و کادوسی 

ميالد مادهای ايرانی آمدند، زبان  نوشتار بومی هم نبود. اگر هم بود، به آرامی بود. بعد که حدوداً هزار سال پيش از
ع با  آذربايجان و کردستان کنونی و کمی بعد تر گيالن و طبرستان و اصفهان و کرمانشاهان و همدان و لرستان در مجمو

ها  ای، «ايرانی» شد، درست ترش يک گونه شمال غربی ايرانی که بعد با ايرانی پارسای و منطقههای لهجه وجود فرق
رق آميخت و تبديل به زبان «فارسی ميانه» و يا پهلوی شد. پهلوی هم بعد از اسالم تبديل گشت به يک  های شو پارت

  خوانند.دبی فارسی که آن را فارسی دری و يا معاصر میزبان تا حدی استاندارد تر شده و به اصطالح ا

دادند. البته خودشان را هم داشتند و کم و بيش اينها را با تغييرات مستمر ادامه می هایها و لهجهبا اينهمه مردم زبان
و   ١٢٠٠مين دوره ها را تحت تأثير خود قرار داد. در هها و لهجهفارسی هم در اين ميان استانداردتر شد و ديگر زبان

کل مشخص تر کنونی مانند کردی و های محلی هم بتدريج شها و لهجهبيشتر ساله، فارسی معاصر و همچنين زبان
ها مانند خوارزمی ايرانی کالً از صفحه روزگار پاک گيلکی و تاتی و بلوچی و لری و پشتو و غيره را گرفتند. بعضی

رفتند و از آنها تنها آثار ناتوانی مانند يغنابی باقی ماند. زبان ايرانی و فارسی   شد، ديگران مانند ُسغدی تقريباً از بين
نامند، به ترکی عوض شد، ها آذری ويا تاتی و فهلوی میی از مردم آذربايجان از ايرانی و پهلوی که بعضیبسيار

کردند و هنوز هم  ی آذری صحبت میاگرچه اينجا و آنجا هنوز مردم بعضی روستاها به آن زبان شبيه به تاتی و يا تالش
ن مردم آذربايجان پيش چشمانمان هست، تصوير رنگارنگی  های رايج بيکنند. بنا براين تصويری که از زبان صحبت می

است. اين هم چيز جديدی نيست. همه جای ايران، همه جای ترکيه و عراق و روسيه و افغانستان و اکثر کشورهای ديگر  
  هم همين طور است. 

  

  آذربايجان و ترکيه ِکی و چگونه ترکی زبان شدند؟ 

سال پيش آذربايجان (آتورپاتکان   ١۴٠٠نيان و آمدن اعراب يعنی حدوداً تا در اين مورد تاريخ روشن است. تا آخر ساسا
و های آن امپراتوری مجموعاً ايرانی زبان بود. آذربايجان ايران، جمهوری آذربايجان ساسانی) مانند ديگر مرزبانی

رک از آسيای ميانه و  های مستمر و چند صد ساله قبايل تترکيه کنونی ترکی زبان نبودند. بعد از سلجوقيان و کوچ
های ديگر مانند  ها و اقوام ديگر زبانهای همجوار با ملتخراسان به ايران ترک زبان شدند. طبيعتاً بخصوص در حاشيه

های حاکم بر بخش  در خوارزم و حتی ُسغد بود. اما اينها زبانآسوری و ارمنی در غرب و عربی در جنوب و ترکی 
  دند.قابل توجهی از مردم ايران نبو

های ايرانی است های ايرانی» ميگوئيم، منظور ما تنها فارسی نيست. فارسی يک گونه جنوب غربی زبانوقتی «زبان
ديگر مانند مادی و بعداً اشکانی (پارتی) تبديل به  های محلیکه از زمان هخامنشيان به بعد به تدريج و با آميزش با لهجه

های ايرانی» شامل همه دريج موقعيت اجتماعی خود را تحکيم کرد. تعبير «زبانزبان استاندارد و مشترک ايران شد و بت
ری و بعدها  شود، مانند فارسی ميانه در دوره ساسانی و يا ُسغدی و بلخی و يا پاميای و محلی ايرانی میهای منطقهگونه

اتی، تالشی، کردی، لری و  های غربی و شمال غربی که بعداً بصورت گيلکی و آذری، تپشتو در شرق، و يا لهجه
  بلوچی در آمدند.

کنيم، بلکه منظورمان دولت ساسانی است که اگرچه از  در اينجا ما از ايران در چهارچوب مرزهای کنونی صحبت نمی
گرفت که امروزه  های بيشتری را در بر میان امروز بمراتب بزرگتر بود و سرزمينهخامنشی کوچکتر بود اما از اير

ها ممکن است بگيرند، «خود بزرگ بينی ری هستند. يادآوری اين واقعيت، برخالف ايرادی که بعضیکشورهای ديگ 
رکيبات قومی، زبانی سال پيش ذکر کرد، چراکه ت ٢۵٠٠- ١۵٠٠ايرانی» نيست. اين را بايد بعنوان يک واقعيت تاريخی 

د، اگرچه جمعيت کل آن دوره احتماالً بيشتر از کرتر کشور با امروز اساساً فرق میو دينی آن دوره بنا به حجم گسترده
  ده ميليون نفر نبود. 

های قابل توجهی از ارمنستان و گرجستان امروزی هم يا مثالً آنچه که امروزه جمهوری آذربايجان است، همراه با بخش
رق آناتولی، زو ساسانی بود و يا جزو بيزانس همسايه. زبان آنها هم در غرب و شمال غرب (يعنی مثالً در شج

های کوچکتر  ارمنستان و جمهوری آذربايجان و گرجستان کنونی) يا پهلوی بود، يا ارمنی، يا گرجی و يا ديگر زبان
  بيزانس بود و دين حاکم در آنجا هم مسيحيت بود.  قفقازی. زبان يونانی هم بود، چرا که يونانی زبان اصلی دولت

ی مخصوصاً در اواخر ساسانيان که دوره فرسودگی امپراتوری بود، دست  اصوالً اکثر اين مناطق حاشيه از نظر سياس
های کوچک هم در اين مناطق  گذشتند و گاه به سوی بيزانس. طبيعتاً پادشاهیگشتند، گاه به طرف ايران می بدست می

  های خودشان را هم داشتند. ها و يا زبانه بودند که هرکدام لهجهحاشي
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  در آذربايجان و ترکيه موجود نبود؟ يعنی تا اسالم زبان ترکی 

بود، مثالً در قفقاز و بخصوص مناطق شمالی قفقاز و فرارود و يا ماوراالنهر در شمال خراسان و آسيای ميانه بود. اما 
ر ايران نداشت. دليلش هم روشن است. اين، اساساً تأثير همسايگی بود و گرنه ترکی،  زبان ترکی در اين دوره رواجی د

بخش منسجم مردم در دولت ساسانی يا قبل از آن نبود. مثالً در شمال و شمالغرب دريای خزر «اقوام خزر»  زبان هيچ
های پروتو ترکی يعنی  وعی از زبان ای از اقوام هون بودند و زبانشان احتماال ن شود شايد شاخه ميزيستند که گفته می

بود. اين خزرها در قفقاز و های امروز قابل فهم نمیانزبان مفروض باستانی ترکی بوده که احتماالً برای ترکی زب
کردند و گاه حتی با حمايت بيزانس  مناطق کنونی جمهوری آذربايجان که تحت حاکميت ساسانيان بود، دست اندازی می 

  آمدند.د، تا رود ارس میکه رقيب ايران بو

تان کنونی هم دولتی بود بنام «گوک تورک»  در شرق، طرف شمال شرق ساسانی يعنی در کاشغر و قزاقستان و قرقيزس
شود اولين دولت ترک در تاريخ است. اين دولت اتفاقاً روابط انسانی و تجاری زيادی با ساسانی داشت و  که گفته می

ر زيستند. تأثيای هم در طرف ايران می طبيعتاً اينها تأثير زبانی هم داشتند و احتماالً عدهرفت و آمد شان هم زياد بود. 
ها از چين تا شمال خزر و دريای سياه به سوی غرب در حرکت بودند، طبيعتاً  پراکنده قبايل کوچنده ترک که در آن قرن 

  الً زبان ترکيه کنونی و يا آذربايجان، ترکی باشد. در بيزانس و يا ترکيه کنونی هم محسوس بود. اما اينطور نبود که مث

) هيچ شکی نيست که قبل از اين اولين موج کوچ هم، ١نس کلود کاهن (بنظر پژوهشگر معروف تاريخ ترکان و بيزا
بعضی عناصر ترک به اين منطقه نفوذ کرده بودند. اما يقيناً مرحله تعيين کننده «ترک شدن» منطقه با همين کوچ دوره  

  جوقيان شروع شده است.سل

  و يا بيزانس موجود نيست.قبل از اسالم دليل و شاهدی بر رواج زبان ترکی بين عامه مردم ايران 

ترکی شدن زبان بعضی صفحات خراسان و اکثر آذربايجان از قرن دهم و يازدهم ميالدی، يعنی بعد از غزنويان و 
بايجان و قفقار و بعد، شايد هم بگوئيم تقريباً بصورت  بخصوص سلجوقيان شروع شده است. اول خراسان، بعد آذر

مالی عراق و سوريه کنونی. اين همه با کوچ، استقرار و بخصوص حاکميت  همزمان، ترکيه کنونی و بعضی صفحات ش
  سلجوقيان و متعاقبين آنها عملی شده است.

ها به  ق ايرانيان مسلمان شدند. يعنی وقتی ترکقبايل ترک زمانی که هنوز در آسيای ميانه بودند، اساساً با تبليغ و تشوي 
نتوانسته بودند بيزانس را فتح و مسلمان بکنند. اين کار را سلجوقيان بعد از  ن بود. ولی اعراب ايران آمدند، ايران مسلما

  فتح ايران انجام دادند. اول سلجوقيان و سپس جانشينان عثمانی آنها.

) و اولين جنگ پيروزمند آنها  ١٠۴٠ر سلسله سلجوقی در نيشابور خراسان (بين تاجگذاری طغرل بيگ يعنی بنيانگذا
  سال فاصله هست.  ٣١) فقط ١٠٧١ت) آناتولی شرقی (درمالزگرت (ماالزگير 

و باالخره تغيير زبان آذربايجان و بيزانس (و همچنين تغيير دين بيزانس از مسيحی به اسالم) يک روند طوالنی  
طول کشيد. حتی تا اين اواخر چه در ترکيه و چه در آذربايجان ايران روستاها و  ٨٠٠-٧٠٠زبانشناختی بود که -تاريخی

های تاتی و هرزنی ها و لهجهزدند، مانند زبانهای قديمی و پيشا ترکی اين مناطق حرف میعی بودند که به زبانجوام
  در آذربايجان شرقی. 

  

  ؟توسعه زبان ترکی در ايران و آناتولی چگونه عملی شد

بزرگ ترک از  بعد از برآمدن غزنويان و سلجوقيان، به مدت پانصد سال و حتی بيشتر، طوايف و قبايل کوچک و 
آسيای مرکزی رو بسوی ايران (بخصوص آذربايجان) و آناتولی گذاشتند. تعداد ترکانی که در آناتولی ساکن شدند خيلی 

اين بوده است که بغير از وسيعتر بودن سرزمين آناتولی نسبت   بيشتر از آذربايجان بود. يک عامل مهم تمرکز بر آناتولی
ديگر مسلمان شده بود در حاليکه تاراج، فتح، حکومت و گرفتن ماليات و خراج در به آذربايجان، ايران اين دوره 

نها کرد و هم به آرفت و اعتبار ترکان را در جهان اسالم بلند می بيزانس مسيحی و مرفه، هم «جهاد» بشمار می
رفت. هم اين بشمار مینمود. آذربايجان هم از اين نظر «دروازه» آناتولی (و قفقاز) حکومت، ثروت وقدرت بخش می

های اصلی جلب عامل و هم طبيعت آذربايجان و آناتولی که برای دامداری که کار اصلی قبايل ترک بود، ظاهراً انگيزه
  اقوام و ايالت ترک بوده است. 

  رک رو بسوی کرمان، سيستان، خوزستان و ديگر نواحی ايران هم گذاشتند. از طرفان بعضی قبايل تبعد از فتح خراس
ديگر سلطان های سلجوقی وديگر سرکردگان ترک غالباً افراد قبيله خود را بعنوان حاکم و امير به واليات مختلف ايران 

گشتند. همزمان، به قبايل و طوايف قطعات زياد  آنجا می های خود به آن واليات رفته مقيمفرستادند و آنها هم با طايفهمی
اسکان داده شد که زمينه ساز ديگری برای کوچ و سکنای اقوام ترکی زبان در   زمين بعنوان اقطاع و يا صرفاً اجازه
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رفتند، ه آناتولی میاکثر مناطق ايران شد. اما با اينهمه، تعداد آنها در مقايسه با قبايلی که به آذربايجان و مهم تر از آن: ب
رفت و در اين رهگذر به آذربايجان  بشمار می قابل مقايسه نبود. آذربايجان و آناتولی پيوسته يک هدف اصلی قبايل ترک

شد، اگرچه بعدها در موج معکوس کوچ اين قبايل، تعداد در ابتدا غالباً بعنوان پُلی بر سرراه به آناتولی نگريسته می
سال بعد از نظر مذهبی با پادشاه صفوی هم آوا تر از سلطان عثمانی شده بودند، از  ۴٠٠ود کثيری از آنان که حد

رسد طبيعت و شرايط  تولی به آذربايجان بازگشتند. از سوی ديگر، عالوه بر عنصر مسلمان نبودن آناتولی، بنظر میآنا
بود که اکثريت آنها به ايران مرکزی و مناسب دامداری که برای قبايل ترک درجه اول اهميت را داشت، دليل ديگری 

  جنوبی و يا کشورهای عربی مهاجرت نکنند. 

  

  ايل چند نفر بود و تعداد مردم بومی چند نفر؟ تعداد اين قب

های «ايران تاريخی» موجود نيست. تخمين اکثر  رقم دقيقی در باره جمعيت آن دوره آناتولی و يا مجموعه سرزمين
ميليون نفر برای هرکدام است که البته در مقايسه با امروز ترکيه و ايران ناچيز  ۵-۴تاريخنويسان در حول و حوش 

آمدند، اطالعات دقيقی کند. اما در باره تعداد اقوام ترکی زبان هم که بطور الينقطع به اين دو سرزمين میجلوه می
شده است. مثالً ميدانيم که در ابتدای  موجود نيست، اگرچه اينجا و آنجا بعضی ارقام در باره کوچ بعضی اقوام روايت

چهارهزار نفری به سيستان و عده ديگری به خوزستان  های سه تاسلجوقيان «هزاران نفر» از آنها بصورت دسته
). اما بنظر اکثر تاريخ نويسان اين دوره، آنچه که روشن است اين است که تعداد بوميان از مجموع افراد  ٢اند (رفته

  را حدس زده است يعنی برای هر ده بومی يک کوچنده. ١٠/١) نسبت ٣مراتب بيشتر بوده است. کاهن (قبايل کوچنده ب
اند.»  ها هزار و يا صدها هزار نفر در آن واحد کوچ کردهرسد که مثالً تصور کنيم دهنويسد: «منطقی بنظر نمیاو می

اند چند نفر بودند. گمانه زنی دراين ان و آناتولی کوچ کرده) نتيجه اينکه ما دقيقاً نميدانيم که تعداد ترکانی که به اير۴(
سال   ١٠٠و يا حتی   ٢٠-١٠که در اينجا موضوع بر سر يک موج مهاجرت که مورد ضمناً از آن جهت مشکل است 

يم، حدس بزن ١٠٠٠ها را در اوايل قرن يازدهم يعنی حدوداً سال ادامه داشته باشد، نيست، بلکه اگر نقطه شروع اين کوچ
شاه طهماسب صفوی و حتی به  ها و ادامه آنها در داخل ايران و ترکيه و يا بين ايران و ترکيه تا اواخر دوره اين کوچ

  ) تا قرن نوزدهم ادامه يافته است.۵گفته فاروق سومر (

قام و تعداد و ليکن به قول کلود کاهن اشتباه خواهد بود اگر موضوع مهاجرت و اختالط قومی و فرهنگی را فقط بر ار
ر يک طرف اين واقعيت هست که کنند. دها عامل نقش بازی میافراد مبتنی کنيم. در اين مورد، به گفته کاهن، ده

ها حاکمين جديد و پيروزمند و، در سوی ديگر، بوميان، مغلوبين بودند و اين رابطه تا اختالط کامل همه اين مردم ترک
است. اين اولويت سياسی احتماالً در رابطه با انتخاب و تغيير دين، تابع شدن غير  که صدها سال طول کشيده، ادامه يافته

خراج و ماليات اضافی (جزيه)، تشويق و حتی «داوطلبی» بوميان به قبول اسالم، تغيير نام افراد و دگرگشت  مسلمين به 
ها، قتل و کشتارها،  اند، اما جنگاسی بودهاند. احتماالً اينها عوامل اسزبان نخست آنان به ترکی نقشی اساسی بازی کرده

  ان با بوميان به اين روند کلی و چند صد ساله کمک نموده است. فرار و کوچ بعضی از بوميان و باالخره ازدواج ترک

های اخير هم ميدانيم که در حوض دی ان ای اکثريت بزرگ آذربايجانيان و مردم ترکيه  های ژنتيک سالبرپايه پژوهش
ت، بسيار کم  سهم دی ان ای آسيای ميانه و آسيای شمال شرقی که منشاء جغرافيائی نخستين قبايل ترکی زبان اسکنونی، 

اند در اينجا  دهد که نظريه اکثر مورخين مانند کاهن درست است که گفته). اين هم نشان می۶و حتی ناچيز است (
ر آذربايجان) و تغيير زبان و دين (در آناتولی) است. موضوع نه بر سر جابجائی قومی و نژادی بلکه دگرگشت زبان (د

اند. و آناتولی، همان آذربايجانيان پهلوی زبان طی چندين قرن ترکی زبان شدهيعنی همان مردم سابق و بومی آذربايجان 
ند. «نژاد»  اهمان مردم يونانی و ارمنی زبان آناتولی هم کم و بيش در همان مدت ترکی زبان و در عين حال مسلمان شده

ده آسيای ميانه به ترکيب دی ان و قوم و تبارتغيير زيادی نکرده، بلکه تنها يک عنصر کوچک جديد از اين اقوام کوچن
  ای آنها اضافه شده است.

  

  اند و بعد از آميزش با نوآمدگان فقط زبانشان عوض شده؟ يعنی مردم بومی مانده

وی ديگر، اين چيزی عام مردم بومی موجود نيست. از سدم و يا قتلای بر جابجائی مرهمينطور است. دليل و نشانه
اشد. بگذاريد من به شما توالی و تسلسل حوادث مهم را بدهم تا مدت زمان اين روند تا حدی نيست که يکشبه اتفاق افتاده ب

ادشاه خراسان طغرل سلجوقی بعد از پيروزی بر سلطان مسعود غزنوی در نيشابور بعنوان پ ١٠۴٠روشن شود. سال 
سلطان جوان سلجوقی آلپ  سال بعد، برادرزاده او، پسر چاغری بيگ و ٣١يعنی  ١٠٧١کند. در سال تاجگذاری می

ارصالن با شکست دادن نيروهای بيزانس در شهر ارمنی مانزيکرت (ماالزگيرت) در شرق ترکيه امروز، دروازه 
ها بعنوان دولت کشد تا ترکسال طول می  ۴٠٠کند. باز می«روم شرقی» يعنی بيزانس را رسماً به روی قبايل ترک 

سيحی مذهب را فتح کرده با نام استانبول تبديل به پايتخت امپراتوری عثمانی خود نوين عثمانی کنستانتينوپل يونانی و م
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گر چه اکثريت دهند که در آذربايجان ايران و آناتولی اسياحان داخلی و خارجی هنوز خبر می ١٧٠٠های کنند. تا سال
يعنی فهلوی/ پهلوی (در آذربايجان) و  اند، اما هنوز هم بخش قابل توجهی از آنها به زبان قبلی خودمردم ترکی زبان شده

گويند. از جمله سياح معروف عثمانی اولياء چلبی که  يونانی و آرامی و ارمنی و فهلوی/ايرانی (در آناتولی) سخن می
گويند اما  نويسد مردم نخجوان «به زبان دهقانی سخن میفر کرده، در سياحتنامه خود میسال پيش به آذربايجان س ٣۵٠

گويند که زبان هائی باستانی  ارف و ظريفان نديم با ظرافت و نزاکت به زبان پهلوی و مغولی سخن میشاعران ع
  دهد.) و در باره زبان تبريزيان هم شهادت مشابهی می٧هستند» (

زبان مردم هفت هشت قرن و دستکم پانصد سال طول کشيده است. احتماالً اين است که روند تغيير گيری من اين نتيجه
ند در ترکيه کوتاه تر از آذربايجان بوده، چرا که در ايران و آذربايجان، سلجوقيان فارسی را بعنوان زبان ادبی و رو

اند. اما نظر به  را همچون زبان ديوان و ادب ادامه داده اند، در حاليکه در آناتولی هم مدتی فارسی اداری کشور ادامه داده 
دانستند، مردم ناچار بودند هر تند و طبيعتاً زبان مردم بومی يعنی يونانی را هم نمیدانساينکه آنها خود چندان فارسی نمی

وان زبان ادبی و دولتی  چه زودتر زبانشان را به ترکی تغيير دهند. با اين ترتيب ترکی سريع تر از آذربايجان و حتی بعن 
ها تبديل گشت، اما زبان ادبی و کتبی و  نیفراگير شد، در حاليکه در ايران، اگر چه ترکی به زبان اکثريت آذربايجا
  ديوان در ايران و از جمله خود آذربايجان پيوسته فارسی بود و باقی ماند.

  

  ها زبان ترکی را به ايران آوردند؟ مغول

ن و خوارزمشاهان، ايران و بخشی از آناتولی با حمالت مغول روبرو شد.  ست. به دنبال سلجوقيااين ادعائی بی اساس ا
، امپراتوری او بين فرزندانش تقسيم شد که معروف به «ليلخانان» شده اند. ١٢٢٧بعد از مرگ چنگيز خان در سال 

  چنگيزخان مغول بودند. کردند و فرزندانميالدی در ايران حکومت می ١٣٣۵تا  ١٢۵۶يعنی ايلخانان از 

نه، مغول ها نبودند که ترکی را به ايران آوردند. اوالً ايلخانان مغول بودند و ترک نبودند. زبان مغولی در آسيای 
اند و حتی از نظر های ترکی بوده و هنوز هم هست. اين دو زبان به همديگر تأثير بسياری کردهمرکزی همسايه زبان

لی و ترکی دو زبان گوناگون هستند. کوچ قبايل ترکی زبان به ايران ر نزديک هستند. اما مغوساختار و تاريخ به همديگ 
(تا   ١٢٠۶سال بعد در سال  ٢٠٠ميالدی شروع شد. شروع حمالت مغول تقريباً  ١٠٠٠و آسيای صغير حوالی سال 

ر اين  سال بود که د ٣٠٠-٢٠٠ی النهرين آمدند، زبان ترکها به ايران، آناتولی و بين) بود. يعنی وقتی مغول١٣٢۴
ها  ها فقط حمله کردند. تعداد مغولها بيش از پانصد سال طول کشيد. مغولمنطقه ريشه انداخته بود. کوچ و اسکان ترک

ها با قبايل و احشام خود آمدند، برخی سرباز و بسيار کم بود و آنها اساساً از فرماندهان و اشراف عبارت بودند. ترک
و غالم، بسياری از آنان دامدار و کشاورز... و مهمتر از همه، تعدادشان بمراتب ير بودند، ديگران کنيز جنگاور و ام 

ها بود. زبان بخشی از مردم ايران مغولی نشد، اما ترکی شد، چونکه تعداد ترک هائی که بخصوص بعد  بيشتر از مغول
سال بعد از مغول  ٣٠٠- ٢٠٠ا ايران آمدند و کوچشان تسال قبل از هجوم مغول، به  ٢٠٠از قرن يازدهم ميالدی، يعنی 

  ها بود. هم ادامه داشت، به مراتب بيشتر از مغول

اما درست است که بيش از نصف لشکريان مغول ترک بودند. آنها، هم بعنوان سرباز داوطلب برای غارت و يغما آمده  
. ميدانيم که تعداد جمعيت  سيای ميانه گرفته بودندهای ترک نشين آها از سرزمينبودند و هم اسيرانی بودند که مغول

گرفتند مردان جوانشان را به  ها در مغولستان هم زياد نبود. تاکتيک جنگی آنها اين بود که هر سرزمينی را که میمغول
کشتند که به اردوی آنها بپيوندند و در گسترش فتوحات مغول سهيم شوند. از اين جهت لشکر مغول شرطی نمی

  صطالح «به زور و به زر...»الح «چندمليتی» بود، با باصط

نکته جالب توجه ديگر اين است که «شمشير» و زور و حکومت هم هميشه کافی نيست تا يک قوم زبان مادری خود را  
  ترک کرده زبان ديگری را اختيار کند. در دوره ايلخانان که اتفاقاً مرکزشان آذربايجان و پايتختشان به ترتيب تبريز،

زبان مردم آذربايجان مغولی نشده، بلکه ترکی شده است. حتی حاکمين ايلخان که به ايران آمده مراغه و سلطانيه بود، 
بودند بتدريج زبان خود را رها کرده در آذربايجان ترک زبان شدند و در مناطق ديگر ايران، فارسی زبان، ُکرد زبان و 

ها برنده تر از ديگران بوده است. اگر با  » مغولپوشيده نيست که «شمشير يا عربی زبان شدند درحاليکه اين هم بر کسی
شد و يا حتی زبان استانهای فارس و اصفهان و ری هم ترکی بايست زبان همه منطقه مغولی می«شمشير» بود، می

  اند.شد جونکه اين واليات هم صدها سال زير حاکميت ترکی زبانان بودهمی

  

  امند؟مراحل دگرگشت زبان کد

در آناتولی، کتاب، مقاله و مطالب پژوهشی، هم از خود آن دوره و هم از دوران معاصر نسبتاً زياد   در باره تحول زبان
  يابيد.است. اما در باره ايران، اگرچه منابع کمتری موجود است، اما اگر بجوئيد، مطالب جالبی می
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ايرانشناس فرانسوی ژان اوبن   کند ازيجان را بررسی می های مهمی که موضوع دگرگشت زبان در آذربايکی از رساله 
شناسی از کتاب «صفوه الصفا» اثر ابن بزاز اردبيلی است. اين کتاب در سده  است که يک تحليل زبانشناختی و جامعه

ميالدی) يعنی درست در بحبوحه تغيير زبان مادری اکثريت مردم آذربايجان نوشته شده   ١٣۵٠هشتم هجری (سال 
فرض   ١۵٠١) و تکميل نسبی آن را ابتدای صفويان يعنی ١٠۴٠ان را با سلجوقيان (اگر شروع روند تغيير زب است.

های تقريباً نيمه اين دوره است، يعنی زمانيکه اصوالً بايد زبان مادری بخشی از مردم آذربايجان لهجه  ١٣۵٠کنيم، سال 
شده باشد. کتاب «صفوه الصفا»  مانده و بخش ديگرش ترکی ايرانی (پهلوی) مانند آذری باستان، تاتی و تالشی باقی

همين را تصديق و تائيد مبکند. طوريکه ميدانيم اين کتاب در مورد زندگی شيخ صفی اردبيلی و خانواده او نوشته شده و  
  ): ٨(گويد دهد. ژان اوبن در اين رساله میاساساً اوضاع منطقه اردبيل، ميانه و سلطانيه (قزوين) را شرح می

ها، روستائيان، طبقات باال مانند اعيان ها در همه طبقات مردم ازجمله شهریه آنست که بسياری«همه چيز نشان دهند
صوفی و بازرگانان بلند پايه و همچنين طبقات پائين تر همچون پيشه وران و به نسبت نامعلومی مردم دهات دو زبانه 

دهد که چه در آذربايجان و فوه الصفا نشان میفهمند. توصيفات صهم می فارسی و ترکی هستند و شايد حتی زبان مغولی
چه در ديگر مناطق ايران ساختارهای جامعه بومی در ميانه قرن چهاردهم (ميالدی) هنوز محکم بود و اين هم نشان 

ابن بزاز، همه دهد که روند ترکی شدن (زبان) ظاهراً محدود به برخی مناطق جغرافيائی بوده است. (در کتاب) می
های ايرانی يعنی فهلوی که بطور ای به کاربرد لهجهگويند. صفوه الصفا در واقع اشارهفارسی سخن می روستائيان

کند. به ما معلوم نيست که آيا نويسنده (ابن بزاز) عالمانه از ثبت نفوذ زبان ترکی خودداری  شدند، نمیای تکلم میگسترده
بودن لغات ترکی و مغولی در توصيفات ابن بزاز نمايشگر مقاومت   حال نميدانيم که آيا کم کرده است يا نه. ما در عين

طبقه تحصيلکرده (در مقابل استفاده از زبان ترکی) بوده يا نه. شايد هم اين، انتخاب و تصميم ابن بزاز و شيخ صدرالدين  
  است.» اين اثر و مشوق آن بوده (پسر شيخ صفی الدين) بوده است که اولين منبع معلومات (برای تاليف)

سال بعد پژوهشگران ايرانی به آن دسته از روستاهای آذربايجان ميروند که هنوز   ٧٠٠بعد توجه کنيد که حتی تقريباً 
ها «بررسی ميدانی» ميکنند و واژگان و تلفظ تاتی/آذری/ فهلوی زبان باستانی خود را حفظ کرده اند. آنها بقول امروزی

يجان شرقی را قبل از آنکه آخرين آثارش کامالً از بين برود، ضبط مينمايند. اثر هرزن و کرينگان در آذربامردم مثالً 
منتشر  ١٣۴٠های مرحوم عبدالعلی کارنگ موسوم به «تاتی و هرزنی، دو لهجه از زبان باستان آذربايجان» که در سال

  شد، يک نمونه اين کوشش هاست.

عرب و شام هم طوالنی بود، از سوی ديگر در اروپا، مثالً  نی بود. در مصر و عراق اين روند دگرگشت زبانی، طوال 
  شود.ها زود تر از زبانشان عوض میدرانگلستان هم طوالنی بود. اين چيز عجيبی نيست. حتی دين انسان

  

  توانيد کمی در باره جزئيات سياسی و اجتماعی اين تغيير زبانی اطالعات بدهيد؟ می

ند در سه مرحله اصلی انجام گرفته: دوره سلجوقيان، دوره مغول و بعد از گويد اين رومیاروق سومر مورخ ترک ف
نويسد مهمترين دوره تغيير زبان مردم آذربايجان دوره مغول (شامل آق قويونلوها، قراقويونلوها و صفويان). سومر می
او، در اين دوره حتی خود  ختشان هم تبريز بود. بنظرمغول يعنی ايلخانان بود که مرکز تجمعشان آذربايجان و يک پايت 

ها بسيار کمتر بود، «زبانشان ترکی شد و بدين ها که اکثراً جزو اشراف بودند و تعدادشان هم در مقايسه با ترکمغول
ود و نه  کند که تمرکز قبايل ترک بر اران (شمال ارس) ب) اما سومر اين را هم عالوه می٩ترتيب آنها هم ترک شدند» (

کردند و در آنجا ها بيشتر از آذربايجان جنوبی به «اران» رو مینويسد: «علت اساسی اينکه ترکمنآذربايجان. او می
ها باشد، در حاشيه قرار گرفتن اين منطقه شدند، بيشتر از آنکه مربوط به شرايط مساعد تر طبيعی برای ترکمنجمع می

ها های اران ابتدا تابع ملکاند. ترکمنشتری نشان دادهای رغبت بيه نواحی حاشيههای سلجوقی آناتولی هم ببود. ترکمن
ها های خود بودند و در حمالت عليه گرجیو شاهزادگان سلجوقی و سپس زير فرمان اميران بزرگ و بيگلربيگی

يل مين دوره است که اران تبدالعاده افزايش يافته و در ههای اران فوق ها تعداد ترکمنکردند. در زمان مغولشرکت می
های بيزانس هم عالقه  ها که به حاشيهبه منطقه ترکی شده است. مشابه همين تحوالت در بيزانس هم رخ داده و ترکمن

  ).١٠اند» (اند، اسم شهرهای گرجی و بيزانس را هم ترکی کردهنشان داده 

و ظاهراً در قفقاز شرقی يعنی ، شمال ارس ترک زبان شده مجموعاً چنين بر ميايد که ابتدا و بيشتر از آذربايجان ايران
جمهوری کنونی آذربايجان روند ترکی زبان شدن سريعتر پيش رفته است. در خود آذربايجان هم ظاهراً ابتدا در خلخال،  

ا ايلخانان، اردبيل، خوی، ماکو (يعنی در مجموع در راه ارمنستان و آناتولی) روند تغيير زبان شروع شده و بعد همراه ب
  اند.مناطق آذربايجان هم مشمول اين روند تغيير زبان شده تبريز و ديگر

ها يعنی ايلخانان دکتر جواد هيئت نيز تغيير زبان آذربايجانيان به ترکی را اساساً مربوط به دوره سلجوقيان و مغول
خوی و اروميه و دی شهر هائی مانند گنجه، گويد: «در زمان ملکشاه، ترکمانان به آذربايجان آمدند و بزوميشمارد و می

). اما هيئت به برخی عوامل اقتصادی و مردم  ١١ها پر شد و شهر خوی ترکستان ايران لقب گرفت» (همدان از ترکمن
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ها گويد: «در ابتدای حکومت ايلخانيان اهالی بومی غير ترک آذربايجان، مخصوصاً تاتکند و میشناسی نيز اشاره می
توانستند قروض خود را به اين  ک زمين و ديار خود شدند... تجار تات وقتی نمیقرار گرفته و مجبور به ترتحت فشار 

ها بپردازند (که از سوی شاهزادگان و خوانين مغول و ترک اويغور تشکيل شده بود که از همه امکانات دولتی  شرکت
  ).١٢آمدند» (در می  کردند) به اتفاق همسر و فرزندانشان به صورت غالماستفاده می

زبان شدن آذربايجان و ترکيه دو روند همزمان است و نه جداگانه. اين هردو دگرگشت و روند اجتماعی، سياسی،  ترکی
های سياسی و اجتماعی مشابه و حتی اقوام  دينی و زبانی يک جا، در يک دوره معين تاريخی و از طرف قبايل و مؤسسه

وقيان ابتدا ايران را تسخير کردند و بعد بالفاصله به سراغ ک زبان عملی شده است. سلجهم تبار يعنی قبايل و حکام تر
آناتولی رفتند. روند ترکی زبان شدن در آذربايجان کمی زود تر از آناتولی شروع شد ولی بهمان ترتيب چند قرن طول 

يگر بود، در گون و حتی اغلب مخاصم همدکشيد. آن دو گونه دولتداری که در نهايت در ايران و ترکيه به عمل آمد، گونا
حاليکه موتور ايجاد اين دو دولتداری يعنی اقوام و قبايل ترک در آغاز خويش و تبار همديگر بودند. روند ترکی زبان  

شود رويم. نمیتوان جداگانه بررسی کرد و اگر چنين کنيم به خطا میشدن آذربايجان را از ترکی زبان شدن آناتولی نمی
ه را که از غزنويان و سلجوقيان تا صفويان و از سلجوقيان روم تا سلطان محمد فاتح دوره تاريخی ايران و ترکياين 

  عثمانی طول کشيده، بطور جدا و بيربط به همديگر بررسی کرد و به نتيجه درستی رسيد. 

  

  مغلوب ترکی شد؟چرا بعد از اسالم زبان پهلوی آذربايجان توانست در برابر عربی دوام بياورد، اما 

های عرب به ايران و بخصوص آذربايجان را که بعد از  شناسم که آمدن طايفهچندانی در اين زمينه نمی کار تحقيقی
اسالم صورت گرفت و برای حدوداً دويست سال ادامه داشت با کوچ و استقرار قبايل ترک که بطور متمرکز در زمان 

  کند: ند. اما چند نکته در نگاه نخست مهم جلوه میز اسالم شروع شد، مقايسه کسلجوقيان يعنی حدوداً چهارصد سال بعد ا

ها در مقايسه با مردم بومی کمتر بوده (اما نميدانيم دقيقاً چند نفر). کوچ اعراب به ايران، هم  تعداد هم اعراب و هم ترک
عباسيان  حتی حکومت خود خلفا يعنی  سال بعد از اسالم ٢٠٠از نظر مدت زمان کمتر بوده و هم از نظر تعداد. حدود 

عمالً در دست ايرانيان بوده و بعد بويژه لشکر به دست جنگجويان ترک و بخصوص سلجوقيان افتاده است. در آن  
شرايط، خلفای عرب حتی در خود بغداد در واقع حاکميتی صوری داشتند. تا قرن سيزدهم عمالً خليفه تابع اراده 

گردد، در  ی بدست هالکو خان نوه چنگيز مغول ساقط میکالً خالفت عباس ١٢۵٨سال  شود و درسلجوقيان ترک می
کنند و بعد از سال قبايل ترکی زبان در ايران زندگی وحکمرانی می ۵٠٠حاليکه از غزنويان تا اقالً صفويان يعنی برای 

اين، اعراب  دهند. عالوه برد ادامه میصفويان هم نوادگان ايرانی شده آنان مانند افشار و قاجار به نفوذ و حاکميت خو
ها با زن و بچه و برای مديريت لشکری و رياست و تدريس «دين جديد» و سيادتشان به ايران آمدند ولی ترک

احشامشان به ايران کوچ کردند تا در بسياری از سطوح جامعه زندگی و کار کنند (دامداری، کشاورزی، کارهای 
ايسه با همديگر، تعداد قبايل کوچنده ترک به مراتب بيشتر  توان حدس زد که در مق، میلشکری و نظامی، حتی حکومت)

  از اعراب بوده است. 

هدف نهائی بسياری از قبايل ترک، بيزانس يعنی امپراتوری مسيحی و غالباً يونانی روم شرقی يعنی آناتولی و ترکيه  
د، طی چند قرن هم مسلمان کردند  نانی زبان و مسيحی مذهب بوها هم آناتولی را که اکثراً يوکنونی بود. در نهايت ترک

و هم ترکی زبان. بنابراين تمرکز روی آذربايجان در درجه نخست بخاطر آناتولی بود و در درجه دوم شرايط طبيعی  
تان و  آذربايجان بود که برای دامپروری و گله داری قبايل ترک مناسب تر از جنوب ايران و يا مناطق کوهستانی کردس

  لرستان بود.

سال کوچ و حکومت کردند و حتی بعد از صفويان در ايران به نفوذ خود در حکومت ادامه دادند،  ۵٠٠حدود ها ترک
ها و ايلخانان و  های سلجوقی و مغولاعراب چنين وضعی نداشتند، بعد از خالفت عباسيان در ايران، دور، دور ترک

  اقويونلو بود و نه اعراب. های ديگر مانند آق قويونلو و قرترک

ها تازه شروع شده بود.  بعد از عباسيان، حاکميت اعراب حتی بر جامعه عرب هم تمام شد در حاليکه حاکميت ترک
ها از شام و عراق و حجاز گرفته تا مصر و شمال آفريقا حاکميت را بدست خود گرفتند. اسالم زبان بسياری مناطق  ترک

ها بينيم که ترکبعد زبان بيزانس را ترکی کردند، اما میسال  ٨٠٠-٧٠٠ها هم در ترکاز قبيل مصر را عربی کرد، 
کردند اما نتوانستند زبان اين مناطق را برگردانده ترکی کنند،  اگرچه مثالً بر شام و فلسطين و عراق هم حکمرانی می

فعل و با حضور  بينيم بالکه در عثمانی میهای حاشيه، حاکميتی تمثيلی داشتند و نه مانند آنچه چرا که در آن سرزمين
های عثمانی مثالً در مصر و شام مانند حاکميت اعراب بالفاصله پس از اسالم  فيزيکی همه طبقه حاکمه. شايد نقش ترک

در ايران بود، چرا که اعراب هم نتوانستند زبان مردم ايران را عربی کنند، اگرچه همزمان با اسالم، نفوذ مردم عربی 
  جنوب ايران نسبت به پيش بيشتر شد.ن و نتيجتاً زبان عربی در زبا
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  نژاد تغيير يافته يا زبان؟ 

دهد که ترکيب ژنتيک يعنی در واقع تبار و های دی ان ای امکان میامروزه کشفيات مدرن علم ژنتيک و تحليل
هم ای گاه بی اساس و احساساتی ه«اصليت» هر کس معين شود. به برکت اين علم امروزه ديگر احتياج به گمانه زنی

ها هزار سال پيش تا کنون توان سير کوچ اقوام و طوايف بشری را از دهنيست. به کمک علم ژنتيک، امروزه حتی می
های بيشتری از مردم و اقوام بيشتر و باقيمانده اجساد اقوام دوران قديم و باستان  پيگيری کرد. هنوز وقت هست تا داده 

های «ژنتيک  ها و کتاباما همين داده هائی که فعالً داريم و در رساله  آوری و تحليل شود.دنيا جمعدر نقاط مختلف 
  های کلی برسيم.گيریدهد که به برخی نتيجهتباری» قابل مطالعه است، امکان می

ی رنگارنگ از  اترکيب ژنتيک هر فرد را از هر نقطه جهان ببينيد. همه، تقريباً بال استثنا همه مخلوط و آميزه
فهميم که چيزی بنام  های مختلف هستند. کسی خالص و يکرنگ نيست. امروزه بهتر میو اصليتمشخصات تباری 

«نژاد پاک» ترک و فارس و عرب و آلمانی و غيره وجود ندارد. طبيعی است که ظاهر يک آلمانی و چينی «معمولی و 
روه» (هاپلوگروه) که بيشتر  ی آنها سهم اين يا آن «تک گمتوسط» با همديگر فرق دارد چرا که در حوض دی ان ا

کس از نگاه  مشخصه اين يا آن نياکان بشری از فالن منطقه دنياست، بيشتر و يا کمتر است و يا اصالً نيست. اما هيچ
 شود. ايناصليت و نياکان خالص و يکرنگ نيست، چرا که حوض دی ان ای هيچکس فقط از يک هاپلوگروه تشکيل نمی

يت، اصلش از آفريقاست و ما همه از طريق کوچ و مهاجرت و جنگ و صلح و باالخره  هم علتش آن است که همه بشر
  ايم.همزيستی و آميزش با همديگر بوجود آمده

ها کمتر بودند، تازه حتی  ثانياً قبال هم گفتيم که اين قبايل ترک که به ايران و آناتولی آمدند از مردم بومی اين سرزمين
های جديد خود کوچ کرده مقيم و  ها که به اين وطن شند، اجداد هزار سال پيش اين انسانگر به فرض بيشتر هم بوده باا

تبعه جديد اين کشورها شدند، طی صدها سال با مردم بومی آميختند و خودشان بومی گشتند، در ايران ايرانی و در  
پيش «ترک» يعنی ترکی زبان شدند و يا   و ايرانی تبارهای هزار سال آناتولی همراه با آن يونانی تبارها و ارمنی تبارها

ها که ديگر از نظر تبار و اصليت و باصطالح «نژاد»، ُکرد زبان ماندند اما تبعه عثمانی و بعد شهروند ترکيه شدند. اين
ها و ُکردها هم حتی آذری  سال گذشته است. ٨٠٠-٧٠٠آن اقوام و قبايل کوچنده نيستند. از آن حوادث هزار سال و اقالً 

  اند.ها قوم و طايف ديگر آميختهامالً همان مادهای دو هزار سال پيش نيستند، بلکه با دهک

العاده خطرناک است که در ايران اين خيالی باطل و کامالً به دور از علم و در عين حال از نگاه اجتماعی و سياسی فوق
انی نيست با نگاه «کوچنده» و «غير بومی» های ايری و يا يکی از زبانبه هرکسی که زبان مادری و نخست اش فارس

ها و نگريسته شود و يا آنها خودرا چنين حس کنند. متاسفانه اين احساس در سالهای اخير در ترکيه بين ترکی زبان
  ها ايجاد شده که نتايجش در مقابل چشم همه است.کردی زبان

  

  ان و تبار و نژاد ترک نيست؟يعنی ترکی زبان بودن دال بر نياک

های ژنتيک مردم خاورميانه و مديترانه نيست. در ترکيه حوض دی ان ای بيش از نود درصد مردم مخلوطی از ويژگی
دهند. ايران هم عيناً همين طور های دی ان ای از چهار گوشه ترکيه را نگاه کنيد، همين ارقام را بدست میاست. تست

ت هزار سال فقط در درون خانواده درجه اول خود ازدواج  بايسها میبار» بودن، انسان است. شايد برای «پاک ت 
ها نفر را شدند و يا می ُمردند. من در آذربايجان دهکردند. در آن صورت هم آنها از نظر پزشکی همه يا معيوب میمی
زبان بودند که  بسياری از روستائيان، ارمنی اند. در تونجلی ترکيه اجدادشناسم که تالش زبان بودند و ترکی زبان شدهمی

اند. روند طبيعی جوامع بخصوص در ايران، ترکيه، قفقاز و ماورالنهر همين است. حاال ترکی زبان و يا ُکرد زبان شده
ها را بايد ديد و قبول کرد، اين منطقه برای هزاران سال گذرگاه صدها قوم و ملت بوده و هنوز هم هست. اين واقعيت

  برای نا آرام کردن زندگی مردم سوءاستفاده کرد و بلوای قومی و مذهبی برانگيخت.  هانتها نبايد از اين واقعيتم

خواهيد نگاه کنيد. حوض ژنتيک مردم آناتولی شرقی و به هر پژوهش علمی، بيطرف و غير هدفمند ژنتيک که می
همديگر است. بخصوص  نگارنگ است، اما بسيار شبيه جنوبی، شمال عراق، آذربايجان و کردستان ايران و ارمنستان ر

ها خيلی شبيه همديگر  ها و ارمنیهای ترکيه، کردها، آذری اگر با مردم مناطق دور تر مقايسه کنيد، ترکيب ژنتيک ترک
  کند. هستند، در حاليکه زبان، دين، مذهب و «خود شناسی قومی» آنها فرق می

وتاه تغيير يابد. اما تغييرات مهم در آميزه دی ان تواند در مدتی نسبتاً کان و دين میزبان و تبار دو چيز جداگانه است. زب
شود اما ترکيب ژنتيک شما کم و بيش ثابت  کشد. زبان و دين دچار دگرگشت میای و يا تبار شما هزاران سال طول می

دين و زبان را در مصر و يا عراق و  شود. مشابه اين تغييرِ تدريج عوض می ماند و در طول هزاران سال، آن هم بمی
بينيم؟ خود انگلستان از زمانی انگليسی زبان شد که اقوام ژرمن از شمال اروپا به مجمع الجزاير سوريه مگر نمی

لتی استثنائی هم نيست  بريتانيا هجوم آورده آن را تحت سيادت خود قرار دادند. تغيير زبان چيزی غير عادی نيست. حا
  فاق افتاده باشد.بايجان و آناتولی و مصر و آمريکا ات که فقط در آذر
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کند؟ امروزه معيار حقوق  تازه به فرض حتی اگر نياکان اين يا آن فرد ايرانی از چين و ماچين آمده باشند، چه فرقی می
و   است، نه نژاد و تبار و نه زبان نخستو وظايف هرکس در چهارچوب يک کشور که تابع آن است، نه دين و مذهب 

زبان رسمی و مشترک و يا ملی دارد ولی ممکن است شهروندان آن کشور  مادری، بلکه شهروندی. هر کشور يک
  زبان مادری و يا پدری ديگری جز زبان رسمی مملکت داشته باشند.

و   ل نه در همه جا چنين وضعی موجود استشود که باشد و گرنه در عمالبته اين چيزی است که بايد باشد و آرزو می
  ای کنونی سياسی و اجتماعی خاورميانه هم در اين است.هشايد علت اصلی بسياری از فاجعه

  

  توان گفت ترکی زبانی «وارداتی» و برای مردم ايران «بيگانه» است؟ آيا می

زبان بومی ايران شده و امروز زبان اين تصورات و تبليغات نادرست و دشمنی انگيز است. به همان درجه که فارسی 
های ديگر رايج در ايران نيز همين ايران شده و زبان بومی ايران است. زبان  بومی ايران است، ترکی هم زبان بومی

  های دنيا در همه کشورها باصطالح «وارداتی» است.طور. هيچکدام وارداتی نيستند. اگر آن طور بگيريد همه زبان

رمنی و آسوری در ترکمنی و تالشی و تاتی و عربی و ا   کی و کردی و بلوچی و لری و گيلکی ونه، هم فارسی و تر
  ايران بومی است و هم امروزه ترکی و کردی و ارمنی و غيره در ترکيه بومی است. 

ها تقريباً هيچ زبان دنيا، آنجا که فعالً رايج است از ازل موجود نبوده و تا ابد هم احتماالً موجود نخواهد بود. رواج زبان
ها و در ضمن ديگر تحوالت و شرايط اجتماعی، جمعيتی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی و دولت ها ومربوط به کوچ

  هميشه در دنيا موجود بوده و خواهد بود. حتی گاه تصادفات است و اين شرايط و تحوالت 

اور نزديک يک از اقوام خدانند که تقريباً هيچ): «همه می١٣نويسد (ايگور دياکونوف مورخ روس در «تاريخ ماد» می
گويند. در ن نمیو ديگر نواحی اکنون به زبانی که اسالف بالفصلشان چندين هزار سال پيش بدان متکلم بودند، سخ

استان مصری جای خود را به قبطی و سپس به يونانی و سرانجام به عربی داد، حال آنکه ساکنان آن سامان  مصر زبان ب
های سومری و دند و بالتغيير باقی ماندند. هم چنين در عراق نيز زباننه نابود گشتند و نه از ميهن خويش رانده ش

های ايرانی عربی سپردند. در آسيای ميانه زبان هوّری به ترتيب جای خود را به آشوری/بابلی (اکدی) و آرامی و
. تعويض متشابهی نيز  خوارزمی و سغدی و باکتريايی و پارتی به السنه ترکی ازبکان و قره قلپاقيان و ترکمنان تبديل شد

  های سرزمين ماد نيز صورت وقوع يافت». در زبان 
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  نفوذ و گسترش ترکی 

  
  کمربند استپ های اوراسيا 

 

  توان گفت؟ های زبان ترکی چه می در باره ريشه

شه، از های اوراسياست. در نقهای هند و ايرانی در استپهای زبانهای زبان ترکی باستان درست مانند ريشهريشه
آنجا تا شمال  جنوب سيبری، غرب مغولستان و کاشغر چين بيائيد تا شمال شرق و بعد شمال غرب دريای خزر و از

های پر تالطم قبايل مختلف سال پيش مسير کوچ ١۵٠٠و يا بيشترسال پيش تا   ۴۵٠٠ها، از دريای سياه. همه اين استپ
های رنگارنگ  ها، اقوام و ملتهای قومی گوناگون رخ داده، زبانزشها و آميها، سکونتبوده است. در اين روند، جنگ

اند، بيشتر آنها به ها به سوی شرق، يعنی طرف چين و سيبری شرقی کوچ کردهبعضی  اند.تشکيل يافته و از بين رفته
  آناتولی… غرب، يعنی به سوی اروپا، ديگران به جنوب، چين و هندوستان، ديگران به جنوب غربی، يعنی ايران و

اند، ديگران دير ترتشکل يافته و عرض اندام  بعضی از اين اقوام و قبايل زود تر از ديگران وارد اين امواج کوچ شده
ها با اقوام اند، بعضیهای خود را تاسيس کردهاند، ديگران دولت و ملتها پس از مدتی از بين رفتهاند، بعضیکرده

واخر اين امواج بعنوان اقوام و زبان هائی مشخص و متمايز عرض اندام  اواسط و ا اند و باز ديگران درديگر آميخته
  اند.کرده

)، يک گروه از آنان به جنوب، يعنی ١سال پيش و يا پيشتر شروع شده ( ۴۵٠٠های هند و ايرانی زبانان مثالً کوچ
ا) و سپس موجی بزرگتر به  هق (هيتيتطرف سغد، بلخ و هندوستان، ديگران به جنوب غربی، ابتدا آناتولی و شمال عرا

های جديدی با ها و ملتها بتدريج دولتها و پارتیفالت ايران کوچ کرده بعنوان اقوامی نورسيده بنام مادها، پارس
  اند.های متمايز خود ايجاد کردهزبان

جاد شده بود که ز قبايل ايها، يعنی در شمال چين، اتحاديه مخلوطی اسال قبل در مناطق شرقی اين استپ ٢٣٠٠حدود 
برند. از آنها جز چند نام چيزی باقی نمانده است. سيصد سال بعد يعنی  نو» نام می-منابع چينی از آن بعنوان «هسيونگ

نهد.  ها» بيرون ميايد که بسوی غرب رو میدر قرن نخست ميالدی اتحاديه ديگری از درون اين گروه بزرگ بنام «هون
ها را ريشه اصلی ترک زبانان ع دقيقی در دست نيست، اگر چه بعضی مورخين هونها نيز اطالها و زبان آناز هون 

  اند.باستان ناميده

ای که )، اولين اثرنوشته شده٢و قوميت آنها اطالعات دقيقی ندارند ( ها که دانشمندان در باره زبانصرفنظر از هون 
سال پيش يعنی قرن هشتم   ١٢٠٠ای ترکی باستان از هنگ نوشتهتوان آن را با اطمينان «ترکی باستان» ناميد، سمی

های اورخون و ينی سئی» معروف هستند که در مغولستان، روسيه جنوبی و  ميالدی است. اين آثار به «سنگ نوشته
نند  اند. بسياری از دانشمنان و از جمله زبانشناس و تورکولوگ معروف الرس يوهانسن بر آقرقيزستان امروز يافت شده

  ).٣ای نداده است (های چند قرن بعد نتيجههای بعدی با ترکنو» ها و هون-ش ربط دادن «هسيونگ که کوش

  

  بين ظهور تاريخی زبان ايرانيان و ترکان چند قرن فرق هست؟
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پيدايش   اول بايد يک نکته را روشن کنيم. در بررسی ابتدا و قدمت زبان ها نميتوان افسانه ها و اساطير شفاهی را مبداء
زبان قرار داد، چرا که شروع اين اساطير در سطح شفاهی در پرده ابهام و گمانه زنی پنهان است و نمونه های  يک 

نوشتاری اين اساطير نيز اغلب مربوط به چندين قرن دير تر است. اگر نخستين روايات شفاهی اوستا را مربوط به دوره 
سال پيش مربوط نمود، در حاليکه   ٢۵٠٠تا  ٣۵٠٠ا را به شفاهی اوست احتمالی زندگی زرتشت بشماريم، بايد پيدايش

سال پيش ميشود. بنابراين درست   ١۴٠٠-١٨٠٠کتابت اوستا اصوال مربوط به دوره ساسانيان و حتی بعد از ميالد يعنی 
گ  تان يعنی سنتر است که اولين آثار نوشتاری زبان ها را در نظر گرفت. از اين نگاه اولين کتيبه های پارسی باس

سال پيش بودند. اولين آثار  ٢۵٠٠پ.م. يعنی حدودا   ۵٢٠و  ۵۵٠نوشته های دوره کورش و داريوش بين سال های 
  ١٢٠٠نوشتاری ترکان هم، طوری که گفتيم، کتيبه های اورخون و ينی سئی از اوايل قرن هشتم ميالدی يعنی حدودا 

  سال پيش است. 

پ. م) و  ٧۵٠داری، بين دولت ماد يعنی اولين دولت ايرانی (حدودا ز نگاه دولتسال است. ا ١٢٠٠فرق اينها حدودا 
سال فرق   ١٢۵٠ميالدی) تقريبا  ۵٠٠ها در جنوب روسيه و شمال چين (حدودا اولين دولت ترک يعنی گوک تورک

ستقيما  هستند که م هست. البته بعضی ها به نشانه های ديگری هم اشاره ميکنند. اين نشانه ها مربوط به اقوام ديگری
ايرانی و يا ترک نيستند، ولی به نظر بعضی ها احتماال از نظر زبان و يا قوميت با ايرانيان و يا ترک ها مرتبط بوده  
اند. در اين زمينه مثال به سکا ها (اسکيت ها) و يا هون ها و خزر ها اشاره ميشود. گفته ميشود سکا ها ايرانی تبار و  

های بعدی هم تبار بوده اند. توافق اکثر دانشمندان بر آن است که سکاها وآالن ها در  نوعی با ترکهون ها و خزر ها به 
اصل، يعنی در ابتدا احتماال ايرانی تبار بودند و بعنوان ايرانی تباران شرقی در غرب آسيای ميانه ميزيستند و همانجا و  

م آميخته اند و احتماال زبان و فرهنگ آنان نيز  ا ديگر اقوابخصوص بعدا در روند کوچ هايشان به غرب، از نگاه تباری ب
با ديگران مخلوط شده است. و يا گفته ميشود بلغار های اوراسيا در ابتدا و منشاء تباری خود با قبايلی که بعد ها ترک ها  

صصين و ش و بحث متخرا بوجود آوردند هم تبار و يا خويشاوند نژادی بودند. اينها چيز هائی هستند که در دايره دان
نخبگان اين بخش مردم شناسی هستند. حتی در قرن بيست و يکم، تالش ميشود که اين قبيل بررسی های ژنتيک و تباری  
همراه با آزمايش های دی ان ای باشد. منتها در باره زبان اين اقوام اطالعات چندانی در دست نيست و گمانه زنی ها در 

کمک کنند. به هر تقدير آنچه که ورای اين بحث های پيچيده و بسيار تخصصی  به اين بحث اين رابطه به سختی ميتوانند
برای ما مهم است اين است که همانگونه که يوهانسون هم ميگويد، کتيبه های اورخون و ينی سئی در قرن هشتم ميالدی  

سال پيش از ميالد   ۵٠٠- ۶٠٠امنشی )، و به همان ترتيب سنگ نوشته های هخ٣را بايد آغاز مدلّل زبان ترکی شمرد (
  مبداء مدلل پارسی باستان نوشتاری هستند.

در نهايت بايد باز يادآوری کرد که بررسی قدمت اين و ديگر زبان ها از نگاه علمی جالب است، اما اين موضوع  
ديگر زبان ها همه اين و   نميتواند باعث تفاخر و يا احساس عقب ماندگی برای متکلمين اين يا آن زبان باشد. به هر حال،

  با چند قرن تفاوت ظهور کرده و رشد نموده اند. 

  

  مثال نميشود گفت خزرها ترک زبان و يا سکا ها اساسا ايرانی زبان بودند؟

از نگاه تباری و ژنتيک گمانه زنی های معينی در اين سمت انجام ميگيرد که حوزه تخصصی دانشمندان مربوطه است.  
ندان زبانشناسی و مردم شناسی تاريخی و يا حوزه ژنتيک تباری نتيجه های جديدی سی های دانشم شايد در آينده برر

بدست دهد. اما تا جائی که من اطالع دارم، اقال در زمينه زبانشناسی دليل مشخصی موجود نيست که بتوان زبان خزر 
  خصی باقی نمانده است. ها هم چيز مشها را با ترکی بعدی خويشاوند شمرد، چرا که همانند هون ها، از زبان خزر

در مورد سکاها نشانه های بيشتری موجودند. مثال چند نسخه حاوی سکائی ُختن (شمال غرب چين) يافت شده است.  
گفته ميشود زبان ايرانی «وخی» با سکائی مرتبط بوده است. به هر تقدير جز زبان اوِستی کنونی (در سواحل شمالی 

ام آالن هستند، ديگر زبان های سکائی از بين رفته اند. آنچه که مورد توافق اکثر  نده زبان اقودريای سياه) که باقيما
دانشمندان است، اين است که سکاها درست مانند هون ها يک زبان نه، چندين زبان داشتند. احتماال در شرق اوراسيا 

اتی با زبان های سکائی سارم-اسکيتی  زبان های ايرانی خوارزمی و سغدی و در غرب اوراسيا زبان های آالنی و
مرتبط هستند. اين زبان ها در مجموع از زبان های ايرانی شرقی در دوره «ايرانی ميانه» در هزاره يکم ميالدی بودند 

). سکاها بخاطر همين گستردگی کوچ  ۴که از آسيای ميانه تا شمال دريای سياه بطور بسيار پراکنده گسترده بودند (
  و هم زبانی با اقوام ديگر (مانند هون ها، سارماتی ها، يونانی ها، اسالو ها) آميزش يافته اند. ز نگاه تباریهايشان، هم ا

ولی ما نميخواهيم به چيزی که نه حوزه تخصص من است و نه موضوع اصلی اين صحبت هاست، بيش از اين توجه  
ربايجان و ايران هستند و نه زبان ها و  شته و حال آذکنيم. برای ما آنچه در اين صحبت اهميت دارد، خود زبان های گذ

  اقوامی که ممکن است از نگاه ژنتيک و يا زبانشناختی با ما و زبان های ما قوم و خويش باشند. 
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  های کنونی ترکی خويشاوند است؟های اورخون و ينی سئی با کدام زبانسنگ نوشته

ود که در همان منطقه در شمال و شمال غرب تورک» رايج ب اين زبانی است که تا حد زيادی در امپراتوری «گوک
چين قرار داشت. از نظر زمانی، اين امپراتوری صد سال پيش از اسالم تا صد و پنجاه سال بعد از اسالم برقرار بود،  

رکی به  يعنی اواخر ساسانيان و اوايل خالفت اسالمی در آسيای ميانه و شرق ايران ساسانی. شايد نزديک ترين شاخه ت
ها و اولين نفوذها بين  ن، اويغوری و يا حتی جغتائی و يا ازبکی قديم است. اين درست زمانی است که اولين تماسآن زبا

ها خيلی مسالمت آميز تر است، تجارت و رفت و  گيرد. زمان ساسانيان در شرق تماسايرانيان و قبايل ترک انجام می
ً آمد هست، آميزش و وصلت هم هست. ولی به هرحال شاهد نفوذ زبان ترکی باستان و   دست اندازی ها هست، طبيعتا

کنند. البته  اويغوری قديم به خوارزم و ُسغد باستانی هستيم. در غرب، طوری که گفتيم، خزرها از قفقاز دست اندازی می
  توان واقعاً «ترک» حساب کرد يا نه.ها را مینميدانيم اين

  

  ن اثر به ترکی آذری است...ه قورقود» اولياند که «ددبعضی مورخين گفته

ای اوغوز هاست. اين  اين ادعا نادرست است و پايه علمی ندارد. «دده قورقود» و يا «دده قورقوت» داستان زندگی قبيله
شفاهی موجود بود تا اينکه اولين نسخه چاپی آن در يک   های طوالنی بصورتيک داستان و يا حماسه است که قرن 

در قرن دهم هجری يعنی سيصد چهارصد آلمان پيداشد. پشت صفحه اول اين نسخه نوشته شده که نسخه مزبور کتابخانه 
ول در استانب ١٩١۵سال پيش به کتابخانه احمد پاشا در استانبول وارد شده است. اين داستان برای اولين بار در سال  

خ داده، آسيای ميانه يا شمال خزر، يعنی جائی که  شود که اين حوادث در کجا رچاپ شد، اما از مضمونش معلوم نمی
کردند. حتی مرحوم دکتر هيئت هم در اثر معروف خود  کوچ به خراسان بصورت ايلی زندگی می اوغوزها پيش از

ورقود» را جزو نخستين «آثار شفاهی ترکی آذری» ) داستان «دده ق۵های ترکی» («سيری در تاريخ زبان و لهجه
طور که گفتيم، اين موضوع   کند.ست نيست. دکتر هيئت در همان اثر حتی خزرها را ترک حساب میشمارد. اين درمی

هم واقعاً اثبات نشده که زبان خزرها چه بود. اصالً از زبان آنها چيزی جز چند نام نمانده که زبانشناسان قضاوتی حتی 
  حتاطانه بکنند.م

  
  نقشۀ جغرافيائی محمود کاشغری، سده يازدهم

 

 ه آن دوره «گوک تورک» در تحول زبان ترکی چيست؟ اماد

دويست سال پس از انشعاب و اضمحالل دولت گوک تورک، در همان منطقه آسيای ميانه خانيگری قراخانيان ايجاد شد  
م. ادامه يافت. قراخانيان از آن جهت نقطه عطفی در زندگی و تاريخ ترکان بودند که اوال   ١٢٠٠ هایکه آن هم تا سال 

فاً و يا اساساً وند يکجا نشين شدن قبايل ترک ديگر شروع شده بود. ثانيا در اين دوره دولتداری ترکی از حالت صرر
هنگ و دولتداری ايرانی قرار گرفت. ترکی آنها هم  ترکی، آن هم ترکی شرقی برآمده همراه با قبول اسالم، تحت تأثير فر

و طبيعتاً عربی قرار گرفت. مهم ترين مراکز اين دولت، کاشغر، وارد گردونٔه نفوذ فرهنگ اسالمی، زبان فارسی 
ها با پيشروی به سمرقند و فراتر، يعنی جنوب تر از آن به بينيم که ترکدوره می بالساغون و سمرقند بودند. در اين

روی با  ی خراسان، در حال حرکت به سوی غرب و جنوب غربی و از جمله ايران و ترکيه کنونی هستند. اين پيشسو
  افزايش قبول اسالم هم مرتبط است.

آن ترکی دوره گوک تورک را برخی دانشمندان «ترکی باستان» و ديرتر ترکی دوره قراخانيان را «ترکی ميانه»  
کی «ديوان لغات الترک» و «قوتادقو بيليگ» متعلق به همين دوره ترکی ميانه يعنی دولت  اند. اولين آثار ادبی ترناميده

يح هستند. «ديوان لغات الترک» بقلم محمود کاشغری به عربی نوشته شده و لغات ترکی آن دوره را توض قراخانيان
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اقوام ترکی آن دوره بسيار مهم است.   ها ودهد. اين اثر از نگاه بررسی زبانشناختی و معلومات تاريخی در باره زبانمی
ای برای شاهزاده قراخانی است.  ب نصيحت نامه«قوتادقو بيليگ» و يا «دانش سعادت بخش» اثر يوسف خاص حاج

  ه فردوسی است.تاريخ تاليف هر دو اثر کم و بيش همزمان با شاهنام

  

  آيا برآمدن ترکان در آسيای ميانه به آذربايجان تاثيری داشت؟

ها ب و ترکز. پيشتر هم گفتيم. سقوط ساسانی و غلبه خالفت اسالمی در و پيکر ايران را به روی اعراب در غرنه هنو
اند. به هر برابر حکام عرب هم شدهای در ها شايد در ايران وسيله موازنهدر شرق باز کرد. از نظر سياسی اتفاقاً ترک

که قدرت سياسی ايرانيان تحکيم شود، حتی اگر از طريق  ها که جنگجويان ماهری بودند، کمک کردندتقدير ترک
  هم شد، شد.  سلطنت ترکان غزنوی و سپس سلجوقی و غيره

قبل از اسالم هم روايت است که مثالً در دوره انوشيروان يک عده از قبايل «گوک تورک» که از ساسانيان شکست  
ند. در زمان حمله اعراب نيز دسته هائی از ترکان به خورده بودند در آذربايجان و ديگر نقاط ايران اسکان داده شد

های منفرد هستند و در ترکيب قومی و زبانی آذربايجان و يا ديگر نقاط ايران تغيير  ). اما اينها نمونه۵اند (آذربايجان آمده
ن آن، دوره  اند. تأثير بزرگ ترکی با غزنويان در خراسان شروع شد و از نقطه نظر آذربايجان و زبامهمی نداده

در روم شرقی و يا بيزانس   سلجوقيان نقطه عطفی در نفوذ و گسترش زبان ترکی در آذربايجان و از طريق آذربايجان
  بود.

  

  ميتوانيد خالصه ای از گسترش قبايل ترک در ايران بدهيد؟

جريان غلبه  های معدود غربی است که روی ترکی آذری کار کرده است. دورفر گرهارد دورفر يکی از تورکولوگ
کند:  ين طور خالصه می های اوغوز در سده يازدهم را اسلجوقيان بر ايران و سپس روم و کوچ و استقامت ترک

ين توصيفی مبتنی بر اساطير است. خود توران ). البته دورفر بهتر از همه ميداند که ا۶«توران بر ايران پيروز شد» (
فراسياب بود، يعنی ايرانيانی که برخالف فرزندان ايرج در آن سوی  ها سرزمين فرزندان تور و اطبق همين افسانه

دادند، ولی آنها همه به هرحال نوادگان جمشيد ای ميانه) به زندگی کوچندگی خود ادامه می رودخانه آمو (جيحون، در آسي
  د که سر سازگاری با همديگر نداشتند.بودن

ها  يد در قرن يازدهم اوغوزها که پرجمعيت ترين گروه ترکگوبه عالم واقعی برگرديم. دورفر در جای ديگری می
  ايران و باالخره آناتولی را گرفتند و آن را پايگاه فتوحات گسترده و جديد خود نمودند. بودند، ابتدا خراسان، از آنجا بقيه 

نی داريم، در مرکز  خيلی ها تعجب ميکنند. چطور شد که به غير از آذربايجان، در خراسان ترکی خراسانی داريم، ترکم
  ايران خلجی و در جنوب قشقائی داريم؟ ريشۀ اين پراکندگی از کجاست؟

جابجائی ها را بايد در يک روند دراز مدت، يعنی يک جريان پر پيچ و خم حدودا پانصد سالٔه تاريخی  چ ها واين کو
جه های ترکی چگونه بوجود آمده است. از تصور کرد. اگر چنين نکنيم، نميتوانيم بفهميم که اين پراکندگی زبان ها و له

اوريد: يک جريان بزرگ کوچ قبايل پروتو ترکی يعنی  تا هزار سال پيش را جلوی چشمتان بي ١۶٠٠نظر کلی شما 
چين، از مغولستان و سيبری جنوبی به سوی شمال دريای خزر، از آنجا ترکی آغازين از شرق به غرب، يعنی از شمال 

ر اروپای شرقی. در اين امواج کوچ و قبايلی که مرتبا هم با همديگر و هم با قبايل و اقوام ديگ  به شمال دريای سياه و
حاال نه اينکه اينها به  جنگ و در عين حال آميزش ميکنند، يعنی مثال خزر ها و يا بلغار های اوراسيا را تجسم کنيد. 

ين های سواحل دريای سياه «ايرانی» بودند، خزرها معنای امروزی «ترک» بودند. احتماال همان قدر که ارامنه و اوست
  تعبير علمی اش «ترکيک» بودند.  و بلغار های آسيايی ميانه هم «ترک» و يا با

سالی که به سمت غرب کوچ کردند، هم در سرراه و هم در نقاط نهائی کوچ هايشان يکجا   ۶٠٠-۵٠٠آنها در عرض 
آميزش يافتند و باالخره دين و زبان و فرهنگشان هم متحول شد. خزر ها نشين شدند، با مردم بومی و محلی استقامتشان 

بين نرفتند، بلکه با ديگران آميزش يافتند، بلغار ها هم در سواحل دريای سياه، يعنی حدودا از بين رفتند، يعنی از 
الط يافتند، کامال اسالوی  غارستان کنونی رحل اقامت افکندند، با مردم محلی که اسالو و بخشی هم يونانی بودند، اختبل

  م. شدند و زبانشان هم اسالوی شد که امروزه به آن زبان بلغاری ميگوئي

  سال پس از اسالم آرام گرفت و تمام شد. ۴٠٠-٣٠٠آن موج کوچ ها 

موج دوم کوچ ها مربوط به يک شاخٔه ترک های جنوبی بنام اوغوزها بود که پس از شکست ساسانيان و پيوستن ايران 
  ١١٠٠- ٩٠٠ ن به خالفت اسالمی شروع شد. آغاز اين کوچ و اقامت ها از آسيای ميانه و خراسان بود و اوج آنباستا

فت و سپس به قفقاز، آسيای  سال پيش با غزنويان و بخصوص سلجوقيان شروع شد. بعد اين کوچ همٔه ايران را فرا گر
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ر نتيجٔه همين کوچ، اقامت و حکومت ترک زبانان صغير و يا ترکيۀ امروز، شمال عراق و سوريه هم گسترش يافت. د
  خی سرزمين ها زبان و حتی دين اين سرزمين ها دگرگون گرديد.بود که در تمام اين سرزمين ها حکومت، و در بر

سال است که زبان اکثر مردم آذربايجان، بخشی از خراسان و مناطق معين و کوچکی از ايران  ۶٠٠-۵٠٠در همين 
  رکی شده است. ترکی های اينها هم کم و يا بيش با همديگر فرق دارند.مرکزی و جنوبی ت

دهم ميالدی ابتدا نيشابور و کل خراسان را فتح کردند، يک گروه  و سلجوقی که در قرن ياز از آن انبوه قبايل اوغوز
ی خراسانی» که )، ريشٔه «ترک ٧کوچکتر وقتی به خراسان رسيد، همانجا ماند و کوچ را ادامه نداد. بنظر دورفر (
ست. گروه ديگری از اين اوغوز ها  امروزه گمان ميرود تعداد گويشورانش يکی دو ميليون نفر باشد، از همان تاريخ ا

ريای خزر رفتند و آنجا را هم تسخير کردند. اينها با  که در خراسان مانده بودند، بعد از فتح خراسان به سوی شرق د
های کنونی را چه در ايران و چه در جمهوری ترکمنستان بوجود آوردند. اين مردم محلی جوش خورده، همان ترکمن 

ی خراسانی و ترکمنی برخالف بعضی تبليغات سياسی که ميشود، يکی نيست. از نگاه دستوری،  را هم بگوئيم که ترک
  ثال صرف افعال، اينها دو گونۀ متفاوت ترکی هستند.يعنی م 

ها به هوای تسخير ممالک غير مسلمان، يعنی ارمنستان و بيزانس مسيحی، به غرب کوچ  گروه بزرگ تر اوغوز
رق قفقاز، صفحاتی از شمال عراق و سوريه و همچنين زبان و دين ترکئه کنونی در همان  نمودند. زبان آذربايجان و ش
آناتولی به آذربايجان باز  ت عوض شد. از اين اوغوز ها يک عده دراوايل صفويان ازجريان چند قرن کوچ و اقام

  گشتند. 

وبی (قشقائی، ايناللو) را بوجود آوردند عدٔه ديگری از آذربايجان و مرکز ايران به سوی جنوب رفتند و زبان اوغوز جن
بازگشتند که ريشٔه گونه های ترکی کنونی در گلوگاه و خراسان شمالی از همان   و عدٔه از آن کوچکتری هم بطرف شرق

  دوره است.

ک لهجٔه فوق العاده کوچک اما از نگاه زبانشناسی مهم زبانی هم «خلجی» است که گويشوران آن بين قم و اراک  ي
ن نده بودند ولی امروزه يا از بين رفته اند و يا حدود هزار نفر گويشور آن باقی مانده است. گفته ميشود اين زباپراک

لجی در قرن بيستم از سوی تورکولوگ های آلمانی و بويژه  مشخصاتی متفاوت از زبان و لهجه های اوغوزی دارد. خ 
يده است. گفته ميشود خلجی زبان طايفه ای از اوغوز های  گرهارد دورفر کشف شده و ويژگی های زبانی آن به ثبت رس

  الت مغول به ايران مرکزی کوچ کرده اند.شرقی بوده که احتماال در قرن سيزدهم در اثر فشار و حم

  

  ه بعد ادبيات ترکی چگونه تحول يافت؟ از آن دوره ب

انه امپراتوری نسبتاً بزرگی برپا کرده بودند، پيشتر گفتيم که برخالف قراخانيان که در کاشغر و مناطق بزرگتر آسيای مي
خواندن و نوشتن نبودند و چنين سنتی هم نداشتند. بنا بر اين گويشوران تازه رس ترکی، هم  غزنويان و سلجوقيان اهل 

و فرهنگ سرزمين و ملت جديد يعنی ايران را بعنوان زبان و فرهنگ ادبی و دولتی خود قبول کردند و هم به مدت   زبان
ای های حماسی «دده قورقود» که حکايت از زندگی قبيلهدوداً دويست سال فقط صاحب ادبيات شفاهی بودند. داستانح

بعد، در قرن دهم هجری (پانزدهم م.) برای اولين بار به رشته  هاترکان دارد و احتماالً مربوط به همين دوره است، مدت
  تحريردر آمد.

ان و ديگر واليات و در ضمن آذربايجان بر  م نداشت سلجوقيان، امروز در خراساين هم طبيعی است، چونکه امکان ه
ورخ و سياح يونانی تبار  های شعر به ترکی بکنند. ياقوت حموی، م سر کارآمده باشند و مردم فردا شروع به نوشتن کتاب

يا مدتی بعد از آن در باره زبان  از قسطنطنيه يعنی استانبول بعدی که اسير افتاده و مسلمان شده بود، در دوره مغول و 
). اين تقريباً  ٨فهمند» (ز خودشان نمیآذربايجانيان نوشت: «آنها (مردم آذربايجان) زبانی دارند که آذری گويند و ج

بيست سال نيست. طبيعتا ادبيات هم در اين دوره بسيار -از آمدن سلجوقيان است. تغيير زبان کار ده  سال بعد ٢۵٠-٢٠٠
وص اينکه اکثر نوآمدگان زندگی قبيله ای دارندو يکجا نشين نيستند. توليد ادبيات مکتوب کار يکجا  کم است، بخص

  نه قبايل کوچنده.  نشينان است،

ری بعد از حمله مغول در قرن سيزدهم شروع شد و بخصوص با آغاز سلطنت های ادبيات مکتوب ترکی آذاولين گام
  ششصد سال پيش بارور گرديد.  - پانصدصفويان در اوايل قرن شانزدهم يعنی حدوداً 

ادبيات ترکی (چه درايران و چه در روم) از ابتدا تحت تأثير شديد زبان و ادبيات فارسی بود. اکثريت بزرگ اديبان و  
نوشتند. برخی، بخصوص روحانيون آذری، کی آذری دو زبانه بودند، يعنی هم به فارسی و هم به ترکی مینويسندگان تر
  کردند.نوشتند و گاه صحبت هم مینه بودند يعنی به عربی هم میحتی سه زبا

  توان به سه دوره تقسيم کرد:ادبيات ترکی آذری را می
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کمنچای در قرن نوزدهم که منتج به الحاق قفقاز به روسيه شد، دوم، از  های گلستان و تريکم، از قرن سيزدهم تا عهدنامه
کومت شوروی در قفقاز، و سوم، از پهلوی تا کنون در ايران و از دوره  قرن نوزدهم تا دوره پهلوی در ايران و ح

  شوروی تا کنون در قفقاز.

ايران از سوی شوروی و حکومت يکساله   ها بخاطر اهميت سياسی دو حادثه ديگر يعنی اشغال آذربايجانالبته بعضی
های نبال فروپاشی شوروی در اوايل سال وری در ايران و پنجاه سال بعد اعالن استقالل جمهوری آذربايجان بدپيشه

ن حوادث سياسی به تحوالت مربوط به زبان  کنند، چرا که بنظر آنها ايهای دقيق تر ديگری هم می، تقسيم بندی١٩٩٠
  از تأثير مستقيم داشته است.در ايران و قفق

  

  اولين شعر ترکی آذری کدام است؟

معروف به «حسن کی آذری سروده شده، به قلم عزالدين اسفرائينی ظاهراً نخستين اشعاری که به زبانی نزديک به تر 
اين   ).۶سروده و چند شعر ترکی نيز از او مانده است (اوغلی» و يا «پور حسن» است که به فارسی و عربی شعر می

الی است.  سال پيش است و مولفش هم از خود آذربايجان نيست، بلکه از اسفرائين در خراسان شم ٧٠٠مربوط به تقريباً 
طبيعی بود  های ترکی خراسان، افشار، آذربايجان و شمال عراق در ابتدای توليدات مکتوب ادبی چيزی نزديکی لهجه

  ها هنوز ادامه داشت.چراکه کوچ ترک

ن شاعری که به گفته دورفر «بيشک اصليت آذری (و نه آناتوليائی شرقی و يا خراسانی) دارد، عماد الدين  و اما اولي
های حروفی اش به صورت فجيعی در حلب سوريه به قتل  ). او بخاطر انديشه٧) است» (١۴٠۴-١٣۶٩(حدودا نسيمی 

قاسم انوار است که يکی از شاگردان شيخ  ديگری که قبل از صفويان شهرتی پيدا کرده بود، عبارت از  رسيد. شاعر
بريز تحصيل کرد. اشعار قاسم انوار اصوالً به  در سراب به دنيا آمد و در ت ١٣۵۶صفی الدين اردبيلی است. او در سال 

  فارسی است اما او برخی اشعار ترکی هم دارد. 

اوج نسبی زبان و ادبيات مکتوب ترکی آذری هستيم.  در دوره قراقويونلوها و بخصوص صفويان شاهد رواج وحتی
است که با تخلص «ختائی» (و يا  های اين دوره هم طبيعتاً محمد فضولی بغدادی و خود شاه اسماعيل مشهورترين نام

اه  گفت. فضولی که از ايل ترک زبان «بيات» بود به عربی، فارسی و ترکی شعر سروده و ش«خطائی») شعر می
  فارسی و ترکی. فضولی البته برجسته ترين شخصيت هنر شعر ترکی است… اسماعيل به 

  
  محمد فضولی
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 فضولی شاعر آذربايجان است؟

. فضولی زاده حله در عراق امروزاست. در بغداد و بعداً اکثرا در کربال ی و محل تولد و زيستنه از نگاه جغرافيائ
بنظرم اصالً به آذربايجان سفر هم نکرده است. اما شعر فضولی مانده و همانجا هم فوت کرده است. مطمئن نيستم، اما 

  حد زيادی درست هم هست. کنند و اين تارا از نگاه زبان، جزو شاخه آذری ترکی اوغوزی حساب می

قبايل و طوايف ترک زبان اوغوز است.  هایدر نمونه زبان عزالدين اسفرائينی هم ديديم. اين دوره، هنوز هم دوره کوچ
زبان های اين قبايل مثل امروز به آن معنی از همديگر جدا و متمايز نشده بود. زبان فضولی البته عيناً مانند ترکی آذری 

شناسند که بنظر من آن هم درست است، چرا که آن  ر ترکيه هم اکثراً فضولی را جزو شعرای ترک میامروزی نيست. د
فرق ميان باصطالح «ترکی عجمی» و يا «ترکی قزلباشی» (ايرانی) و «ترکی رومی» (عثمانی بعدی) بسيار ها وقت

  جزئی بود. 

های ترکی اوغوزی بتدريج توان ديد که شاخه می اما ديگر در قرن شانزدهم يعنی دوره زندگی فضولی و شاه اسماعيل
که دولتداری ايران صفوی و عثمانی به آن صورت جدا نشده و شوند. شايد اينطور بگوئيم: تا زمانيیاز همديگر جدا م

های سياسی در حاکميت بر مناطق اين طرف و آن طرف ادامه دارد و  ها و جابجائیجا نيافتاده، رفت و آمدها و کوچ
از  های گوناگون اوغوزی به همديگر خيلی نزديک ترند. دوره قراقويونلوها و اوايل صفوی همين طور است. بعدترکی

های دو ها شد، ترکیتر شدن جدائیهای شيعه و سنی که باعث عميقاستقرار صفوی و عثمانی و به ويژه خصومت
اصله گرفتند، در حاليکه مثالً دويست سال قبل از طرف يعنی آذربايجان ايران و عثمانی هم بيش از پيش از همديگر ف

  رق چندانی بين اين دو گونه ترکی نبود. آن، مثالً زمان موالنا جالل الدين بلخی و يا رومی ف

  

  موالنا جالل الدين ترک زبان بود؟

آمده بود. اين هم نه… موالنا از بلخ افغانستان بود که با پدرش از راه مکه به قونيه («ايکونيوم» در بيزانس سابق) 
. تصور کنيد که مردم بومی  ل بودهای قبايل ترک به آذربايجان و بيزانس. بعد هم حمله مغودرست زمان حمالت و کوچ

قونيه و کالً بيزانس هم اغلب يونانی زبان بودند. همه چيز گواه آن است که موالنا فارسی زبان بوده است. طبيعتاً بخاطر 
  يدانست. اما اصالً معلوم نيست زبان مادری و پدری اش چه بود.تحصيالت دينی، عربی هم م 

د «ای بسا هندو و ترک همزبان/ای بسا دو ترک چون بيگانگان»، اين رسد برای خود موالنا که گفته بوبنظر می
  شد.ها شمرده نمیموضوع اصالً مهم نبود و دليل افتراق بين انسان

هم هست که به موالنا نسبت داده  قطعه شعر ترکی  ١٧رسی سروده است. حدود ميدانيم که موالنا همه اشعارش را به فا
» اشعار ترکی دارد، اگرچه بيشتر اشعار او هم فارسی و بخشی هم عربی هست. خود شود. اما فرزندش «سلطان ولدمی

ورم اين دوبيت است که  گويند…». منظ گويد «اگرچه ترکی نميدانم اما اقالً ميدانم که به آب سو میموالنا در جائی می
  نميدانم صحت منسوبيتش به موالنا چقدر راست آزمائی شده: 

  د که صبح، توای ترک ماه چهره چه گرد
  آيی به حجره من و گويی که گل، برو

  تو ماه ترکی و من اگر ترک نيستم
  دانم من اين قدر که به ترکی است آب، سو 

  » گفته است، که مهم هم نيست. که البته «گل» را هم بجای «بيا» به اشتباه «برو

سال پيش نگاه کنيم، متوجه   ٧٠٠-٧۵٠ سياسی شرق ترکيه در زمان زندگی موالنا يعنی حدوداً -اگر به محيط اجتماعی
کرده و مانند موالنا از «ملک عجم» هم آمده،  شويم که هرکس آن موقع در ترابوزان و يا قونيه کنونی زندگی میمی

گرفته است. موالنا هم  اش با زبان يونانی و ترکی هم سروکار دارد و دستکم چيزهائی ياد میحتماً در زندگی روزمره 
  دانسته، البته احتماالً شکل شفاهی و محلی اين دو زبان را.تاحدی ترکی و يونانی می روايت است که

همه شاعران ترکی سرای  اگر بخواهيم به اين بخش صحبت يک نقطه بگذاريم بايد به تأثير بزرگ فضولی به تقريباً 
رائی حافظ بوده است. خودش هم اد تحت تاثيرغزلسايران و ترکيه و حتی آسيای ميانه اشاره کنيم. خود فضولی هم زي

خواهد کاری کند که گل شعر ترکی  گويد که «لفظ ترکی برای نظم موزون و قافيه زياد مناسب نيست، اما او میمی
  شکوفه کند…» 

  يله چوخدور نظم کيم اول سببدن فارسی لفظ
  نظم نازک ترک لفظيله ايکن دشوار اولور
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  منده توفيق اولسا بو دشواری آسان ايلرم 
  بهار اولقاج ديکندن برگ گل اظهار اولورنو

ترجمه: «علت اينکه نظم به لفظ فارسی زياد است اينست که/(نوشتن) نظم نازک (لطيف) به ترکی دشوار است/اگر  
  کند.»وار را «آسان خواهم کرد/وقتی نوبهار شد، برگ گل از خار ظهور میتوفيق دست دهد من اين دش

گذارد که بعد از او  از عهده اين مشکل بر ميايد و بنياد غزلسرائی ترکی را می براستی هم فضولی به بهترين وجه
  اند.) ادامه داده ١۶٧٠بسياری ديگر مانند صائب تبريزی (وفات: 

با وزن و قافيه بخصوص در غزل بعنوان «مشکل»  عر به سبک سنتی ايرانی يعنی دليل اينکه فضولی از سرودن ش 
 سرودن غزل به سبک و شکلی که مثالً حالت عالی اش غزليات حافظ است، واقعاً هم کند اين است که اصوالً صحبت می

ت. ثالثاً هم بنظر من از نظر  گرفکار آسانی نيست. ثانياً تا آن وقت همچو سنتی در ادبيات ترکی نبود و تاره تازه پا می
ردن اين يا آن مصوت در اين و آن  ها سنت شعرسرائی فارسی طوری پيش رفته که کشيدن و کوتاه تلفظ کطول مصوت

واژه چيزی عادی شده اما در ترکی اين سنت آن وقت جا نيافتاده بود و بعدها هم جا نيافتاد طوری که اکثر شعرای ترکی  
های «باياتی» و يا «قوشما» (الف، الف، الف،  ها و رباعیتر دوبيتیفولکلوريک و نسبتاً سادهسرا به اوزان و اسلوب 

اند که وزن و قافيه «هجائی» دارند. شايد از همين جهت هم هست که وقتی يک غزل ترکی  ، ب) ميل کردهب/ج، ج، ج
ی است که درست است. اما وقتی باياتی و  کنيد که ساختار و واژگان اصلی آن، بيشتر از ترکی، فارسخوانيد حس میمی

  تا غزليات ترکی. کنيد اين قبيل اشعار «بيشتر ترکی» است خوانيد حس میقوشما می
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  ترکی در دورۀ صفويان 
 

  ادبيات ترکی در ايران بود؟دوره صفويه مرحله مهمی برای زبان و 

ره ريشه دواندن زبان  سال پيش آغاز شد. صفويان دو ۵٠٠ن حدودا صفويان بيشک دوره مهمی بود. سلطنت صفويا
ترکی و رشد ادبيات ترکی در ايران است. اين به اصطالح «فصل ميوه دادن» کوچ های قبايل ترک بود که از اوايل 

ر که نگاه  وقيان شروع شده بود، يعنی از پانصد سال پيش از آن. اين هم از هر نظهزاره دوم ميالدی با غزنويان و سلج
  کنيد، طبيعی است. 

اوال صفويان به کمک قبايل قزلباش بر سر کار آمدند که اکثريت بزرگشان ترک زبان، دقيق ترش ترکمن و يا ترکمان 
سيای ميانه آمده در اقصی نقاط ايران پخش شده  بودند. يک عده از اينها همزمان با غزنويان و بخصوص سلجوقيان از آ

ب زمين و ثروت و قدرت  به روم شرقی و يا همان بيزانس يعنی ترکيه کنونی رفته بودند تا صاح   بودند. عده بزرگتری يا
و حتی حکومت شوند. به هر تقدير روم شرقی مسلمان نبود، مسيحی بود. هر دست اندازی و هجوم و اشغال در روم 

تمرکز حرکت و کوچ و استقرار د بشمار ميرفت و منفعت مادی و دنيوی هم داشت. در سر راه روم شرقی، شرقی جها
ه هم رفت و آمد و هم استقرار قبايل ترک زبان در آذربايجان و قفقاز (و طبيعتا  اين قبايل، آذربايجان بود. اينطور شد ک

  آناتولی) آنقدر متمرکز شد. 

د، همزمان با  رک زبان در آذربايجان به نسبت ديگر مناطق ايران خيلی بيشتر بود. بعاز اين جهت تعداد اين قبايل ت
رگشان هم بعدا با حکومت عثمانی در افتادند و تحت تاثير تبليغات  فتوحات، اين قبايل بيشتر به آناتولی رفتند. يک عده بز

تند و عمال شاه اسماعيل را بر سر کار مذهبی و سياسی شيخ حيدر صفوی و پسرش اسماعيل قرار گرفته به ايران برگش
و واليات  فويان شروع شد. بعد از شروع سلطنت صفويان، حکومت بسياری از اياالت آوردند. با اين ترتيب سلسله ص

ايران بعنوان پاداش به قبايل قزلباش داده شد. ميدانيم که مثال قبيله های ذوالقدردر شيراز، افشار در يزد، شاملو در 
اگر حکومت از دستشان رفت،   زياداوغلی در گنجٔه قفقاز حکومت گرفتند و حتی حدودا صد سال بعد هم هرات و يا

  درت بودند.هنوز مدت ها در اين مناطق صاحب نفوذ و ق

عامل مهم، حتی شايد مهم تر ديگر هم اين بود که دربار و شخص پادشاهان صفوی همه ترک زبان بودند. سانسون  
 پادشاه را با اين الفاظ در ايران زندگی می کرد، می نويسد که ايرانيان معموالً   ١۶٩۵و   ١۶٨۴فرانسوی که بين سالهای 

ايمانوم پادشاه، باشوا دونيم.» حتی به سلطان حسين صفوی لقب ترکی مورد خطاب قرار می دهند: «قربان اوليم، دينيم 
«ياخشی دير» می دهند، بخاطر اين که اين جمله ورد زبان او بوده و به هر ماموری که با پيشنهادی پيش وی می آمد  

ه عباس يعنی «خوب است.» جهانگرد ايتاليايی پيترو دالواله هنگامی که بار اول بحضور شا می گفته «ياخشی دير»،
:«خوش گلدين، صفا گلدين». دالواله می گويد: «شاه با من به ترکی صحبت کرد و من   اول ميرسد، شاه می گويد

تمام کردم شاه به زبان فارسی  خالصه وار شرح سفر خود را داده به سئواالت وی جواب دادم. ….وقتی که من حرفم را 
  ). ١از گو کرد، چنان که او عادتاً اين کار را می کند» (و بصورتی بسيار واضح و فصيح مطالب را به حاضرين ب

يعنی اينکه در دربار، زبان رايج و اصلی ترکی بود، نه فارسی. اکثر «اردوی همايونی» و لشکريان و امرای ارتش 
سی  نی زبان مادری شان ترکی بود. فارسی هم ميدانستند. طبيعتا پادشاهان صفوی هم فارصفوی هم ترک زبان بودند، يع 

ميدانستند و خوب هم ميدانستند، چونکه تحصيلکرده بودند و برخی حتی به هر دو زبان شعر هم گفته اند. اکثرا شعر  
شان، زبانی که با پدر و مادر و  فارسی آنها بيشتر از شعر ترکی شان بود، يعنی دو زبانه بوده اند ولی زبان نخست

  فرزندانشان صحبت کرده اند، ترکی بود. 

ر اين نمونه ها را مطالعه ميکنيد، بيشتر متوجه عمق دوزبانی پادشاهان صفوی ميشويد و اين، نکته جالبی هرچه بيشت
ود حرف ميزنيد،  هست که بنظر من هنوز هم ادامه دارد و آن اينکه وقتی بين قوم و خويش و دوستان و نزديکان خ

اما اين تنها در سطح شفاهی و خصوصی و شخصی  حرف هايتان را به ترکی ميگوئيد، چونکه برايتان دلنشين تر است. 
است. وقتی صحبت شما جنبه رسمی ميگيرد، يا اينکه بايد يک موضوع علمی و يا تاريخی و يا سياسی را بحث کنيد و  

فارسی کار ميگيريد. در اين زمينه ها فارسی برايتان راحت تر است، بيشك  مخصوصا اگر بخواهيد اين را بنويسيد، از 
نکه تحصيلکرده باشيد. البته در برخی موارد نامه هائی که پادشاهان صفوی به دربار عثمانی در استانبول  به شرط آ

» و يا «عجمی» تا حدی فرستاده اند، ترکی بوده، آن هم ترکی بيشتر عثمانی، چرا که در آن دوره ديگر «ترکی قزلباشی
رسی است و حتی برخی پادشاهان عثمانی هم نامه های خود از «ترکی رومی» جدا شده بود. اما اکثر اين نامه ها به فا
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را به دربار صفوی به فارسی نوشته اند. البته اين نامه ها را پادشاه فرمان ميداد و منشی ها می نوشتند. دانستن ترکی و  
ويّه» شرايط منشيگری شمرده ميشد. ميرزا نقی نصيری در «القاب و مواجب دورٔه سالطين صفعربی نيز از جملٔه 

) دراين باره می نويسد: «صاحب اين شغل می بايد منشی بی عديل و او را مهارت تمام از علم انشا و بلد  ١٧٣١(سال 
و ترکی آشنا و مربوط باشد.» يعنی   زبان پادشاهان و دستورات و آداب سالطين جهان و بهر زبانی از عربی، و فارسی

شان به فارسی يا ترکی و يا عربی باشد و يا نباشد. ظاهرا در درجه اول  بنظر ميرسد آنها زياد هم تعصب نداشتند نامه 
  ميخواستند منظورشان از سوی طرف مقابل درک شود.

  

  زبان ترکی در طول دوره صفوی چه تحولی داشت؟

جوان ی و مرند واقع بود، ترکمن ها ميزيستند، اما مردم نخقلعه «االتاميديا» که بين خودر   ١۵٠٠چند مثال: حدود سال 
اکثرا مسيحی و کمی هم ايرانی بودند. در بعضی قسمت های آذربايجان غربی و نخجوان مسيحيان هم بودند، ولی 

ن و ترکی زبانان . سياح  بطرف جنوب شرقی تبريز مسيحيان نبودند. در اينجا جمعيت مخلوطی بود از فارسی زبانا
در اين شهر فارسی زبانان و عده ای ترکی زبانان زندگی  در باره تبريز مينويسد که « ١۵٢٣پرتقالی تنريرو در سال 

«اهالی   ١۵٧٠ميکنند» و بعالوه تعدادی ارامنه هم آنجا بودند. پنجاه سال بعد سياح ونيزی آلساندری مينويسد در سال 
، ترکمن و کولی هستند». همين وضعيت در کاشان، قم و روستاهای بين زنجان و تبريز  تبريز عمدتا فارسی زبان

سال   ۵٠-۴٠اکثر مردم اردبيل فارسی زبان و بعضی از آنها ترکی زبان بودند. اما  ١۵۶۵گزارش شده است. در سال 
ند زبان مردم شيروان (باکو)،  بعد مريدان طريقت مسيحی «برادران کرمليت» خبر ميدهند که زبان اکثر اردبيلی ها همان

در قزوين «زبان گفتگوی مردم نه ترکی و نه فارسی (بود)،    ١۶٠٧ترکی شده است. طبق همين منابع کرمليت، در سال 
اما همه ترکی می فهميدند و اکثريت فارسی ميدانستند». احتماال منظور از اين اشاره مربوط به زبان نخست مردم قزوين 

اوليا  بوده که برای خارجيان قابل فهم و تشخيص نبوده است. سياح معروف عثمانی موسوم به نوعی لهجه «فهلوی» 
) که در قزوين زبان مردم «کردی، يکه ترکمن، فارسی، عربی و پهلوی بود». اوليا  ٢می نويسد ( ١۶۵۵چلبی در سال 

ان دهقانی سخن ميگويند، اما شاعران چلبی درباره زبان مردم نخجوان هم مينويسد که «رعايا و برايای اين شهر به زب
ن پهلوی و مغولی سخن ميگويند که زبان هائی باستانی هستند. اهالی عارف و ظريفان نديم با ظرافت و نزاکت به زبا

شهر هم چنين سخن گويند: اوال زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی». باز اوليا چلبی در باره 
اره زبان مردم ه مينويسد «اکثر آنان به زبان پهلوی سخن گويند که لفظی ظريف و دقيق است» و در بزبان مردم مراغ

تبريز هم چنين می گويد: «لسان های اهالی آن (شهر): ارباب معارف اش فارسی تکلم نمايند، اما (اهالی) نواحی تره و  
م ميشود: هزه تانمه ميشم، يعنی هنوز نديده ام، اوشارکوه لهجه مخصوصه ای دارند که بعنوان نمونه چند جمله تقدي

  از من رنجيده است…».  منمچون خاطر مانده اولوبدور يعنی

  ١۵٢۵تا  ١۵١۵متغير بود. پرتقالی ها در سال های  ١٧٠٠-١۶٠٠در ديگر مناطق ايران نيز وضع زبانی تا سال های 
که به ترکی سخن ميگفته اند. سياح پرتقالی تنريرو در   تعريف ميکنند که در الرستان عشاير قزلباش ترکمان را ديده اند

اهالی شيراز عبارت از ايرانيان و ترکمن ها بودند و گروه دوم ترکی سخن ميگفتند. بنا به همان سال ها خبر ميدهد که 
 در کردستان مردم فقط به زبان کردی حرف ميزدند و هيچکس فارسی، عربی و يا ١۶٠٠گفتٔه رابرت شرلی در سال 

  ترکی نمی دانست، در گيالن هم فقط به گيلکی حرف ميزدند.

زبان ترکی از کاشان و شيراز رخت  ١۶٠٠ا فراز و نشيب بوده. بنظر ميرسد مثال در سال های اما اين تحوالت همراه ب
هيچ نبود، بربسته، در حاليکه در اصفهان که تا آن سال ها يعنی قبل از پايتخت شدن اين شهر، گويشوران ترکی تقريبا 

ميدواند و رايج ميشود چرا که اينجا   بعد از اينکه شهر پايتخت شکوهمند صفوی ميشود، زبان ترکی به سرعت ريشه
ديگر مرکز دربار و حکومت ميشود و بسياری از ترک زبانان از آذربايجان به اصفهان می آيند و بخصوص در محله 

وف صفوی صائب هم همراه با پدرش از تبريز به اصفهان ميايد و  «عباس آباد» اين شهر ساکن ميشوند. حتی شاعر معر
  ب گاه «تبريزی» و گاه «اصفهانی» بوده است.به همين جهت لقب صائ 

  

  يعنی صد سال پس از شاه اسماعيل هنوز زبان همه مردم آذربايجان کامال ترکی نشده بود؟ 

ز هم احتماال ترکی نفوذ کرده اما اکثر مردم هنوز  نه هنوز. مثال زبان اردبيل در همين سال ها ترکی شده. در تبري 
زبان ترکی خيلی ريشه دوانده اما هنوز در سرتاسر آذربايجان و قفقازجنوب   ١۶٠٠هستند. در سال های فارسی زبان 

شرقی ترکی جای فارسی، پهلوی (فهلوی) و زبان های ديگر را نگرفته است. از اين جهت هيچ هم جای تعجب نيست  
ه در نگاه اول شبيه روحی اُنارجانی در پايان رساله خود نمونه هائی از زبان مردم تبريز ميدهد ک   ١۶۵٠ که در سال

سال پيش بين مردم  ٣۵٠نوعی زبان گفتگوئی تالشی، تاتی و يا گيلکی است که احتماال پهلوی (و يا فهلوی) محاوره ای 
  تبريز بوده است. 
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گسترش آن زبان است. در شرايط بخصوصی کمک ميکند و حتی الزمه  نکته ديگری هم هست که به گسترش يک زبان 
ی پادشاه و ارتش و حکومت ترک زبان است، تبعه دولت يعنی مردم عادی اگر ترکی هم نميدانند، آن هم اين است که وقت

زندگی آنها هيچ  فکر ميکنند بهتر است خودشان و کودکانشان اين زبان را ياد بگيرند و گرنه راه پيشرفت و بهبود شرايط 
مينويسد: «ايرانيان غير از زبان خود، زيان   ١۶٣٧هموار نخواهد بود. کاتب سفارت هولشتاين آدام اولئاريوس در سال 

ترکی را نيز به اوالد خود ياد می دهند و اين کار مخصوصاً در واليات شيروان، آذربايجان، عراق عجم، بغداد و  
  ).١آنها تسلط پيدا کرده اند» (ايروان ديده ميشود که قزلباشان بر 

ن ميدهد. در دوره صفوی، حکومت و ارتش ترک زبان است و  بيشک اين قدرت انطباق و انعطاف پذيری مردم را نشا
مردم هم صالح خود و کودکانشان را در آموزش آن می بينند. البته بدون در دست داشتن حکومت و ارتش و يک پايه  

ايجان، يعنی قبايل ترک، اين دگرگشت زبانی ممکن نمی بود، ولی اين جنبه هم اهميت  واقعی گويشوران ترکی در آذرب
سيار بزرگی دارد و در تغيير زبان و يا حتی دين و مذهب نقش بسزائی بازی ميکند. اهميت اين عامل را پس از  ب

  بخوبی ميتوان ديد.حاکميت سلجوقيان در آناتولی و مسلمان و در عين حال ترک زبان شدن مردم آن سرزمين هم 

  

  آيا در دوره صفويه ترکی تبديل به زبان رسمی شده بود؟

نه. ببينيد، بين عوام اين تعبير «زبان رسمی» معموال با معيار های امروزی و رسانه ها و آموزش و پرورش مرکزی و  
می بايست همچو  سرتاسری و ارتش مرکزی و حرفه ای و غيره درک ميشود. بعد فکر ميکنند پانصد سال پيش هم 

ی قرن های گذشته، حتی تا قرن بيستم يعنی تا سلطنت  «زبان رسمی» موجود ميبوده. اين طور نيست. اين معيار ها برا
پهلوی اصال درست نيست چونکه اين نظام مرکزی و سرتاسری که حاال می بينيم، اصال وجود نداشت که به آن معنا 

و آموزش اجباری هم که نبود. رسانه ها هم نبود و فقط گهگاه کتابی  زبان رسمی هم مطرح باشد. مدارس سرتاسری 
که کسی چه ميداند مردم چقدر ميخواندند. ارتش هم که مرکزی و سرتاسری نبود و بخش بزرگش عبارت از   چاپ ميشد

ارتش حرفه ای تر   قبايلی بود که هنگام جنگ به کمک پادشاه ميامدند. البته نسبت به مثال دوره پيشين آق قويونلو ساختار
بودند. وضع زبان را بايد متناسب با اين اوضاع کلی معين   شده بود، اما قبايل هنوز بخش مهمی از نيروی رزمنده دولت

  کرد و از دادن احکام عمومی و قالبی پرهيز نمود. 

ين توليدات ادبی  ) اهميت دوره صفوی از نگاه ريشه دواندن زبان ترکی و نخست١به گفته ويلم فلور و حسن جوادی (
وره صفوی زبان رايج و اصلی دربار و ارتش بود و ثانيا  ترکی را ميتوان در دو چيزمهم ديد: اوال ترکی در سرتاسر د

بين ايالت قزلباش، مردم به ترکی صحبت ميکردند. حاال به اين ميتوانيم رواج ترکی شفاهی در دادگاه ها و يا مدرسه ها 
به  ت که وقتی کسی در فالن روستای زنجان از دست کسی به حاکم شرع شکايت ميبرد،را هم عالوه کنيم. طبيعی اس

زبان خودش، يعنی حاال يا ترکی و يا فارسی شکايت ميکرد. قاضی هم به هر زبانی که ميدانست و طرفين دعوی بهتر  
حکمی ميداد. در مکتب   می فهميدند، صحبت مينمود و يک عده داليل فقهی و شرعی را با عربی مخلوط کرده ميگفت و 

فارسی و تاريخ و فلسفه ميداد و يا سعدی و حافظ ميخواند،  خانه ها هم وقتی معلم درس قران و دستور زبان عربی و
طبيعتا به عربی و فارسی بود، و به زبان خودش، حاال يا فارسی و يا ترکی، به شاگردان خودش که يا ترک زبان و يا  

حتی  داد. معلوم است که اکثريت اين صحبت ها چه در محاکم و چه مکتب ها و ارتش وفارسی زبان بودند، توضيح مي
باال تر، در دربار، شفاهی بود و نه کتبی. شفاهی يعنی زبان محلی، در آذربايجان ترکی و در کردستان کردی و غيره. 

يشد. اين وضع کم و بيش از آن کتبی و اداری يعنی فارسی، زبانی که برای ارتباطات بين همه ايرانيان بکار برده م 
  دوره تا کنون همانطور باقی مانده است.

است که مثال وقتی در دربار و بخصوص بين خود قزلباش ها صحبت ميکردند، زبان مورد استفاده ترکی بود ولی   معلوم
  ١۶٠١نيد که در سال وقتی ميخواستند سندی، نامه ای به جائی بنويسند، در اکثر موارد از فارسی کار ميگرفتند. فکر ک 

ن کرمليت می نويسند: «در اصفهان زبان ترکی معموال  يعنی صد سال پس از ناجگذاری شاه اسماعيل صفوی، برادرا
صحبت شده و همه آن را می فهمند و شاه و رجال و سربازان بدان تکلم می کنند. عامه مردم فارسی زبانند و تمام اسناد 

  ). ١و مراسالت بدين زبانست» (

ين نسيمی، شاه اسماعيل خطائی (و يا  جموع تا اواخر صفويان سه نام بزرگ در ادبيات ترکی آذری داريم: عماد الدم در
ختائی) و محمد فضولی بغدادی. اين سه نفر اگر چه زبانی نزديک به ترکی آغازين ادبی در آناتولی و ايران داشتند، اما  

  تر است تا به گونه ای از ترکی که بعد ها به «عثمانی» معروف شد. ويژگی های زبان آنها به ترکی بعدی آذری نزديک
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) اگرمشخصا منبع ديگری داده نشده باشد، همه اطالعات و نقل قول هائی که در اين فصل از سياحتنامه های ١(
کلی اين سياحتنامه   اروپائيان ميخوانيد، از مقدمه کتاب زير است که تا جائيکه من ميتوانم قضاوت کنم، بهترين بررسی

  صفوی شمرده ميشد: ها از نگاه زبان مردم در دوره 
نصيری، م. و ع.: فرهنگ نصيری ترکی جغتايی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی، مترجم و حواشی: 

  ٢۵-١۴، ص ١٣٩٣حسن جوادی و ويلم فلور، تهران 
ی  هجر ١٣١۴پ اول، جلد دوم، اقدام مطبعه سی استانبول ) اوليا چلبی: ستايش تبريز دالويز، از: سياحتنامه، چا٢(

٢٧٧-٢۴٠قمری، ص 
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  ترکی آذری پس از صفويان
 

  ترکی آذری پس از صفويان چگونه تحول يافت؟

» را که منتج به فکر کنم بايد از پايان صفويان تا جنگ های ايران و روس و عهدنامه های «گلستان» و «ترکمنچای
اگانه بررسی کرد، چرا که بعد از اين جدائی،  عنی قفقاز جنوبی از ايران شد، بصورت جدجدائی رسمی شمال ارس ي

زبان و ادبيات هم فارسی و هم ترکی آذری در شمال و جنوب ارس به تدريج دو راه متفاوت را در پيش گرفته است. اقال 
ال و جنوب ارس وجود داشت و هر دو يرين که دستکم از زمان ساسانيان بين شمصد سال طول کشيد تا اين پيوند های د

  زبان و فرهنگ ايرانی به همديگر وصل ميکرد، متزلزل و کمرنگ شود.  را با

در مجموع توليدات ادبی و علمی ايران، چه به فارسی و چه به ترکی، بعد از صفويان، يعنی از دوره نادرشاه تا اواسط  
ميتوان تا حد زيادی  ين دوره را، چه به فارسی و چه به ترکی،نسبت گذشته راکدتر شد. شعر و ادبيات ا قرن نوزدهم به

تکراری و بدون نوآوری چندانی در محتوا و سبک شمرد. اوال وضع سياسی ايران در اواخر صفويه دچار ناآرامی و 
  ری هم چندان طول نکشيد.بی ثباتی شد تا اينکه نادر شاه بر سر کار آمد. اما ثبات دوره ناد

رسی کالسيک و ادبی تاثير بزرگی به زبان و بيان ادبی ترکی آذری گذاشت، هم در  قرن بيستم، فا از صفوی تا حتی
سطح شفاهی و هم بخصوص در سطح کتبی (بخصوص شعر و ادبيات). اين تاثير را به همان درجه ميتوان در آثار 

به زبان و ادبيات فارسی تاثير  تا واژگان و اصطالحات ترکی نيز تا حدی شعرای عثمانی نيز ديد. در مقابل، طبيع
ست که تا اواخر سلسله قاجار به ويژه در حوزه های ارتش، جنگ، عناوين و مديريت کشور نمايان بود. دورفر رسانده ا

  ).١ست (واژه ترکی وارد فارسی و واژگان بيشتری وارد زبان کردی شده ا ١٢٠٠ميگويد در اين مدت حدود 

جار از شاعر معروف مالپناه واقف نام برد که در راس  ره ادبی ترکی آذری در دوران قاشايد بتوان بعنوان مهم ترين چه 
شمالی جمهوری کنونی آذربايجان به دنيا آمد و سپس به قراباغ کوچ نمود. او در اينجا ابتدا مکتب خانه ای داير کرده به  

واقف ادبيات فارسی را بخوبی ميدانست، زير اعظم ابراهيم خليل خان قراباغ شد. تدريس کودکان پرداخت و دير تر و
ما بيشتر اشعار او به زبان ترکی است. اين خودش فرق بزرگی با شاعران ترک زبان آذربايجانی در ايران بود که در  ا

ان فارسی و بخش کوچکتری از  دوره قراقويونلوها و صفويان به شعر ترکی رواج بخشيده بودند، چرا که اکثر اشعار آن
  رکی بود. اين اشعار ت

بخصوص «قوشما» های واقف معروف و محبوب مردم و «عاشيق» ها يعنی آوازخوانان دوره گرد بودند و هموز هم  
- الف-الف-هستند. معموال يک «قوشما» عبارت از دستکم سه بند و هر بند عبارت از دو بيت يعنی چهار مصرع (الف

ديگر اشعار   زبان شفاهی ترکی نزديک تر از غزليات و خ) است که مبتنی بر وزن هجائی است و بهب و ال-ج- ج-ب/ج
  عروضی کالسيک است. يک نمونه يک بند از شعر «آيريلديق» (جدا شديم) نوشته مال پناه واقف را مالحظه کنيد:

  خيلی وقت دير آيريلميشيق يار ايلن 
  گوردوک، اما دانيشماديق، آيريلديق 

  گيزلی درديميز-جاندا گيزلی قالدی
  دانيشماديق، آيريلديق  بيرجه کلمه

) گفته اند که واقف برای اولين بار شعر تغزلی را با زبان ساده مردمی ٣برخی ادبيات شناسان مانند حميد آراسلی (
اع شعر  ترکی آذری به سطح ادبيات رسانيده است. طبيعتا واقف در کنار «قوشما» هايش مولف غزليات و ديگر انو

  کالسيک نيز هست. 

اخر سده هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را ميتوان سال های جدائی شمال ارس يعنی  ه واقف يعنی اودر عين حال دور
سرتاسر قفقاز جنوبی از ايران نيز شمرد که پس از مدتی به جنگ های ايران و روس و عهد قراردادهای گلستان و 

  ترکمنچای انجاميد. 

، پادشاه م) به قراباغ حمله کردند ٩۵-١٧٩۴ق ( ١٢٩٠ی نيروهای آقا محمدخان قاجار در سال  روايت است که وقت
  قاجار به ابراهيم خليل خان که در شهر شوشا مستقر بود، بيتی از عرفی شيرازی، شاعر فارسی زبان هند نوشت: 
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  زمنجنيق فلک سنگ فتنه می بارد
  تو ابلهانه گريزی به آبگينه حصار؟

(به معنی  خان را بر عهده داشت، با اشاره به نام شهر «شوشا»  و واقف که فرماندهی قوای خان قراباغ بر ضد آقا محمد
  شيشه) با اين بيت خود به پادشاه قاجار جواب داد که بعد ها ورد زبان مردم گرديد:

  گرنگهدار من آن است که من ميدانم
  شيشه را در وسط سنگ نگه ميدارد 

  ر فارسی بود.بينيم تهديد و جواب آن هردو به فارسی، آن هم با شع طوری که می

بار اول نيروهای قاجار موفق نشدند و آقا محمد خان متوجه حمله به گرجستان شد. زمانی که نيروهای روس بخاطر  
کرد و اين بار مرگ ملکه روسيه کاترين دوم موقتا از قفقاز عقب نشينی کردند، آقا محمد خان دوباره به قراباغ حمله 

گ شد. تنها قتل هيم خليل خان فرار کرد و واقف دستگير و محکوم به مرحکومت محلی قراباغ را شکست داد. ابرا
  ). ۴ناگهانی آقا محمد خان که درست شب بعد اتفاق افتاد، باعث آزادی واقف شد (

نتيجه جنگ های نخستين دهه های قرن  بعد از اين ماجرا، هم ايران و هم قفقاز وارد بحرانی سرنوشت ساز شدند. در 
) و ترکمن چای  ١٨١٣ادهای گلستان (و روسيه، شکست پی در پی و سنگين ايران و عهد قرارد  نوزدهم بين ايران

)، تمام خان نشين های شمال ارس، از جمله جمهوری آذربايجان و ارمنستان کنونی رسما از نگاه سياسی و  ١٨٢٨(
  ع روسيه تزاری گشتند. قانونی از ايران جدا شده تاي

لتی و لشکری آذربايجان يعنی جنوب ارس همچنان سرآمدان اجتماعی، فرهنگی، دو در اين مدت دوزبانگی نخبگان و
ادامه يافت. آنها که ديگر غالبا ترک زبان شده بودند، به کاربرد اين زبان در حريم شخصی و ميان خود گويشوران 

د. شاعران و نويسندگان ثار علمی و اسناد و مدارک رسمی و دولتی به فارسی بوترکی ادامه ميدادند. اکثريت بزرگ آ
ند، اما گاه به زبان ترکی نيز شعر می سرودند و نثر ترکی همچنان در آثار ادبی و علمی همچنان اغلب به فارسی مينوشت 

  روشنفکران و اديبان آذربايجانی کمياب بود. 

  ن منوال باقی مانده بود.در شمال ارس هم ظاهرا وضع هنوز به هما

رگون نشد. روابط خان نشين های قفقاز از جمله شيروان (باکو)،  ادامه يافته بود، يکشبه دگطبيعتا سنتی که ده ها قرن 
گنجه (که پس از استيالی روس نام «اليزابت پول» را گرفته بود)، ايروان، لنکران، قراباغ و غيره با ايران سست تر و  

با اينهمه، حتی در اواسط قرن نوزدهم، زمانی تاثير فرهنگ و زبان روسی در اين مناطق بيشتر ميشد. دور تر و نفوذ و  
قلی آقا باکيخانوف، فرزند آخرين خان باکو، در پايان کتاب معروف خود «گلستان ارم» فهرست نويسندگان و  که عباس

ر اين آثار به فارسی نوشته شده اند. حتی خود شعرای مسلمان قفقاز و نام آثار آنها را ميداد، معلوم ميشد که اکث 
و غلبه روسيه تزاری بر قفقاز، نه به روسی و يا  نوف همين کتابش را هم بيست سی سال پس از شکست ايرانباکيخا 

ترکی، بلکه به فارسی نوشته بود. حتی حدودا پنجاه سال بعد، هنگاميکه سياستمدار معروف و روشنفکر ايرانی سيد  
کست ايران از قفقاز ديدن کرد، نوشت که «در آن  يعنی تقريبا نود سال پس از ش ١٩٠٩ده تبريزی در سال حسن تقی زا

ر قفقاز زبان فارسی مثل تبريز معمول بود و در مکاتب پيش آخوند ها ميخواندند و مکاتباتشان به فارسی بود»  عهد د
)۴.(  

دريج ه حاکميت ايران بر قفقاز رسما پايان داده بود، به تو ليکن تحوالت سياسی و شکست ايران در جنگ با روسيه که ب 
  ميگذاشت.  به کاربرد زبان در دوسوی ارس نيز تاثير خود را

  زبان و ادبيات ترکی آذری نيز از آن ببعد روندی دو شاخه درپيش گرفت. 

شد، مرز ها بسته،   با استقرار حکومت شوروی در آنچه که بعد ها «جمهوری سوسياليستی آذربايجان شوروی» خوانده
  د.روابط قطع گرديده و راه ها جدا ش

  مردم شمال ارس بتدريج زبان و فرهنگ روسی را جايگزين زبان فارسی و فرهنگ ايرانی کردند.

اين هم تنها و تنها نتيجه شکست ايران در جنگ با روسيه نبود. ايران نه فقط در جنگ شکست خورده بود، بلکه قفقاز را 
فساد و تعصب، عقب ماندگی و خرافات، بی  خود رانده بود. ايران قاجار ضعيف و فرتوت شده بود. برای هميشه از
خشونت و قوه قهريه عليه مردم قفقاز که نمونه اش در تمثال نادرشاه و آقا محمد خان قاجار ديده شده بود، توجهی، حتی 

جود مشترکات دينی و مذهبی، به سوی روسيه مردم را با وجود گذشته مشترک زبانی، فرهنگی و تاريخی، حتی با و
  بود.  هدايت کرده
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  از آخوندزاده تا رشديه

  
  ميرزا فتحعلی آخوندزاده.

 

 ر قفقاز چه شد؟پس از حاکميت روسيه ب

به حاکميت ايران در قفقاز بطور قطعی و رسمی پايان    ١٨٢٨از سال  و ترکمنچای ١٨١٣عهدنامه های گلستان از سال 
داد. قفقاز يکسره وارد ترکيب دولت پادشاهی روسيه تزاری گرديد. اما آن برابری انسانی، سياسی، فرهنگی و زبانی دو  

. از آن تاريخ تا دستکم دوهزار سال طول کشيده بود، طبيعتا يکشبه از بين نرفتسوی ارس که از زمان ايران باستان 
، يعنی حدودا برای صد سال شاهد پسرفت تدريجی زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی و جايگزينی ١٩٢٠سال های 

و اقتصادی نيز  تدريجی آن توسط زبان و فرهنگ روسی در قفقاز هستيم. اين روند طبيعتا به مناسبات انسانی، سياسی
ابتدای قرن بيستم هنوز روابط انسانی و خانوادگی بين جنوب و شمال رود   بی تاثير نماند. در اواخر اين دوره يعنی در

ارس ادامه داشت و مردم مثال برای کار و اشتغال در صنايع نوپای نفت باکو از آذربايجان به قفقاز ميرفتند. اما از  
رد، معلوم شد که اکميت شوروی جايگزين دولت تزاری روسيه گشت و مرزها کليد خوح  ١٩٢٠زمانی که در سال های 

ديگر راه «شمال ارس» از ايران کامال جدا شده است. اين دوره صد ساله دارای اهميت بزرگی برای زندگی اجتماعی، 
  سياسی و طبيعتا تحوالت مربوط به زبان و فرهنگ در هر دو سوی رود ارس است.

نگی فارسی و ترکی که بعد از سلجوقيان و ها «جمهوری شوروی آذربايجان» خوانده شد، دو زبانجا که بعد در قفقاز، آ
سال حاکم بود، برای چند دهه ديگر ادامه يافت. اما در همين دوره تمايل مردم شهری  ٨٠٠گسترش ترکی دستکم برای 

با فرهنگ و زبان ايرانی و فارسی به سرعت  و تحصيلکرده به آموزش و کاربرد روسی بيشتر می شد و رابطه آنها
واقع در شرايط حاکميت روسيه، نياز عملی چندانی هم به فرهنگ و زبان ايرانی و فارسی باقی  کاهش می يافت. در

  نمانده بود. 

» توسط افرادی هستيم که چندان تجربه ای با تحصيل در  همزمان، در شمال شاهد رشد بيسابقه «تنها ترکی نويسی
شاعر بودند و باز بيشتر اين شعرا يا به سبک شعر   روسی نداشتند. بيشتر اين نويسندگان-س نو و متجدد اروپائیمدار

مردمی و فولکلوريک ترکی (قوشما) و يا برخی (در صورت تحصيالت کالسيک فارسی و عربی) شعر عروضی 
ای اين صنف شاعران از قاسم بيگ ذاکر مثنوی) سروده اند. شايد بتوان بعنوان شاخص ترين نمونه ه (مانند غزل و

  ) نام برد.١٨۵٢-١٧٩۴شفيع واضح ( ) و ميرزا١٨۵٧-١٧٨۴(
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اگرچه در اشعار اين دو شاعر رگه های «واقع گرائی» و يا رئاليستی مشاهده ميکنيم، اين اشعار اصوال در چهارچوب  
  کی و يا شعر کالسيک عروضی و اکثرا به ترکی است.شعر مردمی تر

ستند که مجموعا «متجدد» و «نوانديش» شمرده ميشوند، چرا که با تعصب و خرافات دينی، تحصيل کسانی ه گروه دوم
در باصطالح «مالخانه های سنتی» و يا تبعيض حقوق زنان مخالفت نموده، خواهان ترقی اجتماعی به سبک اروپائی  

در عين تسلط بر زبان ترکی، به درجه فزاينده ای هائی مانند صنايع، علوم مثبت، موسيقی و هنر بودند. آنها در زمينه 
ته بودند و يا حتی در خدمت اداره های دولتی روسيه تزاری قرار داشتند. نخستين چهره برجسته اين گروه  روسی آموخ

باکيخانوف که فرزند آخرين خان باکو بود، به هرسه ) بود. ١٨۴٧-١٧٩۴عباسقلی آقا باکيخانوف معروف به قدسی (
يه تزاری درجبهه روسيه عليه ايران شرکت رسی، ترکی و روسی می نوشت. او خود با درجه افسر ارتش روسزبان فا

) که تاريخ شيروان و داغستان است، جزو  ١٨٧٨کرده بود. در عين حال اثر مهم باکيخانوف موسوم به «گلستان ارم» (
ند. سه نام نخست ديگر که از اين صنف  تاب های جدی است که نويسندگان شمال ارس به فارسی نوشته اآخرين ک

)، ١٨٧٨-١٨١٢دان قفقازشرقی به ذهن آدم ميرسد، ميرزا فتحعلی آخوندزاده (آخوندوف) (نويسندگان و انديشمن
) است. از  ١٩١١-١٨۶٢ابر () و ميرزاعلی اکبر طاهرزاده معروف به ص١٩٣٢-١٨۶٩ميرزاجليل محمدقلی زاده (

ارت به قفقاز رفته بودند. لتا از آذربايجان ايران بودند که پدرانشان برای کار و تجاتفاقات روزگار، هر سه آنها اصا
معروف ترين آثار آخوندزاده «تمثيالت» (نمايشنامه ها) به ترکی و «مکتوبات» به فارسی و ماناترين اثر مشترک  

ود که مدتی طوالنی ابتدا در وزنامه فکاهی و شديدا انتقادی و اجتماعی «مالنصرالدين» بمحمدقلی زاده و صابر، ر
بعد دوره نسبتا کوتاهی هم در باکو منتشر گرديد. در اين گروه سه گانه طبيعتا آخوندزاده  تفليس، سپس مدتی در تبريز و 

). همچنين نامه ١ه ترکی آذری شناخته ميشود (پيش کسوت تر بود. آخوندزاده بنيانگذار نمايشنامه نويسی جدی و مدرن ب
تمدن ايران باستان، آرزوی او به پيوستن مردم به  ثرا به فارسی بودند نشاندهنده تقدير و تمجيد او نسبت به های او که اک

تمدن معاصر و برای نيل به اين هدف «رهائی از قيد دين عربی و اسالمی و خرافات و تعصب ناشی از آن» بود. از  
توسط محمدقلی زاده منتشر شد و بويژه تعصب و  وی ديگر تاثير مجله «مالنصرالدين» که تا آخرين شماره اش س

و اجتماعی شرقی را به تازيانه انتقاد ميگرفت، در ايران و بين تاتار های روسيه هم نمايان بود. از آن   خرافات مذهبی
 شمال»)، ميرزا علی اکبر دهخدا و بعد ها ميرزا علی شبستریجمله ميتوان در آثار اشرف الدين گيالنی (مجلٔه «نسيم 

ر دوره انقالب مشروطه ايران، انقالبيون ايرانی آذربايجان ). د٢معروف به معجز اين تاثير را مستقيما مشاهده نمود (
«مالنصرالدين»  هزار نفر از خوانند گان  ٢۵اشعار صابر را ورد زبان خود کرده بودند و به گفتٔه خود محمدقلی زاده، 

  ). ٣ايرانی بودند (

گ های ايران و روس تا اوايل قرن بيستم دوره اوج و تقويت ترکی  د ساله، يعنی بعد از جندر مجموع، اين دوره يکص
آذری در قفقاز مسلمان (يعنی جمهوری آذربايجان کنونی) و در ضمن جايگزين شدن مقام اجتماعی و رسمی فارسی با 

  روسی است.

اکثريتشان ديگر ترکی آذری بود، طبيعتا منفعت   گرجستان فرق ميکند. اما در مورد مسلمانان قفقاز که زبان ارمنستان و
تمردان روسيه در آن بود که قفقاز تا حد امکان از دايره نفوذ سياسی، فرهنگی و زبانی و يا مذهبی هم ايران دولت و دول

ان کلی تجدد خواهی و «ترقی پروری» در جوامع شرقی و و هم عثمانی دور تر شود. اينجا ما شاهد همپوشی جري
مع مسلمان مبارزه برای مثال تحصيل کودکان از ن روسيه تزاری و منافع روسيه تزاری هستيم. طبيعتا در جوامسلما

جمله دختران و يا گسترش مطبوعات و آزادی های سياسی و يامداخله کمتر روحانيون در امور سياسی و شخصی مردم 
تزاری هم بود. از اين جهت مثال وقتی روزنامه   ود. اما در آن مرحله تاريخی، اين درست به نفع دولت روسيهمهم ب

ين» فالن مالی بهمان محله در باکو را بخاطر فتوا به منع تحصيل دختران به باد تنقيد ميگرفت، والی تفليس  «مالنصرالد
يل موضع ها در مجموع افکار عمومی را به روسيه نزديک تر  و يا باکو مشکلی با اين موضوع نداشت، چرا که اين قب

نيست که همه جريان فرهنگی و مطبوعاتی تجددخواهی که  از ايران و عثمانی دورتر ميکرد. طبيعتا اين به آن معنا  و
اين  در اوايل قرن بيستم موجود بود، ساخته و پرداخته روس ها بود. اما طبيعی است که دولت روسيه نمی توانست از

  شد. همپوشی منافع و مواضع با تجددخواهان محلی ناراضی با

 

  در مورد آذربايجان ايران چه؟

رئاليستی و يا داستان نويسی کمی دير تر از شمال، -در آذربايجان، يعنی جنوب ارس، تحوالت نو ادبی مانند نظم طنزی
ن چهره ادبی ابتدای اين دوره در آذربايجان، نام يعنی در اواخر قرن نوزدهم مشاهده ميشود. شايد بتوان بعنوان مهمتري

ا جالل الدين رومی و حافظ بود. شاعر ديگری که م نباتی را برد که شاعری متصوف و تحت تاثير نسيمی، موالنابوالقاس
ر  بخش مهم زندگی اش در تبريز گذشت ميرزا علی لعلی بود که در ايروان زاده شده بود و همراه با مرثيه نويسی، اشعا

  تنقيد ميگرفت. در مجموع، در ميان شعرای آذربايجان ايران طنزی بسياری نيز داشت که انديشه های خرافاتی را به باد
اين دوره مرثيه نويسی و اشعار تصوفی بسيار رايج بود. از اين دسته شعرا ميتوان از محمد کاظم عليشاه اسرار تبريزی 
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الب است که ) نام برد که خود مقام اجتهاد داشت. ج١٨٩٠ی (وفات حدودا ) و ميرزا محمد باقر خلخال۴٩-١٨۴٨(متولد 
تنقيدی به فارسی و ترکی آذری است. -ما رئاليستی و حتی اجتماعیهمين محمد باقر خلخالی مولف آثاری ادبی و عمو

ماجرای يک   معروف ترين اثر خلخالی يک مثنوی به ترکی بنام «ثعلبيه» است که با زبانی ساده و مردمی و بصورت
  را به خوانندگان شرح ميدهد.روباه و يک گرگ، اصول زندگی و اخالق اجتماعی 

) را در جنبش تجدد ١٩۴۴-١٨۵١در اينجا الزم است اهميت و مقام ويژه ميرزا حسن تبريزی معروف به رشديه (
ا «پدر فرهنگ ايران» و فرهنگی و آموزشی ايران قرن بيستم و اوايل قرن بيستم موکدا قيد نمود. مرحوم رشديه ر

ومين مدرسه سبک جديد  ن ناميده اند، چرا که اولين مدرسه سبک جديد در تبريز و د بنيانگذار مدارس سبک جديد در ايرا
در تهران (پس از دارالفنون) را آن مرحوم ساخته است. رشديه به بيروت، استانبول، مصر و بيروت سفر کرده تجارب  

از بازگشت به ايران دست ها و انگليسی ها در آنجا تاسيس کرده بودند، آموخت و پس  مدارس جديدی را که فرانسوی
لی اهميت رشديه فقط در ساختن و مديريت مدارس گوناگون به سبک جديد بکار گسترش اين آموزش مدرن شد. و

ت، تخصص، پول آموزشی و يا حتی گشايش اولين مدارس معاصر دخترانه نيست. او تمام زندگی و آمال خود، تحصيال
تازه اين هم آموزش و پرورش مدرن کودکان و جوانان ايران گذاشته بود.  و ثروت و امنيت جانی و مالی خود را در راه

تمام داستان نيست. رشديه اين جد و جهد مصرانه، فداکارانه و دراز مدت را در حالی انجام داده که آن عده از روحانيون 
کافر و گاه بابی ناميده مردم  ش و پرورش بودند (و تعداد آنها هم فراوان بود) او را گاهکه مخالف اصول جديد در آموز

و تحريک نموده اند. ميان روحانيون متعصب و خرافاتی «فرياد مقدسين بلند شد که را به هجوم و بستن مدارس ا
ر دهند، قرآن را از دست اطفال  خواهند الف و با را تغيياست که جماعتی بابی و المذهب میآخرالزمان نزديک شده

الم کرمانی دربارٔه مدارس جديد االسای به ناظم هللا نوری در جلسه). شيخ فضل ۵بدهند» (  بگيرند و کتاب به آنها ياد
دهم. آيا اين مدارس جديده خالف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين گفت: «ناظم االسالم، ترا به حقيقت اسالم قسم میمی

شيمی و فيزيک عقائد شاگردان را   با اضمحالل دين اسالم نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل مدارس مصادف
همانجا). از اين جهت از نگاه تحول و مدرنيزاسيون فرهنگی و آموزشی ايرانيان، مرحوم کند؟» (سخيف و ضعيف نمی

پرورش نوين و از جمله کتاب درسی  رشديه نقش تاريخی پيشاهنگ را بازی کرده است. تاليفات او در باره آموزش و
  يتی تاريخی دارند. «کفايه التعليم» او اهم

رشديه در ضمن کتابی درسی موسوم به «وطن ديلی» (زبان وطن) نيز نوشته و در آن کوشش به تدريس ترکی آذری به 
ر طی چهار سالی که در ايروان بوده، يعنی د ١٨٨٧کودکان آذربايجانی نموده است. تاليف اين کتاب حدودا در سال 

ب اکتبر در بسياری از که خود تاسيس کرده بود، اداره مينمود. اين کتاب تا انقال رشديه اولين مدرسه مسلمانان ايروان را
مدارس مسلمانان قفقاز مورد استفاده بود. بگذاريد اين موضوع مقام و نقش اجتماعی و سياسی تدريس ترکی آذری را 

هم و حتی سوء استفاده های  چرا که اين موضوع يا دانسته و يا نادانسته مورد سوء تفا بصورت جداگانه بحث کنيم،
مورد نظر مرحوم رشديه نبود. اگر کال با يکی دو جمله موضوع اين بحث را   سياسی بسياری شده است که اساسا

قرن بيستم، شعرای خالصه کنيم، بايد بگوئيم که در تمام مدت نيمه دوم قرن نوزدهم و حتی نخستين سال های 
اند. مثال در همين  جاری بوده، همراه با آثار فارسی، اشعار ترکی نيز نوشته  آذربايجانی طبق سنتی که از دوره صفويان

دوره قرن نوزدهم ابوالقاسم نباتی اشعار بسياری به ترکی سروده است. کوشش مرحوم رشديه نيز در همين سبک و  
ديد که از زمان جنگ کی آذری يک نوآوری تاريخی بشمار ميرود. اما بعدا خواهيم سنت بود، اگرچه از نگاه تدريس تر

وری عثمانی و روسيه تزاری به بعد که همزمان با پيدايش جريان سياسی  نخست جهانی و شروع فروپاشی دو امپرات
ضوع زبان ترکی و تحصيل  «پان ترکيسم» شد، ميان ايرانيان و بويژه آذربايجانيان ايران ترس و واهمه ايجاد شد که مو

آن به بعد بود که دستکم  ی القوه مورد سوءاستفاده تجزيه طلبانۀ همسايگان شود. از و انتشارات به اين زبان ميتواند ف
برای مدتی هم ميل و اشتياق نويسندگان آذری به ترکی نويسی کمتر و محتاطانه تر شد و هم بعد ها در زمان رضاه شاه  

گفتيم، بگذاريد اين بحث را در  بت به کاربرد کتبی و آموزش ترکی شديد تر گرديد. طوری که پهلوی محدوديت ها نس
  بطور جداگانه و دقيق تر انجام بدهيم.يکی دو پرسش و پاسخ آينده 

- ؟١٨٣۵دو نام ديگر از نويسندگان آذربايجان در اين دوره اهميت زياد دارند. منظور ما عبدالرحيم طالبوف تبريزی (
)، مولف «سياحت نامه ١٩١٠-?١٨٣٧راغه ای (ويسنده «سفينه طالبی» و يا «کتاب احمد» و زين العابدين م) ن١٩٠٩

ت که همه به فارسی نوشته شده اند. در «کتاب احمد» طالبوف با فرزند خيالی خود احمد که نماد ابراهيم بيگ» اس
را به راه تمدن هدايت ميکند. از سوی ديگر   کودکی ايران در آغاز عصر مدرنيته و علوم معاصر است، سخن گفته او

يک ايرانی است که دلش بخاطر عقب راهيم بيگ» اثر زين العابدين مراغه ای شرح سفرهای خيالی «سياحتنامه اب
ماندگی ايران شکسته، کشورهای فرنگ را ديده و به حال وطن خود افسوس ميخورد. اين دو نويسنده از سوی برخی  

د. احتمال دارد نوآوری اين دو نويسنده  «پيشتازان نثر معاصر تخيلی» در ادبيات ايران شمرده ميشون) ۴ادبيات شناسان (
ر آن دوره، مربوط به تجربه طوالنی زندگی و کار طالبوف در قفقاز و مراغه ای در استانبول بوده  در ادبيات ايران د

بوف تبريزی طاليه داران ادبيات ايراندوستانه و تجدد  باشد. از بسياری جهات، زين العابدين مراغه ای و عبدالرحيم طال
  انۀ مشروطه بودند. خواه
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در اوايل قرن بيستم، در آذربايجان و کال ايران، تحوالت زبان و ادبيات ظاهرا منتظر جنب و جوش انقالب مشروطه 
  داد. بود که به حرکات فکری، سياسی و ادبی کال ايرانيان و از جمله آذربايجانيان تکانی بزرگ

عثمانی، انی اول و رقابت امپراتوری های روسيه، انگلستان و در دوره توفانی انقالب مشروطه که همزمان با جنگ جه
اشغال صفحات شمال ايران از سوی قوای روس و عثمانی و اوج گيری پان ترکيسم در عثمانی و قفقاز بود،  

ه و حتی رهبری کننده بازی کردند. در داخل ايران: نقش آذربايجانيان ايران در دوجبهه داخلی و خارجی نقشی برجست
دولت های خارجی: کوشش برای نگهبانی و تامين   مدار انقالب مشروطه و کوشش برای آزادی، و در روياروئی باپرچ

  وحدت و استقالل ملی ايران.

  زبان، ادبيات و هنر تابع اين روند عمومی و ملی شده بود. 

در پايان جنگ های ايران و (اگرچه مرتبط) هم نشان ميدهند که جدائی رسمی و دولتی که همين تحوالت کامال متفاوت  
با وجود ادامه روابط انسانی و فرهنگی اقال برای يکصد سال، بخش شمالی ارس را  روسيه بين دو سوی ارس پيدا شد،

و اردبيل و اروميه و زنجان به راه  با روسيه (و بعد ها شوروی) هم سرنوشت کرده بود. با اين ترتيب در حاليکه تبريز
تاريخ و فرهنگ و زبان انتخاب   ادند، باکو و گنجه و نخجوان راه ديگری از دولتداری ملی وهميشگی خود ادامه ميد

کرده بودند. بعد از آن هم بخصوص با حکومت هفتاد ساله شوروی و سپس تاسيس جمهوری آذربايجان اين تمايز و  
  . ينه ها بارزتر گشتو جنوب ارس با وجود نام های مشترک «آذربايجان» در همه زم«ديگرگونگی» بين شمال 
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  هاز مشروطه تا رضا شا

  
  ميرزا حسن رشديه

 

 از مشروطه تا جنگ نخست جهانی در زمينۀ زبان چه شد؟

) و انديشه های ليبرالی و دمکراتيک آن همه زندگی ايرانيان را فراگرفته بود.  ١٩١١- ١٩٠۶انقالب مشروطه ايران (
منتج گرديد. اما بزودی انقالب در تهران آغاز شد و در همان سال نخست به امضای قانون اساسی توسط مظفرالدين شاه 

وپ بست و دست آورد های انقالب را سرکوب نمود. در اين جانشين او محمدعلی شاه، به کمک روسيه مجلس را به ت
شرايط آذربايجان و بخصوص تبريز به مرکز ادامه انقالب و پايداری در مبارزه با استبداد محمد علی شاهی و  

د. از اين جهت مشروطه خواهان آذربايجانی، با احساس اين مسئوليت که به برافراشته نگهداشتن پرچم آزادی تبديل ش
  ه گرفته بودند، خود را نگهبان و ضامن آزادی و استقالل ايران ميشمردند.عهد

مشروطه دنباله بيداری ايرانيان در پنجاه سال قبل از آن بود، ادامه راهی بود که روشنفکران و انديشمندان با هزار 
ی درآورند و اری گشوده ميخواستند ملت و کشورشان را از ورطه جهالت، خرافات و عقب ماندگزحمت و فداک

  حداالمکان با کشورها و ملت های پيشرفته منطبق کنند. 

شش سال داشت، با همه فراز  -با همه دست آوردها و کاستی هائی که اين روند پر التهاب سياسی و اجتماعی در مدت پنج
پدران مشروطه  قبت کار، زندگی سياسی ايرانيان وارد مرحله نوی از تاريخ شد. اگرچه رويای ها و فرود ها، در عا

همه و صد در صد برآورده نشد، و شايد هم امکانش نبود، اما در نهايت همه قبول کرده بودند که جامعه استبدادی، عقب  
  مانده، خرافاتی و خانخانی گذشته قابل ادامه نبود.

  عاصر» در تاريخ ايران شمرده ميشود. ال سرآغاز «دوران مانقالب مشروطه معمو 

نگ و ادب، طوری که ديديم، دوره بيداری ايرانيان از اواسط قرن نوزدهم به بعد در سيما و آثار  در زمينه زبان، فره
رد.  شخصيت هائی مانند طالبوف تبريزی، زين العادين مراغه ای و حسن رشديه ابتدا «نثر موضوعی» خود را ايجاد ک

ق، نصيحت و حکايات پند آميز، به نظم نيز تحول خود را با عبور از موضوعات سنتی قرن های گذشته مانند عش
  موضوعات اجتماعی انسان ها و جامعه رو آورد تا سهم مهم خود را در تحول هماهنگ جامعه بجا آورد. 

ه تزاری شمرده ميشد، آخوندزاده مدت ها بود  در قفقاز مسلمان نيز که ديگر از هشتاد سال پيش از آن جزو توابع روسي
ادبيات مردم شرق مسلمان نموده بود. از سوی ديگر پيشتازان طنز انتقادی و تجدد نگ و که نمايشنامه را وارد فره

خواهانه يعنی جليل محمد قلی زاده و ميرزا علی اکبر طاهر زاده (صابر) مجله فکاهی و انتقادی «مالنصرالدين» را به  
ان از ايران بود، در قفقاز اينهمه را مبارزه عليه خرافات و در راه تجدد تبديل نموده بودند. آنها که هر سه اصلشپرچم 

اساسا به زبان ترکی و آخوند زاده گاه به فارسی بقلم آورده بودند. محيط کار و اثر آنان قفقاز بود و نه ايران. اما آنان،  
انقالبی ايران داشتند و هم به جهت شباهت اين تحوالت به دگرگونی های  هم بخاطر احساس نزديکی که به تحوالت 
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عی در خود قفقاز، توجه بسياری به موضوعات ايران داشتند و در نظم و نثر خود گويا مانند ايرانيان و با همان  اجتما
ات» فارسی و چه  احساسات سخن ميگفتند. با اين ترتيب تاثير کار آنان در ايران چنان بود که گويا چه «مکتوب

زاده و اشعار ترکی و ساده اما تيز صابر، بخشی  «تمثيالت» ترکی آخوندزاده و چه داستان های کوتاه محمد قلی
جدانشدنی از فرهنگ و ادب ايران بود و مطبوعات و نويسندگان مشروطه خواه ايرانی را نيز به همان درجه به بيداری  

  و تجدد دعوت ميکرد. 

رهنگی جامعه ايرانی، دو ميوه پربار داد: پيدايش و رشد فراگير روزنامه حوزه روشنفکری و فانقالب مشروطه در 
انتقادی در نظم. هر دوی اين حوزه ها -نگاری اجتماعی و انتقادی در حوزه نثر، و شکوفائی بی سابقٔه طنز اجتماعی

سندگان و شاعران  شاعر بودند و نوي نگاران نويسنده و بطور تنگاتنگ با همديگر مرتبط بودند. در واقع روزنامه
روزنامه نگاری ميکردند. همه اين کوشش ها به اهداف مشترک و يا مشابهی خدمت ميکرد: دفع جهالت، خرافات، 

بيسوادی، نابرابری دختران و زنان در تحصيل و زندگی اجتماعی، عقب ماندگی معنوی و علمی و تشويق و ترغيب  
  ). ١(کی و: ميهن پرستی رفت اجتماعی، تکني مردم به پيش

بسيار جالب و مهم است که از اين ميان، جنبٔه ميهن پرستی به معنای «ناسيوناليسم تدافعی» در برابر اشغال خارجی و يا 
تجزيه و تضعيف ملت، در شمال ارس، يعنی حيطٔه حاکميت روسيه تزاری و سپس انقالبيون روس هيچ وقت به عنصر 

و «معارف پرورانه» مسلمانان قفقاز تبديل نشد. آخوندزاده چند سال   دبيات تجددخواهانهاصلی در فرهنگ و ا برجسته و 
قبل از آن «گذشته پرشکوه ايران باستان» را در «مکتوبات» خود ستوده بود، اما اين را بيشتر برای شکايت از حاکميت  

همين ترتيب محمدقلی ستان شده بود. به ت و شکوه ايران بااعراب و دين اسالم نوشته بود که بنظر او باعث زوال قدر
زاده و صابر طبيعتا استبداد محمد علی شاهی در ايران را به تازيانه تنقيد و تمسخر ميگرفتند، اما نگرانی از آينده ايران 

ايران و حاکميت   سال جدائی از ٩٠-٨٠در برابر نيروهای خارجی برای آنان ظاهرا دغدغه چندان بزرگی نبود. احتماال 
ال به درجه ايران عقب مانده و متعصب نبود، در ذهن روشنفکران مسلمان قفقاز مفهوم «ميهن» و  وسيه ای که به هرحر

«وطن» را تا حد زيادی زايل کرده بود. به هر تقدير از تجربه ايران همچون «وطن» آباء و اجدادی نزديک به صد سال  
  آنها نشده بود.ل به «وطن» واقعی گذشته بود و روسيه نيز هنوز تبدي

، تمرکز دقت و توجه سياستمداران و ١٩٠٧واقعيت اين است که در ايران نيز تقريبا تا جنگ نخست جهانی، دستکم تا 
روشنفکران مشروطه طلب و آزاديخواه ايرانی، چه آذری و چه غير آذری، بر مبارزه در راه آزادی های سياسی و 

ن در برابر خطر ها و تهديد های خارجی. اين هم طبيعی چندان دفاع از وط و جهالت بود و نه اجتماعی و تقليل خرافات
است، چرا که هنوز جنگ جهانی شروع نشده، هنوز روند فروپاشی عثمانی و روسيه تزاری فوريت نيافته و تبعات  

ن سرزمين های  بدنبال از دست دادوخيم اين دو فروپاشی چه در قفقاز و چه در ترکيه بروز نکرده بود. هنوز عثمانی  
ائی و عربی، برای حفظ خود به ماجراجوئی «پان ترکيسم» بمعنای گسترش حاکميت خود به قفقاز، ايران و حتی اروپ

  آسيای ميانه دست نزده بود.

هفت  و قرارداد روسيه و بريتانيا در مورد تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، نقطه عطف و چرخش شد.  ١٩٠٧شايد سال 
شروع شد، در ايران ديگر تب و تاب انقالب مشروطه فروکش کرده بود.   ١٩١۴ جنگ جهانی در سال سال بعد، وقتی

محمدعلی شاه کناره گيری نموده، احمد شاه قاجار جای او را گرفته بود، اما مملکت در آشوب، بحران و هرج و مرج 
  سياسی و اقتصادی فرو رفته بود.

تا روسيه شمال ايران و از جمله آذربايجان و بريتانيا   تانيا دستاويزی شدارداد روسيه و بريدر زمان جنگ جهانی، قر
جنوب ايران را اشغال نمايد. در عثمانی نيز افسران «ترک های جوان» که حزب «اتحاد و ترقی» را ايجاد کرده و 

ايجان و قفقاز  شی، به اشغال آذربدولت را بدست گرفته بودند، در آخرين تالش خود برای نجات عثمانی از فروپا
  درت کردند. مبا

برای ايرانيان، شايد قرارداد روسيه و بريتانيا و دير تر اشغال مکرر آذربايجان از سوی روس ها و عثمانی ها آخرين 
  قطره ای بود که روند تحوالت ايران را دگرگون نمود.

  

  يعنی پان ترکيسم محصول استيصال دولت عثمانی بود؟

ن و قفقاز از اوايل قرن بيستم، يعنی از زمانی شروع شده بود که ديگر  نسبت به آذربايجا ی های پان ترکيستیماجراجوئ
های گروهی از احزاب سياسی و «سازمان ١٩٠٨فروپاشی عثمانی به روندی برگشت ناپذير تبديل گشته بود. در سال 

عنوان  ستانبول مجمعی تحتنی پذيرفته و در افرهنگی» عثمانی «اتحاد ترک ها» را به عنوان يک خط مشی سازما
«ترک ِدرنِگی» (انجمن ترکی) تاسيس نمودند. اين انجمن در بيانيه ای از همان سال «ترويج ترکی عثمانی در ميان ملل 

های کشورهای بالکان، اطريش، روسيه، ايران، آفريقا، آسيای خارج» را وعده داد و قيد نمود که «در درجه اول ترک
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های (رايج در) آذربايجان، کاشغر، بخارا و خيوه طوری اصالح  سپس «زبان ثمانی آشنا شده» وه و چين با ترکی عميان
  ). ٢خواهند شد که مشابه ترکی عثمانی شوند» (

به اميد گرفتن بخش هائی از آذربايجان و مناطق مسلمان نشين قفقاز، به ايران و قفقاز   ١٩١۴ترک ها بار نخست در 
  کردند. لشکر کشی 

ن عثمانی برای دومين بار به آذربايجان حمله کردند. يکی از مسئولين محلی عمليات «تشکيالت  سپاهيا ١٩١٨در آوريل 
ها) بنام «يوسف ضياء» به عنوان مشاور سياسی سپاهيان عثمانی در ايران مخصوصه» (سازمان مخفی عثمانی

رد. چاپ و  ا به تبريز گسيل کويژه پان ترکيست رمنصوب شد. مدت کوتاهی بعد «تشکيالت مخصوصه» يک هيئت 
ای به ترکی به نام «آذرآبادگان» که ابزار اصلی قوای عثمانی در تبليغ پان ترکيسم بود، يکی از مهمترين انتشار نشريه

  ). ٣وظايف اين هيئت بود. سرپرستی اين نشريه به تقی رفعت سپرده شد که يکی از روشنفکران آذربايجان بود (

اشغال نيروهای عثمانی قرارداشت. اما با وجود اشغال نظامی و  ن برای چندين ماه تحت بخش بزرگی از آذربايجا
تبليغات سياسی، کوشش های پان ترکيستی با سوء ظن و مخالفت مردم آذربايجان روبرو شد. عثمانی ها از همان آغاز  

وبرو شدند و مناسبات  ومت دمکرات های محلی رورود خود به تبريز که در دست نيروهای دمکرات بود، با مقا
وطرف بزودی چنان متشنج شد که عثمانی ها شيخ محمد خيابانی رهبر دمکرات های تبريز و دو چهره ديگر حزب  د

  دمکرات را بازداشت و به شهر قارص در ترکيه تبعيد کردند. اين اقدام به اوج مخالفت مردم با عثمانی ها منتج شد.

نيروهای  ١٩١٧روسيه تزاری شده بود. در سال يه باعث فروپاشی نظام ت انقالبی در داخل روسهمزمان، تحوال 
سوسيال دمکرات روسيه از بلشويک ها شکست خوردند. پس از پراکنده شدن حاکميت روسيه در قفقاز، ابتدا سازمانی 

و گرجستان  ی آذربايجان، ارمنستانگذرا و نا کارآمد بنام «فدراسيون قفقاز» مرکب از سه جمهوری قفقاز جنوبی يعن
نيروهای عثمانی و گروه   ١٩١٨د، اما از همان ابتدا آشکار شد که اين اتحاد سست و موقتی است. در ماه مه تاسيس گردي

های پان ترکيستی باکو حکومتی بنام «جمهوری آذربايجان» را تاسيس کردند. انتخاب نام «آذربايجان» برای اين  
در ايران گرديد و در تبريز حتی مرحوم خيابانی  ايجاد نگرانی و اعتراضی و پان ترکيستی باعث حکومت ناسيوناليست

و اسماعيل اميرخيزی همچون عالمت اعتراض پيشنهاد کردند که برای پرهيز از سوء تفاهم های ممکن بخاطر ربط  
  تبديل شود. جديد نام «آذربايجان» با پان ترکيسم، نام آذربايجان ايران به «آزاديستان» 

به روزنامه نگاری بنام محمد امين رسول زاده سپرده شد که سابقا در مطبوعات ايرانی هم ت نو باکو رهبری حکوم
مينوشت. اگرچه رسول زاده در ابتا به مقامات ايرانی و دوست سابقش سيد حسن تقی زاده گفته بود که انتخاب نام  

انند «آچيق سؤز»  اما درروزنامه هائی م ن يعنی جنوب ارس نيست،«آذربايجان» نشانه نيت بدی نسبت به آذربايجا
(سخن روشن) که تحت سرپرستی خود رسول زاده در باکو منتشر ميشدند، مرزهای آذربايجانی که آنها در نظر داشتند  

ق توصيف های قفقاز در شمال تا کرمانشاه در جنوب، تفليس در غرب و دريای خزر در شر«با گشاده دستی تمام از کوه
سوز آرزو کرده بود که «يک روز برادرهايشان در جنوب بتوانند به آنها ملحق   بر اين، نويسنده آچيق گرديد.» عالوه

  ). ۴شوند» (

  ) وارد باکو شدند. ۵در سپتامبر همان سال نيروهای عثمانی «برای آزاد کردن ترک های مسلمان قفقاز و آسيای ميانه» (

کو بود. اما بزودی در اثر شکست های بيشتر  و قفقاز شرقی يعنی با  ذ عثمانی در آذربايجاندوره اوج نفو ١٩١٨تابستان 
ارتش عثمانی در جبهه های فلسطين و شام و دامنگير شدن قحطی و روحيه پائين بين سربازان ترک، نقشه های تخيلی 

جهانی به پايان  تيجه نرسيد. جنگ نخست پان ترکيسم در مورد «اتحاد با ترک های قفقاز، ايران و آسيای ميانه» هم به ن
ديک شده بود. يک ماه بعد حکومت «اتحاد و ترقی» برکنار شد و بجای آن حکومتی در استانبول بر سرکارآمد خود نز

که طرفدار متفقين بود. آلمان و عثمانی استقالل و تماميت ارضی ايران را برسميت شناختند. نيروهای عثمانی ايران را  
ی بنام مصطفی کمال پاشا که بعد ها معروف به «آتاترک»  فرماندهان معروف عثمانپنج سال بعد، يکی از  ترک کردند.

  شد، با رهبری يک جنبش استقالل ملی، دولت عثمانی را لغو و دولت جمهوری ترکيه را با سياستی نوين تاسيس نمود.

رکيستی رسول زاده در  ناسيوناليستی و پان ت کمتر از دوسال بعد نيروهای بلشويک دولت جديد اتحاد شوروی، دولت
اکو را همراه با دولت های مشابه ناسيوناليستی که در ارمنستان و گرجستان ايجاد شده بود، ساقط کرده، حکومت اتحاد  ب

  شوروی را به قفقاز جنوبی گسترش دادند. 

آموزش و  در اداره کشور، ارتش، در ايران دوره اولويت دولتی واحد، قدرتمند و ملی که متکی بر نظامی مرکزی 
و ديگر شاخص های دولتداری ملی باشد و برخی اصالحات اصلی اجتماعی سبک جديد را عملی کند،  پرورش، ماليات

شروع شده بود. در آذربايجان از ميرزا حسن رشديه، حسن تقی زاده، احمد کسروی تا حسين کاظم زاده ايرانشهر، 
نی، چندان کسی از انديشمندان و ئی مانند دکتر تقی ارابيت و حتی مارکسيست هامحمد نخجوانی، محمد علی خان تر

روشنفکران نبود که در ذهن و قلم و رفتارش چنين اولويتی نداشته باشد. ايرج ميرزا تبريزی، شاعر معروف، برای 
  اطفال دبستانی مينوشت: 
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  همه از خاک پاک ايرانيم ---ما که اطفال اين دبستانيم 

  ا گروه وطن پرستانيمم --- ه جای مادر ماست وطن ما ب

حتی ميرزا علی معجز شبستری، از اندر شعرای آذربايجان اين دوره که تنها شعر به ترکی سروده و به همين دليل 
کتابش در تمام دوره بعدی يعنی سلطنت رضا شاه پهلوی از انتشار منع گشته بود، با تشبيه وطن، يعنی ايران به 

  شت:نظم تغزلی سابق می نو با لحنی باقی مانده از«معشوق» خود،  

  سومييم من نيجه، ای سرو خرامان سنی ---چون سور قلب سنی، ديده سنی، جان سنی 

  اوپمه سين، ايگلمسين، نيلسين انسان سنی  ---گل بدن، زلف سمن، غنچه دهن، شيرين لب 

  ورمرم مفت سنی، ای وطن، اغيار الينه

نداشته باشم، ای سرو خرامان من/گل بدن،  رد/چگونه من ترا دوست يده و جان ترا دوست دا(ترجمه: آنچنان که دل و د
زلف سمن، غنچه دهن، شيرين لب/اگرانسان ترا نبوسد، بونکند، پس چه کند؟/ای وطن، من ترا مفت به دست اغيار 

  نخواهم سپرد.) 

  
  ايرج ميرزا تبريزی

 

  مربوط به دوره مشروطه هستند؟ ايرج ميرزا و معجز

شروطه محسوب نمود و هم از دوره رضا شاه، چونکه آنها در هردو دوره زيسته توان هم از دوره ماين دو شاعر را مي
) را  ١٩٢۵-١٨٧۴اند. طبيعتا انسان ها برای متولد شدن منتظر اين يا آن دوره تاريخی و ادبی نمی شوند! ايرج ميرزا (

وف بريتانيائی جی آ. آربری ميگويد ايرج ميرزا ن شاعر قرن بيستم ايران» ميدانند. ايرانشناس معربسياری ها «مهمتري
). ايرج ميرزا متولد تبريز است، شاهزاده قاجار است و  ۶خرين شاعر کالسيک و اولين شاعر مدرن» ايران است («آ

وبراه نبوده است. در «مدرسه دارالفنون  حتی مدتی مناصب کوچک دولتی هم داشته، اما از نگاه مالی وضعش چندان ر
فرانسه ميدانست. ايرج ميرزا شعر را با سبک،  صيل کرده و طبيعتا ترکی، فارسی و در ضمن عربی و تبريز» تح

اوزان و قافيه های کالسيک فارسی ، به زبانی بسيار روان و عامه پسند سروده است. موضوعات او واقعی، اجتماعی و 
دن شعر کالسيک فارسی با بيانی بسيار ساده اما  طنز هستند. در واقع هنر بزرگ ايرج ميرزا آشتی داانتقادی آراسته با 

يس و منطبق با قواعد شعر کالسيک و مضمون مدرن است. احسان يارشاطر ميگويد «ويژگی ايرج نه در پائين سل
). ايرج طرفدار ٧کالسيک بود» ( آوردن زبان کالسيک به سطح زبان مردمی، بلکه در باالبردن زبان مردم به سطح

بيسوادی و جهالت، خرافات و تعصب بود،   اصالحات اجتماعی مخصوصا در زمينه حقوق زنان، رفعآتشين مدرنيته و 
درست چيز هائی که در ليست آمال و اهداف جنبش مشروطه قرارداشت. اما او شايد هم به جهت عمق توانائی ادبی و  

ئی نشان نميداد و ظاهرا به همين  ن با افراد و گروه های مختلف سياسی و ادبی هماواروشنفکری اجتماعی خود، چندا
خی «تکرو» و«مشکل پسند» بود. از نگاه زبان ترکی، ايرج ميرزا شعر ترکی نسروده، اما دربرخی دليل از نگاه بر

  ابيات خود واژه ها و تعابيری ترکی بکار برده است. 
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ايرج زندگی کرد. معجز نسبت   يبا همسّن ايرج ميرزا بود، اما ده سالی بيشتر از) تقر١٩٣۵-١٨٧٣ميرزا علی معجز (
زندگی ديگری داشته و طوری که گفتيم، اساسا به ترکی شعر گفته است. خود او طوری که در   به ايرج ميرزا شرايط

اب دبدم. خواستم نوحه مقدمه جلد نخست ديوانش از او نقل شده، ميگويد: وقتی به وطن برگشتم مردم را در حالی خر
ستند و از اشعار فارسی بهره مند ا نشد. «مالحظه کردم که اکثر آذربايجانيان ترک هخوانى كنم، خوشايند آخونده

). با اين ٨نخواهند شد. (منظور من از نوشتن به ترکی) اين بود که مرد و زن وقتی اشعار مرا ميخوانند، آن را بفهمند» (
دو سال به پايان انقالب مشروطه مانده  ساله بود و هنوز يکی  ۴۶نبول به ايران برميگردد حساب وقتی معجز از استا

عادی هم غالبا بيسواد بودند و اين نکته که معجز ميگويد، قابل فهم است. اما شايد يک دليل فقط ترکی نوشتن  بود. مردم 
وچک برادران خود به استانبول رفته و سی  معجز هم آن بوده که او از شانزده سالگی برای کار در يک کتابفروشی ک

ای ديگر آذربايجان، تحصيل سنتی و يا معاصر نديده و  مانجا زندگی کرده است. يعنی معجز مانند اکثر شعرسال در ه
اکثر سال های جوانی خود را در استانبول گذرانيده است. در ضمن در شعر معجز ميتوان تاثير «ترکی استانبولی» را 

ور صابر و ادامه دهنده سنت وزنی و بخصوص ديد. با اينهمه شعر معجز که از بسياری جهات يادآهم به وضوح 
اوست، پخته، مردم پسند، تيز و دريادماندنی است. معجز هم مانند صابر اساسا در زمينه تنقيد طنزآميز مضمونی 

يمی در اين پس ماندگی قلمفرسائی  جهالت، تعصب و عقب ماندگی مردم و نقش روحانيون واپس گرا و عادات و سنن قد
از قواعد و يا عادات شرعی، از صابر بمراتب «فاش    اه تندی در طرز فکر و بيان، مثال در زمينه تنقيدکرده، اما از نگ 

گو» تر و راديکال تر بوده و گاه طنز را تا حد تمسخر هم به پيش برده است. البته اين تفکيک بسيار حساس و حتی  
درست مانند صابر و ايرج ميرزا، بسياری از   د کاريکاتور بستگی به سبک و سليقه هرکس هم دارد.سخت است و مانن

معروف و محبوب معجز هنوز هم زبانزد مردم آذربايجان است. از نظر سياسی هم معجز چند بار در اشعارش يا   اشعار
در شعر معروف «گونئيلی» خود در رابطه با مستقيما و يا در لفافه از انديشه های چپی و شخص لنين دفاع کرده و حتی 

  ميگويد: ١٩٢۴ن در سال مرگ لني

  اگرچه ئوزی ئولدی، گييديک قارا، گونئی لی  ---ين -زاقونی قالدی زنده، يريوزينده لنين

(ترجمه: ای اهل محال گونئی، اگرچه لنين خودش ُمرد و ما سياهپوش شديم/ اما قانون های لنين در دنيا پا برجاماند. 
ايالت معجز  مراجعه کنيد). البته روشن است که تم ٩ه زيرنويس برای توضيح تعبير «گونئی لی» و يا «اهل گونئی» ب

به انديشه های چپ بيشتر از روی همدردی با فقرا و مخالفت با ثروت و ثروتمندان بوده که بخصوص در آن ايام تحت 
  تاثير تحوالت روسيه رواج داشته است.

ائل هستند، در حاليکه هبچ توجهی به ديگر  اسی و کتاب های چاپ باکو به معجز اهميت بسياری قعموما ادبيات شن
ان و شعرای آذربايجان ايران و مخصوصا فارسی نويسان آذربايجانی ما و يا کسانی که فقط اشعار دينی و  نويسندگ

ت که اگرچه برخی اشعار معجز اينجا و آنجا  عاشورائی نوشته اند، نميکنند. يک نکته مهم ديگر هم که بايد بدانيم اين اس
اما چاپ «ديوان» معجز يعنی مجموعه آثار او تنها بعد از   ه در مجله «مالنصرالدين» (چاپ باکو) منتشر ميشد،از جمل

برکناری رضاشاه از قدرت يعنی پس از مرگ خود شاعر ميسر شد. اين موضوع را بسياری از پژوهشگران به سياست  
 ز جمله ترکی مريوط شمرده اند. در حاليکه احتماالدر مورد محدود کردن انتشارات به زبان های محلی اتند رضا شاه 

اين توضيح درست است، بايد در نظر داشت که اين محدوديت ها اوال به کارهای انتشاراتی و بخصوص کتاب و مجالت  
تا جائی که مثال آثار مذهبی و يا صرفا تغزلی  مربوط ميشد و ثانيا عنصر سياسی هم در اينجا نقش مهمی بازی ميکرد،

ست. برای مثال آثار برخی شعرای ديگر ترکی نويس اين دوره  ی در اين دوره با محدوديت های جدی روبرو نبوده احت
  ) ومحمد هيدجی در دوره رضا شاه چاپ شده است.١٩٠٧مانند رضا صراف تبريزی (وفات 

صراف تبريزی که  ربايجان اين دوره نيز اطالعات مختصری بدهيم. رضابگذاريد در باره دو شاعر مهم ديگر آذ
بود، بيش از همه چيز اشعار و نوحه های مذهبی و عاشورائی نوشته، اما در اکثريت بسيار بزرگ اشعارش ترکی 

  ١٩٢۵و  ١٨٩٧غزلسرائی سنتی نيز مهارت باالی خود را به اثبات رسانيده است. اولين مجموعه آثار او در سال های 
  اف غزلی است با اين مطلع:در تبريز چاپ شده اند. از اشعار معروف صر

  گلون ايمانه، المذهبلر، آخر تازه دين تاپديم   ---من آختارديم، آراشديم، بير نگار نازنين تاپديم 

و تحقيق نمودم و باالخره نگاری نازنين يافتم/ای المذهبان، ايمان بياوريد، چرا که من دينی نو يافته   (ترجمه: من کافتم
  ام).

هيدج در نزديکی زنجان است. او تحصيلکرده نجف بود و در قزوين  لقبش هم برميايد، زاده محمد هيدجی، طوری که از
» هيدجی به فارسی و با سبک و الهام مستقيم از «شاهنامه» و سپس تهران به کار تعليم مشغول بود. اولين بخش «کليات

ات فلسفی اسالم نيز توجه دارد. بخش فردوسی همراه با پند و نصيحت نوشته شده است، اما از نگاه مضمون به موضوع
  بيتی: بيل اين دودوم «کليات» هيدجی به ترکی است و گاه «ملّمع» هائی مخلوط با اشعار سعدی و حافظ نيز دارد از ق
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  که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت   ---عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت 
  ائتمه ديم، سنه نه-ن ئوز خدامه گناه ائتديم م ---دانيشما زاهد، اگر سؤز ايشيتمديم، سنه نه 

ابل خدای خود (ترجمه بيت دوم ترکی: خاموش باش، ای زاهد، اگر من گوش به سخن ندادم، به تو چه؟/و اگر من در مق
  گناهی کردم و يا گناهی نکردم، به تو چه؟).

ن را به فارسی گفته، در حاليکه جالب است که هرجا هيدجی خواسته با «جديت» و به سبک کالسيک شعر بسرايد، آ
و بخصوص هنگامی که خاطرات کودکی خود را از دهکده هيدج  وقتی خواسته چيزی شخصی و احساسی بيان کند

)، زبان ١٠ترکی سروده و يا از واژگان و تعابير ترکی استفاده نموده است. بنظر برخی ادبيات شناسان (  تعريف کرده،
ی ويژگی های ترکی زنجان را هم منعکس ميکند. اولين چاپ «ديوان» هيدجی در سال  ترکی که هيدجی بکار برده، برخ

  ).١١بود ( ١٣٢٠

  

 نقش مجله «مال نصرالدين» چه بود؟

در تفليس (امروزه   ١٩٠۶بسياری از تحليلگران بر آن هستند که مجلٔه فکاهی و انتقادی «مالنصرالدين» که در سال 
). نويسندگان و ١٢روف ترين و محبوب ترين مجلۀ طنز در خاورميانه بود (گرجستان) شروع به انتشار نمود، مع

له ها، اشعار و بخصوص کاريکاتورها داشتند عبارت  شعرائی که نقش اساسی در توليد مضمون اين مجله از جمله مقا
کبر طاهرزاده ملقب  بودند از بنيانگذار و ناشر مجله، نويسندۀ معروف ميرزا جليل محمدقلی زاده، شاعران ميرزا علی ا

به «صابر» و علی نظمی، نمايشنامه نويس عبدالرحيم حق وئردی يف، نويسنده محمد سعيد اردوبادی و کاريکاتوريست  
  ا اسکار اشمرلينگ و عظيم عظيم زاده.ه

موضوعات اصلی مجله عبارت بودند از انتقاد طنز آميز، بسيار هنرمندانه و گاه حتی مسخره آلود خرافات، عقب  
اندگی و تعصب های اجتماعی، دينی و فرهنگی جامعه مسلمانان قفقاز. مخالفت روحانيون واپس گرا با تحصيل  م

فاتی، مقاومت در برابر مدارس جديد و تدريس علوم معاصر، نکوهش استبداد و تبليغ  ان و ديگر باورهای خرادختر
  له بودند.برابری های اجتماعی و آزادی های فکری در سرلوحۀ اين موضوعات مج

اگرچه «مالنصرالدين» برای مسلمانان قفقاز و از سوی روشنفکران قفقازی منتشر ميشد، اما اين مجله در ميان  
جدد خواه» کشور های همسايه و منطقه و بخصوص ايران محبوبيت بسياری داشت. طوری که قبال هم روشنفکران «ت

ربايجان و چه در ديگر نقاط ايران، مشروطه خواهان و گفتيم اين مجله در تبريز فروش زيادی داشت و چه در آذ
اکبر دهخدا را تحت تاثير خود قرر  روشنفکران تجدد طلب ايرانی از قبيل ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و يا علی

  داده بود. طبيعتا از آنجا که برخی از نويسندگان اصلی «مال نصرالدين» و حتی خود محمد قلی زاده و صابر اصليت
ايرانی داشتند و جريان انقالب مشروطۀ ايران را ازنزديک پيگيری ميکردند، بسياری مطالب «مالنصرالدين» مربوط  

ن برای آزادی و برضد استبداد و عموما انقالب مشروطۀ ايران ميشد که آذربايجان و بخصوص تبريز  به مبارزٔه ايرانيا
  به مرکز ثقل آن تبديل گشته بود. 

دين» در تفليس، يکی از ستون های اصلی اين مجله يعنی ميرزا علی اکبر صابر  از کار «مالنصرالپنج سال پس از آغ
لدين» آن وزن و محبوبيتی را که در آن چند سال پيداکرده بود، تا حدی زيادی از فوت کرد. بعد از اين حادثه، «مالنصرا

جنوبی، محمدقلی زاده برای ادامه انتشار مجلٔه يعنی بعد از تاسيس حاکميت شوروی در قفقاز  ١٩٢٠دست داد. در سال  
واست مجله را ديگر در تبريز خود به تبريز آمد. اين، زمان خيزش شيخ محمد خيابانی بود. ظاهرا محمدقلی زاده ميخ

در تبريز و به دو زبان ترکی آذری و فارسی چاپ شد. اما  ١٩٢١منتشر کند. براستی هم هشت شماره اين مجله در سال  
مان سال محمدقلی زاده به داليلی که دقيقا روشن نيست و هرکس آن را از نگاه خود تفسير ميکند، به باکو برگشت.  در ه

ا منظم شده بود و مسئوالن کمونيست آذربايجان شوروی به محمد قلی زاده فشار می آوردند که ديگر انتشار مجله ن
د دينی کند. طبق برخی روايات، او به اين فشارها تن در  موضوعات ضد خرافاتی مجله را تبديل به تبليغات آشکار ض

، نام «مالنصرالدين» به «آلاله سيز» نمی داد. در نهايت در جريان تبليغات ضدخداپرستی در سال های نخستين شوروی
  (بی خدا) تغيير يافت و مديزيت آن عمال از دست محمدقلی زاده خارج شد. بعد ها هنگاميکه دولت شوروی تبليغات

  آشکار ضدخداپرستی را قطع کرد، انتشار مجله نيز متوقف شد. 

صلی «مالنصرالدين» نبود، اما گهگاه  موضوع زبان نيز که بحث اصلی ما در اين صحبت هاست، اگرچه جزو مطالب ا
  در اين مجله مورد توجه قرار ميگرفت.

ين مجله اساسا در قفقاز و نه در ايران چاپ ميشد، اوال بايد بدانيم که زبان اصلی «مالنصرالدين» ترکی آذری بود. ثانيا ا
وعی ارگان روشنفکران تجدد خواه ر ايران انقالبی آن دوره داشت و ثالثا اين مجله در واقع ناگرچه تاثير بزرگی د

  مسلمان در قفقاز جنوبی بود. 
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ه يک ترکی روان، ساده اما زبان «مالنصرالدين» همانند زبان اشعار صابر و يا مقاالت و داستان های محمدقلی زاد
ن مجله تاثير هم فارسی و هم کال فرهنگ ايرانی در اي غنی با ويژگی های ترکی مخصوص آذربايجان بود. از اين جهت

بصورت آشکار به چشم ميخورد. سبک ترکی آذری «مال نصرالدين» و بخصوص اشعار صابر مدت ها در ايران از  
علی معجز شبستری ادامه يافته است. همچنين بايد در نظر گرفت که در آن   سوی نويسندگان و شعرائی مانند ميرزا

نند برلين و پاريس، تبديل به مراکز روشنفکران ايرانی دوره، هم قفقاز و هم بخصوص استانبول و شهرهای اروپائی ما
سال ها نيز تاثير زبان   و قفقازی در مهاجرت شده بود. در زبان ترکی اين روشنفکران آن دوره و حتی در نثر فارسی آن

ا «ترکی استانبولی» به وضوح ديده می شود. در مورد تاثير ترکی استانبولی به نثر فارسی پيش از رضا شاه بعد
صحبت می کنيم. ولی بگذاريد در همين جا بگوئيم که در متون ترکی آذری آن سال ها از جمله در «مالنصرالدين»، در  

تاثير ترکی استانبولی نيز بخصوص در واژگان و صرف افعال، آن هم مخصوصا در   کنار تاثير بسيار مشهود فارسی،
ر، «مال نصرالدين» و اکثر مطبوعات ديگر ترکی زبان در شعر، به چشم ميخورد. اما هم در نظم و هم بخصوص در نث

خلوط نکنند. از اين جهت  قفقاز و آذربايجان خودمان، تمايل بسياری نشان می دهند که ترکی آذری را با ترکی عثمانی م
  حفظ ويژگی های ترکی آذری در مقابل ترکی ترکيه جزو «استقالل فرهنگى» مردم مسلمان قفقاز شمرده ميشود، تا

انتقادی «مشهدی عباد» (او اولماسين، بو اولسون)، يک روزنامه نگار تحصيلکرده -جائی که مثال در موزيکال کمدی
قليد غليظ ترکی استانبولی حرف ميزند، شديدا مورد تمسخر ترکی زبانان آذری قرار  در استانبول که ترکی آذری را با ت

  می گيرد. 

يسنده نداشت، بلکه هر نويسنده، شاعر و کاريکاتوريست آن صاحب رای  طبيعتا «مال نصرالدين» يک مولف و يا نو
ر اين مجله چاپ شده، نمونه و  خود بود. از اين جهت نمی توان يک شعر، داستان و يا کاريکاتور بخصوصی را که د

ای معروف  معرف تمام اين مجله در کل بيست و اندی سال انتشار آن شمرد. ولی در زمينۀ زبان، يکی از کاريکاتوره
در صفحه نخست آن چاپ شده بود، بسيار جالب و حائز اهميت است. در اين   ١٩٠۶«مال نصرالدين» که در سال  

روسی را به زور در دهان مسلمان قفقازی بگذارد، يعنی زبان او را به روسی   کاريکاتور يک روس سعی ميکند زبان
مزمان سعی می کنند زبان خود را به زور در دهان مسلمان  تغيير دهد. يک عثمانی و يک ايرانی نيز هر کدام بطور ه

وان «سخنگوی مردم مسلمان  قفقازی بگذارند تا زبان او را عثمانی و يا فارسی کنند، در حالی که «مال نصرالدين» (بعن
  قفقاز») شکِوه سر ميکند که: انصاف کنيد، آخر اين بيچاره زبان خودش را دارد!

را ميتوان، در آن مرحله تاريخی، نشان دهندۀ سرکشی برخی از روشنفکران مسلمان قفقازی در حقيقت، اين کاريکاتور 
سال بعد با بن بست روبرو شد. در روسيه بلشويک ها  در برابر روسيه، عثمانی و ايران شمرد، نوعی سرکشی که چند 

ه به رهبری آتاترک شد. مسلمانان  و لنين بر سر کار آمدند، ايران با رضا شاه رفت و عثمانی تبديل به جمهوری ترکي
به  قفقاز جنوبی در منطقه ای که بعد ها نام «جمهوری آذربايجان» گرفت، ابتدا به کوششی ناسيوناليستی دست زدند، اما
زودی در هيئت «جمهوری شوروی آذربايجان» تبديل به جزئی از آن «سه قدرت بزرگ منطقه» گشتند: اين بار نه  

  ايران، بلکه روسيه. 

ر مجموع بايد «مالنصرالدين» را بلندگوی روشنفکران مستقل قفقاز جنوبی در دورۀ پيش از انقالب اکتبر روسيه، د
حران جنگ در عثمانی دانست. در اين دوره، صد سال از پايان حاکميت ايران بر همزمان با انقالب مشروطٔه ايران و ب

تی روسيه تزاری عقب مانده و درمانده بودند. در اين شرايط قفقاز می گذشت، ايران و عثمانی در مقايسه با غرب و ح
مسلمان قفقاز بود که در آن  «مال نصرالدين» نشريه انتقادی، «ترقی پرور» و تجددخواهانٔه قشر معينی از روشنفکران 

  دوره تاثير معينی بر افکار و اذهان مردم خود و منطقه گذاشتند و سپس از گردونه خارج شدند.

انتقادی به زبان های ترکی و فارسی منتشر شدند که  -تبريز و برخی شهر های ديگر آذربايجان نيز چند مجله فکاهیدر 
م ترين آنها «آذربايجان» بود که يک سال پس از «مالنصرالدين» و تقريبا با تحت تاثير «مالنصرالدين» قرار داشتند. مه

البی هم داشت. اما اين نشريات در تب و تاب جنگ جهانی عمری همان زبان و سبک منتشر می شد و کاريکاتور های ج
 طوالنی نداشتند. 
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  سيد حسن تقی زاده و صادق رضازاده شفق

 

 رسی خان والده» هم بود... در اين دوره پديدۀ باصطالح «فا 

اعران و  بعد از به توپ بسته شدن مجلس و در جريان جنگ نخست جهانی، بسياری از روشنفکران، سياستمداران، ش
نويسندگان تجددخواه ايران راهی استانبول و فرنگ و بويژه برلين، پاريس و لندن شدند. از ميان اين عده ميتوان به نام 

اده تبريزی، محمد علی جمالزاده، علی اکبر دهخدا، عالمه محمد قزوينی، محمد علی خان هائی مانند سيدحسن تقی ز
ا تقی خان رفعت تبريزی، ابوالقاسم عارف قزوينی، ميرزاده عشقی، ابوالقاسم  تربيت، حسين کاظم زاده ايرانشهر، ميرز

کار به استانبول و اروپا رفتند. البته الهوتی و ميرزا علی معجز شبستری اشاره کرد. تعدادی از تجار هم برای کسب و 
طه، اين تعداد بيشتر شد و فعاليت  در گذشته هم ايرانيان به استانبول، قفقاز و اروپا ميرفتند. اما بدنبال سرکوب مشرو

های روزنامه نگاری، سياسی و ادبی آنها نيز افزايش يافت. در گذشته هم مثال در استانبول روزنامه های فارسی از قبيل  
«اختر» چاپ ميشد. اما در دو دهٔه نخست قرن گذشته تعداد اين روزنامه ها بيشتر شد. از آن ميان ميتوان از «کاوه»،  

  ر» و «فرنگستان» چاپ برلين و يا «شمس» و «سروش» چاپ استانبول ياد کرد.«ايرانشه

و نظم فارسی شدند. نقش   از اين روشنفکران، شاعران و نويسندگان، بسياری آغاز گران اصلی سبک نو در نثر
است. در  واقع گرائی در ادبيات فارسی مورد قبول همگانجمالزاده همچون بنيانگذار داستان کوتاه فارسی و سبک  

زمينٔه نظم، معموال از نيما يوشيج بعنوان آغازگر مدرنيسم در شعر فارسی و «پدر شعر نو» ياد ميشود. اما ميدانيم که  
ملک الشعرا بهار و ايرج ميرزا با حفظ سبک کالسيک و عروضی شعر فارسی، مضمون پيش از او شعرائی مانند 

جسورانه و برخالف سنت شعر کالسيک فارسی، از کاربرد واژه ها و  هائی نو و اجتماعی وارد آثار خود نموده و حتی
  ند. تعابير نو در شعر نهراسيده اند. آنها را معموال «کالسيک های معاصر» شعر فارسی می نام

اما عدٔه ديگری از شعرا که آنها نيز در توفان انقالب مشروطه و تجددخواهی قرارداشتند، نه تنها در مضمون از آزادی  
رابری حقوق، وطن پرستی، تحصيل و ترقی اجتماعی دفاع ميکردند، بلکه در عين حال با تاثير پذيری از شعر و ب

افيه بندی های غزل و قصيده را به درجه های گوناگون شکسته، راه مدرن اروپائی، قالب های سنتی شعر فارسی مانند ق
وران نظم فارسی، مضمون های اجتماعی و سياسی خود را های نوی جستجو مينمودند. در اين راه، اکثر اين نخستين نوآ

الدين حسينی  با رنگی احساسی و ُرمانتيک در قالب شعر می ريختند. شاعران و روزنامه نگارانی مانند دهخدا، اشرف 
گيالنی، ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، ميرزاده عشقی، عارف قزوينی و ميرزا تقی خان رفعت تبريزی را ميتوان  

  ز آن جمله شمرد.ا

اين جريان نوآوری در شکل و «نئورمانتيسم تجددخواه» در محتوا که ابتدا در اروپا آغاز شد، در دهه های نخستين قرن  
و چه در ايران ريشه دوانده بود. شعرا و نويسندگان ايرانی که در پاريس و يا استانبول ميزيستند، بيستم چه در ترکيه 

گان اين سبک به ادبيات ايران بودند، اما اين «رمانتيسم نو» در شعر تنها محدود به ادبيات  طبيعتا نخستين منتقل کنند
گشته بود که برخی روشنفکران «فرنگ نرفته» نيز   مهاجرت نميشد، بلکه تا حدزيادی تبديل به يک موج نو و بديعی 

سه فرانسوی، رجائی زاده اکرم عثمانی و تحت تاثير آن قرار گرفته بودند. مثال ابتدای سه شعر مشابه از آلفرد دو مو
  ) که ميگويند هر کدام تحت تاثير شاعر قبلی نوشته شده است:١٣علی اکبر دهخدای ايرانی را مقايسه کنيد (

  (با ترجمٔه آزاد مرحوم مهدی روشن ضمير):و موسه آلفرد د

  تاريکی شب رسد به پايان   --- هنگام سحر که نرم نرمک
  سر بر زند آفتاب رخشان ---قنديل ستاره ها بميرد 

  از خواب خوشی شوی چوبيدار
  زين ديدٔه شب نخفــته ياد آر
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  رجائی زاده اکرم: 

  ر تغيّر اشيا ده عيان اولو ---وقتا که گلوب بهار يکسر 
  ايله ايدوب تزّهرياپراقالر  ---وقتا که هزار عشق پرور 

  باشالر نَـَوحاته بی تاّخر  --- کيمه قارشی حسرتندن؟ بيلمم 
  صافيّت عشقيمی تخّطر   ---قيل گؤک يوزينين لطافتندن 

  !  ياد ايت بنی، بير دقيقه ياد ايت

  و علی اکبر دهخدا: 

  سر سياهکاری بگذاشت ز  ---ای مرغ سحر، چو اين شب تار  
  رفت از سر خفتگان خماری  --- وز نَفحــــٔه روح بخش اسحار
  محبوبٔه نيلگون عماری  ---بگشود گره ز زلف زر تــــار 
  واهريمن زشتخو حصاری ---يزدان به کمـــال شـــد پديدا ر

  ياد آر ز شمع ُمرده، ياد آر

جان در مقابل اين قالب شکنی های شعری برخاستند. ايرج  در اين دوره اديبان و شاعران بسياری از جمله از خود آذرباي
ی تبريزی که خود از نظر محتوا معانی و موضوعات و حتی واژگان و تعابير رايج «مردمی» را وارد شعر  ميرزا

  قالب ادبی» ميگفت: عروضی کرده بود، با هجو مخصوص به خود در بارٔه اين «ان

  توام شدفارسی با عربی  ---انقالب ادبی محکم شد 
  يات شلم شوربا شدادب ---دِر تجديد و تجدد وا شد 

  تا شوم نابغٔه دورٔه خويش  --- ميکنم قافيه ها را پس و پيش  

نند عشقی، شکستن قافيه ها و کوتاه و بلند کردن مصراع ها موضوع ديگری بود که بسياری از شاعران ايرانی ما
رانيان کاربرد آن گونه لغات و تعابيرعربی االصل عثمانی که برای ايعارف، دهخدا و ديگران انجام ميدادند. اما بزودی 

  کامال نامانوس و ناهنجار می نمود، تبديل به مشاجرٔه سياسی بزرگی گشت. 

الب شکنی» مدرنيستی در شعر سنتی، در نمونۀ اشعار باال از رجائی زاده اکرم و علی اکبر دهخدا نيز در کنار «ق
گونی)، تاّخر (تاخير)، تحّسر  ه (بوی خوش)، اسحار (ِسحر ها)، عشق پرور، تغيّر (تغيير دگرتعابير و لغاتی مانند نفح

(حسرت)، نََوحات (نوحه ها، فغان)، صافّيت (پاکيزگی) و غيره را ديديم. چند نمونۀ ديگر از اين قبيل واژگان و تعابير  
يرانی ديده ميشد را نيز در اينجا ذکر کنيم: ثمانی که در آن دوره در نوشته ها و اشعار برخی روشنفکران اترکی ع

آوردن)، ، تحيّر (تعجب)، غم افزا، آبدست (وضو)، ُمدهش (دهشتناک) ، حسيّات (احساس) و يا به چيزی  تخّطر (به ياد 
  معروض ماندن (يه معنی با چيزی روبرو شدن).

را هم ميدانستند نيز طبيعتا از آن تاثير عمومی  ندگانی که در استانبول زندگی ميکردند و ترکی ادبی آن ديار شعرا و نويس 
در زبان و شعر بدور نمانده بودند. اما در مورد برخی از اديبان و شعرای ايرانی مهاجرت در استانبول،  مدرن گرائی 

حت  از نگاه واژگان و تعابيری که در آثار خود بکار می بردند، تاين تاثير محدود به قالب های شعری نميشد. اين عده، 
ر از واژگان، تعابير و تشابهات فارسی و عربی بودند، اما در تاثير ترکی عثمانی آن دوره نيز قرار گرفتند که اتفاقا پُ 

  ادبيات و زبان رايج و سنتی فارسی ايران بکار برده نمی شدند. 

و يا حتی بنظر برخی که مقيم  و حتی آذربايجانيان ترکی زبانی که در استانبول نمی زيستند از اين جهت از نگاه ايرانيان 
نی را هم ميدانستند، کاربرد اين گونه واژه ها و تعابير نامانوس و بيگانه در ادبيات استانبول هم بودند و ترکی عثما 

  سی بشمار ميرفت. فارسی، نشانٔه «نفوذ مخّرب» عثمانی به فرهنگ و ادبيات ايرانی و فار

چندان نمونٔه خوبی در کاربرد   لغوی رجائی زاده اکرم نوشته شده،-اثيرلفظینمونه ای که از دهخدا ديديم و ظاهرا تحت ت
  افراطی و مصنوعی لغات عربی ساختٔه دست شاعران عثمانی نيست.

ای در «داخل خانواده» بود. برخی به عبارت ديگر نوآوری درشعر ابتدا برای روشنفکران و روشنفکران ايرانی مباحثه 
مانند عشقی و عارف در   يا ايرج ميرزا در اين زمينه ميانه روی ميکردند و برخی ديگرمانند ملک الشعرای بهار و 

  شکستن قالب ها جسورتر بودند. اما هردوی اين جريان ها در چهارچوب «قابل قبول» زبان و ادبيات فارسی بود. 

، به موضوع سياسی و ملی ی» با واژگان و تعابير غليظ و نامانوس ترکی عثمانی درآميختاما هنگاميکه اين «نوآور
شد. بنظرم اين روند جای تعجب هم نداشت. چرا که ايران و بخصوص آذربايجان دفاع از ميراث فرهنگی ايران تبديل 

تش روسيه شده بود، طوری که قبال  در همان دو دهٔه نخست قرن بيستم دوبار دچار تجاوز عثمانی و چندين بار تجاوز ار
عثمانی پاگرفته بود و  ن عکس العملی در مقابل زوال روزافزون و فروپاشی امپراتوری هم گفتيم پان ترکيسم بعنوا
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روشنفکران و سياسيون نگران تماميت و يکپارچگی ايران بودند. از سوی ديگر طبيعی است که با آن غنای گذشتٔه زبان  
کنی در شعر و ادبيات هم نوعی  نی، نه تنها تحمل نفوذ ترکی عثمانی، بلکه حتی هرگونه سنت شو ادب فارسی و ايرا

  ميرفت و آسان نبود. «ارتداد» ملی و فرهنگی بشمار  

دو چهرٔه بزرگ و مهم ادبی و سياسی که نخست با اين نفوذ ترکی عثمانی به مبارزه آشکار برخاستند، سيد حسن تقی  
و شاعران را با لحن تمسخر آميزی  ده بود . تقی زاده در مجلٔه «کاوه» زبان اينگونه نويسندگانزاده و محمد علی جمالزا
د و خواهان دوری از کاربرد آن و رعايت «فارسی فصيح» و سنتی ادبيات ايران شد. بزودی «فارسِی خاِن والده» نامي

نی و صادق رضازاده شفق که او هم مانند تقی  ديگر دانشمندان، نويسندگان و شعرای ترک زبان ايران مانند محمد قزوي
  بود، به موج مخالفت با «فارسی خان والده» آغاز کردند.زاده اهل تبريز 

«خان والده» (به ترکی عثمانی «واليده هان») کاروانسرائی است در مجتمع بازار بزرگ استانبول که ملکه مادر سلطان  
به مرکز  نسرا بتدريج همراه با مغازه ها، خانه ها و مسجد خود تبديل کوسم عثمانی در سده شانزدهم ساخت. اين کاروا

است. منظور از «فارسی خان والده» يک فارسی «ترکی زده» است  ايرانيان مقيم استانبول شد. اين مسجد هنوز هم داير
  که با معيار های رايج فارسی در ايران مطابقت کامل ندارد.

رد، «فارسی آن دوره را مربوط به فارسی شعر و ادبيات کالسيک ايران ميشمتقی زاده در حاليکه «فارسی فصيح» 
حصيلکردٔه آن ديار را «منطق الطيرمسخ شدٔه عهد پارلمانی» ميناميد. او  خان والده» برخی از ايرانيان مقيم ترکيه و يا ت

دو گروه تقسيم ميکرد: يکم آن  با دادن فهرستی از اين واژگان و تعابير نادرست و «ترکی زده»، اين نوع لغات را به
ه اند، و دوم: واژگان  ربی هستند، اما به طرزی افراطی با زبان ترکی منطبق کرده شددسته که در اصل فارسی و يا ع 

فرانسه که ترک ها بطور سطحی و بدون در نظر داشت معنای آنها در جمالت و عبارات، به ترکی ترجمه کرده اند  
«ای جوان ايرانی» که در  «ترقی زبان فارسی در يک قرن» به شعری از تقی رفعت با تيتر ). تقی زاده در مقاله ١۴(

د، اشاره کرده آن را همچون نمونٔه «فارسی خان والده» و متاثر از ترکی عثمانی  روزنامه «تجدد» آن دوره چاپ شده بو
 مورد انتقاد قرار ميداد.

  

  
  مسجد ايرانيان در خان والده استانبول 

 زندگی کوتاه تقی رفعت فقط جنبۀ ادبی نداشت..

تقی  قی زاده و يا رضا زاده شفق نسبت به همشهری شاعر و نوآورشانل زيست. اما حساسيت تسا ٣١بله، رفعت همگی 
به مناسبت عيد نوروز نوشته بود، بدنبال تحصيل و   ١٩١٧رفعت بی اساس نبود. رفعت که اين شعر را در سال 

و حافظ طرفداری ميکرد. ما بازگشت از استانبول، از «انقالبی ادبی» و همه جانبه بر ضد سنت های کهنه شدٔه سعدی 
د و يکی از نوآوران شعر فارسی بود. اما بنظر ميرسد مسئله  چه خوشمان بيايد و چه نيايد، او بيشک جوانی يا استعدا

رفعت با اين نوآوری ادبی تمام نمی شد، بلکه جنبه های سياسی ديگری نيز داشت که اصوال نه در شعر، بلکه در نثر او 
  ه به ترکی نوشته است، آشکارتر به چشم ميخورد.و بويژه در متونی ک

، ارتش عثمانی که در جبهٔه غرب شکست های سنگينی متحمل شده بود، ١٩١٨ال مدتی پس از تاليف اين اشعار، در س
از روی استيصال، با درپيش گرفتن اهداف پان ترکيستی «اتحاد با ترک های ايران و قفقاز» برای بار دوم آذربايجان را  

خود در آذربايجان،  ل نمود. «تشکيالت مخصوصه» يعنی سرويس اطالعاتی ارتش عثمانی برای تبليغات سياسی اشغا
روزنامه ای به نام «آذرابادگان» منتشر کرد. سردبيری اين روزنامه که به ترکی عثمانی بود، به ميرزا تقی خان رفعت  

ترکی، آن هم يک ترکی غليظ و سخت فهم عثمانی،  تبريزی سپرده شد. درست در همان دوره، رفعت طی نامه ای به 
سيوناليستی «جمهوری آذربايجان» يعنی محمد امين رسول زاده نوشت: «واقعا خطاب به رئيس دولت تازه تاسيس و نا

شو بحث اولونان مملکتلرده ساکن بولونان خلق، او درجه برابر ياشامش، و مرور زمان ايله، عين مؤثرات آلتينده،  
دن بيله، بری برلرينه مش) لردر که، بونلرک هپ بر اصلدن، بر عرقدن طوغدقلرينی اثباته احتياج حس ايتمه(يکديگرلش
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). (ترجمه: «واقعا خلقی که در اين دو مملکت  ٣کير» (مک کرهمکده اولدقلرينی قبول ايله (ايکی قارداش) کبی بکزه
جه باهمديگر زيسته و به مرور زمان آن قدر مانند يکديگر  مورد بحث (آذری های ايران و قفقاز) ساکن هستند، تا آن در

اس احتياج به اثبات، بايد قبول نمود که آنان تماما از يک اصل، از يک عرق و نژاد زاده شده  شده اند که حتی بدون احس
او درباره اندو مانند دو برادر شبيه همديگر هستند»). اين نامه که لحنی گله آميز از رسول زاده و طرز انديشٔه 

امه «تجدد» چاپ تبريز منتشر شده است.  در روزن  ١٩١٨آذربايجان ايران دارد، به ادعای يکی دو منبع، در ژانويه 
درهمين دورٔه اشغال تبريز از سوی عثمانی ها و انجام وظيفٔه تقی رفعت به عنوان سردبير روزنامٔه «آذرابادگان»  

، شيخ محمد خيابانی همراه با دو عضو ديگر جنبش خيابانی از سوی  منتشره از سوی سرويس اطالعاتی ارتش عثمانی
و به قارص ترکيه تبعيد شده بود. بعد از مدتی که ارتش عثمانی ناچار به ترک ايران شد، رفعت به   عثمانی ها دستگير

از اعدام  جنبش شيخ محمد خيابانی در تبريز پيوست و دستيار او در زمينه مطبوعات گرديد. او مدت کوتاهی پس 
  خيابانی در نزديکی های تبريز کشته شد و به روايتی خود کشی کرد.

وضوع از تنها نوآوری در شعر بيرون آمده، تبديل به مسئله ای داغ در سياست و بخصوص يکپارچگی و يا  ديگر م
  تجزئه ايران شده بود.

حريم زبان فارسی می شود، تنها استفاده   چند سال بعد محمد علی جمالزاده هنوز می نوشت: «آنچه که باعث تجاوز به
 فارسی لغات و اصطالحات ترکی نيز هست... ترک های عثمانی که خصوص ترجمهٔ از لغات اروپائی نيست، بلکه ب

خود فاقد زبانی ادبی هستند، لغات عربی، فارسی و فرانسه را گرفته، بدون کوچک ترين توجهی به ويژگی های لغوی و  
تان کوتاه  ). جمالزاده همچنين در داس١۵حيرت انگيز ترين صورت تغيير داده، بکار می برند» ( دستوری، آنها را به

خود موسوم به «فارسی شکر است» نشان ميداد که چگونه زبان فارسی يک ايرانی که بعد از مدتی اقامت در ترکيه به 
س و نامفهوم است که زبان مالئی که پيوسته  ايران برميگردد، برای ايرانيان عادی کوچه و بازار به همان درجه نامانو

  زگی از فرانسه به ايران بازگشته است.عربی بلغور ميکند و يا جوانی که به تا

جنبٔه سياسی شده تاثير نفوذ ترکی ترکيه را جنين بيان می   ١٩٢٠و باالخره رضازاده شفق در همان اوايل سال های  
آذربايجان پاسداری کرد... حکومت مرکزی ايران بايد فرهنگ، تفکر، نمود: «بايد هم از نظر مادی و هم معنوی از 

يرانی را در تمام سطوح آذربايجان رواج دهد... اگر کوچکترين بی توجهی در اين زمينه صورت گيرد  انديشه و زبان ا
  ). ١۶(...) ترکيه فضای آذربايجان را پر خواهد نمود و در آن حال، ديگر هر اقدامی دير خواهد بود (

  اين دوره، اوايل سلطنت رضا شاه پهلوی بود... 
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  دورۀ رضاشاه

  
  احمد کسروی

 

 تهاب ها بود… دورٔه رضا شاه از هر نگاه دورٔه فروکش ال

  دورٔه نظم و آرامش، مرکزيت و «ملت شوی»، البته همه اش به صورت نسبی، در مقايسه با پيش از رضا شاه.  ... و

سی سال پس ازناآرامی های انقالبی، کشاکش های سياسی، محلی و عشايری، دورٔه رضاشاه پهلوی سرآغاز -بيست 
ود همٔه کاستی ها، تاخير ها و کارشکنی ها، با لت ايران بود. با وجفصل جديد و تا آن دوره تجربه نشده ای در تاريخ م

وجود باقيمانده های قدرتمند خرافات، فساد، عقب ماندگی، فقر و پراکندگی در سازماندهی سياسی و اجتماعی، رسيدن به 
  اين مرحلٔه تاريخی نه يک تصادف بود و نه در يک شخص يعنی رضا شاه خالصه ميشد. 

سرنوشتشان را تا حد زيادی با آن قطب نما معين ميکردند، راه را کم وبيش نشان داده رانيان اروپا که اي دنيا و بخصوص
بود. احتماال بالغت ايرانيان همچون يک ملت در آن بود که با وجود ضعف های بی شمارخود، در ضمن به شکرانۀ  

و پراکنده نشدند. آنها به   را جمع و جور کردند وضع بحرانی داخل روسيه و ضعيف شدن بريتانيا در اثر جنگ، خودشان
هر دليل و بهانه ای، با همٔه گناهان و ثواب هايشان، آنچه را که می توانستند از زندگی گذشتٔه خود به قرن بيستم منتقل 

فله پس  کردند و تا حدی به تعمير و نظم و ترتيب خانٔه خود پرداختند تا مانند برخی ملت های ديگر آنچنان هم از قا 
  نمانند.

که رضا شاه بر سر کار آمد، ايران، انقالب مشروطه را با همٔه فراز و نشيب هايش پشت سر گذاشته   ١٩٢۵ال در س
  بود.

جنگ نخست جهانی در گرفته بود. در جريان اين جنگ، ايران از سوی نيروهای روسيه، عثمانی و   ١٩٢۵پيش از 
زاری و عثمانی متالشی شده بود و آثار آن مانند ناآرامی، و امپراتوری روسيه تبريتانيا اشغال شده بود. به دنبال جنگ، د

کمبود مواد غذائی و پسرفت در تجارت منطقه ای و بين المللی شديد تر شده بود. در ترکيه پان ترکيسم و کوشش های  
ستی و  رس حکومتی ناسيونالي«اتحاد بين ترک های ترکيه، ايران و قفقاز» صورت فعال به خود گرفته بود و در شمال ا

پان ترکيستی در باکو تشکيل شده بود. نقشه های پنهانی تقسيم ايران بين بريتانيا و روسيه برمال شده بود و باالخره در 
شمال ارس و کال روسيه، موج انقالبی و کمونيستی بلند شده بود که چه در قفقاز و چه در ايران نفوذ پيداکرده بود،  
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ن نو و چپ از کم و کيف و عواقب آن خبر چندانی نداشتند. اين ها چالش هائی ز هواداران اين جريااگرچه بسياری ا
  جدی برای آرامش و پيشرفت اجتماعی و سياسی ايران بودند. 

کال در دنيا و ضمنا در منطقۀ ما يک مرحلۀ آرامش نسبی برقرار شد. احتماال به دليل اوضاع پسا  ١٩٢۵اما پس از 
ران بين بريتانيا و روسيه به نتيجه نرسيد. حتی در روسيۀ تزاری بلشويک ها بر  های پنهانی تقسيم اي جنگی، نقشه 

سرکار آمدند و نيروهايشان را از ايران بيرون کشيدند. حکومت ناسيوناليستی «مساوات» در باکو برچيده شد و يک  
بعد روی خرابه های   م رفتند. يکی دو سالجمهوری شوروی آذربايجان در آنجا تاسيس گرديد. روس ها از عثمانی ه

دولت عثمانی، يک جمهوری رو به غرب ترکيه تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک نشست که روياهای پان ترکيستی  
و پان اسالميستی دهه های پيش از خود را به بايگانی گذاشته بود. اما بريتانيا نيز با وجود پيروزی در جنگ، ضعيف 

ياز داشت. از نظر بين المللی و منطقه ای، اوضاع برای آرامش و ثبات داخلی در ايران و ترکيه ن شده بود و به ثبات
  ايران و منطقه هم ضروری و هم مناسب شده بود.

ساله شاهد يک  ١۶آرامش نسبی و صلح پيوسته بطور متناوب در تاريخ ايران مشاهده شده بود. اما در اين دورۀ کوتاه 
رائی و انسجام ملی و دولتی که شاخص های مهم آن را ميتوان به اين ترتيب شمرد: تماميت  ويژگی هستيم: مرکز گ

رکز، تقسيم بندی نوين اداری، دستگاه متمرکز و واحد ری و متمارضی، ارتش واحد و متمرکز، نظام آموزشی سرتاس
خره يک زبان مشترک ملی  دادگستری برپايۀ حقوق مدنی و نه شرعی، تفکيک قابل توجه امور دين و دولت، و باال

د بعنوان عنصری که همٔه ملت را به هم وصل ميکند و از طريق شفاهی و کتبی زمينه ای مشترک برای ازتباط بين آحا
ت را ممکن می سازد. جان گرفتن واقعی رسانه ها، مطبوعات، حتی راديو، صنعت چاپ و تاسيس مدارس اين مل

ها اگر چه چند دهه پيش شروع شده بود، اما با عهد پهلوی منظم تر شد و مرتبا  ابتدائی، متوسطه و عالی يعنی دانشگاه 
  تقويت يافت. 

ران به معنای مدرن کلمه می شمارند. شايد در مفهوم مدرن و  ملت» اي-بعضی ها اين مرحله را آغاز تاسيس يک «دولت 
م شده، اين درست باشد، اگر چه بسياری ها متناسب با تعاريفی که در اروپای قرن نوزدهم در رابطه با ملت و دولت انجا

ناميدند، ملت  «آنها»  ميگويند مردم ايران از هنگامی که خود را بعنوان «ملت» شناختند و خود را «ما» و ديگران را
  شدند، يعنی حتی از زمان هخامنشيان و يا ساسانيان، دستکم از زمان شاه اسماعيل صفوی.

ب پايان می يابد و يک نوع ثبات و آرامش سياسی  اعی پر التهاب، مثال جنگ و انقالاغلب وقتی در جامعه ای حالت اجتم
کار تر ميشود، چرا که خاطرۀ جنگ و آشوب و ضعف  و اجتماعی پديد می آيد، رفتار اجتماعی و سياسی مردم محافظه 

ه به دنبال چنين اوضاع حکومت هنوز زنده است و مردم عادی نمی خواهند به آن دوره برگردند. البته حکومتی هم ک
از   پرآشوب می آيد برای پايان دادن به ناآرامی و تامين آرامش و اجرای قانون های جديد، نيازمند آن ميشود که بيش

ت های قبلی دست به اقدامات خود سرانه و حتی زوربزند، که البته اين هم زمينه را برای سوء استفاده و  حکوم
  ساعدتر ميکند، اما اين بحث جداگانه ای است. محدوديت های اجتماعی و سياسی م

بان و در ايران هم متناسب با وضع سياسی جديد در دورۀ رضا شاه، شاهد يک رشته پديده های نوين در وضع ز
تحصيل، رسانه ها و انتشارات هستيم که انعکاس آن را درنظام قضائی و امنيتی و ارتش و غيره نيز می بينيم. متناسبا  

ده های جديد هم در آذربايجان، کردستان و يا ديگر مناطقی که زبان مادری و يا نخست اکثر مردم محلی  يک رشته پدي
  فارسی نيست، به چشم ميخورد. 

نگ دوم جسال طول کشيد. او در جريان  ١۶) برسرکار آمد، حدودا ١٩٢۵(١٣٠۴شاه که در سال پادشاهی رضا 
  ن گرديد.مجبور به استعفا و ترک ايرا ١٩۴١اتحاد شوروی در سال جهانی، پس از اشغال ايران از سوی بريتانيا و 

جتماعی و سياسی جامعه در از مشخصات اصلی سياست های سلطنت رضا شاه، طوری که در پيش گفتيم، سازماندهی ا
يافتند.    نظامی، قضائی، اداری و تحصيلی بود. قانون ها هم مطابق با اين نوآوری ها تغيير-همه سطوح از دستگاه امنيتی

يک نکتۀ ديگر اين است که مالحظه کاری رژيم جديد نسبت به قواعد دينی و مذهبی و نظريات و احکام روحانيون به  
جار بود. در مجموع ميتوان گفت که با وجود همۀ کاستی ها، تمايل به قبول و اجرای قوانين  دوره قا مراتب کمتر از

و ارتش و دادگاه و غيره بسيار قوی تر از دورۀ قاجار و به اهداف   مدنی نوع اروپائی از جمله تحصيل و انتشارات
ی شدند. در همين چهارچوب است  ت هم عملمشروطه خواهان بسيار نزديک بود و بسياری از اهداف دولت در اين سم

که ايران صاحب يک نظام واحد قضائی، تحصيلی، اداری و نظامی و امنيتی گشت و جلوی خودسری و شورش های 
  لی و عشايری مختلف گرفته شد.مح

 بايد اين را هم در نظر گرفت که مشکالت و نگرانی های دولت در اين دوره و بويژه در چند سال نخست آن هنوز ازبين
نرفته بود. هنوز دو سه نگرانی اصلی يعنی سوء استفاده های خارجی از جريان های کمونيستی و يا پان ترکيستی داخلی 

ی که گاه حتی با عنوان کردن حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی مطرح ميشد، قادر بودند دولت و يا شورش های محل
  جديد را بطور جدی ضعيف کنند.
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ه رسانه های رنگارنگ و تا حد زياد سياسی سال های مشروطه و حتی جنگ نخست جهانی، در در اين شرايط بود ک
عر و ادبيات، نوآوری کم فروغ تر شد و توجه به ادبيات کالسيک و  دورۀ رضا شاه آرام تر و محافظه کار تر شد. در ش

  باالتر از همه زبان فارسی قدرتمندتر از پيش گرديد. 

ر اين دوره هم صاحب شخصيت های مهمی بود که از سياست گرفته تا فرهنگ، ادبيات و زبان  آذربايجان مانند هميشه د
رآمدان و نخبگان ملی بشمار ميرفتند که هر کدام به نوعی، در  در زمينه های گوناگون و در سطح کل ايران جزو س

ای نظريات مختلفی بودند و در  گرچه دارروند اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه موثر بودند. از نگاه سياسی آنها ا
ن ايرانی، تمدن حوزه های گوناگونی نام و نفوذ داشتند، اما اکثر آنها در سمت گيری کلی خود به نفع تحکيم دولتداری نوي

  اجتماعی غربی با حفظ و تقويت فرهنگ ايرانی و زبان فارسی متفق القول بودند.

نفکر تجددخواه ايرانی و آذربايجانی اين دوره ناميد. او که در سال شايد بتوان سيد حسن تقی زاده را نمونۀ شاخص روش
«انفکاک کامل قوۀ سياسی از قوۀ روحانی،  های مشروطه خواهی، مرام اصلی گروه خود يعنی حزب دمکرات ايران را

يا، آزادی تجمع و ميان رعاايجاد نظام اجباری، تعليم اجباری مجانی، ترجيح ماليات مستقيم بر غيرمستقيم، تقسيم امالک 
) ناميده بود، دوازده سال بعد، در ژانويۀ ١نظر از نژاد و قوميت و مذهب…» (تحزب و برابری در مقابل قانون صرف 

در مجلۀ «کاوه» چاپ برلين می نوشت: «امروز چيزی که به حد اعال برای ايران الزم است و همۀ  ١٩٢٠ سال
آن بکوشند، سه چيز است (…): نخست قبول و ترويج تمدن اروپا بالشرط و   د در راهدوستان ايران با تمام قوا باي وطن

ترتيب و علوم و صنايع و زندگی و کل اوضاع قيد و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و 
معنی غلط ی که از معنفرنگستان بدون هيچ استثنا (جز از زبان) و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ايرادات بی

پرستی کاذب توان خواند. دوم اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارسی و ترقی شود و آن را وطنپرستی ناشی میوطن
و تعميم آن، سوم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسيس مدارس… اين است عقيده نگارنده اين سطور در  و توسعه 

اند که ايران بايد عقيدهبه واسطه تجارت علمی و سياسی زياد با نويسنده هم آنان که خط خدمت به ايران و همچنين برای
  ). ٢(مآب شود و بس» ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی

پنج سال پيش از بر سر کار آمدن رضا شاه، جو حاکم بر نخبگان و سرآمدان ايران، چه آذربايجانی و چه غير -چهار
ثر آنها با وجود اختالفات ديگرسياسی و سليقه ای، در مورد اين سمت گيری کلی توافق نظر  آذربايجانی، همين بود و اک 

ت کسانی مانند حسين کاظم زاده ايرانشهر، محمد علی تربيت، محمود غنی  داشتند. در اينجا کافی است به زندگی و فعالي
اده، ايراهيم پور داود، علی اکبر دهخدا و ی جمال ز زاده، احمد کسروی، دکتر تقی ارانی، اسماعيل اميرخيزی، محمد عل

و انديشه های مشابهی يا ابراهيم پورداود اشاره نمود. همۀ آنها در مورد فرهنگ ايرانی و زبان فارسی نگرانی ها 
  داشتند.

طلب فراهم آمد كه مبنای فكری و رويكرد گيری يك گروه جديد از روشنفكران اصالح با اين ترتيب «زمينه برای شكل
های سياسی ـ اجتماعی اروپای غربی ريشه داشت (…) اين گروه بر اين  نها نسبت به تحوالت ايران بيشتر در انديشه آ

توانست ضمن حفظ تماميت ارضی ايران از عهدۀ اصالحات الزم در دولت متمركز و قوی مي باور بودند كه تنها يك
ولت سازی و مدرنيزاسيون ايران مستلزم يك دستی هر چه دند كه دكشور برآيد. به همين ترتيب آنها بر اين باور بو

ه تقی زاده در «کاوه» می نوشت  ). در اين رهگذر، در حاليک ٣تر قومی است» (بيشتر فرهنگی و تجانس هر چه گسترده
صورت  و مجلۀ «ايرانشهر» و مشخصا خود حسين کاظم زاده ايرانشهر از ضرورت «ايرانی گردانی تمامی ايرانيان به

)، دکتر محمود افشار در «آينده» می نوشت که «…منظور از کامل کردن ۴ملت واحدو يکپارچه» سخن ميراند ( يک
مملکت زبان فارسی عموميت يابد، اختالفات محلی از حيث لباس، اخالق و غيره محو  وحدت ملی اين است که در تمام 

  ). ۵شود و ملوک الطوايفی کامال از بين برود» (

به بعد يعنی در دورۀ رضاشاه در   ١٩٢۵دانستن اين نکته ها از آن جهت مهم است که درک کنيم سياست هائی که از 
در پيش گرفته شد، از پيش از رضا شاه همچون برنامه ای ملی و همگانی   رابطه با زبان، انتشارات و يا رسانه ها

  ناطق ايران بود.مطرح شده و مورد توافق کلی اکثريت نخبگان جامعه و همۀ م 

  

  انعکاس وضع سياسی و اجتماعی دورٔه رضا شاه در وضع زبان و ادبيات آذربايجان چه بود؟ 

زبان و پارسی باستان هنگ باستان اهميت بسيار بيشتری يافت. بررسی در سطح ملی، يعنی در کليت ايران، تاريخ و فر
ذشتٔه درخشان» بود. مطالعٔه ادبيات کالسيک و شعرائی  و ميانه يعنی پهلوی رايج شد. اين، نوعی تمايل بازگشت به «گ

نهمه خرابی و مانند فردوسی، حافظ، سعدی، نظامی و غيره مهم تر از گذشته شد. حسن تقی زاده می نوشت بعد از آ
). بعضی ها مانند تقی  ۶عقب ماندگی و جنگ جهانی، «ايران امروز به شکرانٔه شعرای بزرگ گذشتٔه ما زنده است» (

ت و يا حتی احمد کسروی بنای ضديت با شعرای کالسيک متصوف مانند سعدی و حافظ را گذاشتند، اما اين ها تاثير  رفع
ی و ادبيات کالسيک مانند زمينٔه اشتراک و وحدت و آميزش ملی و تقويت  چندانی به روند عمومی نداشت. زبان فارس
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و موسسه ها گرفته تا مدارس متوسطه و عالی، همه چيز  «ايرانيگری معاصر» تلقی ميشد و از اين جهت از انتشارات 
گرائی» در در راه تحکيم و فراگير شوی فرهنگ ملی و زبان فارسی بکار گرفته ميشد. جالب است که اين «گذشته 

تعارض و مخالفت با آينده نگری و مدل قراردادن راه پيشرفت غربی نبود، بلکه برعکس، گويا همچون راهی ويژه و  
برای نيل به آن هدف قبول ميشد. همٔه اين تحوالت هم با در نظرداشت آن زمينٔه سياسی و جّو عمومی در مورد  ايرانی 

  بال بحث آن را کرديم، بسيار طبيعی بود. تحکيم يک دولت معاصر، متمرکز و واحد که ق

رسی نوشته اند، و بسيار زياد هم  در زمينٔه نثر ميتوان گفت که در دورٔه رضا شاه آذربايجانيان تقريبا بطور مطلق به فا
ان  نوشته اند. در اين دورٔه کوتاه آثار زيادی در حوزه های تاريخ، ادبيات، زبانشناسی، علوم و فلسفه بدست آذربايجاني

نوشته شده است. آثار دانشمندان و نويسندگانی مانند حسن تقی زاده، احمد کسروی، محمد علی تربيت، اسماعيل  
  اظم زادٔه ايرانشهر، صادق رضازاده شفق و ديگران شايان دقت هستند.اميرخيزی، حسين ک

تند گوئی های کسروی و نوشته  احمد کسروی بعنوان تاريخ نويس و زبانشناس جای ويژه ای در اين ميان دارد، برخى 
بود که   ائى شد. اما بيشک کسروی از افراد انگشت شماریهای بعدی او در باره اديان و مذاهب، موجب اعتراض ه

تاريخ مشروطه را بصورتی دقيق و مفصل شرح داده است. شايد مهم تر از حتی تاريخنويسی کسروی، جنبٔه زبانشناسی  
ز سفر های طوالنی در داخل ايران و بررسی های ميدانی و مطالعات تاريخی کشف  اوست که برای اولين بار بعد ا

ترکی نبوده، بلکه گويشی از لهجه و يا لهجه های پهلوی (و يا فهلوی  کرده است که زبان آذربايجانيان تا آمدن سلجوقيان 
است که زبانشناسان غربی، روسی و دورٔه اسالمی) بوده که برخی تاريخنويسان آن را آذری ناميده اند. بعد از کسروی 

  اخته اند.ترک به چند و چون تاريخی و زبانشناختی دگرگشت زبان آذربايجانيان در اين هزار سال گذشته پرد

در زمينٔه ادبيات در سطح ايران نشانه های نثر ادبی به معنی داستان های کوتاه جمال زاده و بعد صادق هدايت را  
است که آذربايجانيان به نثر ادبی و داستان نويسی ميل نشان نميدهند. در زمينٔه نظم هم در مشاهده ميکنيم. اما جالب 

که اکثر شاعران ما برعکس دورٔه مشروطه رغبت چندانی به تجربه نمودن قالب های ايران و هم در آذربايجان می بينيم 
مثنوی و غيره شعر می نويسند. بعضی از  نو نشان نميدهند، بلکه به سبک شعرای کالسيک و با همان فرم های غزل و

  متر کسی می شناسد. شعرای آذربايجانی آن دوره مانند علی رعدی، علی اصغر حريری و يا کاظم رجوی را امروز ک 

از شاعران آذربايجان که مشهور هستند، طبيعتا پروين اعتصامی و محمد حسين شهريار را ميتوان نام برد. البته پروين 
ادٔه تبريز بود، چونکه پدرش در تبريز کار ميکرد، اما بعد آنها به تهران کوچ کردند و پروين در تهران اعتصامی فقط ز

رت شاعری رسيد. پروين که امروزه جزو مشهور ترين شاعران زن ايران است، اشعار بود که بزرگ شد و به شه
ف کننده، ناصحانه و همراه با شکايت از  کالسيک در قالب های غزل، قصيده و قطعه ميسرود و از نگاه مضمون، توصي

  ظلم و همدردی با مظلومان و فقرا بود.

ه حافظ است و در اکثر غزل های او ميتوان تاثير روشن خواجٔه شهريار نيز پيرو سبک کالسيک شعرای ايران و بويژ
  شيراز را حس نمود. حتی خود او ميگويد: 

  ر از فکر می و جام چه خواهد بودن خوشت ---شهرياريم و گدای دِر آن خواجه که گفت 

ايه هائی از شهريار نيز در شعر کالسيک فارسی در قالب های ديگری مانند قصيده و مثنوی نيز سروده و حتی م
نوآوری در قالب شعر سنتی را نيز تجربه کرده است. بنظر برخی «همچنانکه ايرج بزرگ ترين شاعر دوره انقالب 

). البته ٧نٔه شعرای اين دوره بود، شهريار نيز بزرگترين شاعر دورٔه رضا شاه بود» (مشروطه و از بسياری جهات نمو
قالبی خود موضوع پرداز، ، طنزآميز و پر از شور روشنفکری است، شعر  در حاليکه ايرج مطابق با روحئه دورٔه ان

  عشق و طبيعت است.  شهريار حداالمکان از موضوعات روز پرهيز ميکند و اساسا آکنده از احساس عميقش به

.  يک بخش شهرت و محبوبيت شهريار هم مديون منظومٔه معروف او بنام «حيدربابايه سالم» (سالم بر حيدربابا) است
«حيدر بابا» نام کوهی است در روستای «خشکناب» در نزديکی تبريز که شهريار کودکی خود را در دامنٔه آن گذرانده  

طرات شيرين کودکی و صافی و پاکی آن دوره و آن احساسات و روابط انسانی را و به کمک اين منظومٔه پراحساس، خا
رت به گذشته ای که ديگر دسترس نمی شود. «حيدربابايه سالم» به قلم می آورد. اين اثر منظومه ای است مملو از حس

ترجمه ها بسيار موفق   که بعد از جنگ دوم جهانی به چاپ رسيد، چندين بار به فارسی ترجمه شده است. برخی از اين
عار هم هستند. به غير از اينکه اصل اين اثر به ترکی آذری است، وزن منظومٔه «حيدربايا» نيز برخالف اکثر اش

شهريار و ديگر شعرای آذربايجان نه عروضی، بلکه هجائی و در قالب «قوشما» است که قالبی ساده اما دلنشين است و 
عنی خوانندگان دوره گرد روستاهای آذربايجان قرار ميگيرد. بخش نخست  اغلب مورد استفاده «عاشيق» ها ي

د والخ) -د-د-ج -ج-ب، ج -ب-الف-الف-در قافئه الف«بند» است. هر بند از پنج مصرع (  ٧۶«حيدربابا» عبارت از 
  سه هست. -چهار-تشکيل ميشود. هر مصرع عبارت از يازده هجا با تاکيد (زده) روی هجا های چهار
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  ن شهريار حسي محمد

  

  يک نمونه:

  حيدربابا ، کهليک لرْون اوچاندا
  کْول ديبينن دْوشان قالخوب قاچاندا 

  باخچاالرون چيچکلنْوب آچاندا
  بيزدن ده بير مْومکْون اْولسا ياد ائله 

  آچيلميان اْورکلری شاد ائله 

  (ترجمٔه بهروز ثروتيان)
  تو پَّرد ز روی خاک حيدربابا چو کبکِ 

  ريزد هراسناکخرگوِش زير بوته گُ 
  باغت به ُگل نشسته و ُگل کرده جامه چاک

  ممکن اگر شود ز مِن خسته ياد کن
  دلهای غم گرفته ، بدان ياد شاد کن

ا بر اين شهريار را ميتوان يعنی دوازده سال پس از رضاشاه بود. بن ١٣٣٢نشر نخستين چاپ اين منظومه در سال 
  شاعر هر دو دورٔه رضاشاه و محمد رضا شاه شمرد.

مونٔه شاعِر صرفا ترکی سرای آذربايجان ميرزا علی معجز بود که در دو فصل پيش و اما از دورٔه رضا شاه تنها ن 
ا به فارسی و يا دو صحبتش رفت. اين يک استثنا بود و گرنه اکثر شعرای آذربايجان دويست سيصد سال پيش يا اکثر 

ی ارتش شوروی و سپس در  زبانه نوشته اند. ديوان اشعار ترکی معجز بعد از مرگ او، پس از اشغال آذربايجان از سو
  زمان حکومت يکسالٔه فرقٔه دمکرات و بعد در زمان محمد رضا شاه چندين بار به چاپ رسيد. 

  

  ع شده بود؟آيا در دورٔه رضا شاه چاپ و نشر کتاب های ترکی آذری من

نوشته ها و گفته های  مانند هر مورد ديگر، اينجا هم بايد جانب احتياط، دقت و انصاف را گرفت و تنها به تکرار 
ديگران قناعت نکرد. من اين موضوع منع زبان ترکی چه در مدارس و چه انتشارات در زمان رضا شاه را بطور دقيق 

  بررسی کرده ام.

رکی آذری در دورٔه رضاشاه در مقايسه با دورٔه پيش از  کانات چاپ و پخش کتاب های تبله، در کّل درست است که ام
انقالب مشروطه و دورٔه بعد از او يعنی زمان پهلوی دوم محدود تر بود. در کّل، اين گفته مجموعا   رضا شاه يعنی زمان

ترکی آذری اجرا شده، نادرست است و درست است. اما اين ادعا که اين ممنوعيت مطلق و فراگير بوده و فقط در مورد 
  چندين «اما» دارد. 
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گاه کنيم. در آذربايجان، پس از آغاز فروپاشی عثمانی، يک جريان  پيش از همه چيز به وضع عينی قبل از رضا شاه ن
ی  پان ترکيستی تجاوزگرانه ايجاد ميشود که حتی حکومت عثمانی را بدست می گيرد. آذربايجان از سوی روسيه و عثمان

يشود که در اشغال ميشود. درشمال ايران يعنی سابقا روسئه تزاری ابتدا يک حکومت پان ترکيستی در باکو ايجاد م
همکاری با پان ترکيست های عثمانی کار ميکند. هر دو حکومت پان ترکيستی شمال و غرب در مورد آذربايجان ايران  

رک زبان های منطقه را «يک قوم و ملت» می نامند و خواهان بطور آشکار سياست تجزيه طلبانه پيش می برند، همٔه ت
شوند. آنها حتی برنامه ريزی ميکنند که زبان آذربايجانی های ما هم بايد مانند اتحاد آنها و جدائی آذربايجان از ايران مي

آذربايجانيان ايران ). با اين ترتيب از سال های جنگ نخست جهانی به بعد ميان ايرانيان و بويژه ٨ترکی ترکيه شود (
د، در حاليکه تا آن موقع نسبت به هرگونه آموزش و چاپ و انتشارات ترکی يک نوع حساسيت و آلرژی ايجاد ميشو

چنين موضوعی نبود و نه در چاپ و نه در انتشارات ترکی محدوديتی وجود نداشت. حتی برعکس، اولين کتاب درسی 
معروف ايرانی، ميرزا حسن تبريزی ملقب به رشديه نوشت که اتفاقا    ترکی آذری برای مدارس قفقاز را ميهن پرست

تدريس ميشد. اما همزمان با جنگ جهانی و سوء استفاده های ترکيه و باکو از چند سال در مدارسی مسلمانان قفقاز 
وع  موضوع زبان مادری و تحصيل آن، در ايران و بخصوص بين آذربايجانيان حساسيت ايجاد شد که هر بار موض

ميشد که نيت   تحصيل و يا حتی انتشار کتاب و مطبوعات پيش می آمد اوال اين موضوع بالفاصله با شک و ترديد روبرو
اصلی از آن چيست و ثانيا دقت عمومی به آن متوجه ميشد که مضمون کتاب، مطبوعات و يا درس چيست و اينکه آيا  

  نه.چيزی سياسی و مخالف منافع ايران را تبليغ ميکند يا 

دينی و مذهبی  به همين جهت است که طوری که حتی منتقدين دورٔه رضا شاه ميگويند، در اين دوره کتاب ها و جزوات 
از قبيل نوحه و مرثيه ها و يا ديوان اشعار کسانی که اصوال اشعار مذهبی و يا تصوفی و نصيحت آميز و غيره می  

حوم تربيت در «دانشمندان آذربايجان» ديوان «حاجی رضا صراف  نوشتند، مشکلی در چاپ نداشتند. مثال به نوشتٔه مر
) و يا طبق اطالعاتی که  ٩ميالدى) در تبريزچاپ شده» ( ٢۶-١٩٢۵(  هجری ١٣۴۴مرکب از پارسی و ترکی در سنٔه 

کی در کتاب «آثار ادبی آذری و فارسی قرن بيستم آذربايجان ايران» نوشتۀ سکينه برنجيان آمده، چاپ نخست ديوان تر
  ) که هردو مصادف با دورٔه رضا شاه است.١٠بوده ( ١٩۴١هيدجی در سال 

ه گيری کرد که اوال بله، يک حساسيت سياسی قابل فهمی نسبت به چاپ و نشر مطبوعات  از اين نمونه ها ميتوان نتيج
است. با اين ترتيب،  ترکی وجود داشته که در آن شرايط سياسی منطقه از نقطٔه نظر منافع ملی ايران قابل درک بوده 

آذری خبر ميگرفتند، بی آنکه حتی   بله، احتماال وقتی ماموران نظميه و امنيه از چاپ و نشر کتاب و جزوه ای به ترکی
از مضمون آن با خبر شوند، بنا را بر شک و ترديد ميگذاشتند و موضوع را پيگيری می نمودند و مانع چاپ و پخش  

از چاپ و نشر و خريد و مطالعٔه اين آثار پرهيز می نمودند. با اينهمه طوری که ديديم،  ميشدند و به همين دليل مردم هم
ان بودن کتب و مطبوعات دليل منع چاپ و انتشار نشده و اين مدعا درست نيست که در دورٔه رضا شاه  صرفا ترکی زب

ز دورٔه مشروطه و يا بعد از رضا شاه مطلقا کتابی به ترکی چاپ نشده است. اما طبيعتا محدوديت ها به مراتب بيشتر ا
که اوضاع سياسی کشور تماما عوض شد و فعاليت يعنی زمان حملٔه ارتش سرخ به آذربايجان و کال شمال ايران بود 

گروه ها و انتشارات چپ و مخالف آزاد شد و گسترش يافت تا اينکه شوروی «فرقٔه دمکرات آذربايجان» به رهبری سيد  
مسئول تشکيل يک حکومت «ملی» و جدا از دولت مرکزی ايران نمود که موضوع بحث آن، جدا و جعفرپيشه وری را 

  طوالنی است. 

ه غير از انتشار و پخش کتب ترکی، خوب است نگاهی هم به کاربرد ترکی آذری در مدارس آذربايجان انداخت. بايد ب
تحصيل و عموما سامان اجتماعی، اداری، نظامی  در نظر داشت که در دورٔه رضا شاه برای اولين بار در تاريخ ايران

ن هدف از همان روز نخست عملی نميشود، اما بزودی و فرهنگی کشور، سرتاسری و مرکزی ميشود. يعنی اگرچه اي
چنين ميشود که از اردبيل تا زاهدان و از تهران تا شيراز و اهواز همٔه کودکان کالس اول و دوم تا باال، عين کتاب ها  

ه به فارسی ميخوانند. ديگر مثل گذشته نبود که هر کسی که خواست کودکش تحصيل کند او را به مالئی بسپارد کرا به 
او هر کتاب شعرفارسی و صرف نحو عربی و يا فقه اسالمی و حد اکثر فلسفه و نجوم را که خواست به هر زبان محلی 

ملت واحد، سازمان يافته، متمرکز و  -و ايجاد يک دولت و با هر روشی که خواست تدريس کند. در زمينٔه دولتداری ملی
فارسی در مدارس اصرار و تاکيد داشت، مشکل نيست و جای تعجب  متحد، درک اينکه دولت پهلوی بر اولويت کاربرد 

  ندارد. 

  همين دقت و حساسيت در مورد محاکم، ارتش و ديگر مراجع و موسسات کشوری و دولتی هم نشان داده شده است. اما
ديگر بوده   در همين جا هم جای يادآوری است که تاکيد اصلی در اين مورد بر کاربرد کتبی زبان در مدارس و موسسات

و نه لزوما کاربرد شفاهی و محاوره ای. مثال در مدارس، آموزگاران هنگام درس به فارسی صحبت کرده و درس را  
فارسی بودند و هستند. اما بعد از زنگ تفريح آموزگار و دانش  توضيح داده، سوال کرده و جواب گرفته اند. کتاب ها به 

ی بين خود نداشتند و ندارند. اين در زمان رضا شاه هم همين طور بود، در آموز مشکلی در کاربرد زبان محلی و مادر
عتا  زمان محمد رضا شاه هم و هنوز هم همين طور است. در موسسات ديگر مانند دادگاه ها، حتی شهربانی و طبي 

قابل قابل موسسه های خصوصی و تجاری هر کس آزاد بود و هنوز آزاد است به هر زبانی که ميخواهد و برای طرف م
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فهم است سخن بگويد، اما قراردادها، صورت جلسه ها و غيره طبيعتا به زبان مشترک و ملی يعنی فارسی بوده و هنوز  
ترکی ر آذربايجان هم نبود. در گيالن هم هم همين طور بود،   هم هست. و اين موضوع تنها محدود به مناسبت فارسی و

  در خوزستان و بلوچستان هم.

اکثريت حتی منتقدين اعتراف ميکنند که محدوديت های زبانی در دورٔه رضا شاه بيشتر از دورٔه پهلوی دوم در اين ميان 
  مطلق نبودند.و يا دورٔه کنونی اسالمی بود، اما حتی محدوديت های دورٔه رضا شاه هم 

و مطبوعات به زبان  از سوی ديگر، اگر موضوع کاربرد زبان مادری در مدارس و موسسات و يا چاپ و انتشار کتاب
  های محلی را در زمينٔه منطقه و کشورهای همسايه مقايسه کنيم، نتايج واقع بينانه تری را به دست خواهيم آورد.

از کرده بود. برای ترکيه کمال آتاترک نيز کم و بيش در همان دوره آغهمين راه را جمهوری ترکيه به رهبری مصطفی 
ملت نوين ترکيه بود و  -زبان مشترک» جزو اصول اولئه ايجاد و تحکيم دولت هم موضوع «يک دولت، يک ملت و يک

آنچه که در  هنوز هم با وجود اصالحات و تعديالت زياد، اين سياست کلی همچنان ادامه دارد، اگر چه نتيجه هايش با
دولت، يک ملت، يک زبان ايران انجام يافته، فرق ميکند. با اينهمه، هم در ايران و هم در ترکيه، اين سياست «يک 

  مشترک» امروزه نسبت به مراحل نخستين آن که در دورٔه رضا شاه و آتاترک ديده بوديم، معتدل تر شده است.

  

در کشور های نو تاسيس خود سياست «يک دولت، يک زبان»   ترکبعد از جنگ نخست جهانی، هم رضا شاه و هم آتا
  را در پيش گرفتند… 

کامال، و اين روندی بود که در بسياری کشور های ديگر مانند مصر هم مشاهده ميشد که ميخواستند استقالل و دولت  
جانشينان آنها ادامه وی متجدد و معاصر خود را تحکيم بخشند. ثانيا اين سياست بعد از رضا شاه و آتاترک هم از س

  يافت.

بنظر ميرسد در اين رهگذر انگيزه اصلی هر دو حکومت آتاترک و رضا شاه تحکيم دولتی مرکزی و ملی و نگرانی از  
خطر انشعاب و تفرقه مملکت بوده است. اين در حاليست که هر دو رژيم پس از جنگ جهانی اول خود را با خطر نظام 

ملت» های معاصر خود رابگذارند. آنها با تمام –ی مواجه ديده، ميخواستند بنياد «دولتارجخانخانی و ادامه مداخله خ
نيرو و به هر قيمتی که شده، از قوه نظامی و تعليم و تربيت گرفته تا قوه قضائيه و اقتصاد و سياست خارجی، کوشش  

اين هدف در نظر آنها داشتن «زبانی به کرده اند در کوتاه ترين مدت به اين هدف خود برسند و يکی از وسايل رسيدن 
واحد برای ملتی واحد» بوده است. ظاهرا زبان اقليت ها از قبيل ُکردی در ترکيه و يا ترکی و ُکردی و غيره در ايران  

  قربانی اين اولويت استراتژيک دو رژيم شده اند.

خود محدود شده و حتی حاکميت   هایبعد از جنگ اول جهانی امپراتوری عثمانی به بخش بسيار کوچکی از سرزمين 
بر همين سرزمين هم از سوی بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و روسيه از سوئی و يونانی ها و ارمنی ها از سوی ديگربا خطر  
جدی مواجه بود تا جائيکه اگر مبارزه در راه استقالل ملی و برقراری جمهوری برهبری آتاترک نميبود احتماال امروزه  

يه طوری که ما آنرا ميشناسيم هم نبود. ملل بالکان، شمال آفريقا، خاورميانه و کريمه، با جدائی از عثمانی ترک چيزی بنام 
يا به کمک دولتهای بزرگ غالب در جنگ اول مستقل شده و يا تحت قيموميت آن کشور ها در آمده بودند.اعتماد بنفس  

امل وجود داشت. در اين شرايط بود که آتاترک با تهييج ت کمردم امپراتوری گذشته از بين رفته و خطر تسليم و شکس 
مردم و تزريق اعتماد بنفس و غرور ملی به آنها توانست اکثريت را با وجود دربار ناتوان عثمانی در استانبول در راه 

ترکيه ری مبارزه بر ضد اشغال خارجی و در پيش گرفتن راه استقالل وپيشرفت دنيوی بسيج کرده به پايه گذاری جمهو
  رهنمون شود.  ١٩٢٣در سال 

وقتی تقريبا همزمان با تاسيس جمهوری ترکيه، رضا شاه در تهران تاجگذاری ميکرد،ايران دوره پر تالطمی را پشت  
سر گذاشته بود. سلسله قاجار مستاصل، مفلس و ناکارآمد شده، انديشه اصالحات که از دوره ناصری شروع شده بود با  

روطه در عمل دچار وقفه گشته بود. اگرچه شرکت جمهور مردم در زندگی سياسی از دوران  مش ناکامی های انقالب
انقالب کمتر بود اما ايده های اساسی انقالب يعنی قانون مداری، اصالحات و ايجاد يک حکومت مرکزی و قدرتمند  

استعماری منطقه، بريتانيا و  رت همچنان باقی بود. از سوی ديگرايران سال ها بود تحت فشار و تاثير مستقيم دو قد
روسيه، قرار گرفته بود. حتی عثمانی که در غرب دچار شکست های سهمگينی شده بود بطور بی نتيجه ای تالش  

ميکرد با دست اندازی در آذربايجان ايران، قفقاز و آسيای مرکزی سرنوشت خود را تغيير دهد. در اين شرايط اجماع 
بطور مشابه با آخرين سال های عثمانی، بر سر کار آمدن يک حکومت مرکزی و   ان،نخبگان و سرآمدان جامعه اير

مقتدر با رياست کسی با مشتی آهنين بود تا يکپارچگی مملکت را تامين کند و اصالحاتی را که طلب زمانه بود اجرا 
  نمايد. 
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هم کوبيدن ساختار های  در تکيه گاه اساسی چنين دولتی بناچار ارتشی متمرکز بعنوان قوی ترين موسسه کشور،
عشايری وملوک الطوايفی، ايجاد يک نظام تحصيلی و باالخره سيستم قضائی مرکزی و واحد بود. آنچه که قرار بود  
همه اينها را به همديگر «بچسباند» و مانع از جدائی و تفرقه آنان شود «زبانی مشترک» بود که در اين دو کشور که 

حلی داشتند به حاکميت جبری يک زبان و منع تدريس و تحصيل به زبانی غير از زبان  ن م مردمانشان زبان های گوناگو
  رسمی منجر شد. 

در ايران روشنفکرانی از قبيل حسن تقی زاده، احمد کسروی ، حسين کاظم زاده ايرانشهر و محمود افشار «سرآمدان»  
ار مينوشت: «… منظور از کامل کردن افشسياسی اين هدف بودند. دکتر محمود  –جامعه در توضيح جنبه فرهنگی 

وحدت ملی اين است که در تمام مملکت زبان فارسی عموميت يابد، اختالفات محلی از حيث لباس، اخالق و غيره محو  
الطوايفی کامال از ميان برود؛ کرد و لر و قشقايی و عرب و ترک و ترکمن و غيره با هم فرقی نداشته،  شود، و ملوک

لبس و به زبانی متکلم نباشند … به عقيده ما تا در ايران وحدت ملی از حيث زبان، اخالق، لباس و ی مهر يک به لباس
  باشد.»غيره حاصل نشود هر لحظه برای استقالل سياسی و تماميت ارضی ما احتمال خطر می

ه روی های يادملت مدرن و متمرکز در عين حال همراه با ز –جالب است که در هر دو کشور کوشش ايجاد دولت 
عجيب و غريبی در مورد تاريخ، هويت، قوميت و يا زبان و فرهنگ دو ملت ترک و ايران بود که گاه حتی آهنگی نژاد 

سال در هر دو کشور يا به دست فراموشی سپرده  ٨٠-٧٠پرستانه داشت اما اکنون بسياری از جوانب آن بعد از گذشت 
  شده و يا تعديل گشته است. 

د ترکيه ميتوان شعار «يک ترک برابر با يک دنياست» («بير تورک دنيايا بدلدير!») و يا «تز تاريخ  موربرای مثال در 
ترکی» را يادآورشد که ميگويد فرهنگ و مدنيت اروپا در اصل از طرف قبايلی پديد آمده است که از آسيای مرکزی به 

مدعی بود ترکی کهن ترين زبان «اصلی» و اوليه  که اروپا رفته اند. نمونه ديگر باصطالح «تئوری آفتاب زبان» بود  
  بشريت است و ريشه بسياری از کلمات زبانهای دنيا ترکی است. 

در ايران جريانی تبليغاتی و مبالغه آميز در رابطه با تاريخ و فرهنگ ايران قبل از اسالم، «برتری قوم آريائی» و در 
ايلی مانند اعراب و ترکان و زبان و فرهنگ آنها مشخصات  قب تاريخ نگاری «پست و کم ارزش» نشان دادن اقوام و

  بارز اين تمايالت افراطی بوده اند.

هم در ترکيه و هم در ايران معاصر بعضی ها با اشاره به اين زياده روی ها و با اساس قرار دادن معيار های کنونی  
دشاهی رضاشاه را بعنوان «نظامی پا قرن بيست و يکم تالش دارند حد اقل دوره نخستين جمهوری ترکيه و يا

نژادپرستانه» قلمداد کنند. اين در حاليست که دولت عثمانی مرکب از طيف های گوناگون اقوام و اديان بوده که حتی 
بيشتر از ايران سنت تسامح و تساهل را در آن تقويت کرده است. از سوی ديگر در ايران نيروی اساسی که بخصوص 

در زمان مشروطه ايران نوين را احيا و حراست کرده و حتی اکثر نخبگانی که در زمان  از صفويه به بعد و حتی
انقالب مشروطه و بعد از آن نظريه فرهنگی و زبانی برای ايجاد و تقويت دولت ملی و متمرکز را مطرح و دفاع نموده  

رضا شاه دور از واقعيت تاريخی و   اند ترک زبان و آذربايجانی بودند. از اين جهت «نژادپرست» ناميدن آتاترک و يا
جديت است چرا که نژاد پرستی نه در ترکيه، نه در ايران و نه در کل خاور ميانه تاريخ و سنتی بعنوان نظامی سياسی  

و اجتماعی نداشته است اگرچه بعضی تمايالت اشخاص و يا موسسه های عليحده احتماال ميتوانند رنگ و بوئی 
  د.نژادپرستانه داشته باشن

) سياست هائی از قبيل «تز تاريخ ترکی» و يا غلو در نقش ايران باستان و «فرهنگ و  ١١بسياری از پژوهشگران (
مدنيت آريائی» را با کوشش های نوعی «ناسيوناليسم تدافعی» برخاسته از نگرانی از حفظ حاکميت ملی توضيح ميدهند  

ر های نو استقالل آسيای مرکزی و يا قفقاز هم مشاهده  سال در کشو ٩٠-٨٠که گفته ميشود امروزه بعد از گذشت 
  ميشود. 

اگر با خونسردی فکر کنيم و گذشته را با خط کش قرن بيست و يکم نسنجيم، ميتوانيم ممنوعيت کاربرد رسمی ترکی و  
بعد از ديگر زبان های اقليت های ايران بعد از رضا شاه و يا ممنوعيت ُکردی و زبان های ديگر اقليت های ترکيه 

را درک کنيم. اما ديگر بنظر ميرسد که حاال در قرن بيست و يکم زمان اين گونه   ١٩٢٣اعالن جمهوری در سال 
سال پيش مايۀ نگرانی   ٩٠-٨٠ممنوعيت ها گذشته و هم ترکيه و هم ايران اتفاقا بخاطر حفط آن وحدت و برابری که 

های تحصيل زبان های محلی ملت های خود آمادۀ تجديد اصلی آنها بود، امروزه نياز دارند در مورد محدوديت 
  نظرهائی باشند.

روندهای اخير مبنی بر قبول اصولی تحصيل و تدريس کردی در مدارس ترکيه نشان ميدهند که اين کار با اراده سياسی  
  . دولت عملی است. شرايط ايران برای شروع چنين روند مشابهی اگر بهتر از ترکيه نباشد، بد تر نيست
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  از اشغال شوروی تا حکومت فرقه 
  

  شوروی... اين به وضع زبان چه تاثيری کرد؟ و اشغال آذربايجان ار سوی  ١٣٢٠سال 

ارد حتى وضع زبان را در اين دوره درست  خوب است که اين زمينۀ تاريخی را پيشاپيش معين ميکنيد، و گرنه امکان ند
) آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد. در ايران مناسبات رضاشاه با آلمان گرم شده ١٩۴١(  ١٣٢٠درک کنيم. بله، درسال 

اين اساس نگرانی از اينکه ايران به نوعی «ستون پنجم» آلمان تبديل خواهد شد افزايش يافت. مسکو دو ماه بعد   بود. بر
واحد های ارتش سرخ را وارد مناطق شمالی ايران کرد. بطور همزمان، بريتانيا جنوب ايران را   ١٣٢٠داد ماه در مر

  اشغال نمود. 

شوروی برای آمادگی به جنگ، بسيجی در دانشگاه های شوروی به راه ارتش  ١٩٣٠کمی به عقب برويم. در سال های 
اريخ، اقتصاد، تجارت، سياست و مسائل استراتژيک کشور های  انداخت که طبق آن هزاران کادر با دانش به زبان، ت

و فعال در جنگ و يا همسايه شوروی تربيت ميشدند. کميسيون مشترکی عبارت از مسئوالن کميته تحصيالت عالی 
وزارت دفاع شوروی برنامه تحصيل زبان و رشته بخصوص دانشجويان را معين ميکرد. در مورد ايران اين افراد  

ز جمهوری شوروی آذربايجان بودند. از بين معروف ترين آنها ميتوان از نويسنده ميرزا ابراهيموف و «شاعر  اساساً ا
سوسی «گوپ» («ادارۀ کل تبليغات سياسی») برای قبوالندن خلق» سليمان رستم نام برد که جزو «پيشاهنگان» ادارۀ جا

کار را از طريق شعر، ادبيات و تبليغ زبان مادری انجام نظام شوروی به آذربايجانيان ايران به حساب ميامدند و اين 
مايالت کمونيستی  ميدادند. زير دست اين عده ده ها نفر از ايرانيانی کار ميکردند که برای کار به باکو رفته بودند و يا ت

ند. افراد اين  داشتند و بطور مستقيم و يا غير مستقيم به خدمت ارتش سرخ و حزب کمونيست اتحاد شوروی در آمده بود
وری بعد ازفوت او در  گروه نسبتاً بزرگ از قبيل غالم يحيی دانشيان (معاون وزير جنگ حکومت فرقه و جانشين پيشه

طرف ارتش سرخ و يا همزمان با آن به ايران آمدند و به کار های تبليغاتی پرداختند و  باکو) يا قبل از اشغال ايران از  
  ).١و گروه های مسلح آن يعنی «فدائيان» نقش مؤثری بازی کردند (بعد تر در حکومت فرقه دمکرات 

ن شوروی بنام  مدت کوتاهی بعد از اشغال آذربايجان ايران هيئتی به رهبری يکی ار دبيران حزب کمونيست آذربايجا
های  عزيز علييف (پدر زن حيدر علييف يعنی پدر بزرگ رئيس جمهوری کنونی آذربايجان) با دعوت فرماندهی نيرو

ارتش شوروی در ايران به تبريز آمد تا در چارچوب «گوپ» و «اداره کشفيات نظامی» روابط ارتش سرخ را با 
يران مستحکم کند. تمرکز کار تبليغاتی و سياسی اين گروه در روشنفکران و افراد بانفوذ و معتبر محلی آذربايجان ا

دم محلی، فرق آن با زبان و فرهنگ حاکم فارسی ايران و  آذربايجان ايران بر مسئله زبان و فرهنگ آذربايجانی مر
)  ١٩٨٣-۵تحريک قوم گرائی آذربايجانی بود. ميرزا ابراهيموف بعد ها در مقاله «اوجاليغين حکمتی» (آذربايجان

با   نوشت: «نظر به اينکه در آذربايجان جنوبی که ما اشغال کرده بوديم سربازان زيادی آذربايجانی بودند، ما ميبايستی
آنها کار تبليغاتی و تشويقاتی ميکرديم و مناسبات دوستانه ای را که از همان ابتدا بين مردم محلی و ارتش ما بوجود آمده 

  بود تحکيم مينموديم.» 

با تبليغات وسيع قوم گرائی و ناسيوناليسم آذربايجانی گذشت. ارگان اين تبليغات روزنامه «وطن يولوندا»   چند سال بعد
ين سردبيرش خود ميرزا ابراهيموف بود. ميرزا ابراهيموف بعد ها نوشت: «برای آذربايجانيان جنوبی که از شد که اول

بخاطر انکار هويت، مليت، تاريخ و زبانشان در دوران   مدارس، مطبوعات و ادبيات بزبان مادری خود محروم بودند و
«وطن يولوندا» مانند نوری بود که در تاريکی  استبداد رضاشاهی تحت ظلم و پيگرد قرار گرفته بودند، روزنامه

  ).٢درخشيد» (

ۀ  بنظر ميرسد که در اين مدت رهبر حزب کمونيست آذربايجان شوروی، مير جعفر باقروف همراه با رئيس ادار
جاسوسی شوروی بريا و ديگر متحدين خود در مسکو موفق شده است که استالين را قانع کنند که کار را فقط به اشغال 

يران محدود نکنند. بلکه در سرتاسر شمال ايران و بخصوص آذربايجان حکومت های مستقل و محلی تشکيل دهند که  ا
عد از خاتمۀ جنگ ناچار به ترک ايران شد، حکومت های  حتی اگر هم ارتش شوروی طبق قرارداد های بين المللی ب

). ٣همۀ اين اسناد «فوق العاده سّری» فاش شد (نزديک به شوروی در آنجا سرکار بمانند. بعد از فروپاشی شوروی 
دستور تاسيس «يک حکومت تجزيه طلب به رهبری حزبی موسوم به فرقه دمکرات آذربايجان» هم جزو دستورات 

بود که با امضای استالين به باکو فرستاده شد. به باکو فرستاده شد، چرا که باقروف مسئول اجرای اين روشن و کتبی 
  د. برنامه شده بو
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آذر همان سال، بر اساس دستور  ٢١و تاسيس حکومت فرقه در تبريز در  ١٣٢۴شهريور  ١٢تشکيل فرقه دمکرات در 
  ن شوروی انجام گرفت.های مستقيم مسکو و با مديريت حزب کمونيست آذربايجا

با اين جمالت به  در آن اولين دستور مستقيم و بی پردۀ استالين، رهبر حزب کمونيست شوروی دريک ماده جداگانه و 
  موضوع استفاده از عامل «زبان های بومی» نيز اشاره ميکرد:

های آذربايجانی، اب به زبانهای ملی و ايالت: افتتاح مدارس و نشر روزنامه و کتحقوق برابر برای اقليت–(بند) و
های بومی، ايجاد يک  بانهای محلی به زُکردی، ارمنی و آسوری، برگزاری جلسات دادگاه و مکاتبات رسمی در مؤسسه

های واليتی، ايالتی و  مديريت استانی از جمله ژاندارمری و پليس که متشکل از افراد بومی محل باشد، تأسيس انجمن
  ردان محلی (...) شهری (و) موسسات خود گ

  در فرمان فوق بر کارانتشاراتی به زبان های محلی نيز در دو بند جداگانه تاکيد ميشود:

يک مجله مصور در باکو برای پخش در ايران و همچنين سه روزنامه جديد در آذربايجان جنوبی به کميته  . کار چاپ٩
نشريات دولتی (تحت نظارت کميساريای آموزش و  . به اداره ١٠مرکزی حزب کمونيست (ب) آذربايجان سپرده شود. 

حزب کمونيست (بلشويک) آذربايجان  پرورش اتحاد شوروی) (يودين) سپرده شود که سه دستگاه چاپ کميته مرکزی
  برای تأمين نيازهای چاپی در اختيار فرقه دمکرات آذربايجان جنوبی قرار گيرد.

به رهبری سيد جعفر پيشه وری، فرقه ابتدا از   ١٩٢۴ريور شه ١٢پس از تاسيس «فرقه دمکرات آذربايجان» در 
بايجانی های ايران که «در آستانه نابودی از سوی  نمايندگی های ديپلماتيک «کشور های دوست» خواست به کمک آذر

ارتش ايران قرار دارند» بشتابند و بعد تر با صدور قطعنامه ای به «مبارزه مسلحانه» برای «تاسيس يک حکومت  
» فراخواند در حاليکه در واقع ارتشی در طرف مقابل نمانده بود که بر ضدش «مبارزه» کرد زيرا همه نيروهای ملی

ان که در آذربايجان ايران بودند همزمان با ورود ارتش سرخ به تهران عقب نشينی کرده و يا پراکنده شده  ارتش اير
  بودند. 

ز تاسيس يافت. پيشه وری نخست وزير حکومت شد. روزنامه حکومت فرقه دمکرات در تبري ١٣٢۴آذر  ٢١در تاريخ 
آذربايجان» تبديل به ارگان اصلی فرقه و حکومت آن شد. «وطن يولوندا» به کار خود ادامه داد اما روزنامه ای بنام «

. بخش  هيئت تحريريه «آذربايجان» در دست شوروی ها بود اما بسياری از آذربايجانی های ايران نيز در آن مينوشتند
  مهمی از سر مقاله ها را خود پيشه وری مينوشت. 

طبوعات بود که تقريبا بدون استثنا به ترکی  مهمترين چيزی که در دوران يک ساله حکومت پيشه وری رشد کرد م
آذربايجانی نوشته ميشد که آن هم سرشار از تعريف و توصيف زبان و فرهنگ آذربايجان و اتحاد شوروی و بخصوص  

ست واستالين بود، چيزی که افسران و کارمندان «گوپ» («اداره کل تبليغات سياسی») طراحان اصلی آن  حزب کموني
سرت» و «جدائی» و «نقش ارس در جدا کردن قهری دو پارچه يک ملت واحد» از اين مدت به بعد بودند. «ادبيات ح

ويتر ميشود . شاعرانی که قبال اشعار بی بود که رواج يافت. به نوشته «وطن يولوندا»: «احساس وطندوستی هر روز ق
  د.»اهميتی مينوشتند اکنون آثار حماسی در مورد وطن، تبريز و ستارخان ميسراين

با سياست ورزی حکومت قوام مبنی بر وعده استخراج نفت شمال به مسکو و تحت فشار   ١٣٢۵اردی بهشت  ١١در 
ن ايران و ديگر مناطق شمالی ايران کرد. تا سقوط حکومت  آمريکا و انگليس، ارتش شوروی شروع به تخليه آذربايجا

  ماه مانده بود. ٧-۶فرقه فقط 

و احيای کنترل بر آذربايجان ايران صد ها وبنا به تخمين طرفداران فرقه چند هزار نفر  در جريان پيشروی ارتش ايران 
شته شدگان بودند. اما اکثريت بزرگ  کشته شد. بعضی از کادر های باالتر فرقه مانند فريدون ابراهيمی نيز جزو ک

گ هست اما بازگشت  وری که ميگفت «ئولمک وار، دؤنمک يوخ» (مررهبران فرقه برخالف شعار معروف پيشه
  نيست) به شوروی گريختند. 

البته ميرزا ابراهيموف و ديگر«گوپ» چی های حزب کمونيست اتحاد شوروی و ارتش سرخ قبل از همه رفته بودند.  
کسب مقام های خوب در باکو به کار و زندگی خود ادامه دادند و خاطرات خود را از «سرگذشت جنوب» خود آنها با 

تا سه هزار نفر از کادر های فرقه دمکرات هم به شوروی پناه بردند. بعضی از شاعران   ۵٠٠ی آمار نوشتند. طبق بعض
ا نيز به کار خود ادامه دادند. بعضی ديگر دم بر و نويسندگان ايرانی «ادبيات حسرت» از قبيل مدينه گلگون در آنج

ديگر اصال ايران را ترک نکردند و ترجيح دادند  بستند و يا به غرب مهاجرت کردند و يا به ايران برگشتند. بعضی های
  با وجود خطر زندان و اعدام بمانند. 

  بعد از فروپاشی شوروی، آن «ادبيات حسرت» هم به تاريخ سپرده شد.
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) تا خروج ١٩۴١( ١٣٢٠يعنی از اشغال صفحات شمالی ايران و از جمله آذربايجان از سوی ارتش شوروی درسال 
طول کشيد. حتی خود حکومت   ١٣٢۵اشی حکومت پيشه وری همگی پنج سال يعنی تا آذر نيروهای شوروی و فروپ

ح «ملی» هم مجبور شد برود،  پيشه وری که با ارتش شوروی آمد و وقتی ارتش شوروی رفت، آن حکومت باصطال
دشوار است. ولی همه اش يک سال توانست بر سر کار بماند. البته يک چنين مدت کوتاه را يک «دورۀ تاريخی» ناميدن 

به هر حال در اين مدت در زمينۀ زبان و انتشارات و مطبوعات تغييراتی رخ داد که مهم است بدانيم. اين هم از نگاه  
اينکه حاال هنوز هم بعضی ها هستند که از آن يک سال فرقه و يا چهار پنج سال اشغال شوروی تاريخ مهم است و هم 

  د که با واقعيت ربط چندانی ندارد. در عالم ذهنی خود دنيائی ساخته ان

  

موضوع زبان مادری در راس برنامه های فرقٔه دمکرات قرار داشت. در دورٔه يک سالٔه فرقه وضع زبان در  
  ور بود؟آذربايجان چط

مهم تر از فرقه، موضوع بر سر اجرای تصميم مسکو بود. برای حزب کمونيست شوروی و ارتش سرخ که آذربايجان 
ل خود داشت، موضوع زبان ترکی آذری يک وسيلٔه تبليغاتی بود. از اين طريق می خواستند آذربايجانی  را زير اشغا

ورانند. روشن است که شخصا برای کسانی از باکو که مسئول  های ايران را بر ضد تهران و به هواداری از شوروی بش
هم بود، موضوع خوشايندی جلوه ميکرد. ولی در  اجرای اين برنامه شده بودند، مسئلٔه ترکی آذری که زبان مادری آنها

يران به  نهايت آنها هم مجری نقشه های کالن سياسی مسکو بودند. از طرف ديگرهيچ هم بدشان نمی آمد که آذربايجان ا
بهانٔه زبان مادری هم که شده، با ايران قطع رابطه کند و به جمهوری آذربايجان بپيوندد و يا دستکم چيزی مانند 

  ختاری و غيره اتفاق بيافتد. خودم

اصوال زبان يکی از موضوعات مرکزی انتشارات، سخنرانی ها و ديگر واسطه های تبليغاتی فرقه بود. پيشه وری در 
نخست روزنامٔه «آذربايجان»، ارگان «فرقٔه دمکرات آذربايجان»، زير عنوان «روزنامه ميزين ديلی»  همان شمارٔه 

تعريف و توصيف زبان ترکی آذری می نوشت: «زبان آذربايجان آنقدر قدرتمند و قواعد  (زبان روزنامٔه ما) بعد از 
وارد آن شده درآورده شوند، باز هم  صرف و نحو آن آنقدر طبيعی است که حتی اگر کلمات فارسی و عربی هم که

د خلق را در نظرگرفته،  ميتوان به کمک اين زبان افکار بزرگ و مقاصد عالی را نوشت و شرح داد. و ليکن ما استعدا
). آنگاه او ميگويد که «مانند هر زبان ديگر،  ۴احتياجی حس نمی کنيم که اين کار را بصورت ناگهانی انجام دهيم» (

نی نيز تحت تاثير زبان های اجنبی قرار گرفته» و فرقه ميخواهد به کمک نويسندگان آذربايجان اين تاثير زبان آذربايجا
  ن ببرد.را به مرور زمان ازبي

توضيح اينکه فرقٔه دمکرات هم مطابق با تبليغات آذربايجان شوروی و برای جلوگيری از تاثير ترکيه، در مورد زبان 
واژٔه «ترکی» و يا حتی «ترکی آذربايجانی» پرهيز کرده فقط تعبير «آذربايجانی» و  ترکی آذری مصرانه از کاربرد  

  «آذری» را بکار می برد.

م است اين را بدانيم که در دورۀ حکومت فرقۀ دمکرات آذربايجان تنها زبان چاپ و انتشارات ترکی  پيش از همه چيز مه
  يجان هيچ اثری به فارسی چاپ نشده است.آذری بود. تقريبا بدون استثناء، در اين دوره در آذربا

نی که سال ها در شمال ارس  معموال زبانی که مسئوالن فرقه صحبت ميکردند، لهجٔه استاندارد باکو بود. مخصوصا کسا
مانده و همراه با ارتش سرخ به ايران آمده بودند، با اين لهجه صحبت ميکردند که برای مردم آذربايجان ايران نامانوس  

سياری ها که در آن دوره در تبريز بودند، به من گفته اند که مردم تبريز، اين لهجه را «زبان مهاجرها» می بود. ب
تا درجٔه اين «حس نامانوسی» زبان بين مردم به آن هم بستگی داشت که فالن مقاله را چه کسی نوشته ناميدند. اما طبيع

  و بهمان سخنرانی را چه کسی ايراد کرده است.

ی در آن مقالٔه خود راجع به لزوم پيرايش و تصفئه ترکی آذری از واژگان «بيگانٔه» فارسی و عربی سخن  پيشه ور
ه نميتوان در اين کار عجله نمود، اما اقال نبايد در استفاده از کلمات و تعابير فارسی و عربی  ميگفت و عالوه ميکرد ک

اما در عمل وضع ديگری حاکم شد و آن اين بود که زبانی که  مبالغه نمود. طبيعتا اين نکته روی کاغذ قابل درک است.
مهاجرها» که همان استاندارد باکو باشد، يکسان فرقه چی ها صحبت ميکردند و يا می نوشتند، هر چه بيشتر با «زبان 

گشته، به همان درجه عناصر، واژگان و حتی تلفظ روسی به آن اضافه ميشد. اين کار را هم مشاوران سياسی، 
نويسندگان و شاعرانی ميکردند که از باکو آمده در تبريز زندگی ميکردند و نقش «رئداقتور» (ويراستار) و هماهنگ  

  ات و رسانه ها را بازی مينمودند.کنندٔه مطبوع

تند. اين مشاوران و رئداقتور ها با دو سه دسته از نويسندگان، شاعران و يا انديشمندان آذربايجانی ايران کارچندانی نداش
هدف حملٔه اصلی البته آن دسته از روشنفکران، نويسندگان و شعرائی بودند که همراه با حملٔه شوروی به ايران و يا 

ير تر، بعد از برسرکار آمدن پيشه وری، از ترس به تهران فرار کرده بودند. اکثر نخبگان و مشاهير آذربايجان  کمی د
شهريار جزو اين دسته بودند. مسئوالن تبليغات رسمی فرقه، آنها را همچون   ايران مانند سيد حسن تقی زاده و يا استاد
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ند. زبان و آثار آنها که اکثرا هم به فارسی بود، «مرتجعين ديلی» «خائنين» به مردم آذربايجان محکوم و مطرود ميشمرد
بودند که فوت کرده بودند.  (زبان مرتجع) ناميده ميشد. گروه دوم شعرای معروف ترکی سرائی مانند فضولی و نسيمی 

جان» ميشمردند.  حتی اگر آنها غزل و قصيده گفته باشند، آنها را تجليل کرده جزو «شاعران بزرگ خلق هنرپرور آذرباي
از شاعران و نويسندگان زنده، برخی هنوز در آذربايجان مانده بودند. کسانی که ِسنّی از آنان گذشته بود و ديگر امکان 

دٔه آنها ممکن بنظر نمی رسيد و يا تعليم و تربيت گذشتٔه فارسی و عربی ديده و به ادبيات کالسيک وارد تغيير اساسی عقي
تقاد مستقيم قرار نميگرفتند، بلکه با چاپ اشعارشان کوشش ميکردند آنها را جزو «خودی های  بودند، عموما مورد ان

  وی شعر بنويسند. فرقه» قلمداد کنند و تشويقشان نمايند که به نفع فرقه و شور

ا از  سياسی، روی نويسندگان نثر، داستان و مقاله متمرکز شده بود. آنه-کوشش اصلی آن رئداقتور ها و مشاوران ادبی
نگاه فرقه و ويراستارها و مشاورانی که از باکو آمده بودند، «زبان معاصر خلق و دورٔه آزادی را ترنّم ميکردند»، و  

و استاندارد باکو بود. در کار تصفئه کلمات فارسی و عربی، خصومت با واژگان فارسی اين زبان فقط عبارت از لهجه 
حمله متوجه واژگان نوين فارسی بود که در زمان رضا شاه جايگزين   بمراتب بيشتر از عربی بود و نوک تيز اين

شگاه (دارالفنون). حتی شخصی واژگان هم معنای عربی شده بود، مانند: شهربانی (نظميه)، دادگستری (عدليه) و يا دان
ا که در دورٔه  بنام رضا آذری در روزنامٔه «آذربايجان» مينوشت: «به نفع آزادی ما خواهد بود اگر اقال لغاتی ر

  ).۵اصالحات رضاشاهی از گردونه خارج شده اند، دوباره احياء کنيم» (

ان بود. اوال لغات و اصطالحاتی را که به موازات اين کوشش ها، دو و يا سه جريان تغيير زبان مردم در جري
رواج ميدادند، در حاليکه آن  مخصوص ترکی آذری باکو بود، در آذربايجان ايران به کار می بردند و به اين گونه لغات 

لغات و اصطالحات باکو برای مردم آذربايجان ايران سخت فهم و حتی گاه عجيب بود، مانند: شکيل (تصوير)، چيخيش  
طنطنه لی (باشکوه)، اينجه صنعت (هنر) و يا َعنَعنه (سنّت). ثانيا برخی لغات صرفا روسی وارد گردونٔه (سخنرانی)، 

شده بود، مانند: زاوود (کارخانه)، واغزال (ايستگاه راه آهن)، گاسترول (برنامٔه هنری، نمايش   زبان ترکی آذری ايران
الی روسی آن دسته از لغات اروپائی و نام های افراد و کشور ها گروه های هنری) و يا ساتيرا (طنز). و ثالثا تلفظ و ام

فرانسه گرفته ايم، شکل روسی ميگرفت، مانند:   که ما در ايران بطور سنتی طور ديگری می ناميم و يا اصوال از
  استانسيا (استاسيون، بعدا ايستگاه)، کولتورا (کولتور، بعدا فرهنگ) و يا اوقتيابر (اکتبر). 

وز به ذوق و سنت مردم محلی و عالقٔه آنها به شعر کالسيک عروضی مانند غزل و قصيده ظاهرا احترام  در شعر، هن
ميکردند که شعر «ايده آل» و بخصوص نثر ادبی (مانند داستان و نمايشنامه) بايد مانند باکو و  ميگذاشتند، اما پنهان هم ن

ی حزب کمونيست و ارتش سرخ و در راس آن استالين  کال شوروی در چهارچوب «رئاليسم سوسياليستی» باشد و رهبر 
ريخی و سنتی با زبان، ادبيات و  را پاس دارد. در عمل هم اينطور شد که تغييرات در شعر ترکی آذری که بطور تا

اوزان فارسی و عربی عجين شده است، بسيار مشکل تر بود. بيشتر تغييرات و باصطالح «اصالحات» در سبک و  
  ب ها و مطبوعات مخصوصا در نثر به چشم ميخورد. بخصوص مضمون کتا

کوتاه (که آن را به تقليد از روسی  در زمينٔه داستان نويسی، در اين دوره چندين کوشش برای نوشتن ُرمان و داستان
«پووست» می ناميدند) مانند «گؤی قورشاغی» (قوس و قزح) و «اودلی قيلينج» (شمشير آتشين) انجام گرفت که آثاری 

  يغاتی و غير جدی بودند و بزودی فراموش شدند.تبل

باز نشر برخی از آثار ادبيات ترکی   شايد يکی از کار های نادر اما خوب اين دوره که در زمينۀ انتشارات انجام شده،
قديمی و يا ترجمٔه ترکی بعضی آثار فارسی و يا روسی به ترکی آذری بود، مانند: کليات صائب تبريزی و ميرزا علی  

  جز شبستری.مع

زبانی که در کتاب ها و مطبوعات بکار گرفته ميشد، لهجٔه استاندارد، کتابی و رايج باکو بود. از آغاز انتشار 
ربايجان»، خود پيشه وری نقش سردبير را داشت و تالش می نمود حتما سرمقالٔه روز را خودش بنويسد. زبان ترکی  «آذ

رد و روان بود، اگرچه در مجموع معيار های دستوری استاندارد باکو را و کتبی او بخصوص از نگاه واژگان، استاندا
ياسی روزنامه های «وطن يولوندا» (در راه وطن) و حتی رعايت می نمود. اما اکثر مقاله های باصطالح «جدی» و س

ردند باصطالح  «آذربايجان» را «برادران شمالی» می نوشتند و يا ويراستاری مينمودند. آنها از اين طريق سعی ميک 
غليظ و   «خط سياسی» مسکو و باکو را به افکار عمومی آذربايجان ايران القاء نمايند. زبان آنها شديدا شعاری، تبليغاتی،

آغشته با واژگان روسی و يا تعابير خاص جمهوری شوروی آذربايجان و ادبيات کمونيستی شوروی بود. روزنامٔه  
الت و شعار های تبليغاتی در باره لنين، استالين، کشاورزان کالخوزها و  «وطن يولوندا» با عکس های رنگی، مقا 

ر باکو به چاپ می رسيد، اگرچه محل چاپ آن هرگز  کارگران ساوخوزها و ژنرال های «قهرمان» ارتش سرخ، د
در مدح  ). نوشته های هر دو روزنامه و ديگر مطبوعات فرقه معموال با شعار و زبانی اغراق آميز۶اعالن نمی شد (

طبيعت، تاريخ و زبان آذربايجان و همچنين لنين، استالين و ارتش سرخ همراه بود. مولفين آذربايجانی ايران نقش  
ی در نوشتن تحليل و تفسير های سياسی نداشتند. آنها بيشتر شعر ميسرودند و يا در بارٔه ادبيات، زيبائی طبيعت و  چندان

  مانند بابک و ستارخان مطلب می نوشتند.  زبان ترکی آذری و يا عظمت شخصيت هائی
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ستالين نوشته شده بود، گفته مثال در خطابٔه منظوم و بلندی که از سوی «جمعيت شعرای تبريز» به «پدر زحمتکشان» ا
  ميشد:

  آذر ايلی ييک، پاک آديميز، پاک قانيميز وار 
  کوراوغلی، جوانشير کيمی مين اصالنيميز وار 

  خانی دوغان يورد ايندی گل آچيپ بابکی، ايل
  ساينده سنين سايه لنير بو قوجامان يورد

  چوخ چوخ ياشا عالمده، بيزيم سه وگيلی رهبر
  عدلينله منّور  گون تک ائله دين عالمی

(ترجمه: ما ملت آذری هستيم، نامی پاک و خونی پاک داريم/هزار شيرمرد مانند کوراوغلی و جوانشير داريم/حاال 
را زاده، تبديل به گلزار شده است/و در زير سائه تو (استالين) اين سرزمين بزرگ زندگی   سرزمينی که بابک و ايلخان

  با عدل خود عالم را منّور کردی). —پايدار باشی، ای رهبر محبوب آسوده ای دارد/در اين عالم زنده و 

ت ترکی آذری و بخصوص اين منظومه در ابتدای مجموعٔه «شاعرلر مجلسی» چاپ شده است که نمونه های آثار ادبيا
را اين  شعرای طرفدار فرقه را جمع آوری کرده است. طوری که در اين مجموعه گفته ميشود، منظومٔه طوالنی نامبرده

شاعران عضو «جمعيت شعرای آذربايجان» مشترکا سروده اند:علی فطرت، مير مهدی اعتماد، حسين صحاف، مظفر 
  ).٧االش آذراوغلی (درفشی، مير مهدی چاووشی، يحيی شيدا و ب

تشکيل ميشد. چه در نثر و چه در نظم، آنچه که درجٔه اول اهميت را داشت، پيام سياسی بود که اساسا از شعار و مبالغه 
به وزن و قافيه و بخصوص اشعار عروضی به سبک کالسيک اهميت چندانی داده نمی شد. طبيعتا نوشتن و درک اين  

ی بود و الزمه اش تحصيل فارسی و عربی بود که اکثر نويسندگان و شعرائی که از نوع اشعار سخت تر از اشعار هجائ
. در خود باکو چنين تبليغ ميشد که وزن و قافيه مربوط به دورٔه جامعٔه شمال آمده بودند، مهارت چندانی در آن نداشتند

ات زحمتکش» است. اما شعرای «عقب ماندٔه» گذشته است و «زبان سادٔه مردم» و وزن هجائی «نشانٔه ادبيات طيق
مت  شمال و بخصوص سليمان رستم، صمد وورغون، محمد راحم و جعفر خندان که تقريبا در طول تمام مدت حکو 

فرقه، در تبريز بودند، به ناچارنسبت به تمايل «برادران جنوبی» خود به غزل، قصيده و ديگر قالب های عروضی  
دبی باکو می نوشت: «سليمان رستم به نوشتن غزل شروع کرد، چرا که قالب احترام ميگذاشتند. يکی از تحليل گران ا

آن طريق تاثير رساندن به مردم از راه غزل آسانتر بود…» غزل مانند گذشته در آذربايجان جنوبی محبوب بود و از 
صا نامش را نميگفتند،  ). آنچه که آنان به «برادران جنوبی» خود القاء ميکردند، اين بود که «دشمن» (که اکثرا مشخ ٨(

و آنها را تحت   اما منظورشان ايران و بويژه تهران بود) زبان مادری مردم آذربايجان ايران را از دهانشان بيرون کشيده
ظالمانه ترين ستم های ممکن قرار داده و اکنون «برادران شمالی» آمده اند تا زبان «برادران جنوبی» را به آنها  

  ان رستم در شعری با عنوان «تبريزيم» (تبريز من) مينوشت: بازگردانند. همان سليم

  باغچادا ُحسنونه دويمايير گؤزوم 
  تبريزيم، تبريزيم، گؤزل تبريزيم 

  قويمارام يادالری، گيرسين قوينونا
  اذن وئر قولومو ساليم بوينونا 

  سنين بايرامينا، سنين تويونا 
  ديلی بير، قانی بير قارداشين گليب

  ين گليب، الخ. دردينه آشنا سرداش

گانگان (ترجمه: در باغ، چشمم با ديدن ُحسن تو سير نميشود/تبريز من، ای تبريز من، ای تبريز من/اجازه نخواهم داد بي
ترا در آغوش بگيرند/بگذار دستم را به گردنت بياندازم/برادر همزبان و همخون توآمده/تا در عيد و جشن تو شرکت  

  ، الخ). کند/دردآشنای تو، همراز تو آمده 

  و يا:

  من سنين ديلينه دگميرم، جالد
  سن ده بو آنا ديليمه دگمه 

  من آغا آغ دئديم، قارايا قارا 
  سن دارا  سن منی ايسته دين چکه

  ينی جه ساغالير ووردوغون يارا 
  منيم بو يارالی کونلومه دگمه، الخ.
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(ترجمه: ای جالد، من که به زبان تو دست نميزنم/تو هم به زبان مادری من دست نزن/من به سفيد، سفيد گفتم و به سياه،  
به اين روح زخمی من دست نزن، /سياه/و تو خواستی مرا به دار بزنی/زخمی که تو بمن زدی تازه تازه بهبود می يابد

  الخ). 

کثرشان آمده و در تبريز نشسته بودند، به شاعران و نويسندگان آذربايجانی يعنی اين شاعران و نويسندگان باکو که ا
ايران رهنمود ميدادند که اوال زبان کتبی شان چطور بايد باشد و ثانيا چطور فکر کنند و چه بنويسند. مثال جعفر خندان 

-شيدا»، يک شاعر آذربايجانی هم از باکو آمده بود و تحليل ادبی مينوشت، مقدمه ای به «مجموعٔه آثار يحيی که او
ايرانی جوان آن دوره نوشت. در اين مقدمه، خندان اوال يادآوری ميکرد که شيدا هم «ابتدا به سبک معمول در آذربايجان 

هائی که در ميهن اش آذربايجان رخ داده و با گرفتن الهام از   جنوبی، غزل مينوشت،اما بزودی پس از مشاهدٔه پيشرفت
يتلريسم اشعار پرارزشی برضد فاشيسم نوشت. شيدا در اين اشعار همچنين محبت بی پايان خود را مبارزه بر ضد ه

ان  نسبت به ارتش سرخ، اين ناجی جهان از دست خطر فاشيسم، و رفيق استالين، اين فرمانده نابغٔه ارتش سرخ، بي
  ). ٩نمود» (

د مير مهدی اعتماد، علی فطرت و يحيی شيدا با  با اينهمه نبايد از انصاف گذشت که برخی شاعران اين دوره مانن 
تبليغاتی «فرقٔه دمکرات»، اشعار خوبی هم چه در قالب عروضی و چه  -وجودهماوائی های فصلی شان با جريان سياسی

پنج سال و بخصوص يک سال  -کم نشده، اگرچه نقش آنها در همان چهار هجائی داشتند که هنوز از زيبائی آنها چيزی
  رت و محبوبيت آنان بی تاثير نمانده است. فرقه، به شه

برای کسانی که به دانستن جزئيات زبان و ادبيات و بويژه شعراين دوره عالقمند هستند، ميتوان مطالعٔه آن مجموعٔه 
صفحه است و مطالعه اش   ۴۴٠ت. اين مجموعه که نزديک به «شاعرلر مجلسی» را توصيه کرد که شرحش گذش

ر عالقمند و غير دانشگاهی فوق العاده کسالت آور باشد، به غير از يک رشته نمونه های اشعار  ميتواند برای افراد غي
نه کالسيک ترکی آذری، علی الخصوص نمونه هائی از ده ها شاعر ريز و درشت همين دوره را معرفی ميکند. اين نمو

قه و شوروی و استالين، نشانٔه بی های شعری، صرفنظر از شعار های وفاداری به «آزادی و وحدت آذربايجان» و فر
  نظيری از محصول ادبی يک سال حاکميت فرقٔه دمکرات در حوزٔه شعر و ادبيات ترکی آذری به شمار ميرود. 

دند، تنها يكى دو نفر با وجود هم آوائی ظاهری با در ميان شاعران ترکی سرائی که در زمان فرقه در آذربايجان مان
ر شعر و ادبيات، ارزش هنر و شعر را واالتر از هه چيز ميشمردند. مهم ترين آنها حبيب  ايدئولوژی حاکم کمونيستی ب

و   ساهر بود. بيشتر آثار اين شاعر رمانتيک و نوآور آذربايجان که به هر دو زبان فارسی و ترکی ميسرود، بعد از جنگ
هر را در شعر و زبان به فصل بعدی  سقوط حکومت فرقه نوشته و يا منتشر شده است. به همين جهت بررسی جايگاه سا

  بگذاريم.

اما مهم ترين شاعر آذربايجان در اين دورٔه يک ساله، طبيعتا محمد حسين شهريار بود که در دوران اشغال شوروی و  
اين مدت به شهرت اصلی خود در سرتاسر ايران رسيده بود. در برابر  حکومت فرقه در تهران زندگی ميکرد. او در 

از سوی ارتش سرخ و سپس حکومت «فرقٔه دمکرات»، استاد شهريار چندين شعر از جمله يک منظومه با   اشغال ايران
  مطلع:

  روز جانبازيست، ای بيچاره آذربايجان
  سر تو باشی در ميان هر جا که آمد پای جان

  ايران شعر ديگری با مطلع زير سرود:و پس از تخليۀ 

  ود هان به يغما برده آن ناخوانده مهمان مير
  آن نمک نشناس ، بشکسته نمکدان ميرود

حکومت فرقه با ارتش شوروی آمده بود و با ارتش شوروی رفتنی بود. چند ماه بعد از تخلئه ايران از طرف ارتش  
يعنی درست يک سال پس از تاسيس حکومت فرقه، خود   ١٣٢۵آذر  ٢١سرخ، حکومت فرقه هم فروريخت. در روز 

فرقه را سوار ماشين کردند و به باکو بردند. اصالً ارتش ايران هم هنوز نيامده بود. وقتی  ها رهبران و فعالين شوروی
  يک روز بعد ارتش مرکزی وارد تبريز شد، شهر بی صاحب بود.
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  تا پايان قرن بيستم زبان آذربايجان 
  

  پيامد های اجتماعی را داشت؟حکومت فرقه کدام  تجربٔه

  اين پيامد ها جدی بودند. آنها را بايد در دو سطح و زمينه بررسی کرد.

يکم در زمينٔه زبان: بعد از فروپاشی فرقه، مردم به روال زندگی سابق و هميشگی خود برگشتند. يعنی در خانه و بانک  
سر درس و يا وقتی صورت جلسٔه دادگاه و يا يک سند ثبت  را بکار برد، اما و دادگاه و اداره و غيره هر کس زبان خود 

اسناد و يا نامٔه رسمی می نوشتند، از فارسی استفاده ميکردند. در آذربايجان اين به آن معنا بود که در حوزٔه شخصی و 
ايتی  در بارٔه چيزی شک  خصوصی، حتی بين معلم و دانش آموز در موقع زنگ تفريح و يا در شهربانی وقتی ميرفتيد

بکنيد، اگر طرف شما مثل خودتان ترکی زبان بود، ترکی حرف ميزديد، اما وقتی در همان شهربانی صورت جلسه 
  برميداشتند، آن را به فارسی می نوشتند.

مرکز  هزار سال قبل هم کم و بيش اين طور بود. در زمان رضا شاه هم اين طور بود. البته پانصد سال پيش اين قدر ت
و اجتماعی موجود نبود، بلکه هر ايالت و واليتی تا حد زيادی جدا از ديگران زندگی ميکرد. دستگاه   سازمان دولتی

اداری و نظامی و تحصيل و دادگاه و غيره هم مرکزی و سرتاسری نبود. کتاب و رسانه و غيره هم مانند امروز نبود، و  
بر اين کار برد دو زبان خيلی کمتر بود و موضوع، اهميت  نها هم نبود. بنا  يا در بسياری جا ها اصال کتاب و مدرسه و اي

امروزه اش را نداشت. پيش ار آنکه آذربايجانی ها ترکی زبان بشوند، جای ترکی، لهجه های محلی ايرانی شمال غربی  
  مين طور بود. حرف ميزدند، اما باز فارسی زبان رسمی و مشترک همه بود. در کردستان و گيالن و غيره هم ه

از انحالل حکومت فرقه، وضع زبان به آن حالت قبلی برگشت. تنها فرقش با مثال دورٔه قاجار اين بود که همزمان با بعد 
ملت»  -رضا شاه و سپس محمد رضاشاه، طوری که بحث اش را کرديم، کوشش برای ساختن و تقويت يک «دولت

ايش يافت و اگرچه دورٔه رضا شاه همگی  رو به غرب) هم افزمتمرکز، سازمان يافته و معاصر (يعنی سکوالر و 
شانزده سال طول کشيد، اما در اين زمينه موفقيت های زيادی بدست آمد که بعدا در دورٔه پهلوی دوم ادامه يافت. در  

زمينٔه زبان هم تحصيل زبان مشترک و ملی فارسی سرتاسری شد، مدارس و نظام آموزش و پرورش متمرکز و  
ارات بيشتر شد و صنعت چاپ رشد کرد. همزمان، در زبان فارسی اصالحات معينی انجام  ن يافته شد و انتشسازما

گرديد، مانند جايگزين کردن برخی واژگان عربی با فارسی، بدون آنکه مانند ترکئه آتاترک در اين زمينه زياده روی 
  شود.

دارات رخت بربسته بود به جای هميشگی  ها و انتشارات و ايعنی بعد از حکومت فرقه، اوال زبان فارسی که از رسانه 
خود بعنوان زبان مشترک و رسمی يعنی کتبی برگشت. ترکی هم به آن موقعيت پيشين خود که زبان محاوره بين ترکی  

زبانان بود برگشت. آن «ترکی باکو» با آن تاثيرات روسی و خصوصيات برای ما نامانوس نيز از زندگی رسمی و 
  شد.  ای آذربايجان دور رسانه

دوم در زمينه خاطره و حافظٔه تاريخی: طبيعی است که بعد از آنکه رهبران فرقه به باکو گريختند و حکومتشان 
سرکوب و اعضا و طرفدارانشان پراکنده شد، در ذهن مردم آذربايجان و کال ايران يک رشته تجارب و خاطراتی باقی 

ل تغيير يابد. بنظر من پيامد اصلی سياسی، و مهم تر ازهمه  ی مانند يکی دو ساماند که امکان نداشت در مدت کوتاه
اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی حکومت فرقه، در اينجاست. منظور من اين است که فرقه ای با نام «دمکرات»  

 اجتماعی ما را با مستقيما بدست ارتش و دولت همسايه آمد و با عنوان کردن بهانۀ زبان مادری، سمت زندگی سياسی و
  کشوری که دو هزار و هفتصد سال يعنی از زمان ماد ها با آن يکجا بوديم قطع کرده، به شوروی وصل نمود.

اين را اضافه کنيد به اشغال نظامی تبريز و آذربايجان از سوی ارتش عثمانی تنها و تنها بيست سی سال پيش از آن. آنها 
و ميگفتند که ميخواهند «همٔه ترک ها را از ترکيه و ايران و قفقاز تا  نژاد» ترکی آمدند زبان و هم اتفاقا با همين بهانٔه «

  آسيای ميانه متحد کنند» و ترکی آذری ما را هم دور محور عثمانی ترکيه يکسان نمايند.

يجان اين  يعنی در ذهن مردم، آن هم نه فقط مردم خراسان و اصفهان و تهران، بلکه حتی و بخصوص مردم خود آذربا
تجربٔه تاريخی حک شد که هر وقت کسی و گروهی موضوع زبان مادری و جداکردن «حق و حساب» با  خاطره و 

زبان فارسی را در آذربايجان مطرح کرد، يک احتمال جدی اين است که اوال: پشت سر اين قيل و قال يک دولت 
  ن اين سرزمين از ايران است. يان نيست، جدا کردهمسايه هست و ثانيا: مشکل آن دولت اصال زبان مادری آذربايجان



 
95 
 

 

ما در آذربايجان در عرض کمتر از چهل سال شاهد دو جنگ جهانی با اين عوارض مربوط به ادعا های قوميت و مليت  
جداگانه و «زبان مادری رسمی بشود» و غيره بوديم. هر دوی اين تجربه ها يا به همسائه غربی ما مربوط بود يا به 

   شمالی ما. همسايهٔ 

پس در ايران، هربار شخصی چيزی به ترکی نوشت، روزنامه ای، کتابی به ترکی آذری چاپ کرد و مجلس   از آن
شعری برگزار نمود، مقام های امنيتی و قضائی قاعدتا شک کردند که نکند زير اين کاسه هم نيم کاسه ای باشد و 

س العمل های منفی و گاه تند، تنها محدود  دبينی، واهمه و عک موضوع باز به يک دولت خارجی مربوط باشد. حتی اين ب
به نظام دولتی هم محدود نبود و نيست. زمان رضاشاه هم همين طور بود، زمان محمد رضا شاه هم، در جمهوری 

  اسالمی هم. زمان رضاشاه هم همين طور بود، زمان محمد رضا شاه هم، در جمهوری اسالمی هم.

اين شک و ترديد و واکنش منفی حتی محدود به دولت ها هم نيست. هر بار  فراموش ميکنند که از سوی ديگر خيلی ها 
که فقط در سطح بحث چيزی مثال در بارٔه «تحصيل زبان ترکی» در يک کورس خصوصی و يا بعنوان درس انتخابی و  

پيشه وری، نها به ياد دورٔه چند ساعته در برخی مدارس مطرح ميشود، مردم، بله، خود مردم آذربايجان و مخصوصا آ
ارتش شوروی، سرازير شدن «مشاوران باکوئی» به تبريز و جدائی آذربايجان از ايران می افتند. موضوع فقط بر سر  
دولت ها نيست. ملت هم اين خاطره را فراموش نکرده است. خاطرٔه جنگ نخست جهانی و اشغال آذربايجان از سوی  

ا بسياری ها فراموش کرده اند. از کم و کيف تجربٔه فرقه ياسی» زبان ترکی رروسيه و عثمانی و طرح «کارت س
  دمکرات هم اکثر مردم خبر ندارند.

اما آنچه که از هر دوی اين تجربه های تلخ بجا مانده، آن لکه، آن زخم خاطره است که مانده و وقت و صبوری ميخواهد 
طرح هر خواست «حق تحصيل زبان مادری»  هر اثر ترکی و يا تا هم به مردم و هم به دولت ها اثبات شود که چاپ 

  نشانٔه جدائی خواهی نيست، اگر چه در گذشته دو بار، آن هم بصورتی بسيار جدی و تا مرز تجزئه ايران، اينچنين بود.

بايد خود با  همچنين، و شايد اين نکته مهم تر از همه نکات ديگر باشد، کسانيکه خواهان لغو اين محدوديت ها ميشوند، 
و گفتار خود اول برادری شان را ثابت کنند تا بعد بتوانند ادعای ارث نمايند. نميتوان با کينه و نفرت و پرخاش،   کردار

  خواستی را طرح نمود و خواهان اجرای آن شد. 

طه با سال گذشته در راب ٩٠-٨٠ذکر اين پس منظر تاريخی و تجربی برای توجيه محدوديت هائی نيست که در طول 
ثار ترکی آذری شاهدش بوده ايم. من ميخواهم بگويم اگر محدوديتی در اين مورد بوده، که بوده، بايد آن را چاپ و نشر آ

درک نمود، فهميد که ريشه اش چه بوده و اين که ريشٔه اين سوء ظن و محدوديت نه سليقٔه اين يا آن شخص و حزب و يا 
همٔه آن محدوديت ها هم بيجا و يا همٔه آنها هم از روی ولت ها بوده است. دولت، بلکه نگرانی جدی مردم و همٔه د

  دشمنی اين يا آن دولت و وزير و وکيل نبودند. 

  بگذاريد در اين رابطه يک تجربٔه خانوادگی خودم را نقل کنم.

شدند، مجموعٔه  يکی از مهم ترين و جدی ترين کتاب هائی که چند سال پس از فروپاشی حکومت فرقه در تبريز منتشر
چاپ شد و حاوی حدودا شش هزار ضرب المثل ترکی  ١٣٣۴مثال و حکم در لهجۀ محلی آذربايجان» بود که در سال «ا

آذری همراه با ترجمه و توضيحات فارسی آن بود. مولف اين اثر مانا، پسرعموی پدری بنده، انسان شريف و دانشمند، 
عموی فاضلم استاد حسن جوادی شنيده ام که مرحوم    خود، از جمله پسر ميرزا علی اصغر مجتهدی بود. من از اقوام

مجتهدی با چه دقت و عالقه ای سال های طوالنی ضرب المثل های رايج بين مردم و يا يافته شده از منابع چاپی را جمع  
زبان  تيتر کتاب، برای  آوری و ترجمه کرده، به چاپ داده بود. اما تا آخرين لحظه مقامات امنيتی اجازه ندادند که در

ترکی آذربايجان «زبان ترکی» و يا «ترکی آذری» گفته شود و با اين ترتيب صرفا ««لهجۀ محلی آذربايجان» نوشته 
شد (در چاپ بعدی که در کاليفرنيا انجام گرفت تيتر اين کتاب به «امثال و حکم در زبان ترکی» تغيير يافت). معلوم  

از تجربٔه فرقه نگذشته بود، لفظ «زبان ترکی» و يا «آذری» برای ز بيش از نُه سال است که در آن سال ها که هنو
مقامات امنيتی هنوز خطرناک جلوه ميکرد، چرا که آنها واهمه داشتند که کاربرد اين تعبير ميتواند نزديکی زبانی مردم  

  آذربايجان ايران را با ترکيه و يا جمهوری شوروی آذربايجان تداعی کند!

نچه که برخی ميگويند فرقه دمکرات جايگاه زبان ترکی را باال برد، بنظر من، کامال برعکس،  اين جهت، برخالف آاز 
تجربٔه تلخ فرقه، شايد سنگين ترين ضربه به خواست آموزش زبان ترکی در آذربايجان در کنار فارسی بعنوان زبان 

حصيل و تدريس زبان مادری اقليت ها جدی به انديشٔه ت مشترک، رسمی و ملی ما بود. اين تجربه حتی ضربه ای بسيار
در کنار زبان فارسی را به فرهنگ سياسی ايران زد، چه در رفتار دولت ها اعم از پهلوی و اسالمی و چه در حافظۀ  

  خود مردم.
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  صمد بهرنگی 

  

  ادبيات آذربايجان بعد از حکومت فرقۀ دمکرات بگوئيد...  و اما مختصری در بارۀ

يريا و باالش آذراوغلو اسم و رسمی داشتند و به رهبری فرقه نزديک بودند، همراه آنها به باکو  يک عده که مانند محمد ب
يا به اروپای غربی رفتند.  رفتند و آنجا ماندند. چند نفر مانند بيريا که آنجا هم نتوانستند قرار بگبرند، به ايران برگشتند و

ه کارمند دولت و عضو حزب و مانند ديگر نويسندگان و شعرای بقيه اکثرا يا به هيئت شاعران شوروی در آمدند که هم
  «خلقی» شوروی صاحب امتيازات نسبی يودند و يا در باکو دنبال کار و زندگی خود رفتند. 

ا و مخصوصا کسانی که شناخته تر بودند، ترجيح دادند از آذربايجان يک عده هم به هر علتی در ايران ماندند. اکثر آنه
شهر های ديگر بروند تا همچون فعاالن سابق حکومت فرقه زياد جلب توجه حکومت و مردم را نکنند.  به تهران و يا

دان جدی بود و فشار سياسی روی آنها چن ١٣٣٢مرداد  ٢٨ولی به هر حال اوضاع سياسی ايران هنوز دورٔه پيش از 
ی هم کرده بودند. فعاليت های سياسی آنها  نبود. ظاهرا بسياری از آنها در انديشه های سابق خود تجديد نظرهای معين

مورد بحث ما نيست، ولی می بينيم که در اين سال ها کسانی که دستی به قلم داشتند، گروه های کوچک، مختلف و  
اسيس کردند و يا مجله های ادبی مانند «ادبی اثرلر» (آثار ادبی) و يا  گذرائی مانند «جمعيت دوستان آذربايجان» را ت

ن غيور» را منتشر نمودند که در آن نمونه هائی از آثار شعرا و نويسندگان دورٔه پيشه وری مانند مهدی اعتماد «آذربايجا
ا بسته ميشد و يا ناشران آن  و يا گنجعلی صباحی و يا نويسندگان دوره های پيش تر چاپ ميشد. اين نشريات گذرا مرتب

بازماندگان دورٔه فرقه دمکرات و «مبلغين پنهانی» شوروی نگريسته  نميتوانستند ادامه اش دهند، چرا که به آنها همچون 
ميشد. زبان اکثر اين نشريات و مخصوصا زبان نثر ترکی آنها هم اساسا همان باصطالح «زبان باکو» بود، با همان 

دمکرات ). در ضمن کتاب ها و جزوه هائی از همان دورٔه اشغال شوروی و فرقٔه ١رح داديم (خصوصياتی که قبال ش
هنوز دست بدست ميشد و يا حتی بطور نيمه رسمی در کنار خيابان ها به فروش ميرسيد. بسياری از آنها چاپ باکو  

  دستفروشی ها در دسترس بود. بودند. البته کتاب های ديگری مانند آثار محمدقلی زاده و يا صابر هم از همان 

ود، مدتی دوام آورد. اما بعد از سقوط نخست وزيری دکتر مصدق که آن انتشاراتی که اساسا باقيماندٔه دورٔه پيشه وری ب
جّو سياسی عوض شد و فشار روی جريانات چپی و طرفدار شوروی افزايش يافت، آن انتشارات هم خاموش شد. بعدا  

رب  يجانی که به حفظ و ترويج زبان ترکی عالقه داشتند، به جمع آوری و چاپ قصه ها، ضنويسندگان و شعرای آذربا
المثل ها، چيستان ها ی مردمی و يا نوشتن دستور زبان ترکی پرداختند. اين انتشارات اکثرا غيرسياسی و به دور از 

سوی رود ارس» بود. اتفاقا  موضوعات محبوب فرقٔه دمکرات مانند «صلحدوستی شوروی» و يا «شکايت از جدائی دو
ز رنگ و بوی سياسی و قومگرائی باشد، هم تا حد زيادی تازه يک چنين زمينٔه فعاليت زبانی و انتشاراتی که عاری ا

نفس بود و هم موفقيت نسبتا خوبی داشت، چرا که مقامات امنيتی و قضائی در مقابل انتشار ضرب المثل و قصه های  
  خالفت چندانی نشان نميدادند.کودکان و يا دستور زبان م

ربايجان ديلينه مخصوص صرف و نحو» (صرف و نحو در اين مرحله هست که شاهد انتشار آثاری مانند «آذ
مخصوص زبان آذربايجان) نوشتٔه سالم هللا جاويد و «مبانی دستور زبان آذربايجان» نوشتٔه محمد علی فرزانه هستيم. 

 ترکی آذری آثار بيشتری منتشر شدند، از جمله: «باياتی الر» (دو بيتی های شفاهی در زمينٔه فولکلور و ادبيات شفاهی
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مردم) توسط محمد علی فرزانه، «نمونه های فولکلور آذربايجان» بکوشش سالم هللا جاويد و «تورکجه ترانه لر» جمع 
  آوری حسين مجيد زاده.

، برخی ديگر غير سياسی بودند و صرفا ميخواستند کار  برخی از مولفين اين آثار از فعالين سابق حکومت فرقه بودند
هند. اما به هر تقدير در هر دومورد تا چندين سال بعد از سقوط فرقه، مقام های امنيتی  فرهنگی و انتشاراتی انجام د

ر  نسبت به هرگونه انتشارات ترکی بدبين بودند، و همان طور که در صحبت گذشته ديديم، حتی رضايت نميدادند که د
با ترکی ترکيه روشن نشود، بلکه اين انتشارات، زبان ترکی آذری آشکارا «ترکی» ناميده شود، تا قرابت اين زبان 

اصرار داشتند آن را «زبان آذربايجان» و يا حتی «لهجٔه محلی آذربايجان» بنامند. اما مقامات امنيتی از همان ابتدا 
ک مخالفت کمتری نشان ميدادند و بزودی در متن کتاب ها نيز به  بخصوص در مورد انتشارات غير سياسی و فولکلوري 

  نند «زبان ترکی» و غيره هم واکنشی نشان ندادند.کاربرد تعابيری ما

  زخم فرقٔه دمکرات چند سال طول کشيد تا به تدريج التيام و بهبود يابد.

  

  يعنی زبان و ادبيات ترکی آذری بتدريج از تاثير فرقه و شوروی جدا شد...

نويسند. ترکی باکو به سبک شوروی  بتدريج جدا شد، چرا که خيلی ها نميدانستند، اگر بخواهند ترکی بنويسند، چطور ب
هنوز برای بعضی ها مدل نوشتن است. اما درست است. نهايتا آن سبک نگارش ترکی آذری در ايران به تاريخ سپرده 

  شد.

در اين مرحله، آن انتشارات دورٔه پيشه وری که مدعی ادبيات ملی بعضی تحليلگران ادبيات ترکی آذری نوشته اند که 
ی با همۀ خصوصيات مضمونی و هنری خود بود، به سطح يک فولکلور محلی عقب نشينی کرد و با اين  قائم به ذات آذر

ست. تا  ). اين تشخيص از يک نقطٔه نظر درست است و هيچ هم حيرت آور ني٢ترتيب برای نظام ايران قابل قبول شد (
فرهنگ و زبان و يا لهجه های محلی زمانيکه اشخاص و يا موسسه هائی کار صرفا فرهنگی برای پاسداری و اعتالی 

ميکردند، دولت های ايران مداخله ای نمی نمودند، مگر اينکه بحق و يا به ناحق در آنها شک ايجاد ميشد که اين قبيل 
برای فعاليت های سياسی ضد حکومتی و يا قومی و تجزيه طلبانه  کار های فرهنگی نوعی «سرپوش» و «پيش درآمد» 

  است.

سانی يافت شده اند که صرفا با نيت کار علمی و هنری و يا خدمت به فرهنگ و زبان محلی خود، با اصوال هميشه ک
ترکی آذری نوشتن و انتشار کتاب، مقاالت و مطبوعات و يا جمع آوری ادبيات و فولکلور در تالش حفظ و رواج زبان 

در اين زمينه مشکلی موجود نبود. اما  بعنوان يکی از ثروت های فرهنگی ملت ايران بوده اند. تا انقالب مشروط
بدشانسی شاعران و نويسندگان، روشنفکران، پژوهشگران و ناشران ترکی نويس آذربايجان زمانی شروع شد که در دو 

جهانی و جنگ دوم جهانی، پاسداری از زبان مادری ترکی به بيرقی  دورٔه بسيار بحرانی تاريخ ايران يعنی جنگ نخست
نفوذ و حتی اشغال دو دولت همسايۀ عثمانی و سپس شوروی تبديل گرديد. در خود آذربايجان هم يک غير صميمی برای 

دولت های  عده که خواسته يا ناخواسته مجريان نقشه های همين دولت ها شده بودند، در خصومت و دشمنی با ايران و 
ان رواج زبان مادری نبود. با اين ترتيب  مرکزی آن سنگ «زبان مادری» را به سينه زدند، در حاليکه هدف راستين آن

هدف واقعی رواج زبان و فرهنگ ترکی آذری نيز مخدوش گرديده از سوی دولت ها و خود مردم مورد شک قرار  
ان و فرهنگ ترکی آذری فعاليت کردند و صداقت و گرفت. در مقابل، هر چه خادمين غير سياسی و بيغرض زب

ن دادند، زبان و فرهنگ آذری نيز جايگاه مطمئن و بدون خدشٔه خود را در  صميميت خود را به دولت و ملت نشا
  فرهنگ رنگارنگ ايرانی باز يافت.

در زمينٔه ترکی آذری شش هفت سال پس از تجربٔه تلخ فرقٔه دمکرات، چاپ آثار صرفا فرهنگی و علمی (و نه سياسی) 
کتاب «دستور زبان کنونی آذربايجان» نوشتٔه عبدالعلی   سه نمونٔه بارز اين مرحله عبارت بودند از-افزايش يافت. دو

کارنگ، يک رشته داستان های فولکلوريک و منظوم به قلم علی تبريزی (به ترکی) مانند «شاه اسماعيل، «بابک» و  
هجٔه محلی آذربايجان» نوشتٔه علی اصغر مجتهدی که بيش از شش هزار ضرب المثل  «آتروپات» و «امثال و حکم در ل

  ی آذری را همراه با معانی فارسی آنها جمع آوری کرده بود. ترک

اما در اين دوره و اين زمينه بايد گفت سنگ تمام را محمد حسين شهريار گذاشت که ديگر با اشعار فارسی خود در  
ا با  ود. او پس از سقوط حکومت فرقه به تبريز بازگشت و با اثری ماندنی و قدرتمند، امسرتاسر ايران مشهور شده ب

زبانی ساده و شيرين موسوم به «حيدر بابايه سالم» (سالم بر حيدر بابا) اعتماد عمومی و ملی را به کوشش های  
صل «دورٔه رضا شاه» بصورت کوتاه  صميمانٔه فرهنگی و زبانی در حوزٔه ترکی آذری احيا نمود. در بارٔه اين اثر در ف

ه ويژگی زبان «حيدر بابا»، در کنار ساده بودن اين زبان، بومی بودن و  توضيح داده شده است. تنها اين را اضافه کنيم ک
خودی بودن آن است. بدنبال اشعار سبک عثمانی «خان والده» در دوران جنگ نخست و انبوه اشعار شعارگونه و 

هم واقعا ال شوروی و حکومت فرقه، شنيدن و خواندن ترکی آذری از خود آذربايجان ايران، آن تبليغاتی دوران اشغ
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شعر و نه بهانه وسرپوشی برای پيام های سياسی همسايگان، عکس العمل فوق العاده مثبتی بين ايرانيان و بخصوص 
سايه چاپ و ترجمه شد. بسياری از  آذربايجانيان يافت. «حيدر بابا» چندين بار در خود ايران و حتی کشور های هم

  و زبان «حيدر بابا» نظيره های گوناگونی به آن منظومه سرودند. نويسندگان و شاعران آذربايجان به تقليد از سبک

در اينجا بايد نام دو شاعر دورٔه «پسا حيدربابا» را نيز ذکر نمود. بولود قاراچورلو معروف به «سهند» صاحب اثری 
معاصر اما  ؤزؤ» است که داستان اساطيری و شفاهی «دده قورقود» را به ترکی آذری و با زبانی بنام «سازيمين س

اساطيری و نه چندان آشنا برای اذهان آذربايجانيان ايران تعريف ميکند. اين داستان که مربوط به زندگی قبيله ای 
مدت ها سينه به سينه ميان اين قبايل منتقل  اوغوزهای ترکمن احتماال در دوران کوچ های آنان در آسيای ميانه ميشود،

  ). ٣سيصد چهار صد سال پيش به چاپ رسيد (شد تا اينکه ظاهرا برای اولين بار 

. او يکی از شاگردان تقی رفعت و همکالسی شهريار از طرف ديگر حبيب ساهر شاعری بود نوآور و اصوال ُرمانتيک
بود. ساهر که در دورٔه مشروطه به دنيا آمد، از دورٔه رضا شاه و فرقٔه دمکرت تا دورٔه پهلوی دوم و جمهوری اسالمی  

ادبی مشغول بود. از اين جهت شايد بتوان او را اصال از «نسل شعرای جنگ دوم» شمرد که در دوره های  به فعاليت 
بعدی نيز به سرودن شعر به فارسی، ترکی و حتی فرانسه ادامه داد. بيشتر اشعار ساهر به فارسی بود و او از زمان 

کومت فرقه، ساهر با وجود همگامی ظاهری با  جنگ دوم بود که شروع به نوشتن اشعار ترکی نيز نمود. در دورٔه ح
ادامه ميداد و حداالمکان از کاربرد ادبيات برای تبليغات  حکومت فرقه و سياست های ادبی آن، سبک ُرمانتيک خود را 

). اما تقريبا در همٔه اين دوره ها و در هر سه  ۴سياسی پرهيز مينمود و به همين جهت مورد انتقاد فرقه قرار ميگرفت (
تحت تاثير  بان که بکار ميگرفت، شعر او از قالب ها و انديشه های شعر سنتی به دور بود. ساهر که تا حد زيادی ز

ترک بود، ابتدا از طريق تقی رفعت تبريزی به رمانتيسم ادبی و سبک  -شارل بودلر فرانسوی و يحيی کمال عثمانی
يکی ديگر از نخستين نوآوران شعر فارسی نيز شمرده   ترکی آشنا شده است. ساهر در کنار رفعت، -فرانسوی و عثمانی

  ). ۵ميشود. (

يز که چند سال بعد همچون آموزگار روستا های آذربايجان، جمع آوری کنندٔه  نوشته ها و کوشش های صمد بهرنگی ن
يار و  قصه های مردمی، چيستان ها و همچنين نويسندٔه داستان های کودکان معروف شد، نوعی ادامٔه همان راه شهر

يسرود، صمد بهرنگی  «حيدر بابا» بود. الزم به يادآوری است که بر خالف شهريار که بيشتر شعر فارسی و گاه ترکی م
اساسا نثر و به فارسی می نوشت. از سوی ديگر در حاليکه شهريار از نگاه سياسی شخصی بيطرف و «وفادار به  

شاعر او، چه در تبريز و چه در تهران، در جامعٔه ايرانی سال  نظام» شمرده ميشد، بهرنگی و حلقٔه دوستان نويسنده و
جريانات چپی بود، همچون «چپ، اما ميهن پرست ايرانی و نه طرفدار  که در سطح جهان دوران اوج  ١٩۶٠های 

شوروی» به حساب ميامد. اين نسل از نظر مضمون، زبان و حتی سبک نويسندگی، با نويسندگان و شعرای دورٔه پيشه 
  ی فرق داشت. تقريبا همٔه آثار بهرنگی به فارسی نوشته شده است.ور

معروف ايرانی و آذربايجانی، غالمحسين ساعدی معروف به «گوهر مراد» و رضا به همين ترتيب دو نويسندۀ ديگر و 
يل ها و نقد  براهنی فارسی نويس بودند. ساعدی قصه، داستان و نمايشنامه می نوشت. براهنی در کنار قصه و ُرمان، تحل

  های ادبی بسياری از خود به يادگار گذشته است. 

م، ادبيات و آثار علمی، هنری و اجتماعی فارسی زبان آذربايجان، هم در نثر و يعنی در مجموع، در نيمٔه دوم قرن بيست
ٔه زبان ترکی،  هم در شعر، به راه هميشگی خود ادامه داد و در اين حوزه چهره ها و آثار مهمی پديد آمدند. در زمين

دانی به چشم نميخورد. در زمينٔه اساسا شعر به حيات فعال خود ادامه داد، اما از نگاه نثر، مانند گذشته، توليدات چن
شعر، برای مدت ها تاثير زبانی و مضمونی ادبيات شوروِی دورٔه فرقٔه دمکرات در ادبيات ترکی آذربايجان ايران  

نيز بخصوص پس از انتشار منظومٔه «حيدر بابايه سالم» به سوی هنری بدور از  نمايان بود. اما بتدريج شعر ترکی
  بيانی با زبان ساده و بی ريای ترکی آذری و رنگ و هوائی ايرانی بازگشت. شعار و تبليغات سياسی،

  

  منابع

  ) نگاه کنيد به فصل «اشغال شوروی و حکومت پيشه وری» همين کتاب ١(

)2 (Berengian, S.: ibid, p. 191  

  ) در بارٔه افسانٔه «دده قورقود» نگاه کنيد به فصل «نفوذ و گسترش ترکی» در همين کتاب ٣(

)4( Berengian, S.: ibid, pp. 209-210  

) در بارٔه زبان و شخصيت سياسی تقی رفعت نگاه کنيد به فصل «از مشروطه تا رضا شاه» همين کتاب ۵(
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  وضع کنونی زبان در آذربايجان
  

  وضع کنونی زبان در آذربايجان صحبت بکنيم … ره در بارهٔ و باالخ

در آغاز صحبت هم گفتيم. آذربايجان هرگز يک زبان نداشته، امروزه هم تنها يک زبان ندارد. در اين صحبت ها ما از 
دودا  سال پيش يعنی از زمان ماد ها شروع کرده تا قرن بيستم آمديم، چرا که تاريخ مکتوب اين منطقه ح ٢٧٠٠حدود 
  در و يا حد اکثر سه هزار سال قدمت دارد. همين ق

وضعی که امروزه در زمينٔه زبان آذربايجان با آن مواجه هستيم، چيست؟ پيش از همه، تشخيص يک نکته مهم است و  
  آن اينکه وضع زبان در آذربايجان در اين يکی دو هزار سال گذشته در کلّيت خود چندان فرقی نکرده است.

  ن در طول تاريخ دقت نکنيم، در بررسی وضع امروز نيز اشتباه خواهيم کرد.تاريخی زبا اگر به گذر

قبال هم ايران و ايرانی بود. قبال هم فارسی، زبان مشترک و کتبی بود و مردم در سطح محلی و شفاهی، زبان ها و لهجه 
معاصر و مدرن  ارسی است کههای محلی خودشان را صحبت ميکردند. هزار و بيشتر سال است که فارسی همان ف

شده، اما به جای آن زبان محلی که مادی و بعد فارسی ميانه و لهجه های مختلف و رنگارنگ آن بود، ترکی نشسته که 
  آن هم امروزه درست مانند پهلوی و يا فهلوی و يا آذری سابق لهجه ها و گويش های مختلف دارد.

چه در خانواده و بين دوستان و چه در کوچه و ی و خصوصی، اکثريت مردم بصورت شفاهی، يعنی در سطح شخص
بازار و حتی بانک ها و مدارس و ادارات ترکی صحبت ميکنند، يک ترکی مخصوص به آذربايجان ايران. اما اکثر آنها 

در  فارسی هم صحبت ميکنند، چرا که مانند همۀ ايرانيان ديگر، فارسی زبان مشترک و کتبی آنان است. از اين نگاه،
  از تاريخی، تغيير بنيادينی صورت نگرفته است.چشم اند

فارسی، زبان مشترک و ملی است، زبان بخش بزرگی از ملت، زبان حکومت، مجلس، زبان رسمی ادارات دولتی،  
اسناد رسمی، بخش رسمی و مدارک دادگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، اکثر رسانه ها، موسسه های رسمی و حتی غير 

ری و يا نخست اکثر آذربايجانيان ترکی آذری است. اما بخصوص در آذربايجان غربی، کردی و ت. زبان ماددولتی اس
گورانی زبان ها هم هستند، در شرق آذربايجان تاتی و تالشی و حتی گيلکی زبان ها هم هستند. بطور پراکنده، فارسی 

تعداد آنها در اين صد سال گذشته خيلی   بودند. اما زبان ها هم هستند. در گذشته، ارمنی، آسوری و عبری زبان ها هم
کمتر شده، چونکه اکثر گويشوران اين زبان ها به مناطق ديگر کوچيده اند. يعنی اگر مردم را از نگاه زبان نخست و  
مادری و يا پدری شان به گروه های متمايز تقسيم کنيم، هر گروه يک زبان نخست دارد. در خانواده های مخلوط دو 

  ت. در کنار آن يک زبان مشترک هم هست که فارسی است.بان نخست هسز

بگذاريد در چهارچوب صحبت کنونی اساسا در باره ترکی و فارسی صحبت کنيم. من متاسفانه در مورد زبان های 
  ديگر آذربايجان مانند کردی يا تاتی و تالشی تخصصی ندارم.

قرن های طوالنی هست که اکثريت بزرگ مردم ايران و از جمله  اوال در بارٔه فارسی: طوری که قبال هم گفتيم، 
  يجان دوزبانه بوده اند و هنوز هم دو زبانه هستند. اما در اين رابطه بايد به يکی دو پديدۀ نو اشاره کرد.آذربا

عادی   يکم اينکه در اين صد سال اخير خواندن و نوشتن گسترده تر شده است. صد سال پيش مدرسه، موسسه ای رايج و
تقريبا کودکی نمانده که به مدرسه نرود. صد سال پيش نظامی  نبود که همٔه کودکان به آن بروند و درس بخوانند. امروزه  

نبود که همه جا حضور داشته باشد و از ماکو تا مشهد همه در مدرسه همان درس ها را با همان کتاب ها بخوانند و  
با  ارتش بروند. حاال هست. صد سال پيش يک سازمان متشکل و سرتاسری  مردم طبق يک قانون محاکمه بشوند و يا به

نام دولت به صورت کنونی نبود که شاخه های سياسی و اجرائی و قانونگزاری اش هم سرتاسری و فراگير باشد. 
در امروز اينها همه هستند. صد سال پيش اين قدر رسانه و تبادل اطالعات و تحصيل و مسافرت و کوچ و اشتغال 

ی مختلف نبود. امروز هست و هر سال هم بيشتر  مناطق غير بومی و ازدواج بين طايفه ها و اقوام و حتی ملت ها 
  ميشود. 

صد سال پيش بيش از نود درصد مردم بيسواد بودند، يعنی خواندن و نوشتن بلد نبودند. امروز بيش از نود درصد مردم  
لغوی و نه» ميگوئيم، منظور آن نيست که همٔه اين مردم با فصاحت و غنای با سوادند. البته وقتی «باسواد» و يا «دوزبا
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صحت دستور زبانی به هر دو زبان بنويسند و بخوانند. نه، اکثريت احتماال نه در گفتگو و نه در نوشتن نه به آن درجه  
  بخوانند و بنويسند.  ماهر هستند و نه به آن درجه باسواد. اما بيسواد هم نيستند، يعنی خوب يا بد، ميتوانند

  نيست. باسواد بودن ربطی به زبان مادری و پدری کسی ندارد. تحصيل و سواد کافی و همه جانبه، کار هرکسی

اين روند کلی که در باال شرح داديم، در ايران مصادف با قرن بيستم است. اين روند مهم اجتماعی را بطور شرطی 
شروطه و اعی ميناميم که در اروپا و آمريکا خيلی زود تر و در ايران با م«مدرنيزاسيون» يعنی مدرن شدن زندگی اجتم
  بخصوص با استقرار دولت پهلوی شروع شد.

ديگر اين روند مدرن آن بود که زبان ها و لهجه های کوچک و محلی تحت فشار روزافزون زبان های ملی،   يک جنبهٔ 
از گردونٔه کاربرد خارج شدند. در واقع اين روند قرن ها پيش  بزرگ و حتی بين المللی قرار گرفتند و بسياری از آنها

ين المللی شدن که در قرن بيستم آغاز شد، آن روند قدرتمند شروع شده بود و ادامه می يافت، اما با رشد سريع توسعه و ب
ما در قرن  تر شدن زبان های بزرگ و زوال زبان ها و لهجه های کوچکتر سرعت بيشتری گرفت. در خود ايران هم 

گذشته شاهد از گردونه خارج شدن بسياری گويش های محلی فارسی (مانند مازنی)، ترکی (مانند خلجی)، کردی (مانند  
اورامانی) و غيره شده ايم. نمونه های بارز اين روند کال در منطقه و جهان هم مشاهده ميشود. البته، در مقابل، در 

وند های سياسی نيز شده ايم که موضوع زبان و يا لهجه های معينی را در موارد گوناگون شاهد برخی واکنش ها و ر
  سرلوحٔه فعاليت سياسی خود قرار داده اند. 

  

  بارۀ وضع زبان ترکی در شرايط کنونی چه ميتوان گفت؟پس در 

گذشته پيش شما وضع زبان و يا زبان ها و لهجه ها را در اين دو هزار سال، يك هزار سال و بعد هم در اين صد سال 
چشم خود مجسم كنيد. طبيعتا هر زبان در چهار چوب شرايط تاريخى، ملى و فرهنگى خاص خود و محيطى كه در آن 

يكند، تحول مى يابد. در تاريخ، حوادث غير چشمداشت و استثنائى هم اتفاق مى افتند. اما بنظر من در رابطه با رشد م
و كتبى ايران يعنى فارسى از يك سو و زبان هاى ديگر آذربايجان از سوى زبان آذربايجان و مناسبت آن با زبان مشترك 

نداده است. نميشود نمونه هاى عينا مشابهى داد. اما در كشور ديگر، اتفاق و تحول غير منتظره و حيرت انگيزى رخ 
م. شايد تا حدى بتوان هائى که تاريخ و فرهنگ نسبتا مشابهی با ايران دارند، شاهد تحوالت زبانى نسبتا مشابهى هستي

كز و جنوب روسيه  وضع تركى در آذربايجان ايران را با زبان مردم بومی اسکاتلند در شمال بريتانيا و يا تاتارى در مر
مقايسه كرد. در آذربايجان ايران، تاكيد ميكنم، نه قفقاز، بلكه در آذربايجان ايران هم در اين صد سال همان تحوالتى  

  در جريان است كه قاعدتا مى بايست ميشد.  انجام يافته و هنوز

شتر از همه تحت تاثير مستقيم و شديد  معموال ميگويند که از زبان های ترکی، دو تای آنها يعنی اوزبکی و ترکی آذری بي
فارسی قرار گرفته اند. (نگاه کنيد به مقالۀ «تاثير فارسی بر ترکی» در بخش «پيوست» همين کتاب.) حتی بنظر برخی،  

ثير فارسی بر اوزبکی بيشتر از تاثير فارسی بر ترکی آذری است. شايد تا صد سال پيش اين تشخيص درست تر بود.  تا
يتوان به يقين گفت که تاثير فارسی بر ترکی آذری ايران به مراتب بيشتر از تاثير فارسی بر اوزبکی است.  اما امروزه م

  داگانه ای بررسى کرد.علل اين فرق و تحول گوناگون را بايد در نوشتٔه ج

و نحو، جمله نشانه های اين تاثير فارسی بر ترکی آذری ايران را ميتوان هم از نگاه واژگان، هم جمله سازی (صرف 
  های مرکب و غيره)، هم واجشناختی (فونولوژيکی) و هم آوا شناختی (فونتيک) آشکارا مشاهده کرد.

هی و بخصوص کتبی، چيز جديدی نيست و از همان ابتدای راه يابی البته تاثير روزافزون فارسی بر ترکی آذری شفا
جوقيان و بعد از آنها موجود بود. نگاه مختصری به آثار اقوام ترک به خراسان و سپس تمام ايران در دورٔه حاکميت سل

ته تغيير يافته، سال گذشته که در ايران توليد شده، گواه اين مدعاست.اما آنچه که در اين صد سال گذش ٧٠٠-۶٠٠ترکی 
حکيم اين است که اين تاثير بخصوص بخاطر تاسيس نظام آموزشی و دولتی متمرکز و رسانه ها در ايران و تقويت و ت
اجتماعی زبان فارسی، خيلی بيشتر از پيش افزايش يافته است. بنظر تورکولوگ معروف آلمانی الرس يوهانسون 

قش شاهراه تحول زبان های ترکی را بازی کرده است. برای آذربايجان «فارسی زبان حاکم در حوزٔه فرهنگی بوده و ن
اختی و دارای دوزبانگی فراگير و طوالنی مدتی است، زبان جنوبی (ايران) که زبان ترکی آن فاقد استاندارد زبانشن

  ). ١فارسی هنوز همان نقش زبان حاکم فرهنگی و شاهراه تحول زبانی را بازی ميکند» (

نشناختی در بارٔه گونه های ترکی کم نيستند. اما در حوزٔه بررسی علمی همزمان يعنی مقايسٔه زبان  بررسی های زبا
های محلی آن و مقايسٔه زبانشناختی آن با ديگر گونه های ترکی کار دقيق و فراگير چندانی   ترکی آذری ايران و لهجه

  انجام نگرفته است.

ی، چندين نمونٔه معاصر از زبان ترکی آذری ايران بياوريم که به طور  در اينجا بگذاريد به منظور تحليل زبانشناخت
ود به آذربايجان ايران هستند (و نه ترکيه و يا جمهوری  تصادفی جمع آوری کرده ايم. اين نقل قول ها صرفا محد
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نقل قول ها اشاره خواهيم آذربايجان). ترجمٔه نقل قول ها را نخواهيم داد، اما در ادامٔه اين مقاله به نمونه هائی از اين 
  کرد.

  نثر: 

دی کی بنده صالحيتيمی آلميشام  (يک) دوستالرا و تانيشالرا و حضار محترمه بنده نين بير دنه شاد خبری وار، او دا بو
  اگر اجازه وئرسه ز نئچه بير سوابق کاريمدان اشاره ائلييه جيم خدمتيزه... 

  ال ميانسال از اردبيل)(شفاهی/کتبی، شهری، داوطلب وظيفٔه رسمی، احتما 

السين زات، ليوان سوت ايچين، نم معمولی چای عوضينه چای سبز ايچين، عمروز چوخ ٣آقا، نم دئييللر گونده  (دو)
  هامميسی موز شعر دی 

  (از چت های انيترنت، کتبی/شفاهی، مشخصات نا معلوم) 

ی ايللر آرزی ائلييروخ، انشا کی بو گونلرده (سه) حرمتلی باغدارالرينان اکينچی لره و دامدارالرا هللا دان برکتل
  ...  يشاجييوخچکديخالری زحمتلردن ياخچی نتيجه لر آالالر، بو برنامه ده بير آفتدن دان

  (شفاهی/کتبی، برنامٔه راديو تبريز)

  کتده نه لر توخييارديله؟ پنجه شاال توخيياردی؟- (چهار)
  شال،چوخا...-
  چوخا نه يه دييه رسوز؟-
تا... ُکت دييه رديلر..او وخ شال ايدی، االن دا ُکت وار، چوخا توخييه ردی، چوخا، شالوار...بلی، اريم توخييه چوخا؟ کُ -

  ردی، 
  ين توخيياردی؟ االن قالئی؟ ار-
  يوخ بابا... -
  هللا روحون شاد ائله سين، خوب، يئرده نه توخيياردوز؟-
  پاالز..اوردا پاالذ توخييرديخ -
  نئچه متر اوالردی؟-
  له بئله ده...اون ايکی کيلو..ائ-
  اون ايکی کيلو ندی؟ االن سيزده، پنجاه من پالزو وی -
  نه ديل دئدی من باشا دوشمه ديم؟ -
  خانم دوم) من.. (می خندد) تاتی دی (-
  (خانم اول) هن.. تاتی ديلی ايدی.-

  (راديو اردبيل، مصاحبه با دو خانم مسن در يک روستای اردبيل، شفاهی)

اوشاخدا بؤوک ده هاممی ايستير کی   عا تشکر ائرم بوردن کی هميشه گليپ سالونی دولدورولال و بيليرم کیواق (پنج) من
يوخاری يئرده اوال و مطمئن اولسوننا کی من ده ئوزوم گؤولوم بو ايستير و ايستيرم کی انشا ئوز  اورميه ن واليبالی 
  شهريمده اوينيام... 

  (شفاهی، سعيد معروف، در مصاحبه)

لر ليک دؤورونده آرتان ماددهلر باشيندا آنا ناميزدلری گلير. حاميلهدن ان چوخ تأثيرلننليکدن آرتيق ايستیشش) حدين(
لرين ياخشيجا ليگی عالوه حاميلهليگينی يوکسلتديگينی، بونا بير ده هاوا ايستینين بدن ايستیسی سرعتیموباديله

لری و دوغوم متخصصی دوکتور ...، ليکخاناسی قادين خستهيات خستهليک چکديگينی ايفاده ائدن اؤزل حچتين
  چيقالدی. الرينی آالرال باشا چيخمانين يولليکده سيجاقحاميله

  (کتبی/شفاهی، يک سايت) 

(هفت) تهران کيتاب سرگيسينده، تورک ناشيرلر و آذربايجان موضوعسوندا و يا تورکجه کيتاب نشر ائدن باشقا  
ليست ائديب، بير يئره توپالماسی، سرگيدن گؤروش ائدنلره يارديم اوال بيلر دئيه بو ليستی حاضيرالييب  ناشيرلرين بير 

  ديييميز ناشيرلر ده اوال بيلر.سينی بيلمهق. بو ليستدن اونودوالن و يا دقيق غرفه قوللوغونوزا سونورو
  (کتبی، يک سايت) 

زون قارانليق گئجه کچيرميشدير... بو تضييق، برته ران راسه لين  (هشت) ديليميز آذربايجاندا شدتلی تضييق آلتيندا او
يوردوموزدا ديليميزه و خلقيميزه   وء زورالما شکيللرينده» دديگی کيمی هم «چيريل چيلپاق زورباليق» و هم ده «اؤرتول

تلرين چاپ و توزيع  قارشی اعمال اولموشدور... «آچيق آشکار خشونته مثال، ديليميزده يازيالن کيتاب، مجموعه و غازئ
  امکانالريندان رسما و علنا محروم قالماسيدير.

  ) ١٣۵٨، اردی بهشت ١۶، ص ١(کتبی، مجلٔه وارليق، ش 
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) استاد شيدانين «ادبيات اوجاغی» نی ادبياتيميزين اينسکلوپئديياسی آدالنديريرامسا، گؤره ک کؤورک دويغوالرين (نه
  حاقيندا اونداهانسی معلوماتا راست گلمک اوالر؟  ترنمچوسی, اونودولماز شاعريميز حبيب ساهر

  (کتبی، يک سايت) 

الر الده ائديب اوخويابيلرسينيز. اوموروق کی بو  زلوک، يازیليکله باغلی بير چوخ کيتاب، سؤ(ده) سيته ميزده ديلچی
ی يولوندا بير آدديم  سی، يوکسليشنين گليشمهالریليک قولسيته، سيز ديرلی، سايين اوخوجوالر يارديمييال، ديلچی

  گؤتوربيلسين. 
  (کتبی، يک سايت) 

  شعر:

  (يازده) دولوب محببتون ای شوخ دلستان ديليم
  قراريمی الدن وئريب توان ديليمهآليب 

  کمان قاشون، گؤزون، اوخ کيپريگون، ساچين گؤزه ليم 
  آتير کمند، چکير يای گئدير نشان ديليمه

  (کريمی مراغه ای) 

  نه اصالن دئسين لر (دوازده) سن اللشدين س
  قوچ اوغالن يا ايگيت طرالن دئسين لر

  عزيزم جهد ائله بونالردان آرتيق
  ان دئسين لرسنه انسان فقط انس

  (مفتون امينی) 

  (سيزده) بينهايت بو گؤيون آلتيندا
  بيزه بير قبّٔه فيروزه ده يوخ! 

  يانار افالکده مينلرجه چيراق،
  بيزه بير شمع، بير آويزه ده يوخ!

  ساهر)   (حبيب

  صنوبر تک قدو باال، ييگيت، -(چهارده) ائی چکيب شاخی
  عاريضون فيردووس باغيندا گولی رعنا، ييگيت. 

  جنّتده بيتکن ناز ايله نازيک نيهال،-نیشهگول
  فلکسيما، ييگيت - حوسن بورجونده دوغوب ماهی 

  (اسماعيل جميلی) 

چهل سال گذشته ميشود. بر پائه همين نمونه ها  -به سی از نثر و نظم ترکی آذری ايران است که مربوط اينها نمونه هائی
  و صد ها مثال ديگر ميتوان به چندين تشخيص وضع کنونی زبان ترکی آذری ايران (نه خارج از ايران) رسيد:

بخش بمراتب کوچکتری از آن نثر بود. از : توليدات کتبی به ترکی آذری ايران در گذشته اصوال عبارت از شعر و يکم
سی سال پيش به اين سو همزمان با رشد روز افزون اينترنت و شبکه های اجتماعی در ايران، مقدار زيادی نثر -بيست 

به ترکی توليد ميشود، اما بخش مهم توليدات نثری اينترنتی کنونی که عبارت از کامنت ها و چت و حتی مطالب بالگ  
منعکس کنندٔه وضع کنونی زبان هستند (نمونٔه دو). حتی هاست، «جدی» شمرده نميشوند، اگرچه به هرحال  ها و تارنما 

اين گونه نمونه های نثر را ميتوان چيزی بين زبان کتبی و شفاهی شمرد، چرا که در آنجا قواعد زبان کتبی معموال زياد  
  رعايت نميشود.

است. به جرات ميتوان ود گسترش اينترنت و شبکه های اجتماعی محدود : توليدات کتبی به زبان ترکی ما، با وجدوم
اکثريت بزرگ آذربايجانی های ترکی زبان ايران هنگام نوشتن نامه، يادداشت، پيام، مقاله، بالگ و شرکت در   گفت که

  بحث ها، فوروم و چت های اينترنتی، اصوال از زبان فارسی کار ميگيرند. 

ه الزم است. بسياری از زبانشناسان و  وناگون ترکی آذری ايران نيز اشاره به يک نکت: از نگاه لهجه های گسوم
تورکولوگ ها، ترکی آذری ايران را از نگاه لهجه های آن به چهار گروه اردبيلی، تبريزی، اروميه ای و زنجانی تقسيم  

ين زمينه انجام شده، نشان ميدهند که تفاهم ). تقريبا همۀ نمونه های نثر باال و همچنين مطالعات ديگری که در ا٢ميکنند (
  ين اين لهجه ها کار مشکلی نيست و بين لهجه های ترکی آذربايجان ايران تفاهم گسترده ای ممکن است.ب
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تحت تاثير واژگان و جمله سازی فارسی هستند (سه، شش). اين  : يک گروه در نمونه های نثر اکثرا به شدتچهارم
سی و زبانشناختی هستند که از منابع ترکيه و يا  د «عادی» يعنی بدون ديدگاه و يا دلشورٔه سيانمونه ها مربوط به افرا

جمهوری آذربايجان تاثير چندانی نگرفته اند. اينها در زمينٔه نوشتن نثر ترکی، اکثريت را تشکيل می دهند. نثر ترکی  
  و آميخته با ترکی دارند. اگر با معيار ها و آنها اغلب مانند ترجمٔه ترکی جمله های فارسی است که صورتی شکسته

استاندارد های ترکی ترکيه و يا باکو بگيريم، اين نو ع جمله سازی ها «غير ترکی» و «غلط» شمرده ميشوند، اما برای 
گوش و جشم يک ايرانی آذربايجانی و ترکی زبان، اين، سبکی «غريبه» و غير قابل قبول جلوه نمی کند، بلکه  

ال آميزش زبانی و فرهنگی همراه با دوزبانگی، اين،  «بومی» به گوش ميخورد، چرا که پس از صد ها س «خودی» و 
مخلوطی طبيعی بين فارسی و ترکی است. بر عکس، در گوش و ذهن يک ايرانی ترکی زبان آذری، ترکی ترکيه و يا  

يا لهجه ای آشنا، اما غير خودی و «بيگانه» قفقاز، حتی اگر به قواعد کتابی و دستوری ترکی نزديکتر هم باشد، زبان و 
  ست.ا

گروه ديگر نثر ترکی آذری ايران عبارت از افراد و يا منابعی است که «نثر درست» ترکی را در ترکی استاندارد 
ترکيه و يا جمهوری آذربايجان می بينند. اين، در مورد دستور زبان و جمله سازی ترکی باصطالح «اصيل»، تا حدی 

و يا بخش قابل توجهی از واژگان، تعابير و جمله سازی های آن  است. نثری که آنها بکار می برند، يا کامال  هم درست
«ترکی استانبولی» و يا «ترکی باکو» است و به همين جهت برای آذری های ايران يا سخت فهم و خسته کننده است و يا  

  قابل فهم نيست (نمونه های يک، شش، هفت، هشت، نه). 

ه تر و با واژگان خودمان ساخته شده باشد، به ترکی آذری ايران  است که هرچه جمله سازی آذری های ايران کوتا جالب
نزديک تر است. برعکس، هرچه جمله ها مرکب تر و طوالنی تر شود، در آن صورت يا از نظام جمله سازی فارسی  

های  بومی خودمان است) و يا متاثر از جمله سازی  کمک گرفته ميشود (که راحت تر، اما اکثرا شکسته ولی به هر حال
  ترکی استانبول و باکو است. 

: در الفبا و خط اصوال هرج و مرج رايج است. استاندارد چندانی نيست که معين کند قواعد امالئی ترکی آذری پنجم
جان از الفبای التين ترکی  ايران چيست. ميدانيم که در ترکيه و تقريبا از سی سال پيش به اين سو در جمهوری آذرباي

  ا بين اين دو الفبای التين هم فرق هست. استفاده ميشود، ام

در ايران تعداد کسانی که ترکی آذری ايران را با الفبای التين باکو و يا استانبول می نويسند، بسيار کم هستند. اکثريت  
ی ديگری پيروی ميکند. حتی آن افراد و گروه بسيار بزرگ الفبای فارسی را بکار ميگيرند. اما هر کس از قواعد امال

ائی که زبان ترکی آذری ايرانی آنها بيشتر تقليد باکو و يا استانبول است، گاه واژه ها و جمالت را طوری می نويسند  ه
  که بايد چندين بار گمانه زنی کرد که منظور از يک امالی بخصوص کدام واژه و تعبير است (نمونٔه چهارده). نيت آنها

فظ واقعی اين زبان همخوان تر کنند. اما متاسفانه در اين راه هر کس اصوال آن است که نوشتار ترکی آذری را با تل
خودسرانه راه و سليقۀ شخصی و گروهی خود را در پيش می گيرد و باعث هرج و مرج حتی بيشتر در نوشتن ترکی  

  آذری ميشود.

بول و يا باکو کمک ميگيرند،  کسانی که از قالب ها و واژه های ترکی استان  نکتٔه ديگر قابل توجه اين است که بسياری از
اغلب خود اين دو گونٔه ترکی را خوب نميدانند. بدين جهت کم اتفاق نمی افتد که نثر و يا نظمی که آنها به خواننده و يا  

لط های زيادی دارد، يا مجموعا ترکيب  شنوندٔه ايرانی آذری ارائه ميکنند، يا مخلوط همٔه اين گونه های ترکی است، يا غ
  واژگان و جمله سازی اصوال معنا نميدهد و يا اينکه کامال سخت فهم هست. آن نوع 

  

آيا ريشٔه اصلی وضع کنونی زبان ترکی در آذربايجان ايران که شرح داديد دراين نيست که در مدارس آذربايجان ايران  
  امکان آموزش زبان ترکی آذری نيست؟

  د.علتش همين است، اما اين وضع فقط يک علت نداربيشک يک 

مثال اينکه ما در ترکی آذری ايران قانون هماهنگی مصوت ها را چندان رعايت نمی کنيم و يا اينکه ترکی آذری ايران  
از ابتدای کار بيش از هر ترکی ديگر تحت تاثير فارسی قرار گرفته ، مربوط به تحصيل کودکان آذری و يا سياست  

ی ترکی آذری در ايران هرج و مرج وجود دارد، بيشک نتيجٔه آن دولت در امور تحصيل نيست. اما اينکه در امال زبان
است که امالئی طبق يک استاندارد معين و مورد قبول همگان وضع نشده و بنا بر اين هر شخص و گروه به اصطالح  

اری نيست که شما «کتاب» را به همان صورت «ساز خودش را ميزند.» اين هم طبيعی هست، چونکه قاعده و اجب
  اب» ويا «کيتاپ» بنويسيد. «کت

قاعده و عادت کجا حاصل ميشود؟ قواعد زبان را در مدرسه بايد ياد گرفت. وقتی آن نيست، چطور ميتوان انتظار 
ه هرکس ميتواند در خانه داشت، يک استاندارد امالء و يا دستور زبان بتدريج به وجود بيايد و در عمل هم جا بيافتد؟ البت
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هم خواندن و نوشتن ترکی آذری را ياد بگيرد. اما چون در خانه سيستم واحدی نيست که شما از آن اش و يا از دوستانش 
پيروی کنيد، هرکس يک نوع ميخواند و می نويسد. اين هم از يک طرف همين هرج و مرج و بيسوادی کنونی را ايجاد  

ی آذری عالقمند هستند فکر کنند که کليد  ميشود که آدم هائی که به خواندن و نوشتن ترکميکند و از طرف ديگر باعث 
  درستی و نادرستی اين کار در تقليد همان ترکی باکو و يا ترکيه است.

دولت و موسسه های علمی هم از آنجا که عمال کاری به کار تحصيل ترکی آذری در مدارس ندارند، درست و يا  
  نوشتن ترکی آذری ايران هم برايشان مهم نيست.نادرست خواندن و 

سال گذشته يک سير تحولی معينی   ٨٠٠-٧٠٠يک نکتٔه مهم ديگر را هم نبايد فراموش کرد. ترکی آذری ايران در اين 
را از سرگذرانده است. امروز در نتيجٔه همين سير تحولی، ما، خوب يا بد، شاهد اين وضع داخلی زبان ترکی و جايگاه  

. اين، وضعی نيست که نتيجٔه کار يک نفر، يک گروه و يا يک  عی، فرهنگی و سياسی آن در ايران کنونی هستيماجتما
دولت در دورٔه بخصوصی باشد. در طول اين چندين قرن، صد ها عامل در اين تحول دخيل و شريک بودند. تاريخ 

رامرزی فارسی، دگرگشت تدريجی پهلوی طوالنی ايران، تحوالت پس از اسالم، حاکميت و نفوذ فرهنگی و حتی ف
ترکی آذری، تحول دير تر و آهسته تر ترکی کتبی و ادبی نسبت به فارسی، تاثير پذيری شديد ترکی از فارسی، آذری به 

موجوديت زبان های ترکی مشابه ولی نه يکسان در قفقاز و ترکئه همسايه، مداخالت سياسی و نظامی همسايگان و سوء  
  عوامل هستند.  ن از «کارت زبان»، همه و همٔه اينها جزو ايناستفادٔه آنا

اما درست است. از نگاه جايگاه اجتماعی يک زبان، تحصيل آن زبان در مدارس نقش کليدی بازی ميکند. همچنين 
  است.ميدانيم که معموال دولت ها معين ميکنند که در مدارس چه چيز آموخته شود. بنا بر اين نقش اساسی دوم با دولت 

يخ آنها، گذشته و تجربٔه آن ملت و دولت در زمينٔه زبان و مسايل اقليت ها و اما شرايط مشخص هر کشور، هر ملت، تار
معين ميکنند که فالن دولت در فالن مرحله در مورد تحصيل فالن زبان در مدارس کشور و يا استان چه تصميمی  

  ميگيرد.

ی را تجسم کنيد. مثال اين را واقع بينانه کنيد، بهتر است يک نمونٔه خارج برای اينکه شما يک نتيجه گيری منصفانه و
-بپرسيد که چرا فرانسه که تنها زبان رسمی و تحصيلی مدارس اش زبان فرانسه است، اجازه نمی دهد که يکی از هشت

يرٔه کورس بجای نُه زبان اقليت های اين کشور در يک ايالت اين مملکت زبان تحصيلی شود، يعنی مثال مردم جز
کورس تحصيل کنند، يعنی سرتاسر تحصيلشان از اول ابتدائی تا آخردبيرستان و بعد   فرانسه، به زبان محلی و بومی

  دانشگاه به زبان کورسی باشد و در ضمن کمی هم فرانسه ياد بگيرند.

با اين را رد ميکنند، چرا که در يک گروه از مردم کورس مرتبا اين تقاضا را به دولت فرانسه ميفرستند و آنها هم مرت 
حد زيادی مانند ايران) معيار مليت و فرانسوی بودن قوميت و تبار و نژاد و دين و مذهب نيست، بلکه زبان و  فرانسه (تا 

فرهنگ فرانسوی است. بعد اگر اينطور شود که شما تمام تحصيلتان را به زبان کورسی بکنيد، مردم پرووانس هم به 
به زبان نرماندی تحصيل کنند، آن وقت ارتباط و ک های فرانسه هم به باسکی، مردم نرماندی هم پرووانسی، باس

همزيستی و هموطنی دو فرانسوی از دو گوشٔه مختلف اين کشور از چه طريقی ميسر خواهد شد؟ يک کورسی چطور  
و مليت فرانسه معنی خواهد داد. به   خواهد توانست برود در پاريس کارمند بانک و يا معلم فيزيک بشود؟ اين پايان ملت

  هم دولت فرانسه سال هاست که اين قبيل پيشنهاد ها را که انگيزٔه سياسی دارند، رد ميکند.  همين جهت

شرايط موجود در فرانسه، زبان های اقليت، يعنی مثال همين کورسی و باسکی و غيره   ولی در عين حال هم با ادامهٔ 
ی، مشترک و رسمی، قوی تر و قدرتمند تر  بتدريج ضعيف تر ميشود و از بين ميرود، در حاليکه فرانسه بعنوان زبان مل

  ميشود. 

  پس راه حل چيست؟

لت و مناسبات زبانی و فرهنگی در داخل آن کشور و نميدانم. بستگی به هر دولت، گذشته و تاريخ آن دولت و م
  همسايگان آن کشور هم دارد.

صورت يک توپ سياسی در   اين موضوع در ايران هم از حالت صرفا يک خواست فرهنگی و زبانی خارج شده و به
زبان قومی و محلی  آمده است. اگر خواست مصرانٔه شما اين باشد که کودکان و جوانان از اول تا آخر اساسا و عمدتا به

خود يعنی مثال ترکی آذری، گيلکی، کردی، لری و غيره تحصيل کنند، بنظرم بعد از دو سه نسل ارتباط يک تبريزی و  
النی بعنوان شهروندان يک ميهن مشترک از بين خواهد رفت. آن وقت ديگر عملی و ممکن  شيرازی و يا اهوازی و گي

در مشهد آموزگاری کند و يا قاضی دادگستری بشود. اين، پايان ملت و مليت   نيست که يک اردبيلی بلند بشود و برود
ع است. اما برای اينکه هم اين سالٔه ايرانی است. اين، شعار نيست، چيزی است که به ضرر همٔه طرف های ذينف ٢٧٠٠

قليت ها را هم متوقف برابری ملی و ميهنی را از دست ندهيم و در عين حال تضعيف و بتدريج زوال زبان های محلی ا
کنيم و يا اقال کاهش بدهيم، بنظر بنده، دادن امکان چند ساعت در هفته تحصيل زبان ها و لهجه های محلی بعنوان درسی 
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رچوب قانون و امکانات عملی راه حل خوبی به نظر ميرسد. طبيعتا اين کار هم آمادگی و برنامه  انتخابی و در چها
  ريزی خوب و دقيق الزم دارد.
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  آيندٔه زبان در آذربايجان
  

  آيا ميشود پيش بينی کرد که دويست سال بعد وضع زبان ها در آذربايجان چگونه خواهد بود؟ 

نی يک سال آيندۀ زندگی آسان نيست، چه رسد به وضع زبان در دويست سال بعد. ولی با اينهمه ناروشنی،  حتی پيش بي
اين قبيل پرسش ها ذهن بسياری از انسان ها را بخود مشغول ميکند. فال بينی ممکن نيست. اما شايد بتوان برپائه يک  

انسانی و سياسی، گمانه زنی های معين و محتاطانه ای  شرايط کالنرشته داده های موجود و به شرط بِال تغيير ماندن 
  کرد.

  پيش از همه چيز، بگذاريد چند چهارچوب و يا شرط اين پيش بينی ها را تعريف کنيم. 

روشن است که اگر درهزار سال آينده نوع بشر به هر دليلی کال از بين برود، طبيعتا زبانی هم موجود نخواهد بود. يعنی  
ينی در اين زمينه آن است که نوع بشر تا آن وقت نابود نشود. از سوی ديگر می بينيم که ظاهرا بين  ل هر پيش بشرط او

برخی تحوالت اجتماعی و زبانی رابطٔه مستقيم وجود دارد. مثال بنظر ميرسد همزمان با پيشرفت حيرت انگيز اقتصادی 
و زبان های کوچک تر در زبان های بزرگ تر و  ٔه لهجه هاو تکنولوژی و همچنين ارتباطات و مهاجرت، روند استحال

ملی هم بيشتر شده و حتی زبان های بزرگ تری مانند عربی، فارسی و ترکی نيز بيش از پيش تحت تاثير زبان های بين 
  المللی و بخصوص انگليسی قرار گرفته اند.

ی که دولت ها در زمينٔه زبان در سياست هائ از طرف ديگر، چنانکه در صحبت گذشته هم ديديم، نظام سياسی کشور و
پيش ميگيرند، تاثير مستقيمی بر سرنوشت زبان ها و لهجه ها دارند. با اين ترتيب ميتوان فرض کرد که مثال اگر  

دولتداری ايران به هر دليلی از کار بيافتد و به اجزای کوچکتر سياسی، قومی و مذهبی تقسيم گردد، حتما اين تحوالت،  
های سنگين ديگر، تاثير مستقيم و قدرتمندی بر وضع زبان فارسی، ترکی آذری و ديگر زبان های  ر از پيامدصرفنظ

  کشور خواهد دشت.

يک لحظه ميتوانيد تصور کنيد که اگر هفتاد سال پيش حکومت پيشه وری به هر دليلی در آذربايجان موفق ميشد، چه 
ال و جنوب ارس در يک حکومت متحد در داخل اتحاد شوروی  ه اتحاد شماتفاقی ميافتاد؟ اين وضع احتماال ميتوانست ب

منتهی شود. در آن صورت امروزه شاهد تصوير کامال متفاوتی از آذربايجان و ايران و زبان های آنها می بوديم. آيا  
  شمرد. از احتمال يا صد سال آينده وجود ندارد؟ اين را نميتوان کامال خارج ٧٠امکان تکرار چيزی شبيه آن تجربه در 

منتها فرض ما در اين پيش بينی بر آن است که از منظر کالن سياسی، اتفاق بنيادينی در حوزٔه سياست و مرزهای  
  کشور رخ ندهد و روند های کلی زبانی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی در منطقه و جهان دچار تغييرات کالن نگردد. 

ام زبان فارسی، ترکی آذری، کردی و غيره وجود خواهد سال بعد چيزی بنآيا تحت شرايطی که گفته شد، دويست 
  داشت؟

سوال متقابل اين است: آيا ما دويست سال پيش ميتوانستيم حدس بزنيم که شرايط امروزی ايران و منطقه از نگاه زبان، 
البته که نمی   زه شاهدش هستيم؟انتشارات و يا تحصيل و تدريس، رسانه ها و امکانات اينترنتی چنين خواهد بود که امرو

  توانستيم.

  ابتدا دويست سال گذشته را در نظر بگيريم.

در طول اين دو قرن، صد سال نخست با صد سال دوم کامال فرق داشت. ايران دويست سال پيش را تحت سلطنت در  
نی بدنبال ن و گرجستان کنو حال زوال قاجار در نظر بگيريد. قفقاز، از جمله سرزمين های جمهوری ارمنستان، ارمنستا

شکست ايران در جنگ با روسيه به امپراتوری تزار روس ملحق شدند. در شرق دولت امپراتوری عثمانی را داشتيم که 
  آن هم مانند ايران در سراشيبی تنزل و زوال افتاده بود.

مالها قرار  نه ها تحت نظارتتحصيل و تدريس در ايران پراکنده و بدور از نظامی معين بود. تقريبا همٔه مکتب خا
داشت. مدارس در يک شبکٔه سرتاسری کشور سازماندهی نشده بودند و نظام معينی نداشتند، آموزگاران اکثرا عبارت 

از روحانيون بودند که فقه، قران، شريعت، تاريخ، فلسفه، زبان و ادبيات و گاه حتی نجوم و هندسه درس ميدادند. برنامٔه 
موز و حتی شهر و واليت مربوطه بود. زبان مورد استفادٔه تحصيل و تدريس فارسی موزگار و دانش آدرسی وابسته به آ
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(شعر، ادبيات، سياست، حتی تاريخ و بخشی از علوم ) و يا عربی (دين، فقه، بخشی از علوم) بود. زبان شفاهِی درس، 
کی و يا ديگر زبان های محلی  الشی، کردی، گيلمطابق با نياز ها و امکانات معلم و طلبه ها (فارسی، ترکی، تاتی، ت

  بود.

در صد سال دوم که با مشروطه و بخصوص دورٔه رضا شاه شروع شد، مدارس و تحصيل به نظام «جديد»، متمرکز و  
سرتاسری گذشت. تحصيل و تدريس رسمی از حالت انتخابی به «اجباری» تبديل گشت و از حيطٔه کار و وظايف  

در آمد. ديگر بطور رسمی يک زبان واحد، ملی و مشترک برای تدريس و تحصيل  به اختيار دولت روحانيون جدا شده، 
وجود داشت که فارسی بود. همٔه مکاتبات و انتشارات رسمی و اداری و همچنين اکثريت انتشارات به فارسی بود، اما 

سی به زبان شفاهی مه ميدادند. فارزبان های محلی در سطح شفاهی و با حجم محدود در سطح کتبی به حيات خود ادا
مردم ترکی زبان و گيلکی زبان و غيره بيش از پيش رسوخ کرده واژگان و ساختار دستوری آنان را متحول مينمود. ده 
ها زبان و لهجٔه بسيار کوچک مانند مازنی (مازندران) و يا هرزنی (آذربايجان شرقی) عمال از گردونٔه کاربرد خارج  

  شدند.

عه و دولت با همۀ مشکالت و کاستی های خود شروع شد. در همين صد سال، يک فارسی  دت مدرن شدن جامدر اين م
استاندارد و قوی تر از پيش، به ترکی آذری وديگر زبان های محلی ما به مراتب بيشتر از دويست سال پيش نفوذ و  

از پيشی کمتر شده و فارسی ها با سرعت بيش تاثير کرد. با اين ترتيب در اين صد سال تعداد زبان ها و بخصوص لهجه 
استاندارد بزرگتر و قوی تر گشت. حتی خود فارسی و زبان ها و لهجه های محلی هم برای همگامی با انگليسی، در  

زمينٔه يافتن، کاربرد و رواج واژگان مدرن و علمی با مشکالت روبرو شده، اين واژگان را هرچه بيشتر از انگليسی و  
  گرفتند. های بين المللی ديگر زبان

در همين مدت است که روند استحالٔه لهجه های مختلف فارسی، ترکی، کردی و غيره در زبان های بزرگتر سرعت  
گرفته است. نه تنها فارسی منسجم تر و سرتاسری تر شده، بلکه لهجه های شهرستانی و روستائی ترکی آذری و فارسی  

  زرگ (تبريز، اروميه، اردبيل، رشت) نزديک تر گشته اند .رگ تر شهر های بو کردی و غيره نيز به گونه های بز

اگر دقت کنيد، لهجٔه تبريز صد سال پيش در مقايسه با لهجٔه امروز اين شهر، متفاوت است. اگر از سالمندان تبريزی 
ها درست  ط شده است. و آنبپرسيد، خواهند گفت لهجٔه سابق تبريز با لهجه های روستائيان و مردم شهر های ديگر مخلو

ميگويند. اين، در مورد لهجه های کنونی ديگر شهر ها و زبان ها هم صادق است. اين روند چيزی خاص ترکی نيست.  
لهجه های محلی فارسی و کردی و غيره نيز هر کدام به گونٔه شهر های بزرگ و همٔه آنها به فارسی استاندارد نزديک 

 اردبيلی ترکی آذری سيصد سال پيش با لهجٔه صد سال بعدش فرق ميکرد.  ته هم بود. لهجهٔ تر شده اند. اين روند در گذش
  اما در قرن بيستم و بيست و يکم، سرعت اين دگرگشت بيشتر شده است.

يعنی در سطح کتبی، در صد سال گذشته همٔه لهجه های فارسی، ترکی، کردی و غيره تحت تاثير به مراتب بيش از 
ر گرفتند واستحاله يافتند. در سطح شفاهی، لهجٔه شفاهی پايتخت يعنی تهران همٔه لهجه و استاندارد قراپيش فارسی کتبی 

های شفاهی فارسی و غير فارسی و لهجه های شهر های بزرگ آذربايجان لهجه های شهرستان ها و روستا ها را بيشتر  
  شت شد. به خود «جذب» و استحاله کرده و در واقع خود متناسبا دچار دگرگ

ين روند کلی تغييرات کالن سياسی بوجود نيايد، شاهد سرعت بيشتری در تغييرات زبان ها و لهجه های ايران  اگر در ا
  خواهيم شد.

به عبارت ديگر، احتماال شاهد از بين رفتن صد ها لهجه و گونٔه محلی ديگر خواهيم شد. تعداد گونه های همٔه زبان ها 
شد. برخی زبان ها و لهجه ها کال ناپديد خواهند شد. زبان ترکی آذری ايران  ا بزرگتر خواهد کمتر، اما حجم آنها متناسب

و يا کردی و گيلکی و تاتی و غيره به مراتب آثار بيشتر نفوذ واژگان، دستور زبان و حتی تلفظ فارسی را به نمايش 
  خواهند گذاشت.

قرن آينده کامال از بين بروند، بسيار زياد است.  يا قشقائی در دواين احتمال که ده ها زبان و لهجۀ کوچکتر مثال مازنی و  
با اينهمه، احتمال از بين رفتن ترکی آذری ايران در دويست سال آينده ضعيف تر است. يک علت آن هم تعداد باالی 

ل آينده از  متکلمين اين زبان در آذربايجان است. اما در صورت ادامۀ روند کنونی، ترکی آذری ايران در دويست سا
واژگان، دستور زبان و حتی تلفظ به مراتب «فارسی تر» از امروز شده متحول خواهد گشت. اين روند چشمگير   نگاه

  در صد سال پيش هم بوده، اما در سده های بعدی، حتی بمراتب سريع تر از صد سال گذشته خواهد بود.

جانيان در سده های پس از سلجوقيان شدن زبان آذربايسرعت فارسی تر شدن ترکی آذری بمراتب بيشتر از روند ترکی 
خواهد بود. اما بعبد بنظر ميرسد که ترکی آذری ايران در دويست سال آينده جای خود را کامال به فارسی استاندارد  
ترک کند. يک علت مهم اين گمانه زنی تعداد کثير متکلمين ترکی آذری در ايران است که بصورت منسجم در يک  

  اردبيل، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و زنجان زندگی ميکنند. يعنی استان های منطقه 



 
108 
 

 

دليل ديگری که احتمال کامال از بين رفتن ترکی آذری در دويست سال آينده را ضعيف ميکند، همسايگی آذربايجان با  
آنها در  ت، اما موجوديت ترکيه و جمهوری آذربايجان است. اگر چه زبان اين دو کشور عينا مانند ترکی ما نيس

همسايگی بالواسطۀ آذربايجانيان ايران عامل مهمی در جهت بقای طوالنی تر ترکی آذری در ايران است. طبيعتا تاثير  
ترکی ترکيه و آذربايجان قفقاز هم مشروط به ثبات سياسی و انسانی در اين دو کشور است. اما بنظرم حتی اگر در آن  

هم پاشيدن نظام سياسی اين کشور ها نباشيم، بعيد است ترکی ترکيه و باکو با   يادينی مانند اززمينه هم شاهد تحوالت بن 
وجود اينهمه اينترنت و کانال های تلويزيونی و غيره، تاثيری اساسی بر تحول و ديناميزم تحوالت زبانی آذربايجان 

ويزيون های ترکی را تماشا کنند،  ا سال بعد هم تلايران داشته باشد. يعنی بنظر ميرسد حتی اگر آذربايجانی های ما ده ه
شايد کاربرد اين يا آن واژگان ترکی در صحبت روزمره شان بيشتر شود، اما به دليل عمق و گذشتٔه طوالنی آميزش  

جامعٔه آذری با جامعٔه بزرگتر ايرانی و سرعت باالی استحالٔه ترکی و ديگر زبان های محلی ايران در فارسی، امکان 
آذری ايران با ترکی ترکيه و يا باکو بعيد بنظر ميرسد، مگر اينکه، طوری که گفتيم، ساختار يگرين شدن ترکی جا

  سياسی ايران از هم بپاشد و مرزها دگرگون شوند. 

  در دويست سال آينده احتماال اينگونه تحوالت زبانی را در سطح بين المللی بيشتر حس خواهيم کرد.

ان ها و لهجه ها به دنيا می آيند و از بين ميروند. بويژه احتمال از بين رفتن پيشين هم اشاره کرديم. زبدر صحبت های 
  زبان ها و لهجه های کوچک خيلی بيشتر است، طوری که تا کنون احتماال ده ها هزار زبان و لهجه از بين رفته است. 

حصيل بکار برده نميشوند.  در صد اين زبان ها در ت ٩٠زبان در دنيا وجود دارد. تخمينا  ۶٩٠٠در حال حاضر حدود 
زبان فعال   ١٠٠٠)، با اين ترتيب دويست سال بعد مجموعا حدود تنها ١طبق برآورد تور جانسون از دانشگاه استکهلم (

زبان در سطح رسمی و تمام سطوح آموزش کاربرد فعال   ١٠٠باقی خواهند ماند. از اين هزار زبان فعال، تنها حدد 
  ٩٠٠زبان را حتی قوی تر هم خواهد کرد. اما تعدادی نزديک به  ١٠٠های کوچک، اين  رند. زوال زبان ها و لهجهدا

هزار گويشور دارد، به نوعی در آموزش بکار برده ميشود و موجوديتش به رسميت شناخته   ١٠٠زبان که هرکدام اقال  
  شده، احتماال تا دويست سال بعد نيز از بين نخواهند رفت. 

طح رسمی، نقش کليدی در تحول آيندٔه زبان ها بازی خواهد کرد. در چند دهٔه آينده سهم با عامل کاربرد در آموزش و س
در صد افزايش خواهد يافت. در چنين دنيائی، زبان هائی بيش از همه شانس بقا    ١٠٠سوادی در سطح جهانی احتماال به 

کاربرد فعال داشته باشند. زبان های  چنين در محيط رسمی و کتبیخواهند داشت که در همٔه سطوح آموزش و علم و هم
بين المللی مانند انگليسی، چينی، اسپانيولی، فرانسه، آلمانی و روسی و يا زبان های نسبتا بزرگ مانند عربی، فارسی و 

  ترکی احتماال جزو اين زبان ها هستند. 

  

  پس از هزار سال چه؟

بعد روشن تر از تصور ما از هزار سال پيش است. مثال  امروز در بارۀ هزار سال  اين را نمی دانيم. اما تصور دانش
ميتوان استنتاج نمود که همانگونه که سومری، آشوری، مصری باستان، پارسی باستان و يا مادی از بين رفته اند، يک 

از بين   بين بروند. اگر هم کامال هزار و يا پنج هزار سال بعد ممکن است انگليسی و چينی و يا فارسی و ترکی نيزکال از
نروند، احتماال طوری دچار دگرگشت خواهند شد که تشابه چندانی با شکل کنونی خود نخواهند داشت. يونانی باستان و  

  يا پارسی باستان نيز تشابه چندانی با يونانی و فارسی امروز ندارد.

  آيا اين يک فاجعه هست؟

يعنی با قلم و کاغذ را ميکشند، حتی خودشان به جای   نامه نوشتن به سبک گذشته احتماال اکثر کسانی که امروزه حسرت
استفاده از کاغذ و قلم، ايميل و پيام الکترونيکی مينويسند. در مقابل اين تحوالت عظيم در حوزٔه زبان ها و لهجه ها نيز، 

. تنها يک کار، چندانی در روند کلی نداردآه و زاری و حسرت گذشته شايد احساسات همٔه ما را برانگيزاند، اما تاثير 
واقع بينانه و ارزشمند جلوه ميکند. آن هم ثبت و حفظ واژگان و آثار و نمونه های لهجه ها و زبان هائی است که به 

  تدريج از بين ميروند. آنها همه نمونه های کمياب از فرهنگ رنگارنگ بشری هستند. 

  

  منابع

)1 (Johnson, T.: The History of Languages, Oxford University Press, 2012, pp. 246-251
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  پيوست: 

  بيست و دو مقاله 
در ادامه مرور تاريخی فوق، بيست و دو مقاله از عباس جوادی تقديم ميشود که در ارتباط با موضوع کلی زبان 

آذربايجان و تحول آن هستند.
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  ايران و توران

  

  
  نقشه تخمينی توران افسانه ای

  

  شود؟«توران» به کجا گفته مي

در   بسياری از منابع ترکی در تعريف جغرافيائی «توران» اين منطقه را در معنای محدودش به «حوزه بين دريای آرال
آسيای ميانه و دريای خزر» و در معنای وسيع ترش «کال آسيای ميانه» تعبير ميکنند اما از نظر سياسی «توران» را 

). به همين ترتيب در ادبيات  ١گفته ميشود» تعريف ميکنند ( «همه مناطق و کشور هائی که در آن به ترکی سخن
نديشه متحد کردن همه ترکان جهان و سرزمين های آنان گفته ناسيوناليستی ترکی «تورانچيليق» (پان تورانيزم) به ا

نور  ميشود. در اوايل قرن بيستم بعضی روشنفکران و سياست پردازان آذری، تاتار و ترک مانند ضياء گوک آلپ و ا
تش  پاشا از انديشه «تورانچيليق» بمعنی «اتحاد ترکان» دفاع کرده اند. حتی انور پاشا که از فرماندهان مشهور ار

برای تحقق  ١٩٢٢عثمانی بود بعد از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی و قطع کمک بلشويک های روسيه، در سال 
زد و خوردی که در تاجيکستان کنونی با بلشويک ها رخ داد، خيال متحد کردن ترکان آسيای مرکزی به آنجا رفته و در 
رک ضياء گوک آلپ در کتاب «اصول پان ترکيزم» و در جان خود را از دست داد. همچنين، انديشمند معروف پان ت

  تعريف «تورانيزم» نوشت که عثمانی ها، آذربايجانی ها، تاتارها و ترکان آسيای مرکزی مشمول «تورانچيليق» ميشوند
  ).٢اما «اين انديشه شامل مجارها، تونقوز ها، مغول ها و فنالندی ها نيست» (

وز در بسياری منابع ترکی (ويا پان ترکی) ذکر ميشود، ظاهرا اينهمه نظريه  اما برخالف اين قبيل تصورات که هن
  عدم درک تاريخ است.پردازی ها که تاثيرات آن هنوز کم و بيش ادامه دارد، مبتنی بر يک رشته سوء تفاهم ها و 

شعر معروف در زبان فارسی معروف ترين و جديد ترين اثری که از سرزمينی بنام «توران» نام می برد، بيشک 
سياوش کسرائی با تيتر «آرش کمانگير» است، جائيکه ميگويد آرش برای تعيين مرز ايران و توران تير خود را به  

يونانی و التينی «اوکسوس») انداخت و جائيکه تير آرش بر ساق يک  سوی رود جيحون (رود آمو و يا آمودريا، به 
توران ناميده شد،» يعنی اين سوی مرز ايرانشهر شد و آنسوی  درخت گردو خورده بود «از آن پس مرز ايرانشهر و  

  مرز توران:

 (...)  
  تير آرش را سوارانی که می راندند بر جيحون،

  به ديگر نيم روزی از پی آن روز،
  بر تناور ساق گردويی فرو ديدند.نشسته 

  و آنجا را، از آن پس، 
  مرز ايرانشهر و توران باز ناميدند.

 (...)  

  انداختن تير و تعيين مرز ايران و توران يک افسانه ايرانی است و نه تاريخ کامال مکتوب. البته داستان 



 
111 
 

 

رد و هر بخش را به يکی از پسران خود  طبق اين اساطير، فريدون از نژاد جمشيد قلمروی خود را به سه بخش تقسيم ک
ز نوادگان تور با نوذر از نوادگان ايرج و سپرد: ايران را به ايرج، توران را به تور و شام را به سلم ... افراسياب ا

منوچهر جنگ کرد و او را کشت. اما در جنگ ديگری بين ايران و توران، زال و ديگر پهلوانان ايران به زو کمک 
نکه بين زو و افراسياب صلح شد و مرز ميان ايران و توران معين گرديد. پس از زو، گرشاسپ به تخت  کردند تا اي

دوباره بر او تاخت و رستم کی قباد را که از نژاد فريدون بود برتخت نشاند و باز بين ايران و توران  نشست و افراسياب
  ن گرديد.ابتدا جنگ و سپس صلح شد و آمو دريا مرز اين دو سرزمين تعيي 

  يعنی کيقباد پادشاه ايران بود و افراسياب پادشاه توران. 

ن از يک تبار بودند که بعد سرزمين خود را جدا کردند: در حاليکه  طبق همين اساطير ايرانی، ايرانيان و تورانيا
و مردمان آنسوی  دسترس ايران و ايرانيان در حدودی تا رود جيحون (آمو) محدود ماند، توران و تورانيان به سرزمين 

  جيحون اطالق شد.

به نسبت شهر نشين و تورانيان (مانند  بنظر بعضی ها، ابتدا فرق ايران و توران اساسا در آن بوده که مردم ايران زمين 
سکا ها) اساسا کوچنده بودند و گر نه تا اسالم از نظر قومی بين آنها فرق چندانی نبود. بعد از اسالم است که عنصر  

ضور قبايل ترک در اين منطقه قويتر ميشود و وقتی درک باستانی توران به فراموشی سپرده ميشود،  ترکی با ح
از نظر معنائی بهمديگر نزديکتر ميشوند. در اين معنی «توران ترک» درکی جديد و بعد از اسالم «توران» و ترک هم 

ستان و هند و اروپائی مربوط به دوره باستان و کوچ های ترکان به آسيای ميانه و خراسان است در حاليکه «توران» با
  و فرهنگ اساطيری ميشود.

اهنامه فردوسی و همزمان با آن شروع شده و چيزی نسبتا جديد است. در  تلقی ترکی از تعبير «توران» هم ظاهرا با ش
: «بنا به روايت  ) در باره درک شاهنامه فردوسی از «توران» گفته ميشود٣مدخل «توران» «دانشنامه جهان اسالم» (

ن را به ايرج داد و تور  شاهنامه، فريدون جهان را ميان فرزندان خود تقسيم کرد: روم را به سلم، توران را به تور و ايرا 
  را تورانشاه ناميدند. در شاهنامه، توران سرزمين ترکان و چينيان است که رود جيحون آن را از ايران جدا ميکند.»

عقب تر برويم، تاريخ با افسانه و اسطوره مخلوط تر و کشف واقعيت بهمان درجه مشکل تر  هر چه در تاريخ به عقب و
ی شاهنامه را اساس بگيريم بايد قبول کنيم که ايرانيان و ترکان هر دو از نوادگان فريدون  ميشود. اگر جنبه اسطوره ا

  بودند و بنا براين ترک و ايرانی هم قوم اند. 

طير هم بود که تاريخ نويسان سالطين سلجوقی، آق قويونلو و قراقويونلو کوشش ميکردند اين احتماال بر اساس همين اسا
  شيد و تاريخ ايران باستان مربوط کنند. پادشاهان را به شجره جم

ميالدی)، مولف آن جالل الدين دوانی که خواجه   ١۴٧۶هجری برابر با  ٨٨١مثال در ابتدای «عرض نامه» (احتماال 
وزون حسن آق قويونلو و فرزندش سلطان خليل بوده، سلطان آق قويونلو را «پادشاه دين پناه خسرو  دربار سلطان ا

می بعد در ادامه تعريف سلطان مينويسد: «… تبار عاليقدرش از اعاظم سالطين متصل تا جمشيد جمشيد» مينامد و ک
هرا مقصود اين است که او (سلطان است.» پروفسور والديمير مينورسکی در زيرنويسی اين توضيح را ميدهد: «ظا

دون ميرسيد. مطابق عقايد  خليل) هم از طرف مادر و هم از طرف پدر ترک خالصی بود و نسب اش به تور پسر فري
  ).۴عامه اين شاهزادگان با پيشداديان (جمشيد و غيره) مربوط ميشوند» (

ی باستان، مينويسد که «شاهنامه فردوسی بر و زبان و ادبيات ترک اما پروفسور آنا ماری گابن متخصص چين شناسی
مبنای داستان های اسطوره ای تواريخ پيشين از نبرد های بی باکانه بين دو ملت جسور ايران و توران سخن ميگويد. در 

ای مرکزی ميامدند در اينجا واژه توران به کلمه ترک ربطی ندارد. اما نظر به اينکه بعد از قرن ششم ترک ها که از آسي
سرنوشت ملل ايرانی نقشی کليدی بر عهده گرفتند، اين نام توران نيز بخاطر شباهت، به اشتباه در مورد اين نوآمدگان 

  ). ۵نيز بکار برده شد»(

 واقعا هم تور/تورج واژه ای است از فارسی ميانه و نام توران به معنی «سرزمين تور» در آسيای ميانه برای اولين بار
  ده که در آنجا تورانيان نام های ايرانی دارند.در کتاب اوستا ذکر ش

ميالدی بود که برای اولين بار در منابع چينی   ۵۵٢) ميگويد که در سال ۶پروفسور گابن هم در همان اثر فوق الذکر(
م به «تاريخ  اشاره ای به قبايل ترک ميشود. همچنين، تورکولوگ معروف فرانسوی ژان پل رو در کتاب خود موسو

قبل از ميالد از جنگل های پر از  ٧٠٠-١٢٠٠من تصديق اين مدعی ميگويد که قبايل ترک در سال های ترکان» ض
برف سيبری و مغولستان بسوی جنوب آمدند و بعد از ميالد مسيح در مسير کوچ های ابتدا تدريجی و سپس موج وار 

  ). ٧دند (يا با آنها امتزاج کرخود اقوام هند و اروپائی (آريائی) را عقب زدند و 

دگرگشت زبان و فرهنگ سغد، باختر (باکتريا)، خوارزم، و شهر هائی نظير سمرقند، بخارا و مرو از ايرانی شرقی به  
  ).٨ترکی هم بعد از ميالد مسيح تا آغاز کوچ های دوره سلجوقيان ادامه داشته و بعد از سلجوقيان شدت گرفته است (



 
112 
 

 

ه تعبير «توران» ابتدا فقط به بخشی از ايران باستان و يا بطور دقيق تر  ميتوان نتيجه گرفت ک از اين نوشته ها هم
«ايرانيان و يا هند و ايران تباران هنوز کوچنده» در شمال فالت ايران مانند سکا ها و يا آالن ها گفته ميشده اما بعد ها  

  مفهوم ترک و ترکی به آن اضافه شده است.

د در اثر «راه های تاريخ» ميگويد «توران در ابتدا نام يکی از قبايل ايرانی اکونوف هم به نوبه خوپروفسور ايگور دي
بود که در اوستا ذکر شده است اما در شعر فردوسی و بطور کلی در سنت بعدی ايرانی، تعبير توران به سرزمين هائی 

  ). ٩اطالق شده است که مردمش ترکی سخن ميگويند»(
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  دوزبانگی آذربايجانيان 
  

حرف ميزند و در سطح اداری   هميشه دو زبانه بودند. امروزه آذربايجانی در خانه و محيط شخصی ترکی آذربايجانيان
  و رسمی و تحصيل و دانشگاه، مثل همه ايرانيان ديگر از زبان مشترک فارسی استفاده ميکند. 

خيلی قبل از نفوذ و گسترش زبان ترکی در ايران رواج يافته بود. اين هم  دوزبانگی و حتی سه زبانگی آذربايجانيان
ا آذربايجانيان مانند تالش ها و يا گيلک ها و کرد ها يک لهجه چيزی طبيعی است. تصور کنيد که از زمان ماد ه

ار متمايز مخصوص بخود مادی شمال غربی يعنی پهلوی آذری صحبت ميکردند که از زبان فارسی استاندارد و معي
  بود. يعنی آذربايجانيان آنوقت ها اوال يک زبان خانگی و شفاهی در سطح شخصی و خصوصی داشتند، از نظر کتبی و
رسمی و اداری و دينی پارسی ميانه و بعد ها فارسی معاصر و دری صحبت ميکردند. بعد که اعراب آمدند، عربی هم  

يره هم همين وضع زبانی بود. اين، سطح استعداد و ذکاوت مردم ما را به اين دو اضافه شد. بين گيلک ها و کرد ها و غ
  نشان ميدهد.

قيان، ترکی به تدريج جای آن زبان شفاهی و محلی پهلوی آذری را گرفت، اما  بعد در آذربايجان بدنبال حاکميت سلجو
  فارسی همچنان زبان کتبی و اداری و تحصيلی و رسمی باقی ماند.

الم به ايران آمد، طبيعتا زبان مردم هنوز ترکی نشده بود. آنها در خانه و در سطح شخصی و  زمانی که اعراب و اس
زدند و هر کسی لهجه خودش را بکار می برد. اما در سطح اداری و رسمی يک زبان  خانوادگی پهلوی آذری حرف مي 

اهی فراگير شد، اما فارسی  مشترک بود که فارسی دری بود. بعد از سلجوقيان زبان ترکی بين مردم و در سطح شف
ا فارسی، شعر ترکی همچنان زبان مشترک و کتبی و اداری باقی ماند. در زمان صفويان خيلی شعرا بودند که همراه ب

هم ميگفتند. اما از صفويان به بعد، دوزبانگی در ميان طبقه تحصيلکرده آذری های ترک زبان جا افتاد، تا جائی که شايد 
ثنائی، همه نويسندگان و شعرای آذربايجان به هر دو زبان و بيشتر به فارسی نوشته اند. حتی  به جز چند مورد است

  سه زبانه هم بودند، چرا که عربی هم به آن اضافه شده بود.  روحانيون ترک زبان آذری ما

ده اهالی، حتی زنان،  جهانگرد ايتاليايی پيترو دالواله که در دوره شاه عباس از ايران ديدن کرده، می نويسد: «قسمت عم
اولئاريوس در  ). کاتب سفارت هولشتاين آدام ١هر دو زبان (فارسی و ترکی) را می دانند و بدانها صحبت ميکنند» (

مينويسد که ايرانيان بين شعرای ترک و فارس فرقی نمی گذاشتند و با اشعار بيشتر آنان آشنا بودند. اسامی  ١۶٣٧سال 
عبارتند از «سعدی، حافظ، فردوسی، فضولی، چغائی، اهلی، شمس، نوائی، شاهدی،  شعرائی که اولئاريوس ميدهد،

  ).٢فرخزاد، دهکی، نسيمی و غيره» (

قاز، اين وضع دو زبانگی جديد ترکی و فارسی که گفتيم، بعد از الحاق قفقاز از سوی روسيه در پی عهدنامه های  در قف
يس فارسی و عربی در مکتب ها و «مالخانه های» شمال گلستان و ترکمنچای عوض شد، طوری که تحصيل و تدر

تر ترکی نويس شدند و گرنه تا آن وقت اکثر ارس رو به ضعف و زوال نهاد و نويسندگان و شعرای مسلمان قفقاز بيش 
آنها دو زبانه، حتی اکثرا فارسی نويس و بعضا هم ترکی نويس بودند. ولی از قرن هجدهم بخاطر اوضاع سياسی و بی  

  ت داخل ايران، نويسندگان و شعرای شمال ارس بتدريج بيشتر به ترکی و کمتر به فارسی نوشتند. ثبا

ر الحاق قفقاز به روسيه، به توليدات زبان فارسی و ترکی مردم دو سوی ارس هم تاثير در واقع جدائی شمال در اث
اری هم ترکی نويس باقی ماندند. اما  گذاشت. ايرانيان آذربايجان همچنان دوزبانه يعنی بيشتر فارسی نويس و مقد

آذری بتدريج بجای فارسی  مسلمانان شمال شرقی ارس که امروزه نام «جمهوری آذربايجان» گرفته، در کنار ترکی 
شروع به کاربرد روسی کردند و با اين ترتيب آن ها هم دو زبانه های جديد ترکی و روسی شدند. اين هم نوعی آغاز  

  بين دو سوی ارس بود. جدائی زبانی و فرهنگی

کيحانوف بود. در  آخرين نمونه برجسته دوزبانگی در ادبيات شمال ارس احتماال شخصيت استثنائی عباسقلی آقا قدسی با
آخر کتاب معروف باکيخانوف بنام «گلستان ارم» از قرن نوزدهم يک ليست کتاب های تاليف نويسندگان شيروان و باکو  

ارسی است. حتی خود باکيخانوف که فرزند آخرين خان باکو بود، همين کتابش را هم به داده شده که اکثريتشان به ف
  رکی هم دارد.فارسی نوشته اگرچه برخی کتاب های ت
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بعد مردم خوب ميدانند کدام زبان را در کجا و کدام محيطی بکار ببرند. وقتی در تبريز به دادگاه و يا يک اداره و يا  
بل هم ترکی زبان است، طبيعتا ترکی حرف ميزنيد. کسی مشکلی با اين ندارد. در گذشته  شهربانی ميرويد و طرف مقا

شت. اما وقتی ميخواهيد صورت جلسه بنويسيد و يا سندی رسمی تهيه کنيد و  هم نداشت. در زمان رضا شاه هم ندا
کم است. من خودم وقتی در تقاضانامه ای آماده کنيد، از فارسی کار ميگيريد. در مدارس هم چيزی شبيه اين وضع حا

حتی با معلم معموال    تبريز به دبستان و دبيرستان ميرفتم در حياط و يا هنگام زنگ تفريح و فراغت بين همديگر و يا
ترکی حرف ميزديم، البته اگر ترکی زبان بودند. اگر فارسی زبان بودند، فارسی حرف ميزديم. اما طبيعتا سر امتحان و 

ی بکار می برديم. زمان صفويه هم همين طور بود، زمان پهلوی هم، در جمهوری اسالمی هم.  نوشتن و خواندن فارس
را از اروميه تا زاهدان و اهواز و مشهد به همديگر مرتبط ميکند و گرنه رابطه  همين است که شهروندان اين کشور

و به ديگران بفهمانيد، و يا نمی توانيد قطع ميشود، کتاب و مدارک رسمی و دولتی و علمی و غيره را نميتوانيد بخوانيد 
ور نمی بود، وقتی فالن دادگاه مهاباد حکمی  ترکی زبان اردبيلى باشيد و بلند شويد، برويد در آبادان کار کنيد. اگر اين ط

به کردی نوشت دادگاه خرم آباد نمی دانست که در آن حکم چه نوشته شده است. بعد تصويری از روزنامه ها، کتاب ها  
مجالت، راديو ها و تلويزيون ها را تجسم کنيد که به هفتاد و دو زبان و لهجه هستند و آنچه که کسی اينجا ميگويد و   و

  نويسد، کسی که دويست کيلومتر آنطرف تر است نمی فهمد.  می

  اين، چيز عجيبی نيست و اتفاقا هنر بزرگی است. در بسياری کشور ها، چه بزرگ و چه کوچک، چه شرقی و چه
غربی، چه سوئيس و دانمارک و چه هندوستان و قزاقستان، اين پديده دوزبانگی وجود دارد و حتی با پيشرفت ارتباطات  

  يزش های قومی گسترش هم می يابد. و آم

من اين را در جا های ديگر هم گفته و نوشته ام. صحبت شفاهی و شخصی به زبان مادری شيرين تر و دلنشين تر از 
ا خواندن و نوشتن زبان مادری و پدری را هم بايد ياد گرفت. جامعه و دولت هم بايد به زبان نخست هر  همه است. اتفاق

  ارد، چه لهجه و چه زبان، چه کردی و چه ترکی، چه گيلکی و چه بلوچی، چه اين و چه آن. شهروند احترام بگذ

ست که زبان معيار و استاندارد همه سال ا ١۴٠٠وليکن ما يک زبان مشترک هم داريم. زبان فارسی معاصر دستکم 
بگيريد تا بعد از سلجوقيان و ايرانيان است. حتی از همان آغاز اين دوره يعنی از مهستی گنجوی و نظامی و خاقانی  

صفويان، تا انقالب مشروطه و بعد از آن، تا ايرج ميرزا و تقی زاده و کسروی و تا حسن رشديه و محمد علی تربيت و  
يار و جبار باغچه بان و پروفسور شمس، در ميان چهره های برجسته ادبيات، فرهنگ، هنر، علم،  محمد حسين شهر

آذربايجانيان پيوسته جای معتبری داشتند و هنوز هم دارند. اکثريت بزرگ آنان نيز اصوال  سياست و اقتصاد کال ايران،
از احساسات و ايام کودکی خود حرف بزنند و  به فارسی و گاه هم به ترکی نوشته اند، بخصوص زمانی که خواسته اند 

  باصطالح «حرف دل» خود را بگويند.

ميگويند احتماال کار يک ُکرد زبان و يا ترک زبان در آموزش و تحصيل  اين، چيزی طبيعی است. آنگونه که بعضی ها
ه دو زبانگی و سه به فارسی سخت تر از مثال يک شيرازی فارسی زبان است. اما يک واقعيت ديگر هم اين است ک 

ميشود  زبانگی افق های جديدی از نظر تحصيل، اشتغال و آميزش اجتماعی به روی شما باز ميکند. از سوی ديگر ن
انتظار داشت که سرتاسر يک کشور و ملت به زبان و يا لهجه مادری و يا پدری شما صحبت کند تا شما خودتان را 

وفق شويد. مردم اکثر کشورهای ديگر هم همين چالش را داشتند و راحت حس کنيد و در زندگی شخصی و اجتماعی م
م است تا ارتباطات و مديريت و شيرازه زندگی اجتماعی دارند. يک زبان مشترک و رسمی و اداری برای همه ملت الز

ته باشد زبان ملت بهم نريزد. اين در تاريخ ما هميشه بوده و اميدوارم از بين نرود. اما طبيعتا هرکس هم بايد حق داش
  مادری خود را و يا هر زبان ديگری را که ميخواهد ياد بگيرد.

مساعدت کند، اين را ميتوان در صورت نياز و وجود امکانات عملی با   البته آموزش زبان مادری خوب است. اگر دولت
و رسمی مهم   چند ساعت درس انتخابی در مدارس دولتی و حتی مدارس خصوصی تامين کرد. اما حفظ زبان مشترک

کنند،   سال فرزندان ما و فرزندان آنها بتوانند با همديگر معاشرت و مراودت ۵٠سال و  ٢۵است. مهم است که بعد از 
يک زاهدانی بتواند به راحتی به تبريز برود و آنجا کار و زندگی کند بدون آنکه مجبورش کنند ترکی يادبگيرد و يک  

  تی به مهاباد برود و برای کار و زندگی در آنجا ناچار به آموزش کردی نشود. اردبيلی بتواند بدون هيچگونه محدودي

ند. در کشوری چند زبانه مانند ايران، چه آذربايجانيان و چه ديگران هميشه دو زبانگی و چند زبانگی اين را تامين ميک 
  تصادی و فرهنگی بهم ميريخت. دوزبانه بودند و اگر اينطور نمی بود، اين زندگی ملی و مشترک سياسی، اجتماعی، اق

  

  منابع
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  مقام فارسی و ترکی در ايران و روم 
  

در «تاريخ سيستان» ميخوانيم وقتی يعقوب ليث منشور حکومت سيستان و بلوچستان و کابل و هرات گرفت «شعرا او 
چيزی که من اندر نيابم چرا بايد گفت. محمد وصيف پس شعر پارسی گفتن  گفت را شعر گفتندی به تازی… پس يعقوب 

ميالدی يعنی کمی  ٨۶۵هجری قمری يعنی سال  ٢۵٠گرفت و اول شعر فارسی اندر عجم او گفت.» اين حدودا سال  
  بيشتر از هزارو صد سال پيش بود.

تاد است، ميگويد که بعد از حمله اعراب،  ی اسشاهرخ مسکوب در کتاب «مليت و زبان» که پياده شدۀ برخی سخنرانيها
سال دچار کرختی و بهت بودند تا اينکه با دو وسيله خود را «باز يافتند»: کشف دوباره تاريخ خود، و   ٢٠٠ايرانيان 

  زبان، يعنی استفاده از زبان فارسی.

کيه کنونی، قارامان اوغلو ه ترخان ايل «قارامان اوغول الری» در شهر قوني ١٢٧٧سال بعد يعنی در سال  ۴٠٠حدود 
محمد بيگ، اين حکم را داد: «شيمدن گروهيچ گيمسنه ديواندا، درگاهدا، برگاهدا و دخی هر يئرده تورک ديليندن ئوزگه 

  سؤز سؤيله مييه» يعنی «پس از اين کسی در ديوان، درگاه، بارگاه و هيچ جای ديگری جز بزبان ترکی سخن نگويد.»

  جمهوری ترکيه روز صدور حکم محمد بيگ قارامان اوغلو همچون «عيد زبان» اعالم شد.  سال بعد در ٧٠٠کمتر از 

بعد از طاهريان، صفاريان و سامانيان که فارسی را ارج گذاشتند و تشويق و ترغيب نمودند حکومت های ايران برای 
شی ازاجداد آنها صد ها سال قبل  های ترک زبان افتاد. بخمدتی نزديک به هزار سال تقريبا بطور الينقطع بدست سلسله 

از خودشان با کوچ های مستمر از آسيای مرکزی به ايران آمده بودند. اجداد آنها کامال با مردم بومی آميخته و ايرانی  
به فارسی  شده بودند. از سوی ديگر آنها در عين سلطنت و رهبری نظام و ارتش، کار ديوان، حکومت، هنر و ادبيات را

  ند. زبانان گذاشت

ساله شکوفائی شعر فارسی از فردوسی تا خيام و حافظ و سعدی و نظامی با حکومت غزنويان، سلجوقيان،  ۵٠٠دوران 
اتابکان و حکومت های محلی تا استقرار سلسلٔه صفويه همزمان است. صفويان سر آغاز ايران معاصر بعد از اعراب 

در روند استحکام زبان فارسی وقفه ای ايجاد کرد و نه دورٔه  سالٔه اقوام ترک زبان ۵٠٠بودند. در واقع نه کوچ های 
سال قوام استحکام  ۵٠٠کوتاه مدت تر حملٔه مغول و حکومت ايلخانان. برعکس، فازسی و فرهنگ ايرانی در طول اين 

  نيز يافت. 

بود و اين «السنه بار و ارتش اساسا ترکی زبان علم و دين اساسا عربی، زبان ادب و فرهنگ و دولت فارسی، زبان در
ثالثۀ» مشرق زمين بخصوص در شرايط عدم آموزش و پرورش عمومی، رسانه ها و دولتداری مرکزی بخوبی و بدون 
مشکل بزرگی به همزيستی مسالمت آميز با همديگر می پرداختند. در ابتدا بعضی شاهان ترک زبان مانند سلطان محمود  

ری شاعران ديگر بودند، خود فارسی کم ميدانستند. اما بعد از مدتی و پا قرص فردوسی و بسياغزنوی که مشوق پر 
  پادشاهان ايرانی ترک زبان خود آنقدر فارسی را نيکو آموختند که بعضی ها خود صاحب اثر فارسی شدند.

» يعنی  فته بودند به «بالد رومگروه های کثيری از همان اقوام ترک زبانی که از آسيای مرکزی به ايران آمده اسکان يا
ترکيۀ کنونی هم رفتند و در آن سرزمين ها ساکن شدند. اينها همان سلجوقيان، همان افشاريان و غيره با همان زبان و  

فرهنگ اصلی شان بودند. و ليکن بعد از گذشت سالها و بخصوص پس از استقرار عثمانی در ترکيه و صفوی در 
کامال متفاوت قومی بود، دو هويت گوناگون و اغلب متضاد ملی  ور که محصول آميزش های ايران، ملل جديد اين دو کش

  را بوجود آوردند: هويت جديد ايرانی و هويت جديدعثمانی. 

برای تقريبا هزار سال، سالطين و درباريان هر دو طرف زبان همديگر يعنی ترکی را بخوبی ميفهميدند اما زبان  
وع زبان «رسمی» بصورتی که امروزه سياسی و تبديل به «ماده  سی و گاه ترکی بود. موضمکاتبات بين آنها اغلب فار

منفجره» شده اصوال مطرح نبود. زبان اصلی ايران فارسی و زبان اصلی عثمانی ترکی بود، اما حتی شاه اسماعيل 
ت و حتی ديوان شعر  صفوی که شعر به فارسی و ترکی ميگفت، با سلطان سليمی می جنگيد که شعر به فارسی ميگف 

  ی هم داشت. فارس

ايران به   با اينهمه، فرق مهمی بين سلجوقيان ايران و سلجوقيان روم و متعاقبين آنها وجود داشت. در حاليکه سلجوقيان
محيطی مسلمان و فارسی زبان آمده بودند و قبول و آميزش با زبان و فرهنگ فارسی برای اقوام ترک زبان و پادشاهان 
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ميکرد، آميزش سلجوقيان روم يعنی ترکيه با زبان و فرهنگ حاکم يونانی و التين  آنان در ايران مشکل بزرگی جلوه ن
ف ديگر چون محيط ايرانی و عربی هم نبود، آموزش فارسی و عربی هم  بيزانس («بالد روم») سخت مينمود. از طر

«قارامان اوغلی محمد   برای سلجوقيان ترکيه بسيار دشوار بود. به نظرپروفسور ايلبر اورتايلی، به همين دليل فرمان
او، با اينهمه،  مبنی بر استفادۀ رسمی از زبان ترکی «رجعتی ناگزير» به زبان ترکی بود. بنظر  ١٢٧٧بيگ» در سال 

  «ترک ها تا قرن نوزدهم «ملی گرائی چندانی دربارٔه زبان خود نشان ندادند».

عربی بود، تا حد زياد از مردم جدا و برای آنها زبان و ادبيات «ترکی عثمانی» که تحت تاثير شديد بخصوص فارسی و 
ر ادبيات مکتوب در برميگرفت. فارسی  سخت فهم بود، درحاليکه شعر و ادبيات مردمی، دايرۀ نسبتا محدودی را د

کتابی هم به نوبۀ خود تا حد زيادی تحت تاثير عربی بود. تاليف آثار به ترکی عثمانی بسيار کمتر از فارسی بود. در  
، زبان فارسی بخصوص در شعر و ادبيات رشد کرد در حاليکه تقريبا همه آثار دينی واکثر آثار علمی و فلسفی  ايران

  پس از اسالم به عربی بود. آثار ترکی آذری بسيار کم نوشته ميشد. چند سدۀ نخست

سلجوقی به نوشتن آثار سال بعد ترکان  ۴٠٠-٣٠٠مجموعا، بعد از قبول اسالم، ابتدا ايرانيان در قرن نهم ميالدی و 
جموعۀ کتابها و  فارسی معاصر و ترکی شروع کردند (فارسی پهلوی و باستان آثار قديمی تری هم دارد). اما از بين م

آثاری که از دورۀ غزنويان تا پايان قاجاريه در ايران و عثمانی منتشر گرديد، از نظر تعداد، احتماال آثار عربی در 
دوم و ترکی در درجۀ سوم قرار دارد. مهمترين آثار ادبی فارسی (بخصوص شعر) در  درجۀ اول، فارسی در درجۀ

مده است اما شاعران ترک زبان مانند فضولی و نسيمی نيز مقام کمتری از  سال بين غزنويان و صفويان بوجود آ ۵٠٠
ز آمدن چاپخانه ها از غرب  شاعران پارسی گوی نداشتند. در مورد هر سه زبان، تعداد تاليف و پخش کتب و آثار بعد ا

ا رشد فناوری چاپ و به ايران و عثمانی در قرن هجدهم و نوزدهم بتدريج اوج گرفت. از قرن بيستم به بعد متناسب ب
گسترش سواد و نظام آموزشی، توليد آثار ادبی و علمی از نظر تعداد و وسعت پخش اين آثار در هردو زبان بمراتب  

  بيشتر شد. 
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  ری نامگذاری ترکی آذ
  

وقتی قبايل ترک زبان در خراسان، بعد تمام ايران و بعد در روم شرقی پخش شدند، زبان تقريبا همه آنها   هزار سال پيش
کم و بيش شبيه هم بود، چونکه اکثريت بزرگ اين قبايل از ايالت اوغوز بودند که در مجموع زبان جنوب غربی ترکی  

طايفه لهجه کمی متفاوتی داشت. در ايران، از همان دوره حتی هر قبيله و  را تکلم ميکردند. با اينهمه، ميتوان گفت که
  غزنويان و سلجوقيان تا كنون زبان ترکی را پيوسته «ترکی» (خود تركى زبانان "توركى") ناميده اند.

کی ) و ترکی آناتولی را «تر١تنها در چند مورد ترکی آذری را در ابتدا «ترکی قزلباشی» و يا «ترکی عجمی» (
اند. در چند مورد نيز اروپائی ها ترکی ايران را «ترکمانی» ناميده اند.اين نوع تمايز ها هم زمانی ميشده  رومی» ناميده 

که ميخواستند فرق بين اين لهجه ها را معين کنند. مثال محمد رضا و عبدالجميل نصيری، پدر و پسر تبريزی که از 
يک فرهنگ لغات نوشتند که اخيرا هم در  ١٧٠٠ای ، در اوايل سال همنشی های دربار سلطان سليمان صفوی بودند

) که فوق ٢تهران چاپ شد. نام اين اثر «فرهنگ نصيری، ترکی جغتائی، رومی، روسی و قلماقی به فارسی» است (
ن کنند که وقتی  العاده جالب است و فرق واژه ها و حتی گاه تلفظ آنها را بين هم نشان ميدهد. اينجا آنها ناچار بودند معي

الن واژه را مينويسند، منظورشان کدام ترکی است. در غير اين صورت در ايران ترکی زبانان به زبان خودشان ترکی ف
(تورکی) ميگفتند و در عثمانی هم به زبان خودشان ابتدا «عثمانی» و بعد ها «ترکی» ميگفتند و اگر الزم شد در مقام 

ترکی رومی و يا عثمانی. يعنی وقتی الزم شد، صفت کشور، منطقه، ، آنوقت ميگفتند مقايسه تاکيد کنند که کدام ترکی
شهر و يا قوم گويشور آن لهجه و زبان را به آن داده ايم، مانند ترکی استانبول، ترکی تبريز و غيره. اين سبک  

  نامگذاری به زبان ها در همه اقوام و ملل بوده و چيزی طبيعی هست.

و حتی قبل از آن، منابع روسی به زبان ترکی مسلمانان شمال  ١٨٠٠ن در سال های ز مسلمان از ايرابعد از جدائی قفقا
ارس «تاتاری» ميگفتند. يک علتش هم اين بود که روس ها هگام حمالت و کوچ های مغول ها، با تاتارها زودتر از  

حتی بعد از انقالب اکتبر   «ترکی» ناميدند. ترک های اوغوز آشنا شده بودند. بعدا روس ها هم زبان ترکی شمال ارس را
و تاسيس حکومت شوروی زبان ترکی شمال ارس را «ترکی» ميناميدند. اما احتماال برای پرهيز از تاکيد بر نزديکی  

زبان ترکيه و آذربايجان شوروی، شروع کردند اين زبان را «آذربايجانی» و يا «زبان آذربايجان» بنامند و ترکی زبانان 
ان شوروی به تبعيت از روس ها زبان خودشان را مصرانه «آذربايجانی» ناميدند و از  ز هم بخصوص در زمقفقا

کاربرد نام «ترکی» برای زبان خود پرهيز کردند. من در چند مقاله استدالل کرده ام که اين تعبير غلطی هست و 
طور ساده تر: «ترکی آذری» ربايجانی» و يا بآذربايجان فقط يک زبان ندارد. درست ترش آن است که بگويند «ترکی آذ

تا معلوم شود منظور کدام ترکی است. ما در ايران همچنان زبان ترکی خودمان را ترکی («تورکی») ميناميم و اين هم  
  خودش وجه تمايز زبان ترکی ما با ترکی ترکيه و يا جمهوری آذربايجان و يا مثال اوزبکی و غيره است.

اويغورها و ديگر مللی که زبان هايشان مجموعا از خانواده زبان های ترکی انه، اوزبک ها و و اما در آسيای مي
(تورکيک) است، زبان خودشان را ترکی نمی نامند. اوزبک زبان خودش را اوزبکی مينامد، قزاق، قزاقی و ترکمن، 

بودند و هستند. اين مانند  ط به يک خانواده ترکمنی. اما همه آنها ميدانند که اين زبان ها از نظر تاريخی و ساختاری مربو
زبان های ژرمنی است که فقط آلمانی امروزه نيست، بلکه شامل انگليسی، سوئدی، داچ، نروژی و غيره هم ميشود.  

امروزه يک انگليسی هم نميگويد «زبان من ژرمنی است،» ميگويد «انگليسی» است اما البته ميداند که از نگاه تاريخی  
ند آلمانی يک زبان ژرمنی است. حساب آسيای ميانه جداست. مثال نام اوزبکی ميانه در  ، انگليسی هم مان و ساختاری

زمان تيمور، بابر و شيبک خان «ترکی» نبود، «جغتائی» بود، بعد از شوروی هم نامش را گذاشتند «اوزبکی». حاال  
و آناتولی طوری بوده که هم ما   اوغوزی در ايران هم نميگويند «ترکی،» بلکه ميگويند «اوزبکی.» اما تحول زبان های

و هم ترک های ترکيه به زبان خودشان و خودمان «ترکی» گفته ايم، بنا براين اگر بپرسند کدام ترکی؟ بايد مشخص کنيم  
  ترکی آذری و يا ترکی ترکيه و غيره.

  

  فرق های ترکی آذری و ترکيه 

چندانی بين اين دو گونه ترکی نبود. اما حاال هست. حاال حتی  تا حتی اواخر صفوی فرق بيشک در دوره سلجوقيان
بنظر من بين ترکی جمهوری آذربايجان و آذربايجان ما هم فرق هست. البته نه به درجه فرقی که با ترکی ترکيه هست و  
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و اردبيلی و حتی  فهميدنش برای يک تبريزیطبيعتا نه مانند فرق بين ترکی آذربايجان ايران و مثال قزاقی و قرقيزی که 
  باکوئی بسيار مشکل است. 

آيا اين چيز عجيبی است؟ نه. چونکه ما تحول تاريخی، اجتماعی و زبانشناختی در اين هزار سال اخير را در نظر 
  ست. نميگيريم و فکر ميکنيم همان شباهت و قرابتی که زمان طغرل و تيمور بين اين ترکی ها بود، حاال هم ه

بان بصورت قبيله و ايل زندگی کنند، زبان نميتواند قوام پيدا کتد و منسجم شود. دو هزار سال قبل  وقتی گويشوران يک ز
از ترک ها، ماد ها هم وقتی به فالت ايران آمدند وضع مشابهی داشتند. مخصوصا ترک ها هم که در رابطه با فتوحات 

هنگ خودشان نبود، طبيعتا و الزاما دوچيز اتفاق هم مبتنی بر زبان و فر خود به همه جا پخش ميشدند و دولتداری شان
افتاد: اوال گوناگونی ها و شباهت ها بين لهجه های آنها ناهمگون بود، يعنی متناسب با روندهای اجتماعی و سياسی نبود. 

ن جای آناتولی، يعنی  می ديديد که هم در فالن گوشه خراسان يک عده «ترکی افشاری» صحبت ميکنند و هم در فال 
رکيه امروز. به همين صورت لهجه های ديگر. يعنی در ابتدا انسجام جغرافيائی و سياسی در اين تحول زبانشناختی  ت

سال ادامه داشت، می ديديد که مثال لهجه افشار با ذوالقدر فرق ميکرد.  ۶٠٠-۵٠٠موجود نبود. ثانيا از آنجا که کوچ ها 
ای آناتولی و شيراز فرق هائی بود، يا اينکه يکی مانند صادقی افشار  ن و روم و يا ذوالقدر هحتی بين افشار های ايرا

) در تبريز متولد ميشود، شعر ميگويد، آن هم با لهجه ای که بيشتر شبيه فضولی و ترکی آذری است، ١۶١٠-١۵٣٣(
کاشغر و  چيزی نزديک به اويغوری لقبش هم افشار است، اما زبان مادری اش جغتائی است، يعنی لهجه شرقی ترکی، 

اوزبکی امروزی. اتفاقا فرق مهمی که ميگويند بين ترکی ترکيه و آذربايجان هست آن است که در ترکی آذربايجان و 
بخصوص لهجه های تبريز، اردبيل و باکو عنصر قپچاقی که يک شاخه شرقی زبان های ترکی است، بسيار نمايان 

نده آن تاثير است. در حاليکه اين را نميتوان در باره ترکی ترکيه  » (کی؟ چه وقت؟) باقيمااست. واژه هائی مانند «هاچان
ادعا نمود. طبق بعضی نظريات، علت اينکه مثال در ترکی آذری ايران و بخصوص تبريز قانون «هماهنگی مصوت  

همين  جاخ» ميگوئيم، احتماال ها» زياد رعايت نميشود و مثال ما در تبريز به جای «گئده جک» (خواهد رفت) «گئده 
تاثير عنصر قپچاقی است. برخی از نويسندگان آن را مربوط به حضور قوی تر اوزبک ها و اويغور ها در آذربايجان 

می بينند که در زمان ايلخانان و تيموريان به آذربايجان آمده بودند، برخی ديگر هم به تاثير بيشتر فارسی به اوزبکی 
و لهجه ترکی آذری و عثمانی به سه دليل اشاره ميکند: «يکم: در تشکيل  هيئت در باره پيدايش د اشاره ميکنند. جواد

ترکی آذربايجانی غير از لهجه اوغوز، لهجه های قبچاق و اويغور و تا حدی مغولی، و لهجه های بومی (آذری) بمراتب  
ی، مخصوصا در زبان  و تاثير آن در ترکی آذربيشتر از آناطولی دخالت داشته است. دوم: نفوذ زبان و ادبيات ايران 

  ) ٣ادبی. و سوم: اختالف مذهب شيعه و سنی.» (

اگر اينها را ندانيم، آغاز و روند تشکل و انسجام ترکی امروزی ترکيه و ترکی آذری ايران، ترکی خراسان و يا ترکی 
رود ارس و  مثال بين لهجه های شمالشمال عراق و شمال سوريه را درک نخواهيم کرد. حتی نخواهيم فهميد که فرق 

جنوب آن در کجا است. در عرض اين هزار سال ده ها تغيير در ساختار، واژگان، و حتی نظام آوائی زبان های ترکی 
اوغوزی شده است. معموال گفته ميشود خانواده ترکی اوغوزی عبارت از سه زبان اصلی ترکی ترکيه، ترکی آذری و 

ی اين تقسيم بندی زبانی و يا لهجه ای «زبان های اوغوزی» توافق  ) امروزه ميتوان رو۴ر (ترکمنی است. بنظر دورف
کرد: (يکم) ترکی ترکيه (شامل عثمانی کريمه و لهجه های بالکان از جمله قاقائوز)، (دوم) (ترکی) آذری، (سوم) 

ر خط  نی بين آذری و افشاری د«لهجه های افشاری» در شرق و غرب استان های آذربايجان، (چهارم) لهجه های ميا
قم شامل قشقائی و افشاری ايناللو و همچنين افشاری کابل، (پنجم) ترکی   -قزوين و «خلجستان» و جنوب خط همدان

خراسانی (در شمال شرق ايران، ترکمنستان و افغانستان شمال غربی) و (ششم) ترکمنی (در ترکمنستان، شمال  
دورفر کوشش کرده اند از نگاه ساختار، صرف و  ) و۵. تورخان گنجه ای (افغانستان و سواحل جنوب شرقی خزر)

  واژگان، فرق های اين گونه های مختلف زبان های اوغوزی را تا حدی تعريف و معين کنند. 

روشن است که حتی امروز در ترکی آذری ما تاثير فارسی و عربی (درست مانند ترکی عثمانی صد سال پيش) به 
به همين ترتيب ميدانيم که از نگاه آوائی ترکی ترکيه هشت فونم مصوت  ترکی کنونی ترکيه است. مراتب بيشتر از 
) و ترکی آذری عالوه بر اين هشت مصوت، مصوتی برای آوای فتحه نيز دارد  a, e, i, ı, o, ö, u, ü(باصدا) دارد (

)e ) وارونه) که در ترکی ترکيه عموماeه فتح الف بمعنی  کسره نوشته و خوانده ميشود، مانند «ار» (ب  ) يعنی بصورت
شوهر) که در ترکی آذری با فتحه و در ترکی ترکيه با کسره تلفظ ميشود. از نگاه واج های بيصدا (همخوان) و يا  

ه صامت ها حرف و آواهای «غ» و «خ» در لهجه استاندارد (استانبولی) ترکيه موجود نيست. «غ» بصورت نرم (شبي
د، مانند يوخ/يوک (به معنی «نه») که تا همين چند سال پيش با قاف  «ی») و «خ» بصورت «ه» و يا «ک» تلفظ ميشو

(يوق) می نوشتند. يکی ديگر از فرق های بارز بين ترکی آذری و ترکيه اين است که تصريف نام در ترکی آذری و  
دستوری  عل است. بطور کلی بايد گفت در زمينه تحليل ترکيه کم و بيش مشابه است، اما فرق های اصلی در تصريف ف

  و دقيق نزديکی و دوری اين دو گونه ترکی، کار علمی زيادی انجام نشده است.

بگذاريد به دو فرق ديگر بين ترکی آذری و ترکی ترکيه هم اشاره کنم. هر دوی اين موارد مخصوصا از قرن بيستم به 
زبان ترکی از «عناصر   ترکيه و به اصطالح آغاز تمايالت «پاکسازی» بعد، درست ترش از زمان تاسيس جمهوری
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سعی شده است که واژگان فارسی و   ١٩٣٠غير ترکی» شروع و تشديد شد. يکم: در سطح دولتی ترکيه، از سال های 
بيشتر  عربی با واژگان اغلب نوساخته و يا نويافته ترکی «سره» جايگزين شود. طبيعتا اين اقدام، زبان ترکی را 

بايجانی ها در آموزش و کاربرد ترکی مدرن مشکل بيشتری داشته باشيم. نکته «ترکی» کرده اما باعث شده است ما آذر
دوم يک تمايل سياسی عليه جمالت مرکبی هست که مثال با حرف ربط «که» و يا «و» درست ميشوند و در فارسی و يا 

را آسان ميکنند،  ت فهم منظور و يا باصطالح گزاره اصلی جملهترکی آذری بسيار رايج هستند. اين نوع ترکيب جمال
در حاليکه امروزه در ترکی معاصر صرفا برای پرهيز از اين نوع جمالت مرکب که ميگويند ترکيبات «ناب ترکی»  

  نيست، بخصوص در نوشتار، جمله هائی فوق العاده طوالنی ميسازند که فهم گزاره اصلی را مشکل ميکند. 

ی، حسن هاردا ايشلير؟ (ميدانی حسن کجا کار ميکند؟) و (دوم)  ن دو جمله را مقايسه کنيد: (يکم) بيليرسن کمثال اي
حسنين نره ده چاليشتيغينی بيليور موسون؟ (همان معنا). و يا جمله ای طونی تر: (يکم) هئچ ذات دئمه دی، چونکی  

کسين اونا نست کسی به او باور نخواهد کرد.)(دوم) هئچ بيليردی هئچ کس اونا اينانماياجاق (چيزی نگفت، چونکه ميدا
  اينانماياجاغينی بيلديگی اوچون هئچ نه دئمه دی.

در هر کدام از اين دو نمونه دو نوع جمله داده شده که نوع يکم ترکی آذری و گونه دوم ترکی ترکيه است. هر دو گزينه  
از دو و يا  يعنی جمله ای که خود در گزينه نخست عبارت   به يک معناست. هر کدام از گزينه ها يک جمله مرکب است،

چند جمله است. در گزينه دوم هم از نظر معنا دو و يا چند جمله وجود دارد. اما ميان اين گزينه ها يک فرق اساسی 
ده  هست: در گزينه اول ما چند جمله داريم که توسط حرف ها و ادات ربطی (و، که، اما، چونکه و غيره) بهم وصل ش

ربطی استفاده نشده، اما ترکيب جمالت پايه با اسم فعل و تغييرات متناسب در  اند. در گزينه دوم از آن حرف ها و ادات 
فعل (مثال کاربرد وجه التزامی فعل) بيان ميشود. نمونه ديگر: چوخ آرزو ائليرم کی بو فيلمی گؤره سن (بسيار آرزو  

فيلمی گؤره سن» است. طبيعی است  ه پايه «چوخ آرزو ائليرم» و جمله پيرو «بو ميکنم اين فيلم را ببينی.) در اينجا جمل
که معنای جمله دوم مربوط و وابسته به جمله و فعل پايه است. اين دو جمله با ادات کی (که) بهمديگر وصل شده اند. اين 

رو نميشويم. طوريکه در باال هم  جمله نوعی ويژه در کاربرد ترکی آذری است که در ترکی استاندارد ترکيه با آن روب
  رکيه اين جمله را تغيير داده ميگويند: بو فيلمی گؤرمنی چوخ آرزو ائديوروم.گفتيم، در ت

البته در لهجه های مختلف آذربايجان ايران، جمهوری آذربايجان و همچنين ترکيه ميتوانيم با اشکال مختلف و ديگری هم 
ا و شهر های کوچک) تا  حصيلکرده نسبت به مردم عادی (بخصوص روستا هروبرو شويم. بهمين ترتيب زبان مردم ت

حدی فرق ميکند چرا که جمله سازی معموال همزمان با تحصيل از نظر واژگان غنی تر و از نظر جمله سازی مرکب 
  کرده است. تر ميشود و همزمان، تاثير قارسی بر ترکی ايرانيان تحصيلکرده بيشتر از ايرانيان ترک زبان کمتر تحصيل

رکيب جمالت مرکب از طريق ادات ربط در اصل متعلق به زبان باستان ترکی نيست  بعضی از زبانشناسان بر آنند که ت
و اين نوع ترکيب ها که در زبانهای هند و اروپائی رايج اند، از فارسی به ترکی آذری نفوذ کرده اند. در ترکيه بعد از 

شروع شد، در کنار جايگزين «پاکسازی» زبان از نفوذ زبانهای غير ترکی  سال پيش موج باصطالح ٨٠-٧٠آنکه حدود
کردن واژگان فارسی و عربی با واژگان نويافت ترکی، سعی کردند ساختار های باصطالح «غير ترکی اصيل» و مثال  

ته ميشود  جمالت مرکبی را که با حرف ربط «کی» و «و» و يا وجه التزامی فعل (آالسان، گله سن، گؤره سن) ساخ
هند و بيشتر از راه تغيير ساختار جمله، آن را بصورت جمله مرکب (گزينه دوم) در (گزينه يکم) مورد استفاده قرار ند

آورند. اين اقدام بيشتر از زبان، به مالحظات سياسی مبتنی است و حتی از نگاه ترکی «سره» و ساده هم چندان قابل فهم  
ت پيچيده جمله سازی اصوال استفاده ان تحصيلکرده ترکی زبان از اين قبيل ترکيبا نيست، چرا که مردم عادی و نه چند

نمی کنند. زبان اوزبکی هم که در کنار ترکی آذری بيشتر از ديگر زبان های ترکی تحت تاثير فارسی بوده از اين نوع  
ال بکار برده نميشود پر از جمالت مرکب استفاده ميکند. عثمانی هم که امروزه نزديک به صد سال است که ديگر عم

ت بوده و بخصوص شعر و ادبيات عثمانی و جغتائی (اوزبکی قديم) و همچنين ترکی کتبی ديگر حوزه  اين گونه ترکيبا
ها مانند تاريخ، علم، دين و فلسفه نيز نشان دهنده اين نوع جمالت است در حاليکه آثار فولکلوريک ادبی که منعکس  

با کاربرد اسم فاعل و يا اسم مفعول ساخته  روستائی است، چندان جمالت مرکب ندارد و يا کننده زبان ساده شفاهی و
  ميشود که به ابتدای جمله عالوه ميشود. 

  

  ترکی و ديگر زبان های آلتائی 

در ايران، ما به آن گونه ترکی که در آذربايجان بکار ميرود «ترکی» (به ترکی «تورکی») ميگوئيم. اگر بخواهيم آن را 
تعابيری مانند «ترکی آذری» و يا فقط «آذری» استفاده ميکنيم. هم در مقابل ترکی ترکيه مشخص و تفکيک کنيم از 

ترکی آذری و هم ترکی ترکيه از شاخه «ترکيک» (ترکی) «خانواده زبان های آلتائی» است. خود اين خانواده زبان ها 
بکی و  «زبان های ترکيک» از قزاقی و قرقيزی و اوز شامل سه شاخه ترکيک، مغولی و تونقوزی ميشود. در گروه

اويغوری در شرق آسيا و سيبری و جنوب چين گرفته تا قاقائوزی در مولدووا و ترکی عثمانی (و سپس ترکيه) در 
ترکيه زبان های گوناگونی داريم که همه از يک خانواده هستند، اگرچه بعضی ها مانند ترکی ترکيه و آذربايجان به 
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). در اينجا «ترکی»  ۶کی ترکيه از همديگر بمراتب دورترند (به مراتب نزديک تر و يا مانند قرقيزی و تر همديگر
ناميدن همه اين زبان ها درست نيست، چونکه اختالفات واژگانی، آوائی و حتی دستوری بين آنها کم نيست. از نظر  

به ترکيه براستی دشوار است. در ادبيات تخصصی  فهميدن همديگر انسان ها هم تفاهم بين يک قزاق و يک ترکی زبان
گفته ميشود که بيشتر تعبيری فنی و   Turkic languages, Turk-Sprachenهمه آنها زبان های «تورکيک»  

تخصصی است. در فارسی چنين تفکيکی بين تعابير ترکی و «ترکيک» نداريم. اين شبيه تعابير زبان آلمانی و زبان های 
ژرمنی زبان های مختلفی مانند آلمانی، داچ  مانی امروز روشن است. اما در گروه زبان های«ژرمنی» است. آل

سال گذشته همچون زبان های مستقلی   ١۵٠٠(هلندی)، سوئدی، انگليسی، نروژی، دانمارکی را هم ميتوان يافت که طی 
  تحول يافته و بصورت معاصر خود در آمده اند.

به ترک های جنوب غربی است، ک دسته که موسوم به شاخه «اوغوزی» و مربوط از اين گروه زبان های «ترکيک» ي
با نام کلی «ترکی» تحول تاريخی جداگاه ای کرده اند. اين زبان ها ابتدا زبان و لهجه های اقوام و قبايل اوغوز (به 

به بعد  ١۶-١۵، از سده های عربی «غز») بودند که بتدريج همزمان با کوچ اين اقوام به سوی خراسان، ايران و آناتولی
کمنی، ترکی آذری و ترکی آناتولی و يا ترکيه در آمدند که چند قرن پيش به آنها تعابير گوناگونی  بصورت امروزی تر

مانند ترکی قزلباشی، عجمی، رومی و غيره داده شده بود. هر چه زمان ميگذرد و گويشوران اين گونه های ترکی 
همديگر ادامه ميدهند تمايز آنها از  رهنگی و سياسی متمايز خود به حيات مستقل ازاوغوزی در شرايط اجتماعی، ف 

  همديگر هم بيشتر ميشود. 

بگذاريد به زبان های چهار جمهوری آسيای ميانه يعنی اوزبکستان، قزاقستان، قرقيزستان و ترکمنستان، بعالوه  
چکتر ديگر  کنيم. در اين ميان به تاتاری و زبان های کوتاجيکستان ايرانی زبان و همچنين به جمهوری آذربايجان اشاره 

  «ترکی» که از سيبری تا مولدووا پراکنده شده اند، توجه چندانی نخواهيم کرد. 

بگذاريد اول به يک رشته کليات اشاره کنيم تا بعد در باره هرکشور خيلی مختصر حرف بزنيم. بعد از فروپاشی 
مرکزی يعنی قزاقستان، جمهوری شوروی و از جمله پنج کشور آسيای  ١۵ميالدی  ١٩٩٠شوروی در اوايل سالهای 

قرقيزستان، اوزبکستان، ترکمنستان و تاجيکستان استقالل خود را اعالن کردند. از اين پنج کشور زبان اکثريت نسبی و  
اده زبان های يا بزرگ مردم چهار تای نخست از خانواده بزرگ زبان های ترکی و پنجمی يعنی تاجيکستان از خانو

ايجان که مستقل شد و همچنين زبان های دوگانه «جمهوری خودمختار تاتارستان و  ايرانی است. زبان جمهوری آذرب
  باشقردستان» هم که جزو جمهوری روسيه بود و همانطور ماند هم از همين خانواده زبان های ترکی است.

رايج کنونی در «ترکی» ميگوئيم منظور از واژه «ترکی» زبان البته در اينجا بايد دقت کرد. وقتی خانواده زبان های 
ترکيه نيست، ترکی ترکيه، ترکی آذری، تاتاری، قزاقی، قرقيزی، اوزبکی، ترکمنی، اويغوری و حتی زبانهای مهجور  
«گوک تورک» و غيره هست، يعنی يک «خانواده» فرضی ترکی که عبارت ازهيچکدام از اين زبان های فعلی ترکی 

اين زبانهاست، درست مانند اينکه وقتی از «زبان های ايرانی» تنهائی نيست. يک نوع ريشه فرضی و اصلی همه به 
صحبت ميکنيم فقط فارسی ايران را در نظر نداريم، منظورفارسی، کردی، پشتو، تاتی، تالشی، بلوچی و يا حتی سغدی  

انهای التين  مار ميايند. مقايسه دورخيز ديگر خانواده زبو يا خوارزمی باستان و غيره است که ديگر زبان های مرده بش 
مثال ايتاليائی، فرانسوی و پرتغالی است که واژگان، دستور و دستگاه آوائی شان به درجات مختلف بهم دور و يا نزديک  

وجود قرابت، يک  اند اما اين زبان ها يعنی مثال ترکی ترکيه و قزاقی، و يا فارسی و پشتو و يا فرانسه و ايتاليائی با 
«زبان اصلی» و يا «استاندارد» و «معيار» نيست که زبان های ديگر «غير اصلی» و يا  زبان نيستند و هيچ کدام هم 

«نادرست» باشد. يک موضوع ديگر اين است که برخالف بعضی موارد ديگر مانند ژاپنی و يا سوئدی که رابطه 
سال پيش آنقدر به اقصا لت وجود دارد، اقوام ترک زبان يکی دو هزار نژاد يک قوم و يا م-نزديکتری بين زبان و تيره 

نقاط دنيا پخش شده اند که امروزه به گواه اکثر زبانشناسان، «ترک بودن» قوم و نژاد هيچ کس را معين نميکند چه آنها 
وام بومی آميخته و از نگاه  (همانند انگليسی ها و اسپانيائی ها) در طول اين يکی دو هزارسال هرجا کوچ کرده اند با اق

لوط تر شده اند در حاليکه در بسياری موارد زبان آنها تحول ماهوی پيدا نکرده است. «ترک بودن»  قومی و تباری مخ
امروزه مانند التينی زبان بودن ايتاليائی ها، پرتغالی ها، اسپانيائی ها، آرژانتينی ها و کوبائی هاست. «ترک بودن» فقط 

ترک ترکيه و اويغور زرد) از خانواده زبان های  است که زبان يک شخص (چه اوزبک و قزاق، چه  نشان دهنده آن
ترکی (تورکيک) است و گرنه تبار و حوض دی ان ای يک ترک ترکيه با قزاق کامال متفاوت است. زبان است که 

معموال آنها را گويشوران زبان باعث ميشود مخصوصا خود ترک ها همه آنها را ترک بنامند. در خارج از عالم ترکيه 
مانند گروه های زبان های ژرمنی، ايرانی، سامی) مينامند. درستش هم اين است و گرنه ميبايستی عبری های تورکيک (

  و عربی را هم يکی شمرد.

ر برده هر شاخه اين خانواده زبان های ترکی نيز وابسته به اينکه در مجاورت و آميزش با کدام قوم و زبان ديگر به س
) بخصوص تاثير زبان های اسالوی، ايرانی و مغولی بر ترکی ٧رس جانسون (تاثيرات متفاوتی گرفته است. بگفته ال

در هر منطقه شکل و ساختار آن گونه زبان ترکی را دچار تحولی جدی نموده است. اين شايد با تاثير عميق عربی به 
  فارسی پس از اسالم قابل مقايسه باشد.
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عضی ها از روی کمبود آگاهی ميگويند که کردی «نوع تکامل  نوان يادداشت قيد کردم چون مثال در ايران باين را بع
نيافته فارسی است» و يا «ترکی آذری معجونی از ترکی ترکيه و فارسی است» و يا بخصوص در ترکيه بعضی ها از 

ه های ترکی همان ترکی استاندارد و روی احساسات سياسی تصور ميکنند زبان اصل و ريشه همه زبان ها و لهج
هوری ترکيه است و همه زبان های ديگر ترکی مانند اوزبکی و ترکمنی و آذری را به نسبت دوری و  معاصر جم

نزديکی آن به ترکی ترکيه بررسی و حتی «ارزش يابی» ميکنند و به آنها صفت «درست» و «غلط» و يا از 
«ترک» و زبان آنها را هم «ترکی» يا نزديک ميبندند. آنها در عين حال همه را «استاندارد» و «گونه مادر» (!) دور و 

مينامند اما برای تفکيک، از تعابيری مانند «ترکی قزاقی» و «ترک های اوزبک» استفاده ميکنند، در حاليکه نه ترکی 
ه مثال کردی و بلوچی بازی ترکيه «استاندارد» و «مادر» زبان های ترکی است، نه فارسی ايران اين نقش را نسبت ب

ه زبان «مادر» برای ايتاليائی ورومانيائی بشمار ميرود. هر کدام از اين زبان ها زبانی مستقل است که ميکند و نه فرانس
با ديگر زبان های «هم خانواده» خود قرابت های دور و نزديک لغوی، دستوری و يا آوائی دارد، هرکدام از يک سير 

رشد کرده به زبان کنونی تبديل شده است که   و در رابطه و آميزش با عوامل و شرايط ديگریتاريخی بخصوص خود 
فعال هست، يکی از آنها زبان رسمی يک کشور شده و يکی نشده، يکی زبان نخست عده ای کمتر و ديگری زبان نخست  

دير تر و طبيعتا آثار کمتری به   جمعيتی بزرگتر است، يکی زودتر به کتابت شروع کرده و آثار بيشتری دارد و ديگری
  شته شده است.آن زبان نو

های  حتی تا اينجا همه اين بحث ها برای مردم مثال ترک زبان آسيای ميانه بی مورد است چرا که اگر چه تحصيلکرده
آنها ميدانند که زبانشان از خانواده زبان های ترکی است، اما هرگز و هيچکدام از آنها به زبان خود «ترکی» و يا مثال  

و يا «ترکی اوزبکی» نه، مستقيما و تنها «قزاقی»، «اوزبکی»، «قرقيزی»،  «ترکی قرقيزی»، «ترکی ترکمنی» 
و «ترک اوزبک» بلکه فقط «قزاق» و «اوزبک» و غيره   «ترکمنی»، «تاتاری» و بخودشان هم نه «ترک قزاق»

شان ترکی  ميگويند. تنها در ترکيه است که اغلب مردم فکر ميکنند همه اوزبک ها و قزاق ها و اويغور ها ترک و زبان
  است، اما «لهجه هايشان فرق ميکند.» 

ن خود را «تاجيکی» («توجيکی»)  وضع دو کشور تاجيکستان و آذربايجان از اينها فرق ميکند. تاجيک ها هم زبا
مينامند اما احتماال نظر به نزديکی بسيار تاجيکی به فارسی معاصر ايران (و دری افغانستان)، بخصوص تحصيلکرده  

  ن مشکلی در گاه «فارسی تاجيکی» و يا حتی بندرت فقط «فارسی» ناميدن زبان خود نمی بينند. های تاجيکستا

د تاجيکستان مردم به زبان خود «آذربايجانجا» يعنی «آذربايجانی» ميگويند اما ميدانند  در جمهوری آذربايجان هم همانن 
ت خودشان را فقط «تورکی» (ترکی) مينامند،  که زبانشان ترکی است. در آذربايجان ايران مردم ترک زبان، زبان نخس

  های کمی نيست.اگرچه ترکی ترکيه را هم «ترکی» ميشمارند و ميدانند که بين اين دو گونه فرق 

در هر دو مورِد تاجيکستان و آذربايجان، بيشک نزديکی زبان های فارسی و تاجيکی و از طرف ديگر ترکی ترکيه و  
ست. البته احساسات ملی و تاريخی غالب در تاجيکستان و جمهوری آذربايجان هم در  آذری دليل عمده اين نامگذاری ا 

گر شايد هم يک علت اين امر در آن است که تاجيکستان در مقابل ايران، و  اين نامگذاری نقش بازی ميکند. از سوی دي
ری خودشان بسيار کوتاه مدت  آذربايجان در مقابل ترکيه هم کشوری کوچک ترو ضعيف تر اند، هم تجربه مستقل دولتدا

مصرف کاغذ،   است و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی از آنها در مجموع عقب تر اند. حتی اگر پيشرفت اقتصادی،
تعداد تيراژ روزنامه ها و کتاب، پيشرفت علوم دانشگاهی و تکنولوژی را هم در نظر بگيريد، طبيعتا ميل طرف  

تر به طرف قوی تراصوال ميچربد. يک عامل ديگر اينکه در ايران،  کوچکتر به طرف بزرگتر، و طرف ضعيف 
سال است که زبان حاکم و وسيله کتابت اند و   ٩٠٠-٨٠٠سال و در ترکيه، ترکی حدود   ١٢٠٠فارسی معاصر بيش از 

زمين  در اين زمينه ها توليد و تجربه فرهنگی و تاريخی بمراتب بيشتری از صرفا سرزمين کنونی تاجيکستان و يا سر
  کنونی جمهوری آذربايجان داشته اند. 

  چهار کشور ترک زبان آسيای ميانه تجارب متفاوت تری از جمهوری آذربايجان در همسايگی ترکيه داشته اند.

نتايج انقالب اکتبر روسيه در آسيای مرکزی از يک طرف اميد بخش بود چرا که تحصيل پايه اجباری شد و گسترش  
د کثيری روزنامه و کتاب چاپ شد و در بسياری از عداد بيسوادان به حد اقل کاهش يافت، تعدات ١٩۴٠يافت. تا سالهای 

  اين جمهوری ها دانشگاه ها و آکادمی ها تاسيس يافت که قبال موجود نبود. 

اما چند عامل مهم ديگر بصورتی فشرده تر و سازمان يافته تر از گذشته بر زندگی فرهنگی و زبانی مردم ترک زبان  
  سيای ميانه تاثيری ماندنی گذاشت.آ

وقع مرزهای داخلی آسيای ميانه روشن نبود و مرز ها را فاصله هائی معين ميکردند که تير های اسب سواران تا آن م
لشکر ها و قبايل مختلف در روياروئی های مختلف خود ميانداختند. تا فتح بخش اعظم آسيای ميانه توسط لشکر اسالم  

ت مردم منطقه به لهجه های مختلف ايرانی و ترکی سخن م و تحکيم اين حاکميت در قرن هشتم، اکثريدر اواخر قرن هفت
ميگفتند. بعد از اسالم زبان دين، علم، ادب و فرهنگ عربی و فارسی بود درحاليکه نخستين آثار ترکی که به لهجه محلی 
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اثر  سال پس از اسالم بود (اولين ۴٠٠مربوط به ترکی در کاشغر (گوک تورک و يا اويغوری باستان) نوشته شد حدودا 
  معروف ترکی «قوتادقو بيليگ» بود که در قرن يازدهم به لهجه خاقانيه و يا قراخانی و بصورت مثنوی نوشته شد). 

در اوايل و طول قرن نوزدهم، پس از تضعيف و شکست های ايران، آسيای ميانه کامال از سوی ارتش تزاری روسيه 
ر آمدند که مدتی نام مجموعه آنها «ترکستان روس»  ان نشين های مختلف آن تحت حاکميت روسيه دتصرف شد و خ

(بعالوه «امارت بخارا» و «خان نشين خيوه») بود. در اوايل قرن بيستم همزمان با تصرف آسيای ميانه از سوی 
بديل آنها به «دولت» های جداگانه و بلشويک های روسيه ابتدا دوره ای نامعين و متغير از نظر مرزها، نام مناطق، ت 

های آنان پيش آمد. از جمله نام «ترکستان» که ابتدا ايرانيان به اين منطقه گذاشته و دير تر روس ها آنرا ادامه داده  زبان 
بودند و درواقع نام منطقه معينی نبود، لغو گرديد. سرزمين قزاقستان کنونی بعنوان «قرقيزستان» و قرقيزستان کنونی  

) و غيره نامگذاری شد. از نظر الفبا که از شروع دوره اسالمی تا تسلط  بنام «قارا قرقيزستان» («قرقيزستان سياه»
فارسی بکار ميرفت، ابتدا به اين الفبا و امالی رايج اين مناطق عالمات ويژه   –شوروی در اين منطقه فقط الفبای عربی 

با الفبای ديگر کشور    ای هرجمهوری نو بنياد يک الفبای التين کهای از سوی دانشمندان شوروی اضافه شد، سپس بر
سيريليک   –الفبای روسی  ١٩٣٠های ترک زبان و همجوار فرق ميکرد معين گرديد و باالخره از اواخر سال های 

ی قبول گرديد. باز برای هر کشور جداگانه آسيای ميانه که اکنون پنج «جمهوری شوروی» شده بودند عالمات بخصوص
بصورت بيشتر و رسمی تری از همديگر منفک و جدا شدند، در حاليکه قبال  مقررشد. در نتيجه زبان های ترکی منطقه 

همه آن لهجه ها عموما ترکی و يا فارسی ناميده ميشدند و همه ايرانی زبانان و ترک زبانان منطقه، صرفنظر از لهجه و 
نه، از يک الفبای در گستره ای بمراتب وسيع تر از آسيای مياحتی زبانشان، در تمام سرزمين های مسلمان يعنی 

  فارسی، با امالئی فوق العاده بهمديگر نزديک استفاده ميکردند.  –مشترک يعنی عربی 

همچنين مثال در نمونه زبان اوزبکی که در ميان مردم ترک زبان منطقه دارای سنت قديمی تر کتابت بود، بجای لهجه 
قواعد «هماهنگی صائت ها» بودند، لهجه شمال ند بسياری زبان ها و لهجه های ترکی تابع غرب (خوارزم) که مان

  (تاشکند) بعنوان استاندارد زبان اوزبکستان قبول شد که در آن هماهنگی صائت ها چندان رعايت نميشود.

شکاف بين زبان ها و لهجه برخی تحليل گران بر آنند که حاکميت شوروی قصدا اين قبيل سياست ها را در پيش گرفته تا 
در آسيای مرکزی را عميق تر کند و آنها را از سنت و تاريخ مشترک قومی و اسالمی خود جدا کنند های مختلف ترکی 

  تا ازاين طريق مقام و نفوذ زبان روسی و حکومت شوروی مستحکم تر شود. 

د.  دری) افغانستان و فارسی ايران داشت و دار اين کار در مورد تاجيکی هم انجام گرفت که نزديکی بسياری با فارسی (
بغير از قبول الفبای سيريليک روسی با چند عالمت و اشاره که برای ملل فارسی زبان ناآشناست، لهجه محلی اين منطقه 

و  به صورت استاندارد درآمد. ره آورد انقالب اکتبر برای آسيای ميانه و آذربايجان اين بود که همزمان با تشويق زبان 
به زبان رسمی هر جمهوری و اولويت يافتن روسی بر زبان های محلی، اين  لهجه های محلی و تبديل هرکدام از آنها 

لهجه های پيشين هرکدام زبان رسمی يک کشور نو استقالل گشت که خود را طور ديگری ميناميد و ميخواست صاحب 
ر های نوساخته  عين حال که زبان های محلی و رسمی اين کشوالفبا، امال، تاريخ و آثار خود شود. نتيجه آن بود که در 

ابتدا ايجاد و سپس تکوين شدند، اين جمهوری ها از نظر زبان و فرهنگ، الفبا و امال از همديگر «مستقل تر» و مجزاتر  
ظام  شدند و در عين حال شرايط نفوذ و حاکميت روزافزون زبان و فرهنگ روسی و تاثير واژگان، دستور زبان و ن

بکمک همين تدابير و در عين حال مرزهای بسته و عدم امکان رفت و آمد،  آوائی روسی تقويت گرديد. از سوی ديگر
مجموع آسيای ميانه از سنت شرقی،ايرانی، ترکی و اسالمی خود دور افتاد و شکاف عميقی بين آنها و سنت و تاريخ،  

  زبان، ادبيات و فرهنگ پيشين آنان افتاد. 

و واژگان، مشابه همين سياست و روند در جمهوری نوپای   سياسی و چه در زمينه زبان، فرهنگ، الفبا چه از نظر
  آذربايجان هم پياده و مشاهده شد. 

چند تظاهر ديگر اين روند، طرد و منع مفاهيم «ترک»، «ايرانی»، «مسلمان» از کاربرد روزانه مردم و حذف اين قبيل 
چار تحول شد تا اينکه «ملل» نو استقالل، ی مردم بود. همه تاريخ نويسی اين مناطق دمفاهيم از تاريخ و حافظه فرهنگ

خود را در جدائی و حتی خصومت با ملل همسايه و محيط خارج از شوروی خود (مثال ملل ايران و ترکيه) بدانند و  
ست که جای مفهوم عمومی تر  تعريف کنند. نام های «اوزبکی» و «ترکمنی» و غيره در همين دوره و با همين سياست ا

ک» را گرفته، در آذربايجان بجای «ترکی» نام «آذربايجانی» برای زبان ترکی اين ديار مورد استفاده و فراگيرتر «تر
قرار گرفته، در تاجيکستان نام «تاجيکی» بعنوان باصطالح «زبانی غير از فارسی» جايگزين «فارسی» شده، جشن ها  

  تاريخ هرکدام از اين ملت ها نونويسی شده است. د نوروز و عيد قربان ممنوع شده و سرتاسر و مراسم ملی و دينی مانن

نتيجه اين همه، جدائی، انزوا و حتی خصومت هم در داخل شوروی بين اين ملت های نوپا و هم بين آنها و ملل و اقوام  
  د. گر تاريخ، زبان، فرهنگ و دين مشترک داشتنمسلمان همسايه مانند ايران و ترکيه شده که تقريبا دو هزار سال با همدي
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  تاثير فارسی بر ترکی 
  

موما گفته ميشود که از ميان زبان های آلتائی ترکيک، اوزبکی و ترکی آذری بيشتر از ديگران تحت تاثير واژگان، ع
). در زير به مهم ترين تاثيرات فارسی بر   ١دستور زبان و حتی نظام واجشناختی و آوائی فارسی قرار گرفته اند (

  ترکی آذری ايران اشاره ميشود: 

ونولوژيک) بخصوص به هم خوردن قاعدٔه هماهنگی مصوت ها مانند: «گليريخ» و يا  فتغييرات واجشناختی (-
«گليروخ» به جای «گليريک» (می آئيم)، کاربرد برخی ترکيبات صامت ها که مناسب با ترکی نيستند مانند «فکر»  

  بجای «فيکير» (فکر) که بيشتر در تلفظ افراد تجصيلکرده به گوش ميخورد. 

ی (فونتيک) مانند تلفظ پيشين همٔه مصوت ها در مقايسه با ترکی ترکيه و جمهوری آذربايجان، مانند  تتغييرات آواشناخ-
تمايل تبديل «آ» به «اَ» مانند «قره» بجای ««قارا» (سياه) و يا «تخته» بجای «تاختا» (تخته)، همچنين پيشگامی کردن 

ه در آذربايچان ايران به شدت پيشگامی  کتلفظ صامت های پسگامی «ک»، «گ» و «ل» بخصوص در پايان هجا 
(من) آلمانی، مانند آوای «ک» در«چؤرک» (نان) و يا حتی «کؤک»   ich(«خ» ميانگامی) در  chميشود، مانند آوای 

  که گاه حتی بصورت «چؤچ» تلفظ ميشود و يا «ل» که در جمهوری آذربايجان بصورت بسيار پسگامی تلفظ ميشود. 

که در ترکی  owحتی مرکب مشابه فارسی، مانند «او» در «صورت» و يا «او»  وحفظ مصوت های طوالنی -
استاندارد ترکيه و جمهوری آذربايجان تبديل به مصوت+صامت لبی ميشود، مانند «توالماخ» بجای «تاوالماق»  

  (فريفتن) و يا «دولت» بجای «دؤلت» (باکو) و يا «دئولت» (استانبول) به معنی «دولت». 

  »آق/آک» (سفيد).   های انسدادی «ک» و «ق» پسگامی به «غ» و «خ» سايشی، مانند «آغ» بجای تتبديل مصو -

قبول تلفظ «غ» در آغاز واژه که اکثرا به تبعيت از فارسی و بيشتر در تلفظ افراد تحصيلکرده مشاهده ميشود، مانند  -
  «غيرت» بجای «قيرت/قايرت» (غيرت). 

رد ادات سوالی «می» و بيان پرسش از طريق تاکيد/آهنگ سوالی جمله مانند از نگاه لحن و آهنگ، پرهيز از کارب-
  «گئتدين؟» (که در آن صورت مصوت پايانی بيش از حد متعارف طوالنی تلفظ ميشود) بجای «گئتدين می؟» (رفتی؟) 

پرست، -دان، -ار، د-ستان، -باز، -ند های فارسی مانند از نگاه ريخت شناسی و يا مورفولوژی: کاربرد بسياری از پسو -
، مانند «قماربار»، «همکار»، «بی ادب» و يا «نامرد.» کاربرد  -و نا -، با-گر و پيشوند های فارسی مانند بی-کار، -

اشد.  وجه التزامی مشابه فارسی مانند «آالم» بجای «آلسام» (؟) (بخرم) که بنظر ميرسد مخصوص ترکی آذری ايران ب
ادات «داها» و «ان» (تر، ترين)، مانند «بو اوندان ياواشدی» بجای «بو اوندان  در صفت تفضيلی و عالی پرهيز از

داها ياواشدير» (اين از آن آهسته تر است) و «الپ گؤزل طبيعت» بجای «ان گؤزل طبيعت» (زيباترين طبيعت).  
مده ای) که در ترکی «گلميشم» و يا «گليپسن» (آمده ام، آ) که صرف ماضی نقلی مانند ٢برخی حتی احتمال ميدهند (

  ترکيه موجود نيست، نتيجٔه تاثير فعل ماضی نقلی در زبان فارسی است.

از نگاه نحو (جمله سازی): تاثير فارسی بر ترکی آذری ايران بويژه در جمله های مرکب بطور بارز به چشم ميخورد.  -
دٔه ايران است. بسياری از اين  اين پديده امروزه تبديل به يکی از مشخصات زبان ترکی آذری اقشار تحصيلکر

مراه با تصفئه ترکی ترکيه از تاثير فارسی و عربی در  مشخصات پيش تر در ترکی عثمانی نيز بسيار رايج بود، اما ه
اوايل قرن بيستم بمراتب ضعيف تر شده، جای آن را جمالت طوالنی و اغلب سخت فهم ترکی گرفته است که با کاربرد 

ج جمله سازی مرکب مشابه فارسی که در ترکی آذربايجان قفقاز نيز تا اواخر دورٔه شوروی راي وجه وصفی بيان ميشود.
و معمولی بود، همزمان با اعالم استقالل اين جمهوری در اواخر قرن بيستم و پيروی روزافزون از واژگان و قواعد  

ديد. نمونه های اين جمله سازی های  ترکی ترکيه، رو به کاهش نهاد و به شکل جمله سازی ترکی ترکيه شبيه تر گر
بيليرسن؟» (ميدانی من کی هستم؟) و يا: «اشيتميشم، حسن  مرکب: «بيليرسن من کيمم؟» بجای «منيم کيم اولدوغومو 

  باخچی بير ايش تاپيپ» بجای «حسنين ياخشی بير ايش تاپديغينی اشيتديم» (شنيده ام حسن کار خوبی يافته است.) 

  وف ربط فارسی، مانند «اگر»، «چونکی»، «هم… هم…»، «نه… نه…» و غيره.کاربرد بسياری از حر-
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رگ واژگان، تعابير و اصظالحات فارسی (و عربی) بر ترکی آذری (و ترکيه) چيزی آشکار است.  و نهايتا تاثير بز-
ربان» جديد  يعضی از اين وامواژه ها مانند «دوست» و يا «اوروچ» (روزه) قديمی تر و برخی مانند «روزی» و «مه

  تر هستند. 

شفاهی بودن کاربرد و همچنين تحصيل و  حجم کاربرد واژگان فارسی در ترکی آذری بستگی زيادی به کتبی و يا 
جايگاه اجتماعی فرد کاربر دارد. حضور واژگان فارسی در ترکی کتبی بمراتب بيشتر از ترکی شفاهی است. در عين 

قايسه با کسانی که تحصيل زيادی ندارند، واژگان بيشتری از فارسی به حال آذری های ترکی زبان تحصيلکرده در م
  کار می برند. 

نٔه واژگان نو و معاصر، گويشوران ترکی آذری ايران واژه های مدرن را از فارسی (و از آن طريق در ضمن  در زمي
د «دوچرخه» بجای «ولوسيپد» از فرانسه و انگليسی) و متکلمين ترکی جمهوری آذربايجان از روسی وام ميگيرند، مانن

  روسی در جمهوری آذربايجان و «بيسيکلت» فرانسه در ترکيه). 

  

  ابعمن

)1 (Johanson, L.: Azerbaijan ix. Iranian Elements in Azeri Turkish, ibid  

)2 (Johanson, L.: ibid  

See also: Foy, K.: Aserbaiganische Studien; Mit einer Charakteristik des Südtürkischen, 
MSOSW, vol. 6, 1903, pp. 126-193
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  ترکی بر فارسیتاثير 
  

سه زبان اصلی شرق، باصطالح «السنه ثالثه» يعنی عربی، فارسی و ترکی در طول بيش از هزار سال گذشته تاثير 
هم ميخورد، طبيعتا  بزرگی بر همديگر گذاشته اند. آنچه که بيش از همه و در نگاه اول به چشم هر فرد غير متخصص 

ير گستردۀ هم فارسی و هم عربی بر ترکی است. اما آنچه که اکثر نميدانيم  تاثير فراگير عربی بر فارسی و همچنين تاث
  تاثير محدود ترکی بر فارسی و حتی بصورت محدود تری تاثير ترکی بر عربی است. 

ردم شمال اين کشور يعنی مثال شهر خجند و استان کسانی که با تاجيکستان و زبان تاجيکی اين ديار و بخصوص لهجه م
هم مرز با اوزبکستان همسايه آشنا هستند از اين نوع مثال ها در فارسی تاجيکی مردم آنجا دچار تعجب  ُسغد و مناطق

  نميشوند:

  «رفتند می؟» (آيا آنها رفتند؟) 
  «حسن اَکه توی ميکند» (حسن آقا عروسی ميکند)، 

  ش بوغی شدگی» (عروس همسايه در خانه اش خفه شده است).«کلين همسايه در خانه ا

فقط چند نمونه از تاثير زبان های ترکی (در اين مورد بخصوص: اوزبکی) بر فارسی تاجيکی است که گونه ای  اين ها
  از فارسی در آسيای ميانه است. 

و مناطق چيزی بديهی است. اين  تاثير متقابل زبان ها به همديگر، بخصوص زبان های همجوار و در حاشيۀ کشور ها 
مانند تعدد متکلمين يک زبان، مقام آن زبان در جامعه و يا تاريخ و سنت کاربرد آن   تاثير وابسته به شرايط گوناگون

  بيشتر و يا کمتر است. 

يماندۀ دينی  شروع تاثيرات متقابل زبان های ايرانی و ترکی به دوره قبل از اسالم در آسيای ميانه برميگردد. در آثار باق
ر زبانهای ُسغدی، سکا، سانسکريت و فارسی ميانه مشاهده ميشود  بودائی و مانوی به ترکی باستان (اويغوری)، تاثي

). در دورۀ انوشيروان بين ترک ها و ايرانيان روابط تجاری و حتی نظامی هم موجود بوده اما ظاهرا تاثير اصلی و ١(
گذاری زبانهای ور زبان) به بعد از اسالم مربوط ميشود. يک روند ديگر تاثير متقابل زبانشناختی (واژگان و حتی دست

نزديک به ترکی به زبانهای ايرانی در قفقاز و بخصوص در قفقاز شمالی از طريق تماس خزر ها با ايرانيان دورۀ 
  ساسانی صورت گرفته که بحثی جداگانه است.

يران،  ديد برای سرازير شدن قبايل ترک زبان اين منطقه به خراسان، افتح آسيای ميانه از سوی لشکر اسالم انگيزه ای ج
عراق و آناتولی کنونی و تاسيس دولت های ترک تبار (غزنويان، سلجوقيان و متعاقبين آنان) در منطقه شد و بخصوص  

غيير يافت و  بعد از لشکر کشی های مغول در قرن سيزدهم ميالدی، هم زبان بخش هائی از ايران و بخصوص آناتولی ت
  هم تاثيرات متقابل ترکی و فارسی شدت گرفت.

عات عمومی مردم ايران در باره تاثير عربی بر فارسی بخصوص در زمينۀ واژگان کم نيست. به همين ترتيب مثال  اطال
ر يک ايرانی آذری و ترکی زبان خوب ميداند که تاثير واژگان فارسی و عربی بر ترکی آذری چقدر زياد است. اما د

اطالعات عمومی مردم زياد نيست. اين، تا حدی مربوط   باره تاثير زبان های ترکی به فارسی و ديگرزبان های ايرانی
به آن است که هم تاثير ترکی بر فارسی در مقايسه با تاثير عربی و فارسی بر ترکی کمتر است و هم غالبا اين تاثير ها 

ه سازی ده که اکثر فارسی زبانان ديگر به اين قبيل واژه ها و يا جملدر طول تاريخ آنقدر در زبان فارسی مستحيل ش
  های متاثر از ترکی بعنوان «خودی» مينگرند. مثال امروزه کمتر کسی است که بداند ريشه کلمه «قورمه» ترکی است.

ی کرده، بی شک  دانشمندی که تاثير ترکی (و مغولی) بر فارسی ايران و افغانستان را بيشتر و جدی تر از همه بررس
). تخصص اصلی او زبان های  ٢) از دانشگاه «گوتينگن» آلمان است (٢٠٠٣-١٩٢٠مرحوم پروفسور ِگرهارد دورفر (

نی و قشقائی و همچنين زبان های باستانی ترکی ترکی ايران (غزی، اوغوزی) و به ويژه لهجه های خلجی، خراسا
مغولی بود. در اين زمينه ها کتب و نوشته های او بی همتا  شرقی مانند ترکی خوارزمی و تونقوزی و در عين حال

  هستند. 

ترکی  استاد دورفر مانند بسياری از ديگر زبانشناسان اروپائی، طبقه بندی های معنائی را معيار تقسيم بندی تاثير لغوی  
پشتو، يغنابی، بلوچی،  و مغولی بر فارسی و ديگر زبان های ايرانی (مانند ُسغدی، سکا و خوارزمی در دوره باستان و
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تاتی، تالشی و کردی در دورۀ معاصر) قرار داده و اين تاثير را در دوازده گروه از قبيل اعضای بدن، حيوانات، حوزۀ  
دگی روزمره، روابط خانوادگی و اجتماعی، لغات مربوط به دولت، کشاورزی، انواع خاک و سنگ و وضع هوا، زن

ده است که البته در هر مورد درضمن به حوزۀ مشخص تر زبانی (ترکی دين و يا جنگ مورد بررسی قرار دا
  جغتائی/اوزبکی، آذری و غيره) و در عين حال دوره و مرحلۀ تاريخی اين تاثير(قبل از اسالم، دوره سلجوقيان، مغوالن

  و بعد تر) نيز اشاره کرده است. 

سلجوقيان و بخصوص حملۀ مغول و همراه با افزايش   چند مالحظه جالب از اين تحقيقات اين است که بعد از غزنويان و
حضور قبايل ترک زبان در ايران و سلسله های حاکم بر کشور، تاثير ترکی در زبان فارسی (چه کتبی و چه گفتاری)  

فويان اين تاثير اگرچه ادامه می يابد، اما به نسبت و به تدريج کمرنگ تر ميشود. طبيعتا دورفر رشد ميکند. بعد از ص
نمونه های خود را ازآثار مکتوب اين مراحل تاريخی مثال «عرض نامه» جالل الدين دوانی، «صفوه الصفای» ابن بزاز  

نامه ها و ديگر آثار ادوار مختلف تاريخی گرفته  اردبيلی و يا «تاريخ عالم آرای عباسی» اسکندر بيگ ترکمان و يا لغت
  است.

کند اين است که اکثر کلماتی که از مغولی وارد فارسی شده اند در واقع  نکتۀ جالب ديگری که دورفر به آن اشاره مي
  ابتدا از مغولی وارد ترکی شده و بعدا از ترکی وارد فارسی شده اند (مانند تومان، خان، آقا و يا نوکر). 

اد تاثير زبان های پايۀ بررسی های گرهارد دورفر و مقاالتی که بعد از او در اين زمينه نوشته شده اند، ميتوان ابعبر 
ترکی (اساسا ترکی جنوبی يعنی اوغوزی مانند ترکمنی، آذری و ترکی شرقی مانند اويغوری و جغتائی/اوزبکی) را 

تيجه رسيد که اين تاثير بعد از صفويان و بخصوص از قرن بيستم  حدودا بر آورد کرد. اما در عين حال ميتوان به اين ن
ايرانی و فارسی جايگزين بسياری از لغات ترکی گشته است. همين روند را مثال در  به بعد بمراتب کمتر شده و کلمات 

، بيگلربيگی  ترکی ترکيه هم ميتوان مشاهده نمود. در نتيجه بخش قابل توجهی از لغاتی مانند آشيق (مچ پای گوسفند)
که دورفر به عنوان نمونه ذکر (فرمانده کل)، طمغه (ُمهر)، اولکا (کشور، مملکت) و يا تومان (بمعنی واحد اداری) 

ميکند، در فارسی امروزه به کار برده نميشود اگر چه هنوز بخشی ديگر از اين وامواژه های ترکی و مغولی در فارسی 
  ان، چمن، قورمه، کوچه). همچنان کاربرد دارد (مانند آقا، قرب

ی، مثال تاجيکی تاجيکی تر ( يعنی ايرانی  در آسيای ميانه هم همين طور: از قرن بيستم به بعد، بخصوص در زبان کتب
تر) و اوزبکی اوزبکی تر شده است. حکومت ها سعی کرده اند زبان رسمی و کتبی خود را از عناصر «غير خودی»  

ند اما با اينهمه، تاثير متقابل اين زبان ها به همديگر بخصوص در زبان محاوره و همسايگانشان حداالمکان «پاک» کن
  مانند شعر، ادبيات و دين همچنان پا بر جاست. بعضی حوزه ها 

همچنانکه گفتيم، خاورشناسان اروپائی و بخصوص گرهارد دورفر در بررسی تاريخ تاثير زبانشناختی ترکی بر فارسی 
و حتی بيشتر   ١٠٠٠سياحتنامه ها، فرهنگ لغات و ديگر آثار مکتوبی تکيه کرده اند که در اين به آثار ادبی، تاريخی، 

  گذشته نوشته شده اند.سال 

م.) يعنی بعد از شاه عباس اول است که به   ١۶٧۵ه.ق. ( ١٠٨۶يکی از اين آثار تاريخ «عالم آرای صفوی» از تاريخ 
اش زياد نيست، اما حاوی اطالعات بسياری در مورد تاريخ نويسی   گواهی بسياری از دانشمندان اگرچه ارزش تاريخی

و واژگانی است که در آن دوره در امور درباری، ديوانی و لشکری و حتی  درباريان آن دوره و در ضمن زبان
  مناسبات دينی و تصوفی بکار ميرفته است.

نده، اما از سبک انشاء و انتخاب لغات و  ويژگی ديگر اين اثر در آن است که نويسندۀ آن اگرچه ناشناس باقی ما
مکتوب او اگر چه روان بوده، اما اينجا و آنجا، با فارسی اصطالحات تقريبا شکی نيست که ترکی زبان بوده و فارسی 

ادبی و «فصيحی» که در آثار ديگر همزمان ميتوان يافت، متناسب نبوده و حتی گهگاه ظاهرا مولف بعضی لغات و 
ور تحت اللفظی از ترکی به فارسی ترجمه کرده است. اين هم اثر فوق را از نظر بررسی تاثير ترکی  اصطالحات را بط
  سال پيش جالب و در خور تامل ميکند.  ٣۵٠بر فارسی حدودا 

  در تهران منتشر کرده است.   ١٣۵٠آقای يدهللا شکری اين کتاب را تصحيح و همراه با حواشی بسيار جالبی در سال 

ثر با دقت آکادميک بسيار انجام گرفته است. از جمله، مقدمه جالب کتاب توضيحاتی ضروری در باره کار روی اين ا
«عالم آرا» های دوره صفوی ميدهد تا درک مقام اين «عالم آرا» بهتر حاصل شود. در ضمن، به غير از مقايسۀ نسخه 

يکی از آنها انجام گرفته و ضمنا به پايان  های گوناگون اين کتاب ودر صورت فرق بين لغات و تعابير، رای بر صحت 
نام کسان، فهرست جاينام ها، فهرست نام قبيله ها، طايفه  کتاب حواشی و توضيحات، استدراکات و تصحيحات، فهرست 

ها، فرقه ها، دين ها و مذاهب و باالخره «فهرست لغات و ترکيباتی» عالوه شده که در اثر، جلب توجهی ويژه ميکنند. 
ر تاريخ رست لغات و ترکيبات» بنظر من از جمله منابع با ارزشی است که از ديدگاه تاثير ترکی بر فارسی دهمين «فه

  زبانشناسی کل ايران آموزنده است.
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من بدون آن که در هرموردی توضيح و يا نظری داشته باشم، مواردی را که احتمال دخيل بودن بعضی لغات و  
تعارف آنها از ترکی به فارسی بوده و يا بعضی لغات و اصطالحات از نقطه نظر  اصطالحات از ترکی و يا ترجمه نا م

  ناروشن و سوال برانگيز بوده، آنها را عالمت گذاری کرده ام.ريشه هايشان برايم 

  از ميان لغات و اصطالحات نامبرده

 مانه زنی دارند (مانند  بعضی ها برای من از نظر معنی کامال روشن نيستند واما در محيط جمله، معنائی قابل گ
  جغه، فتراک)،

   چنق، تومان)، –(مثال جنقدر مورد بعضی ها ريشه آنها احتما ترکی ( ويا مغولی) است  

  ريشه بعضی ها دقيقا معلوم نيست در اصل ترکی است يا فارسی در حاليکه از نظر زبانشناختی و تاريخی ميتوان
  برای هريک از اين مدعی ها دليلی آورد (مثال کوچه، تاالن)، 

  «به معنی گوش   بعضی اصطالحات ظاهرا ترجمه نامتعارف از اصطالحات ترکی هستند (مثال: «گوش انداختن
قوالق آسماق» ترکی. نميدانيم، شايد درترکی آن دوره اصطالحی مانند «قوالق آتماق» بمعنای تحت  کردن از «

اللفظی«گوش انداختن» يعنی گوش کردن مانند «گؤز آتماق» بمعنی نظرکردن وجود داشته که بعد ها از بين 
  رفته)،

  ی (و يا زبانی ديگر مانند عربی)  از ترکی است يا از فارسدر مورد بعضی اصطالحات معلوم نيست اصل آن معنا
  (مثال سينه کوه برای «داغين دؤشی» و يا «به راه بردن» فارسی در مقابل «يوال گتيرمک» ترکی) 

  ضمنا بعضی لغات و يا اصطالحاتی را عالمت گذاری کرده ام که اگر چه در ايران معموال ديگر کار برد ندارند
بايجان به کار برده ميشوند (مانند «سورسات» بمعنای وسايل، آالت و  ميانه و يا جمهوری آذر اما هنوز در آسيای

  ادوات و يا «سرانجام دادن» بمعنی دستور دادن).

و باالخره بايد گفت در اين موارد مقايسه زبانها و آثار مختلف و نتيجه گيری ها و گمانه زنی ها هم بايد مثل هميشه 
  در نظر گرفت که: دست نداد. از جمله بايدطريق احتياط را از 

   طبيعتا يک اثر مکتوب نميتواند به تنهائی نشان دهنده يک جريان و يا پديده زبانی در دوره ای چند صد ساله و حتی
  فقط در آن مرحله بخصوص باشد.

 ع آن اثر است. طبيعی است که تاثير ترکی و يا هر زبان ديگری در يک اثر مکتوب تا حد زيادی مربوط به موضو
ن طور که در آثار دينی نقش زبان عربی بيشتر است، اين کتاب هم اساسا در باره امور درباری، ديوانی مثال هما

ولشکری است و ميدانيم که نفوذ زبان ترکی در اين حوزه ها بمراتب بيشتر از حوزه علوم و يا زبان و ادبيات و يا  
ی بر اين اثر هستند نميتوانند به کل ادبيات تيجه گيری هائی که مبتنتجارت و کشاورزی بوده است. بنا براين ن 

  مکتوب فارسی حتی فقط در دوره صفوی تعميم داده شوند.

  همچنين سبک و زبان هر مولف فرق ميکند و بخصوص زبان و سبک و واژگان اين مولف که ظاهرا ترکی زبان
نمايانگر روند عمومی در  ز اشکال نبوده نميتواندبوده و فارسی او به تشخيص مصحح اثر آقای شکری خالی ا
  ادبيات فارسی و تاثير ترکی بر زبان فارسی در گذشته باشد. 

   و در نهايت ميدانيم که بسياری از اين واژه ها و يا تعابير و اصطالحاتی که در اين فهرست می بينيم و همچون
ونی بکار برده نميشود. به ست که ديگر در فارسی کننشانه های تاثير ترکی بر فارسی ارزيابی مينمائيم، مدتها 

همين ترتيب بسياری از لغات و اصطالحات ترکی عثمانی که غالبا اصل فارسی و يا عربی داشتند ديگر در ترکی 
معاصر مورد استفاده قرار نميگيرند و کلمات و اصطالحات جديد و باصطالح «بومی» ترکی جايگزين آنها شده  

  اند.

امل باعث ميشوند که نتوانيم نتيجه گيری هائی را که هر کس ممکن است از مطالعه «عالم آرای صفوی»  همۀ اين عو
ويا هر کتاب عليحده ديگر بکند، به کل زبان فارسی تعميم دهيم اما بی شک اين اثر دوره صفوی نيز به سهم خود جلوه  

  ).٣ر بسيار جالب و در خور مطالعه است (ين نقطه نظخوبی از تاثير ترکی بر زبان مکتوب فارسی است و از ا
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  ترکی بعنوان زبانی التصاقی
  

نيست. تقريبا اکثر زبان های  التصاقی و يا پيوندی بودن مخصوص ترکی و يا ديگر زبان های آلتائی و يا حتی اورالی
  دنيا به درجه های کم و يا زياد پيوندی هستند. 

  به اين واژه ها درچند زبان دنيا دقت کنيم: 

  فارسی: به خانه ميروم
be xane mi-raV-am  

  eve gidiyorumترکی: 
ev-e giD-iyor-um  

  عربی: أنا ذاهب الی المنزل 
ana dzha-hib il-al-manzil  

  I am going homeانگليسی:  
I am go-ing home  

  wǒ zhèng zài huí jiāچينی ماندارين: 
  خانه' -بازگشت  -محل  -زمان  -'من، مرا، مال من 

ناسب با قاعده های دستوری صرف افعال در زبان های باال بکار برده شده و صرف در اين جمله ها فعل «رفتن» مت
آواها متغير هستند). تنها استثنا در اين نمونه ها چينی ماندارين است. در شده است (حروف بزرگ نشان ميدهند كه اين 

يشوند، بلکه کنار هم قرار زبان چينی که علی االصول برای هرمفهوم يک واژه دارد، اين واژه ها دچار تغيير نم
آن معنا که ما ميفهميم، ميگيرند و با اين ترتيب معنای معينی ميدهند. از اين جهت در چينی ماندارين، صرف افعال به 

  وجود ندارد.

) و از جمله يک نام و يا فعل در محيط های گوناگون (مانند تعداد، wordهر زبان دنيا در ساختن يک واژه و يا کلمه (
  ، حالت) دارای ويژگی های خويش است. زمان

- . در اين نمونه فعل پايه روم (نميرفتم)-ت- رو-می-مثال فعل فارسی «رفتن» را در اين نوع صرف درنظر بگيريد: نه
يک «مورفم» و يا تکواژ (واژک) آزاد است يعنی بخودی خود و مستقال معنائی دارد و وند هائی که به آن عالوه   -رف/

های وابسته هستند، يعنی آنها حامل معنائی هستند، اما به تنهائی نميتوانند بکار گرفته شوند. در اين مورد شده اند تکواژ 
با گرفتن يکچند وند (پيشوند و پسوند) صرف ميشود و با اين ترتيب مجموع اين فعل   -رف/-عنی روريشه فعل ي

  (نميرفتم) معنای خاص خود را ميدهد.

نيست و ممکن است در نام هم ديده شود. در بعضی زبان ها حتی صفت و قيد و ادات هم تابع  اين تغييرات محدود به فعل 
ان گفته ميشود که در اينجا «ان»  -اسم «کودک» مفرد است اما در حالت جمع کودکقواعد صرف ميشوند. برای نمونه 
گر هم بسياری نام ها وابسته به  گوللر) و بسياری زبان های دي-حاالت) و ترکی (گول-پسوند جمع است. در عربی (حال

درجه اعتبار آنها بسته به واژه و  اينکه مفرد و يا جمع است، شکل ديگری دارند. البته اين قبيل قاعده ها مطلق نيستند و 
زبان مورد بحث فرق ميکند. مثال در فارسی بعضی نام ها جمع ندارند (مردم، آب، هوا) و يا بعضی زبان ها حتی برای  

طرفين در عربی. در فارسی باستان هم اين جمع دوگانه موجود بود  -ه هم وند بخصوصی دارند، مانند طرفجمع دوگان
  سی معاصر جمع دوگانه از بين رفته است.اما در پهلوی و فار

ميتوان زبان های دنيا را برپايه ويژگی های ساختن (صرف) واژه ها، يعنی دگرگونی هائی که مثال يک نام، فعل و يا  
در محيط های دستوری و معنائی معينی می پذيرد، به گروه های گوناگون تقسيم بندی کرد. به اين شاخه  صفت 

ها (مورفم ها) و ترکيب آنها را در واژه ها بررسی ميکند و زبان ها را برپايه ويژگی ترکيب های  زبانشناسی که تکواژ
  ا «تيپولوژی مورفولوژيک») ميگويند. تکواژ ها تقسيم بندی مينمايد، «گونه شناسی صرف شناختی» (و ي

کلمه (اعم از فعل، نام، صفت و عمومی ترين طبقه بندی اين است که معين کنيم درکدام زبان های دنيا يک واژه و يا 
غيره) ترکيب پذير است و در کدام زبان ها کلمه ها يا کال و يا علی االصول ترکيب پذير نيستند يعنی هر واژه به تنهائی  

  ال عرض اندام ميکند. و مستق
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ر واژه مستقال در . به زبان هائی که واژه های آن علی االصول ترکيب پذير نيستند و دچار دگرگونی نميشوند، يعنی ه١
) ميگويند. زبان چينی ماندارين يک نمونه بارز و شناخته شده  analyticجمله عرض اندام ميکند «زبان های تحليلی» (

ثال (دقت کنيد که «جمع» و يا «زمان گذشته» هرکدام صاحب يک تکواژ و يا مورفم مستقل اين طبقه از زبان هاست، م
  خود است):

wɔ-mən-tan-tçin-lə  
  گذشته'- پيانو- نواختن-جمع-ول شخص'ا

  (ما پيانو مينوازيم) 

دارين يک  بايد در نظر داشت که همه زبان های تحليلی صاحب ساختار منفرد واژه های خود نيستند. مثال در چينی مان
واژه صرف نميشود اما در چينی ماندارين هم مانند انگليسی و بخصوص آلمانی واژه های مرکب عبارت از ترکيب دو  

  و يا چندين واژه آزاد وجود دارد، که موضوع بحث ديگری است.

ها و وند های   . به زبان هائی که برخی از واژه های آن در محيط های مختلف معنائی و دستوری با واژه ها، تکواژ٢
تند،  ) ميگوئيم. اکثر زبان های دنيا «ترکيبی» هسsyntheticديگر ترکيب می يابند، عموما «زبان های ترکيبی» (

صرفنظر از اينکه تمايل واژه های آنها به ترکيب، صرف و يا جذب وندها کم و يا زياد است و يا اينکه در اين دگرگشت  
ر ميشوند يا نه. با همين معيار خود اين گروه بزرگ زبان های ترکيبی به سه خود واژه ها و يا تکواژها دچار تغيي

  زيرگروه تقسيم ميشود: 

) به زبان هائی گفته ميشود که واژه های آن ميتوانند دارای بيش  agglunitativeی و يا التصاقی (. زبان های پيوند١.٢
  از يک و حتی چندين تکواژ و وند باشند. 

، ارمنی، مجاری، ترکی، کره ای، مغولی، گرجی و زبان های سواحلی (آفريقا) و مانی، اسپانيائیمثال فارسی، روسی، آل
اينوئيت و همچنين عربی و عبرانی کالسيک و انگليسی کالسيک جزو زبان های التصاقی و يا پيوندی  -يا اسکيمو

ند. در هر کدام از اين  ا ميتواند فرق کهستند، اگرچه درجٔه تغيير فعل، نام و غيره و از جمله وندگيری در اين زبان ه
زبان ها فعل، نام و يا حتی صفت و ادات ميتواند در محيط های گوناگون ساختاری و معنائی «صرف» يعنی دچار تغيير  

شود، و يا با تکواژهای ديگر ترکيب يابد و دچار تحول گردد. با اين ترتيب ويژگی پيوندی بودن محدود به يک گروه و  
ی دنيا نيست. در تقريبا همه اين خانواده ها يعنی هند و اروپائی، سامی، اورالی، آلتائی، ه مخصوص زبان هايا خانواد

  ژاپنی ميتوان زبان هائی را ديد که به درجات مختلف پيوندی هستند.-بانتو (آفريقا) و کره ای

ليا و اندونزی، ای بوميان استرازبان های ترکی، گرجی، کره ای، مجاری، فينی (فنالندی)، تاميلی، برخی زبان ه
اينوئيت، و زبان سواحلی (آفريقا) جزو زبان هائی شمرده ميشوند که جنبه پيوندی شان از ديگر زبان های -اسکيمو 

  پيوندی اين طبقه قوی تر است.

يوندی  عموما درجه پيوندی بودن گروه زبان های ترکيبی نسبی است. اينطور نيست که يک زبان اين گروه يا کامال پ
اصال پيوندی نيست. حتی در داخل هر زبان هم ممکن است تمايل به پيوندی بودن در طول تاريخ و يا حتی  هست و يا 

نسبت به هرلهجه فرق کند. ميدانيم که مثال فارسی در گذشته پيوندی تر از امروز بوده و يا زبان های ايرانی شرقی از  
کنونی آن زبان يعنی يغنابی در تاجيکستان هنوز هم اين    نانکه باقيماندهجمله ُسغذی ويژگی بارز پيوندی داشتند، همچ

ويژگی را داراست. به همين ترتيب امروزه عربی، عبرانی و يا آرامی مدرن نسبت به گونه های باستانی خود کمتر  
  يشتری به پيوندیپيوندی شده اند، در حاليکه مثال عربی کالسيک يعنی قرانی نسبت به لهجه های محلی عربی تمايل ب

  بودن دارد. 

طبق برآورد جاناتن مانکر ازرشته زبانشناسی دانشگاه برکلی (کاليفرنيا) در حاليکه افعال چينی ماندارين هرکدام تنها از 
وند  ٧-۶و در ترکی  ۵-۴يک تکواژ مستقل عبارت است که صرف نميشود، در فارسی يک فعل صرف شده ميتواند 

) که فعل فارسی ميتواند تا هفت تکواژ داشته ٢برآورد کرده بود ( ١٩٨۴ل اين مقاله در سا). مولف ١بخود وصل کند (
م). عربی تا حد زيادی مانند فارسی است اما  -يد-ان-خواب-می-نه- باشد، مانند واژه فعلی «گوش نميخوابانيدم» (گوش

زبانی بسيار پيوندی  انی هم فی القوهفعل در عربی کالسيک نسبت به لهجه های محلی، تعداد بيشتری وند ميگيرد. آلم
است. هم در تشکيل فعل، هم نام و هم صفت يک تکواژه آزاد ميتواند تکواژه های آزاد ديگرو يا چنديم تکواژ وابسته را 

  بگيرد و با اين ترتيب معنای ديگری بدهد، مانند:

  آلمانی:

er be-glück-wünsch-te mich  
  (او بمن تبريک گفت) 
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der Welt-gesund-heit-s-tag  
  روز جهانی تندرستی) (

در مورد انگليسی بسياری از دانشمندان برآنند که انگليسی باستان بمراتب پيوندی تر از امروز بوده و مثال در گذشته 
  اسم در حالت مفعولی هم عوض ميشده، مثال:

  feld-aانگليسی باستان: 
  جمع' -حالت مفعولی-'مزرعه

  (مزرعه ها را) 

  ت: ترکی معاصر نيس که بی شباهت به

  tarla-lar-ıترکی: 
  را' -ها-'مزرعه

اين نمونه هم يکی از داليلی است که اکثر دانشمندان ميگويند تمايل به پيوندی بودن در طول زمان در انگليسی کمتر و  
اسان،  کمتر شده است. روند کاهش ويژگی پيوندی بودن در انگليسی مدرن تا حدی بوده است که امروزه برخی از زبانشن

ا ديگر يک زبان «تحليلی» ميشمارند، اگرچه هنوز هم در انگليسی محاوره ای و حتی کتبی شاهد بسياری انگليسی ر
  عناصر پيوندی هستيم. 

)هستند. fusional. طبقه دوم گروه زبان های ترکيبی زبان هائی هستند که هم ترکيبی و هم «آميزشی» و يا ادغامی(٢.٢
غامی به آن دسته زبان ها مانند فارسی، ترکی، عربی و يا آلمانی گفته ميشود که در جريان زبان های آميزشی و يا اد

ترکيب با تکواژه ها و وندها بعضی از آوا ها تغيير يابند و يا حتی اصل تکواژه و يا واژه پايه دچار تحول شود. در مثال 
ر ترکی و چندين زبان ديگر هم چنين مثال ها  » تديل ميشود. د-ن گذشته به «ديد) در زما-م» ريشه فعل (بين-«ديد

موجودند. در ترکی بارزترين مثال برای اين «آميزش و يا «ادغام» قاعده «هماهنگی مصوت ها» است که در ترکی 
  ترکيه بيشتر و در ترکی آذری ايران بمراتب کمتر رعايت ميشود:

  ترکی:

gidemedim  
giD-E-mE-DIm  

  (نتوانستم بروم) 

alamadım  
al-A-mA-DIm  

  (نتوانستم بگيرم/بخرم) 

در اين نمونه ها مصوت هائی که با حرف بزرگ نوشته شده اند، ممکن است وابسته به مصوت پيش از خود، تغيير  
  يابند. 

ه مهم ترين  . زير گروه سوم طبقه زبان های ترکيبی عبارت از «زبان های چندين ترکيبی» (پلی سنتتيک) است ک٣.٢
  ات بسيار طوالنی عبارت از چندين تکواژ آزاد و وابسته است. مشخصه آنها تشکيل کلم

  زبان چوکچی از زبان های ديرين سيبری در شمال روسيه که در عين ترکيبی بودن، حالت شديد چندين پيوندی دارد: 

təmeyŋəlevtpəγtərkən  
't-ə-meyŋ-ə-levt-pəγt-ə-rkən'  

  زمان حال' -درد-سر- ياد، بزرگز-حالت مفعولی-'من
  رد شديدی دارم) (سرد

  و از چوکچی هم پيوندی تر، زبان گرينلندی غربی است:

'aliiku-sersu-i-llammas-sua-a-nerar-ta-ssa-galuar-paal-li'  
  (با اينهمه خواهند گفتت که او مطرب بزرگی است، اما). 

ما را به اين بحث بی پايان  و يا کلمه محسوب ميشود. اين هم  همه اين زنجيره معنائی در زبان گرينلندی غربی يک واژه
زبانشناسان ميکشاند که اصوال تعريف واژه و يا کلمه چيست. بطور خالصه بگوئيم که در اين مورد توافق همگانی  

  وجود ندارد، اما اين، بحث ديگری برای فرصتی ديگر است.
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  نتيجه اين است:

ی بودن زبان ها مخصوص و محدود به يک گروه  صاقی و يا پيوندی است. اما پيونديکم: درست است که ترکی زبانی الت
معين زبان های دنيا نيست. طوری که گفتيم، اکثريت زبان های دنيا از جمله بسياری از زبان های هند و اروپائی (مانند  

و  ری باستان)، اورالی (مانند فينی فارسی، آلمانی، اسپانيائی و يا ارمنی)، سامی (مانند عربی و عبرانی کالسيک و آشو
  يا فنالندی)، آلتائی (مانند ترکی و مغولی) و بانتو (مانند سواحلی آفريقا) زبان های پيوندی هستند.

دوم: از ميان صد ها زبان «ترکيبی» بسياری از آنها پيوندی است. درجه پيوندی بودن اين زبان ها چيزی مطلق نيست،  
هيچ پيوندی نيست. درجه پيوندی بودن نسبت به هر زبان و  زبان يا مطلقا پيوندی است و يا  يعنی نميتوان گفت که فالن

حتی بين لهجه های آن زبان ممکن است فرق کند. از سوی ديگر، در طول تاريخ درجه پيوندی بودن يک زبان تغيير  
  می يابد و در بيشتر مواردی که به علم زبانشناسی معلوم است، کاهش می يابد. 

زبان «ويژگی ژنتيک» زبان ها نيست، يعنی زبان هائی که از نگاه دستوری و  م: با اين ترتيب پيوندی بودن يک سو
تاريخی خويشاوند هستند، لزوما همه پيوندی نيستند و همه زبان هائی که پيوندی هستند، لزوما با همديگر خويشاوند  

ی بودنشان، با همديگر  نتو و استرانزی صرفا بخاطر پيوندنيستند. نميتوان ادعا کرد که زبان های ترکی، ارمنی، با
  خويشاوندند. 

چهارم: پيوندی بودن و يا نبودن يک زبان بخودی خود نه خوب است و نه بد. مهم اين است که کسانی که به اين 
ويند. موضوع ها عالقه دارند، به پرسش های مربوط به آن بطور علمی و دور از مالحظات سياسی و قومی پاسخ بج

  يق کنجکاوی، شک و پرسيدن و پيش از همه مطالعه و بررسی ميسر است.اين کار، بيشک، تنها از طر
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  فاروق سومر: تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان
  

  مقدمه عباس جوادی 

  

مرحوم پروفسور فاروق سومر يکی از استادان تاريخ در «دانشکده زبان، تاريخ و جغرافيا» ی ما در آنکارا بود اما 
ود و در عين حال شهرتی بعنوان «مليتچی» و «تُرک گرا» داشت. تخصص او  يکی از معتبرترين استادان دانشکده هم ب

دوران غزنويان و بخصوص سلجوقيان به بعد از آسيای بيشتر حوزه قبايل غز (اوغوز) و عموما ترک بود که از 
ر ميشدند  مرکزی و خراسان به ايران و از آنجا بخصوص آسيای صغير يعنی آناتولی و با نام گذشته اش بيزانس سرازي

که در نتيجه بعد از حرکات پس و پيش و جنگ و گريز های بسيار در همين مناطق هم رحل اقامت افکندند و به ترکيب  
ی و بخصوص زبانی و فرهنگی و مهمتر از همه اداره سياسی دول اين سرزمين و بخصوص ايران و عثمانی قوم

  ُمهری پر تاثير و ماندنی زدند. 

)  ١٩٧۶مر آثار بسياری از جمله «نقش ترکان آناتولی در تشکيل و توسعه دولت صفوی» (آنکارا در اين زمينه استاد سو
رجمه و در تهران چاپ شده است. البته استاد صد ها مقاله و کتاب ديگر هم نوشته به فارسی ت ١٣٧١نوشته که در سال 

ن حال در نوع خود بی همتاست: رساله اما يکی از مقاالت ايشان بخصوص برای ما ايرانيان بسيار پرارزش و در عي
ه متاسفانه در ايران ک ١٩۵٧صفحه ای با تيتر:«نگاهی عمومی به تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان» از سال   ١٨ای 

  ناشناس مانده و به فارسی هم ترجمه نشده است.

بار از طرف يک تاريخدان و بنظرم موضوع تغيير زبان اکثر مردم آذربايجان به ترکی، در سطح آکادميک برای اولين 
م» زبانشناس ديگر و معروف ترک، پيش کسوت پروفسور سومر، استاد احمد ذکی وليدی در «آنسيکلوپدی اسال

(انگليسی) و مقاالت متعدد ديگر او مطرح شد و بعد از فاروق سومر از طرف تاريخنويس معروف ايران استاد رحيم  
به فارسی، در اين لينک) و ترک شناس فرانسوی ژان اوبن («مالحظات   رئيس نيا («دگرگشت زبان در آذربايجان»،

زبان فرانسوی، نگاه کنيد به اين لينک) مورد بحث قرار ، پاريس، به ١٩٨٩ابن بزاز در باره ترک شدن آذربايجان»، 
  گرفت که اين مقاله ژان اوبن هم تا جائيکه ميدانم هنوزبه فارسی ترجمه نشده است. 

يگری در باره مقاالت استادان رحيم رئيس نيا و ژان اوبن صحبت کرده و حتی متن اين مقاالت را به  من در مقاالت د
  ی اف در «چشم انداز» گذاشته ام تا همگان از آن استفاده کنند. فارسی و فرانسه يصورت پی د

ی ترکيه ميداند، بخواند مقاله استاد فاروق سومر را هم در پايان اين نوشته بصورت پی دی اف ميگذارم که هرکس ترک
. اما من خودم  و اگر عالقه و وقت برای اين کار مهم داشت آن را به فارسی هم ترجمه کرده در اختيار عموم قرار دهد

سعی خواهم کرد در همين نوشته چکيده ای از آن مقاله پروفسور سومر را در اينجا تقديم کنم تا کسانی که ترکی ترکيه 
  ضوع بی خبر نمانند. نميدانند کامال از مو

بيعتا  بنظرم کال بين همه اين آثار آکادميک و کالسيک در باره تاريخ و نحوه دگرگشت زبان مردم آذربايجان (و ط
آناتولی) توافق کلی هست و آن اينکه اين روند به کوچ قبايل ترک از آسيای ميانه به خراسان و بقيه ايران و بخصوص  

ه است که از دوره غزنويان و بخصوص سلجوقيان (قرن يازدهم ميالدی) شروع شده و  آناتولی يعنی بيزانس مربوط بود 
  داشته است. حد اقل تا صفويان (اوايل قرن شانردهم) ادامه

در حاليکه تاکيد مثال ژان اوبن اساسا بر رساله «صفه الصفا»ی ابن بزاز اردبيلی از قرن چهاردهم ميالدی يعنی دوره 
ميالدی در   ١٣٠٠پهلوی و نفوذ روزافزون ترکی و حتی مغولی در همان سال های  –ان فارسی ايلخانان و کاربرد واژگ

ی است، فاروق سومر بيشتر از اينکه وارد مباحث خود زبان و مثال تغييرات  استان اردبيل و آذربايجان شرقی کنون
بعدا شده به بحث بگذارد، بر کوچ و   لغوی و سپس آوائی و يا دستوری شود و آن را در مقايسه با آنچه که قبال بوده و

د و از اين زاويه سعی  سکنی، حکومت ها و حرکات پس و پيش قبايل مختلف ترک زبان در آذربايجان و قفقاز ميپرداز
به توضيح چگونگی جا افتادن زبان ترکی و تغيير تدريجی زبان مردم آذربايجان ميکند. فاروق سومر روند اين 

  له مراتب (کرونولوژی) تاريخی به سه مرحله تقسيم ميکند:دگرگشت را در جريان سلس
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  ) دوره سلجوقيان١
  ) دوره مغول و ٢
  يونلو ها، قراقويونلو ها و صفويان.) دوره بعد از مغول شامل آق قو٣

  آنچه که بعد از اين ميخوانيد نظر استاد فاروق سومر است که چکيده اش را بدون تفسير و نظر خود تقديم خواهم کرد (و
بنا بر اين زود زود «بنا به نوشته فاروق سومر…» نخواهم گفت)، اما فقط بعضی تعابير را که احتماال برای همگان 

م) يعنی «توضيح مترجم» بطور بسيار مختصر شرح خواهم داد. اين توضيح را  -د داخل پرانتز و با ذکر (روشن نيستن
دن» و گاه «ترک زبان شدن» ترجمه کرده ام اگر چه استاد  هم بدهم که در اينجا من تعبير «تورکلشمه» را «ترک ش

اين تعبير، آميزش تباری و نژادی با اقوام ترک و  سومر خود در ابتدای مقاله به اين مسئله اشاره نميکند که منظورش از
ر مثال تغيير  يا در درجه اول ترکی شدن زبان مردم است، اما طوريکه خوانندگان هم توجه خواهند کرد مولف با تاکيد ب

ک جاينام ها نشان ميدهد که منظور او دگرگشت زبان است و نه تيره و نژاد. بهمين ترتيب بعنوان مثال وقتی از «تر
شدن» مغول های ايلخانی صحبت ميکند معلوم ميشود که منظور نه آميزش تباری و نژادی بلکه در درجه نخست ترک  

«دوره مغول» و «ترک شدن» يعنی ترک زبان شدن مغول ها زبان شدن است. اين موضوع را بخصوص در بخش 
  ). ۴٣٩صحبت کرده و ترک شده اند» (ص خواهيم ديد که از نمونه های بسياری صحبت کرده ميگويد مغول ها «ترکی 

  

  فاروق سومر: نگاهی عمومی به تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان
  : عباس جوادیو تلخيص ترجمه

  

  يکم: دوره سلجوقيان 

تا سواحل دريای مديترانه کوچ کرده و به نقاط گوناگون يک   ن ها همچون بانيان امپراتوری سلجوقيان از ماورالنهرترکم
امپراتوری وسيع پخش شدند. شاخه هائی از آنان هم در آذربايجان مسکون شدند. بعد از مرگ ملکشاه امپراتوری وسيع  

ر دولت کوچکتری قرار گرفت. آذربايجان جزو «دولت سلجوقی بين فرزندان او تقسيم شد و هر فرزندی در صد
وقی عراق» شد که مانند بسياری از دول ديگر بعد از ملکشاه، بيش از ترکمن ها، به قدرت و حاکميت مملوک های سلج

- ترک متکی بودند (مملوک ها و يا مماليک حکومت های عبارت از غالمان ترک در مصر، سوريه و شمال هند بودند 
هم شمشير هايشان را غالف کرده به دامداری خود   موضوع تحقيق مفصل و عليحده ای است. البته ترکمن ها م). اين،

  باز نگشتند. آنها در دولت های مملوک ها هم نقش مهمی داشتند.

- در دوره سلجوقيان، ترکمن ها بخصوص در مناطق موسوم به «اران» (به تشديد «ر» و يا «آران»، شمال رود ارس 
رياچه اروميه و همچنين بين کردستان ايران و «شهر  مغان آذربايجان شمالی، در آذربايجان جنوبی در غرب دم) و 

زور» ميزيستند. در واليات تبريز، مراغه، خلخال و همچنين در منطقه جبال و يا «عراق عجم» تعداد ترکمن ها زياد  
شوی» در آذربايجان جنوبی و همچنين همدان و   نبود. از اين جهت در مقايسه با آذربايجان شمالی، سرعت «ترک

ير تر و حتی ضعيف تر بوده است. مناطق مذکور در دوره سلجوقيان اصوال به اميران مملوک و فرزندان قزوين د
  ايشان بصورت «اقطاع» سپرده ميشد . 

ع ميشدند، بيشتر از آنکه  علت اساسی اينکه ترکمن ها بيشتر از آذربايجان جنوبی به «اران» رو ميکردند و در آنجا جم
بيعی برای ترکمن ها باشد، در حاشيه قرار گرفتن اين منطقه بود. ترکمن های سلجوقيان مربوط به شرايط مساعد تر ط

آناتولی هم به نواحی حاشيه ای رغبت بيشتری نشان داده اند. ترکمن های اران ابتدا تابع ملک ها و شاهزادگان سلجوقی  
گرجی ها شرکت ميکردند. در زمان ان بزرگ و بيگلربيگی ها خود بودند و در حمالت عليه و سپس زير فرمان امير

مغول ها تعداد ترکمن های اران فوق العاده افزايش يافته و در همين دوره است که اران تبديل به منطقه ترکی شده است.  
زانس هم عالقه نشان داده اند اسم شهر های مشابه همين تحوالت در بيزانس هم رخ داده و ترکمن ها که به حاشيه های بي

  زانس را هم ترکی کرده اند.گرجی و بي

م) و -کردستان ايران و مناطق همجوار آن ابتدا تحت حاکميت قبايل «سالور» (و يا «سالير» که يک قبيله اوغوز است 
ار گرفت. ايالت فارس را هم در  م) قر-سپس «يوا» (و يا «ييوا» که اين هم يک قبيله اوغوز و نزديک به افشار هاست 

سالغور ها» بدست آورده بود. واليات کرمانشاه، شهر زور و دقوقه در آغاز آمدن سلجوقيان در  همان دوره ها «قبيله 
  دست «انازيان» ُکرد بود اما بعدا تحت حکومت سالور ها و ديگر ترکمن ها در آمد.

ط به نيمه  ج ها که امروزه در جنوب شهر ساوه زندگی ميکنند مربوتا جائيکه ميدانيم قديمی ترين اطالعات در باره خل
  دوم قرن چهاردهم است که در دوره جاليريان و مظفريان نقش معينی بازی کرده اند.
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طوريکه گفتيم در نيمه نخست سده سيزدهم جمعيت ترکمن اران بسيار زياد شد. اما در کنار آنها در اين منطقه ترک های 
آمده بودند. آنها هم قومان ترک های «قيپچاق» بودند  ميبينيم که همراه با جالل الدين خوارزمشاه به آنجا «قانقلی» را هم 

اما با گرجی ها يکی شده به سرزمين های تحت حاکميت ترکان حمله کرده آنها را غارت مينمودند. يک دسته از قيپچاق  
نيست  بيايند اما موفق نشده برگشتند. مجموعا دليل چندانی ها در زمان استيالی مغول سعی کردند به آذربايجان شمالی 

  که گفته شود قيپچاق ها در زمان سلجوقيان به آذربايجان آمده در اينجا سکنی گزيده اند. 

در زمان مغول ها، ترکمن ها و «قانقلی» های خوارزمی که در آذربايجان بودند به آناتولی پناه برده و وقتی مغول ها به  
در دوره قدرت مغول ها در ايران يعنی از زمان هالکو تا  حمله کرده اند، آنها رو به سوی سوريه گذاشته اند.  آناتولی هم

ابوسعيد خان نشانه ای از حضور آن ها در آذربايجان نيست. رسم بر اين بوده که در جنگ و جدل ميان قبايل کوچنده  
وچ ميکرد. در ابتدای حاکميت مغول ها بر ايران هم  ترکمن، طرف مغلوب همه چيز را رها کرده به جای ديگری ک

ن مغول ها به ايالت فارس دست نيافته بودند، در آثار دوره مغولی نشانه هائی از حضور ترکمن ها در فارس بچشم چو
اتولی ميخورد. با اينهمه بعيد نيست که تعداد نسبتا کمی از اين ترکمن ها با قبول تبعيت از مغول ها در آذربايجان و آن

  شرقی مانده اند.

  

  دوم: دوره مغول

(توضيح مترجم: ايلخانان و يا ايلخانيان نام سلسله و حکومت فرزندان چنگيز خان بود که بعد از مرگ چنگيز و هالکو  
بخش ايران و بين النهرين، شام و فلسطين امپراتوری مغول به آنها واگذار شد. مدت حکومت: حدود هشتاد سال از  

  مراغه و سلطانيه بود.)  ميالدی . پايتخت آنان به ترتيب تبريز، ١٣٣۵تا  ١٢۵۶

در مقايسه با دوره سلجوقيان، آنچه دقت پژوهشگران را جلب مبکند زياد بودن جاينام های ترکی در دوره ايلخانان است 
ارمنستان) و   که در زمان سلجوقيان به اين درجه نبود. بعضی از اين جاينام ها مانند «گؤکچه گؤل» (امروزه در

) در زمان اباقا و حتی هالکو ترکی شده بود اما هيچ نشانه ای نيست که اين جاينام ها «آالداغ» (شمال درياچه وان
مربوط به دوره قبل از مغول هم هستند. نام های مغولی «زرينه رود» (چاغاتو و تاقاتو) در جنوب مراغه هم در آن  

عضی ترکی بودند و بعضی ديگر مغولی. اين  م هائی که بعد از حکومت اباقا ميبينيم ب دوره آشنا بودند. با اين ترتيب جاينا
در عين حال اشاره به تيره و تبار کسانی دارد که با ارتش مغول به ايران آمدند و بر اين پايه ميتوان گفت که حاکمين 

مهم دربار چهار قصيده هرکدام به   ايلخانی بعضی مغول بودند و بعضی ديگر ترک. مثال در دوره اولجايتو، يک شاعر
مغولی، فارسی و عربی سروده به ايلخان تقديم کرده است. يک نشانه گسترش ترکی در اين دوره هم اين است که  ترکی، 

از زمان غازان خان ببعد، لقب «بی» و يا «بيگ» (طوری که در ايران مينوشتند و هنوز هم مينويسند) به موازات لقب  
  را ميدهد.ارد چرخه استفاده شده است که همان معنی مغولی «نويان» و

ميتوان کسانی را که تحت بيرق مغول به ايران آمدند و ترکی گفتگو ميکردند به دو دسته تقسيم کرد: آنها که از نظر تبار  
با مغول  م) شده بودند. ميتوان گفت اکثر کسانی که ترک بودند و همراه -ترک بودند و مغول هائی که ترک (ترک زبان 

م). در کتاب ابوالقاسم کاشانی که تاريخ دوره  -(قومی ترک زبان در آسيای ميانه و چين،  ها به ايران آمدند اويغور بودند
امير ديده ميشود که احتماال هشت نفر آنها اويغور بودند که امير سونج اقا هم در  ٢۵اولجايتو خان را نوشته فهرست  

ر ايلخان بشمار ميرفت. بعضی امرا هم از قوم  ليعهد يعنی ابو سعيد بود و بزرگترين اميراس آنها قرار داشت که اتابک و
  قيپچاق بودند. 

از سوی ديگر بعضی از خان ها و نويان ها که با مغول به ايران آمده بودند مغول بودند اما ترک زبان شده بودند. 
ميدهد، کلمه ای مغولی است در اصل معنی دستيار   همچنين ترک زبانان بسياری در جرگه نويان ها، نوکران (نوکر که

م) غالمان و توابع قبيله ها بودند که در معيت خان ها، شاهزادگان و نويان های مغول بودند. در همين شرايط ترکی  -
نا براين  رفته رفته بين ايلخانان توسعه يافته و بسياری از آنها زبان مغولی خود را رها کرده ترکی را درپيش گرفته اند. ب

ر ترک زبان شدن مردم، مغول ها هم شروع به ترکی صحبت کردن نموده و ترک شده  در آذربايجان دوره مغول، درکنا
  اند که اينهم به روند ترک شدن مردم قوت بخشيده است. 

بيشتر  در زمان خاندان هالکو روند اسکان و يکجا نشين شدن مغول ها و ترک ها همانند گذشته در آذربايجان شمالی 
روند بخصوص در مناطق مراغه، اروميه، خوی و حوالی درياچه اروميه و در  بوده است. در آذربايجان جنوبی اين

عراق عجم در شهر سلطانيه که بين قزوين و زنجان واقع بود و تا حدی در شهر ری متمرکز بود. از نظر جاينام ها  
های فارسی کامال  ل همزمان بکار برده ميشد اما بتدريج نامجالب است که ابتدا نام های ترکی و فارسی يک جا و مح

جای خود را به نام های ترکی ميدادند. مثال نام روستای «انج رود» در نزديکی سلطانيه «سونقورلوق» شده و يا نام  
  ).١٧٣روستای «قهود» بين سلطانيه و قزوين تبديل به «سايين قلعه» شده است (حمدهللا مستوفی، نزهت القلوب، ص 
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ع مورد بحث ما نيز نقطه عطفی را تشکيل داده است. از آن به بعد ديگر سمت  مرگ ابوسعيد بهادر خان از نظر موضو
م) يکباره از ايران به ترکيه تغيير يافته و نتيجه طبيعی اين وضع هم آن شده که هدف -فتوحات (فتوحات مغول، 

د از ابوسعيد به قدرت يل يافته است. از جمله «آرپا خان» که بعمهاجرت ها به عکس خود، يعنی از ترکيه به ايران تبد
رسيد از سوی والی دياربکر «علی پادشاه» مغول بقتل رسيد و در ايران دوره خانيگری شروع شد. در نتيجه اين 

د  تحوالت يک دسته بزرگ ترک و مغول از ترکيه به ايران مهاجرت کرد. از اين قبيل کوچ های معکوس يعنی از بال
  روم به ايران کم نبوده است.

ه در اين دوره در مغان و اران هم قبايل ترکمن زندگی ميکردند که اساسا مشغول دامداری بودند. نام يکی از  ميدانيم ک
اين قبايل «چوبانلی» (چوپانلو، چوپانيان) بود. در اواسط قرن چهاردهم بين شهرهای ارزنجان و ترابوزان هم قبيله  

شيخ حسن» شرکت کرده سپس اکثرشان به اران کوچ  وبانلی» زندگی ميکردند که درعصيان «کوچکهائی با نام «چ
  نمودند. 

در زمان جاليريان يعنی نيمه دوم قرن چهاردهم قراقويونلو ها سرزمين های طوايف مغول «سوتايلی» را که بين 
يجان گذاشتند و در اواخر قرن بر خوی،  موصل و ارضروم رحل اقامت افکنده بودند از خود نموده حتی رو بسوی آذربا

جوان و جنوب درياچه «گوکچه گول» حاکم شدند و وارد تبريز هم شدند اما آمدن تيمور باعث آن شد که برنامه های نخ
  آنها برای حاکميت بر اين منطقه به تاخير بيافتد.

در اين مرحله قبايل ترکمن بسياری از دوره خانيگری و جاليريان در ترک شدن آذربايجان مرحله مهمی بشمار ميرود. 
يه به آذربايجان آمده در اينجا يکجا نشين شده اند. در همين دوره است که با جاينام های زيادی در کتب و آثار اين  ترک

  دوره روبرو ميشويم که قبال خبری از اين جاينام ها نبوده است. 

ای بنام   م در شمال تبريز، در کرانه رود ارس قصبهدر مقابل «اسکی شهر» اورخان بيگ عثمانی، اشرف چوپانی ه 
«اسکی شهر» درست کرد. در مقابل «قارادره» های متعدد، يک «قارادره» معروف هم در نزديکی خوی بود. چندين  

«قارادره» ديگر در آناتولی شرقی و بين سلطانيه و اردبيل بود. در منطقه سلطانيه محلی هم بنام «گوزل دره» وجود 
تبريز از روستائی بنام «ايوا» روايت ميشود که شايد مربوط به بين اوجان و سراو (سراب) در جنوب و شرق داشت. 

  قبيله «ييوا» باشد. و باالخره «قره باغ» فقط در اران نبود. حد اقل يک قره باغ ديگر هم در منطقه سلماس وجود داشت.

نام را  ب ماری) در جنوب درياچه «گوکچه گول» اين) ناحيه «سورماری» (سور١٣٧٨- ١٣٧٧ه.ق. هم ( ٧٧٩در سال 
داشت. همچنانکه نام «تريپولی» در آناتولی غربی تبديل به «توربالی» (توبره لو) ترکی شده، «سورماری» هم بزودی 

  تبديل به «سورمه لی» (سرمه لو) شد. منابع دوره تيمور نام اين قلعه را معموال بصورت ترکی آن قيد کرده اند.

  

  : دوره بعد از مغول (دوره دوم ترکمنان) سوم

  اين دوره را به سه زير دوره تقسيم ميکنيم: 

  . قراقويونلو ها١

و موصل در شرق ترکيه فعال بودند ديگر   قراقويونلوها که در ميانه های قرن چهاردهم در منطقه ای بين ارضروم
جم (غرب و مرکزايران) و واليات فارس را هم ترکمن ها را هم دور خو د جمع کرده در اوايل قرن پانزدهم عراق ع

فتح کرده امپراتوری بزرگی تاسيس کردند. بدنبال اين روند پر اهميت، بخش قابل توجهی از ترکمن های ترکيه به 
ند. مثال شاخه ای از آنان بنام «آغاچری ها» (آغاجری) هم در حوالی شهر ماراش زندگی ميکرد و  آذربايجان کوچ کرد

ان هنوز هم با حفظ همين نام خانوادگی در ايران زندگی ميکنند. در عين حال قراقويونلوها طايفه ای عبارت نوادگان آن
م) ايجاد کردند که در -بمعنای مردم و قوم است،  از پنجاه هزار خانوار بنام «قارا اولوس» («اولوس» کلمه ای مغولی

ن طايفه به آذربايجان کوچانيده شد که هنوز هم در ايران  عراق عرب بسر ميبرد. در زمان جهانشاه بخش مهمی از همي
جاينام های مربوط به اين طايفه وجود دارد. اما آمدن «قارا اولوس» ها به ايران باعث ايجاد هيچگونه محدوديت و  

  اری بر ديگر قبايل ترک که ترکمن نبودند و در ايران زندگی ميکردند نشد.فش

  . آق قويونلو ها٢

ا بعد از شصت سال حکومت جای خود را به آق قويونلو ها دادند. آق قويونلو ها بصورت قومی پرجمعيت  قراقويونلو ه
ربايجان فراتر رفته به عراق عجم هم کشيده تر از آناتولی به آذربايجان آمدند. بدين صورت جريان ترک زبان شدن از آذ

ش»، در غرب ری محلی بنام «ساوجی بوالق» و يا  شد. مثال در دوره جاليريان در واليت ری دهی بنام «ساری قامي
در ورامين (جنوب ری) روستائی بنام «آيدين» موجود بود. يک نمونه ديگر اين است که يک سياح ونيزی از قصبه ای  

  افشار» بين ساوه و سلطانيه بحث ميکند.  –بنام «آوشار 
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  . صفويان٣

زمان صفويه انجام يافته است. اين جريان مربوط به ظهور شاه  موج سوم و حتی بزرگتر کوچ که از ترکيه به ايران شده 
ميالدی از مخفيگاه خود در اردبيل بيرون آمده برای  ١۵٠٠اسماعيل و دولت صفوی است. شاه اسماعيل درست در سال 

ا مريدان «سارو قايا» از توابع شهر ارزينجان رفته و در آنجا بديدار با هواداران قزلباش (قيزيلباش) خود به قصبه 
  ترک اش يکی شده به ايران برگشت و آق قويونلو ها را شکستی سخت داد.

در نتيجه مهاجرت هائی که در زمان قراقويونلو، آق قويونلو و بخصوص صفويه از آناتولی به ايران شد مناطق آناتولی  
نها از واليت آنطاليه و دور و بر  روبرو گرديد. کافی است فقط اين نمونه را بدهيم که ت شرقی با کمبود توده ترک زبان

هزار اسب سوار قبيله «تکه لو» (تکلو) همراه با زنان و کودکانشان به ايران مهاجرت کردند. کسانی که کوچ   ١۵آن 
ت بر بسته رفتند و اين عامل باعث شد که  کردند تنها ترکان کوچنده نبودند بلکه روستائيان ترک هم ار شرق آناتولی رخ

اط آناتولی شرقی سهم ترک زبانان در جمعيت تقليل يابد. متقابال، اين روند کوچ، جريان ترک شدن در بسياری نق
  آذربايجان را به نتيجه نهائی رسانيده است. 

ت مينويسد که ترکی در تمام در ايران بوده اس ١٧در نتيجه همين تحوالت است که سياح اروپائی شاردن که در قرن 
يکی قزوين زبان حاکم بوده و حتی در دربار شاهان در اصفهان نيز ترکی بر فارسی اولويت  غرب ايران تا ابهر در نزد

پيدا کرده است. شاردن مينويسد در ايران «فارسی را لطيف، عربی را فصيح و ترکی را صحيح ميناميدند» و عالوه  
مربوط به دربار و فرماندهی گرفته شعر و سخنان عاشقانه داده و در مقابل از ترکی کلمات ميکند که «فارسی به ترکی 

). او مينويسد: «از ابهر به بعد، چه در شهر ها و چه در دهات  ٢۴٠، ص  ۴، جلد ١٨١١است» (شاردن، پاريس، 
و از آن کمی فرق ميکند»   فارسی حرف ميزنند اما تا ابهر زبان مردم ترکی است ولی کامال شبيه زبان ترکيه نيست

ين: «ترکی زبان لشکر و دربار است. در اين محيط و بخصوص در کاخ های ). و همچن٣٨۶-٣٨۵، ص ٢(جلد 
اشراف، چه بين مردان و چه ميان زنان ترکی حرف ميزنند و اين موضوع به آن مربوط ميشود که خاندان سلطنتی از 

ص  ، ۴کمان ها هستند که زبان مادری شان ترکی است» (جلد سرزمينی ترک زبان است و حاکمين عبارت از تر
٢٣٨ .(  

سياح معروف عثمانی اوليا چلبی هم در سفر خود به ايران ترکی آذری را بصورتی کامل فراگرفته به ترکيه بازگشته  
  به بعد). ٢٢٧هجری، ص  ١٣١۴است (سياحتنامه، استانبول 

تاثير مهمی  هان صفوی مبنی بر انتقال پايتخت از تبريز به اصفهان بعضی پژوهشگران اروپائی نوشته اند که تصميم شا
  بر ترک شدن آذربايجان گذاشته است. اصل جريان اما درست برعکس است.

طوری که از خاطرات سياحان هم بر ميايد، زبان دربار صفوی در اصفهان ترکی بود. شاه عباس با سياح اروپائی به  
شاه عباس يکم، پاريس  ه فارسی برای وزيرش ترجمه مينمود (لوسين لوئی بالن، ترکی صحبت ميکرد و آن صحبت را ب

). يعنی حتی در شهری مانند اصفهان هم که زبان فارسی حاکم بوده، زبان دربار ترکی باقی مانده  ٢٣۵، ص ١٩٣٢
عادت کرده آن را قبول   بود. اگر حتی اينطور نميبود، در نهايت پادشاه و درباريان ناچار ميشدند که به زبان محيط خود

ديگر حکمرانان ترک و مغول بنا به شرايط محيط خود فارسی را هم آموخته بودند. يعنی   کنند. بهمين ترتيب سلجوقيان و
اگر حتی صفويان ترکی هم نميدانستند اما پايتخت را در آذربايجان حفظ ميکردند ترکی را مياموختند و به عادات ترکان 

ا به اصفهان که شاهان صفوی برای حفاظت ز اين جهت انتقال پايتخت از تبريز به قزوين و از آنجنيز عادت ميکردند. ا
خود از حمالت عثمانی ناچار به آن شده بودند، به گفته ذکی وليدی توقان، برای هويت ترکی آذربايجان نه مفيد، بلکه 

  مضر واقع شده است.

) در اين لينک روق سومر(اصل ترکی مقاله استاد فا



 
139 
 

 

  

  

  صفوه الصفا و زبان باستان آذربايجان 
  

سال پيش  ۶۵٠ابن بزاز اردبيلی به وضع زبان های آذربايجان در حدود  تحليلی از کتاب «صفوه الصفا» اثر اسمعيل
  روشنی می اندازد.

ترکی نبود. در روم شرقی و يا آناتولی يعنی ترکيه   تا هزار سال پيش زبان اکثريت مردم آذربايجان و ترکيه کنونی
انی غربی و زبان های باستانی آناتولی  کنونی زبان اکثريت يونانی و درکنار آن آرامی، ارمنی، لهجه های گوناگون اير

  از قبيل فريقی و ليسيائی بود.

اوره ای گونه های مختلف زبان در آذربايجان و کردستان امروز زبان اکثريت مردم پهلوی و در سطح گويش های مح
و همچنين های ايرانی غربی از جمله آذری و اشکال باستانی گويش های ايرانی امروز نظير تاتی، تالشی و کردی 

  آرامی و ارمنی بود.

بعد از غزنويان و بخصوص سلجوقيان در قرن يازدهم ميالدی است که در اثر کوچ قبايل ترک زبان از آسيای ميانه و 
به آذربايجان و بخصوص آناتولی، زبان اکثريت مردم اين دو سرزمين به ترکی تبديل ميشود. اين روند در هر  خراسان

سال پيش هنوزهم آثاری زنده به معنی گويشوران زبان های  ١٠٠سال طول ميکشد. تا   ۵٠٠– ۴٠٠دو سرزمين حدود 
ود که به زبان آذری باستان سخن ميگفتند اما آنها نيز  باستانی در آذربايجان وجود داشت. هنوز يکچند روستا باقی مانده ب

  در اين ميان اکثرا دچار تحول زبانی شده اند. 

نگ پيشا ترکی آناتولی بقدر کافی آثار و بررسی های غربی از جمله به زبان های انگليسی، در باره تاريخ، زبان و فره
  ) به ترکی هم ترجمه شده اند.٢٠٠٨لمی مانند کاهن (فرانسه و يونانی وجود دارد. چندين تيتر از اين کتاب های ع

جه های ايرانی تقريبا اثر مکتوبی نبوده  در رابطه با دگرگشت زبان در آذربايجان از نظر آثار کتبی در بعضی از اين له
ده اما  و يا باقی نمانده و از بعضی گويش های ديگر مانند آذری باستان اگرچه اثر منسجم و مکتوب چندانی باقی نمان

  صدها جاينام، شعر و نقل قول از آثار ثانوی نمونه های مهمی از اين لهجه شمال غربی ايرانی را بدست ميدهند. 

نمونه های مختلفی از قبيل لهجه ايرانی شرقی خوارزمی ديده ايم، کمبود و يا حتی نبود آثار منسجم کتبی  طوری که در 
چيز عجيبی نيست چرا که در گذشته اصوال تاليف و انتشار کتاب بسيار   به گونه ها و لهجه های محلی يک زبان بزرگتر

يا مشترک زبان و يا زبان های يک کشور بوده و نه گونه محدود بوده و ثانيا اصوال زبان اصلی تاليف، گونه معيار و  
تاليف ميشوند و يا تا   های محلی و محاوره ای آن. از اين جهت است که مثال اولين آثار کردی و يا پشتو در قرن هفدهم

  قرن بيستم به اثری مکتوب به تاتی و يا گيلکی بر نميخوريم. 

ا، اشعار و اشاره ها در کتب ثانوی مانند رساله های تاريخی و خاطرات به در مورد آذری باستان هم انبوهی از جاينام ه
  .) ٢٠١١لی و غربی داشته است (يارشاطروجود اين زبان گواهی ميدهند که قرابت زيادی با ديگر گونه های ايرانی شما

زبان در آذربايجان را بررسی ميکند از ايرانشناس فرانسوی ژان اوبن   يکی از رساله های مهمی که موضوع دگرگشت
است که يک تحليل زبانشناختی و جامعه شناسی از کتاب صفوه الصفا اثر ابن بزاز اردبيلی است. کتاب صفوه الصفا در 

جان نوشته شده ميالدی) يعنی درست در بحبوحه تغيير زبان مادری اکثريت مردم آذرباي ١٣۵٠سال سده هشتم هجری (
فرض   ١۵٠١) و تکميل نسبی آن را ابتدای صفويان يعنی  ١٠۴٠است. اگر شروع روند تغيير زبان را با سلجوقيان (

خست يا مادری اکثريت مردم آذربايجان تقريبا نيمه اين دوره است يعنی زمانيکه اصوال بايد زبان ن ١٣۵٠کنيم، سال 
ری باستان، تاتی و تالشی باقی مانده و قسما ترکی شده باشد. طوريکه ميدانيم قسما لهجه های ايرانی (پهلوی) مانند آذ

«صفوه الصفا» در مورد زندگی شيخ صفی اردبيلی و خانواده او نوشته شده و اساسا اوضاع منطقه اردبيل، ميانه و 
از اقشار مختلف جامعه زوين) را شرح ميدهد. چيزی که کتاب را از ديدگاه زبانشناسی جالب ميکند صحبت سلطانيه (ق

است که در نتيجه اطالعاتی در باره زبان آنها هم ميدهد به اين معنی که اگرچه خود کتاب در مورد زبان نيست ولی سر 
ميرود ما را در جريان وضع زبان آن سال ها يعنی نخ های روشنی از زبان و سبک مولف و اشخاصی که از آنها سخن 

  سال پيش ميگذارد. ۶۵٠حدود 

ای تاسف است که رساله ژان اوبن که به زبان فرانسوی است تا کنون به فارسی ترجمه نشده است اگر چه نام اين ج
را که اصال به فرانسوی  ايران شناس در ميان اهل علم آشناست. من با اميد اينکه کسی همت کرده متن کامل اين رساله 
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صلی اين رساله را بکمک دوستان فرانسوی ترجمه کردم که است (در اين لينک) به فارسی ترجمه خواهد کرد، نکات ا
  در اختيار خوانندگان «چشم انداز» ميگذارم.

  رساله ژان اوبن ميخوانيم:  ١۵در پاراگراف نخست صفحه 

ايرانی معاصر او چنين بر ميايد که عاريه های لغوی ترکی و مغولی در «از اين نوشته ابن بزاز و ديگر تاريخنويسان 
ی های آذربايجان شرقی بسيار کم است و در واژگان آنها لغات اداری، حقوقی و تکنيکی وارد شده است که  زبان بوم

  بطور روان در ميان ديوانساالران بکار برده ميشود.»

چند دو بيتی ظاهرا از خود شيخ صفی، يک دو بيتی به زبان «اردبيلی»،  ژان اوبن بطور نمونه چندين مثال و از جمله 
ی ديگر به زبان «خلخالی»، يک جمله به زبان «تبريزی» و دو جمله از خود شيخ نقل ميکند که به لهجه و يا يک دوبيت

  گونه آذری باستان نوشته شده است.

ات ترکی و يا مغولی مانند اردو (لشکر)، ايلچی (سفير) و يا  آنگاه اوبن ميگويد که ابن بزاز در اين کتاب چند بار از لغ
) استفاده کرده است. و باالخره آخرين پاراگراف رساله ژان اوبن را (که تصوير آن را در باال  اولوس (مردم، ملت

زبان   ميبينيد) ميتوان نوعی نتيجه گيری کلی اين رساله هم محسوب نمود. اين، نوعی نتيجه گيری ژان اوبن از وضع
ين است (توضيحات داخل پرانتز از مترجم سال پيش يعنی در اواسط قرن چهاردهم ميالدی ا ۶۵٠مردم آذربايجان حدود 

  است):

«همه چيز نشان دهنده آنست که بسياری ها در همه طبقات مردم ازجمله شهری ها، روستائيان، طبقات باال مانند اعيان 
طبقات پائين تر همچون پيشه وران و به نسبت نامعلومی مردم دهات دو زبانه  صوفی و بازرگانان بلند پايه و همچنين

رسی و ترکی هستند و شايد حتی زبان مغولی هم ميفهمند. توصيفات صفوه الصفا نشان ميدهد که چه در آذربايجان و  فا
م بود و اين هم نشان چه در ديگر مناطق ايران ساختارهای جامعه بومی در ميانه قرن چهاردهم (ميالدی) هنوز محک 

اطق جغرافيائی بوده است. (در کتاب) ابن بزاز همه ميدهد که روند ترکی شدن (زبان) ظاهرا محدود به برخی من
روستائيان فارسی سخن ميگويند. صفوه الصفا در واقع اشاره ای به کاربرد لهجه های ايرانی يعنی فهلوی که بطور 

داری  ا معلوم نيست که آيا نويسنده (ابن بزاز) عالمانه از ثبت نفوذ زبان ترکی خودگسترده ای تکلم ميشدند، نميکند. به م
کرده است يا نه. ما در عين حال نميدانيم که آيا کم بودن لغات ترکی و مغولی در توصيفات ابن بزاز نمايشگر مقاومت  

(روش) انتخاب (تصميم) ابن بزاز و شيخ  طبقه تحصيلکرده (در مقابل استفاده از زبان ترکی) بوده يا نه. شايد هم اين، 
  مات (برای تاليف) اين اثر و مشوق آن بوده است.» صدرالدين بوده است که اولين منبع معلو 

ميالدی هنوز زبان قاطبه مردم آذربايجان کامال ترکی نشده اما لغات و   ١٣۵٠از اين نوشته معلوم ميشود که در سال 
ی وارد زبان بومی مردم ميشده و در عين حال در اين سال ها اکثر مردم در  تعابير ترکی و مغولی بطور روزافزون

ی اردبيل، ميانه و سلطانيه «دوزبانه» بودند. اوبن ده ها مثال ميدهد. اينش هم جالب است: ميگويد کلمه «ارابه» (يا نواح
به ميگويند «گردونه»). ظاهرا «عرابه») (با تشديد روی ر) ترکی است که ترک ها ميگويند «اما مردم اردبيل به ارا

رکيه و کشور های عربی بکار ميرود از ترکی به عربی وارد شده  کلمه «ارابه» (عرابه، عرابا) که امروز هم در ت
  است.

  و حاال چند پاراگراف ديگر از گزارش اوبن: 

ذر قشون مهاجم بوده  بخاطر قرار داشتن در مسير «جاده مرگ»، «راه سلطانيه» و «راه خراسان» ناحيه ميانه در گ
ق عجم… متاسفانه متونی که اينگونه حرکت های  است، چه در حرکت به سوی تبريز و چه در عزيمت به طرف عرا

نظامی را نشان دهند بسيار کم اند. الاقل ميدانيم که اين همان مسير ورزقان گرمرود است که محمد مظفری در بهار  
  ت که منتهی به فتح تبريز گرديد… به طرف آهيجوق (؟) در پيش گرفته اس ١٣۵٩

ين مسير اردوی شاهزادگان و روسای مغولی بود که از ييالق خود در ناحيه اردبيل در مسير ديگری قرار داشته و ا
اطراف رود ارس گاهی به قشالق رود اوجان و اغلب به قشالق قنقور اولنگ (مرغزار وحشی) که در آنجا سلطان  

زار  قوريلتای (قورولتای) مغوالن در مرغ ١٢٩۶و   ١٢٨۵ده بود ميرفتند. در سال های اولجايتو سلطانيه را بنا کر
ايلخان احمد که از پيله سوار به مغان قنقور    ١٢٨۴سايين بين سراو ( احتماال سراب) و اردبيل برگزار گرديد. در 

فت. اتخاذ اين راه غير معمول  اولنگ آمده بود در اول ماه مه در اردبيل از طرف اعيان شهر مورد استقبال قرار گر
ده است. اردوی مغول که در ماه مه بيله سوار را ترک کرده بود مسلما بخاطر عصيان شاهزاده اورغون در قزوين بو

ژوئن به مرغزار های اوجان رسيد. در سال   ٢٩اندکی بعد بعلت بارش برف در اطراف اردبيل تاخير کرده و در 
  ١٣٢٨ژوئن از طريق اردبيل به سلطانيه ميرسد. در بهار  ٧) حرکت کرده در اردوی شاهی از گاوباری (؟ ١٣٢۶

بازگشت از قشالق اران اردوی ابو سعيد در فاصله نه چندان زياد از اردبيل در مرغزار ويل ياريليق فرود می  موقع
متوقف   –ردبيل غرب ا –ايد. در اين سفر هزاران نفر، بسياری گوسفند، اسب و استر و سگ در ناحيه سفيد رود 

  ميشوند.
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اولگری داشتند باعث نا امنی گرديده بود. آباقاخان سياه کوه را وجود طايفه قره اوناس در ناحيه اردبيل که شهرت به چپ
بعنوان ييالق و طارم را بعنوان قشالق به آنها داده بود. بعضی از اين طوايف که نميخواستند از محدوديت های مقرر  

انده بودند.  نند بصورت دسته جمعی بطرف خراسان کوچيده بودند و عده ای هم در جا های خود مشده غازانی اطاعت ک
هزاره های قره اوناس در جنگ های دوره ايلخان ابوسعيد شرکت کرده بودند. بدبختی ده نشينان مخصوص آنها نبود و  

ميدهد: شيخ صفی در مسافرت به سلطانيه از  کسان ديگر نيز از اين نوع بدبختی ها داشتند. ابن بزاز مثالی در اين مورد
کند و امير به ميمنت ديدار او تمام بردگان زن و مرد خود را آزاد ميسازد. از اين  يک امير هزاره قره اوناس ديدار مي

داستان ها زياد است. يک بار ديگر شيخ صفی در صادق ده، نزديک اردبيل، حدود سی نفر مسلمان را می بيند که همه  
دادن چند قطعه حرير دمشقی  بودند. گوش بعضی ها و بينی بعضی های ديگر بريده شده بود (…) شيخ همه را با زخمی

  ميخرد و آزاد ميسازد.

رفت و آمد اردو ها و يا دسته های جنگجويان حالت حضور هميشگی آنها را داشت. تيوالت و امالکی که اعيان مغول و 
بدست آورده بودند ، باعث ايجاد روابط اقتصادی و پيوند هائی ميشد که در  يا ترک و مغول از روزگار فتح ايران

  يط بی قانونی و زورگوئی قابل مالحظه بود. شرا

وضع مردم شناسی (دمگرافيک) اين قسمت از ناحيه باروانان (؟) خاص اين منطقه نبود چه تمرکز عظيم ايالت و  
رستاده شده بودند، تغييرات عمده ای را بوجود آورده بود. از صحرانشينان که در زمان های مختلف به اين نواحی ف

سلطانيه که از جنوب باراوان ميگذشت، بعلت عبور لشکريان و  –هشترود و در مسير شاهراه تبريز سراب تا اوجان و
  هم چنين تقسيماتی که غازان خان کرده بود خرابی و کسادی زيادی را سبب شده بودند. 

ردبيل وجود  ميان بردن راهزنی و بی امنيتی بيش از حد که در نيمه قرن چهاردهم در اطراف ابرای اسکان ايالت، از 
داشت، اقداماتی به عمل آمده بود. يک روستائی از کلخوران شرح ميدهد که يک شب موقع اب دادن مزرعه خود می 

ان تاراج خواهد شد و از ترسش بيند که عده ای از لشکريان بطرف دهکده ميروند. او حتم می يابد که آن شب کلخور
  اسير نکنند…  تمام شب در صحرا ميخوابد تا ديده نشود و او را

نتيجه ای که به وضوح از اين رساله ايرانشناس فرانسوی ميتوان گرفت آن است که در قرن هشتم هجری (چهاردهم 
ثر مردم شهری و طبقات باال و بسياری  ميالدی) هنوز زبان اکثريت مردم آذربايجان کامال به ترکی تبديل نشده بود، اک

ارسی و هم ترکی بوده اند و لغات ترکی و مغولی وارد کاربرد زبان فارسی از مردم ديگر دو زبانه يعنی متکلم هم ف
  ميشده است اگر چه واژگان ترکی و مغولی در زبان بومی های آذربايجان شرقی هنوز بسيار کم بودند. 

فاروق  ندانی که دگرگشت زبان آذربايجان را بررسی کرده اند نميتوان نام های پروفسوربه غير از ژان اوبن از دانشم
سومر استاد من از دانشگاه آنکارا، استاد رحيم رئيس نيا و استاد محمد جواد مشکور را ناگفته گذاشت. سومر نيز با  

که در اثر کوچ، اسکان و حکومت   اشاره به جاينام ها و نشانه های قبيله ای مخصوصا از طوايف مختلف قوم اوغوز
ه اين روند تاريخی نگاه کرده تغيير زبان آذربايجانيان را در سه مرحله  خود باعث تغيير زبان در آذربايجان شده اند ب

اصلی سلجوقيان، مغول و دوره قبايل ترکمن بررسی کرده است. بنظر سومر تغيير اصلی زبان در زمان ايلخانان مغول 
سومر ميگويد «صد ها  پايتخت و مرکز تجمعشان در تبريز بوده و اکثر سربازانشان ترک بوده اند. اما انجام گرفته که

هزار نفر» ازقبايل ترکمن طرفدار شاه اسماعيل که بعد از شکست قيام های آناتولی به ايران رجعت کرده به صفوف  
  اند.صفويه پيوسته اند نقشی اساسی در تغير زبان آذربايجان بازی نموده 
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  جاينام های آذربايجان
  

ها از نگاه درک روند تاريخی بسيار مهم است. بسيار مهم است، اما تنها  تی معنا و پيگيری تحول جاينامتحليل زبانشناخ 
به شرطی که اين کار را آدمی کاردان و بی غرض انجام دهد، نه آنکه از اين راه برای اثبات اين و آن عقيده سياسی و يا 

  قومی، ملی و يا مذهبی اش استفاده کند. 

سال پيش يعنی وقتی مادها و   ٢٩٠٠گويد تا قرن نهم پ. م. يعنی حدوداً کند. میته جالبی اشاره میدياکونوف به نک 
های ايرانی که از شمال کوچ کرده به فالت ايران کنونی ميامدند، در آثار ملل همسايه از جمله آشورها و پارس

ها از بينيم آشوریرن نهم پ. م. است که بتدريج میاز نيمه دوم ق پارسی برنميخوريم. بعد-های مادیاورارتوها به جاينام
). اين يعنی چه؟ يعنی اينکه قبايل ماد و يا پارس ديگر  ١گويند (های مادی و پارسی در همسايگی خود سخن میجاينام

م تغيير ها هام آن محل اند، تا جائيکه نآمده و در سرزمين آذربايجان، کردستان، همدان و کرمانشاهان کنونی مستقر شده
کنند که همان «پارسوا» و يا سرزمين پارس است که در جنوب شرقی يافته و آشورها مثالً از «پارثوا/پارسوا» ياد می

آشور قرار داشت. مينورسکی حتی نام دهکده کوچک «قلعه پاسوه» در نزديکی سولدوز (نقده) در آذربايجان غربی را  
های ايرانی در فالت ايران شمرده  «پارثوا» و يا «پارس» است، اولين نشانٔه آبادیز نام باستانی ای اکه احتماالً باقيمانده

  ).٢است (

گيری محتاط بود. در  هميشه بايد در متن تاريخ و حال فکر کرد و روند تحول را در آن مسير تحليل نمود و در نتيجه
  ها هم همين طور.رابطه با جاينام

ها در کجا حاکم بوده؟ کوچ و اسکان اقوام از بيرون و يا به  ها و زبانام، ملت بوده؟ کدام اقوگذشته اين سرزمين چه 
  دهد؟ خارج به ما چه چيزی را نشان می

کسی که راوی تاريخ است راوی منصف و عادل تحوالت است، طرفدار اين يا آن تيم فوتبال نيست. برای او هر شخص 
با روايت و يا تحليل خود يک نقش اجتماعی و اخالقی هم بازی   خواهدحتماً میو قوم، مذهب و زبان يکی است و اگر 

ها کمک خواهد نمود، کند، اگر بطرز علمی فکر کند و بنويسد، نتيجه کارش به صلح، آرامش و همزيستی همه انسان
روه ز اينکه کدام گهای مختلف مردم، صرفنظر اهای تاريخی، قومی، فرهنگی و مذهبی اقوام و گروهصرفنظر از فرق 

  اند، صرفنظر از اينکه کم بودند يا زياد، بعد کمتر شدند يا بيشتر. اند و چرا آمدهمردم از کجا به آنجا آمده

  توان به سه دسته های آذربايجان شرقی را می مثالً آذربايجان شرقی را بگيريم. در کل، نام روستاها و شهرستان

  لی و سوم: فارسیترکی و گاه مغويکم: تاتی/آذری (و يافهلوی)، دوم: 

  تقسيم کرد. 

ها و  های ترکی دو دسته هستند: قشالقتر و قديمی تر مربوط هستند، نامهای تاتی /آذری بيشتر به روستاهای بزرگنام
  شود.روستاهای عشايری و روستاهای يکجانشينان و قديمی. فارسی هم درصد معينی از نام روستاها را شامل می

اند مثالً  نما شدهنما يا فارسیها عربیاز اين نام تاتی /آذری روستاها اين است که بسياریهای رباره ناميک نکته د
است «کزنق». «اسپره خون» که به تاتی يعنی «چشمه  است: «اسفهالن»، يا «کزنگ» شده«اسپهالن» (محل سپاه؟) شده

  اند.نوشته (خوان) سفيد»، در متون آن را به شکل فارسی «سفيده خوان»

  د نمونه از: چن

  پديا» سازماندهی شده بود): های تاتی /آذری شهرستان تبريز (با استناد به ابتکاری که چند سال پيش در «ويکینام

بوران، سهالن، مايان، ليقوان، باسمنج (شکل قديمی: وهوسفنج)، سفيدان، گمانج، اسنجان، انرجان، خلجان، کرجان، هزه 
خوان، شادباد، اسفهالن، اسپران، الهيجان، گوار، کند رود، اسپس، خواجه  ن، زرنق، سفيدهاستيار، ورنق، چاوا

  ديزج…

  های ترکی:نام

  چای، بارانلو…کندی، آجیتپه، ينگیکند، ساتللو، قرهبوالغ، اوغلی، تازهاوغلی، آقداش، آناخاتون، گویآغاج
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  ست): های فارسی (که البته عربی هم در ترکيب اين لغات هنام

آباد، مشيرآباد، آباد، هروی، فتحآباد، خسروشاه، باغ معروف، ملک کيان، نعمتردرود، سرد صحرا، فتحآذرشهر، س
  آباد …نصرت

های بيشتری خواهيد يافت. بعد  ها مربوط به دوره معاصر است. مطمئن هستم اگر کمی به عقب برويد اوالً ناماين نام
  های کردی، ارمنی و شايد آسوری هم برخواهيد خورد.اند. حتماً به نامامالً عوض شدهها ک خواهيد ديد که يک رشته نام

ها برای خودش داستان و تاريخی دارد که بررسی آن حتماً بسيار جالب، هيجان دهنده و در عين حال  هرکدام از اين نام 
  آموزنده است. 

تا صفويان بسيار جالب است. استاد  نی از سلجوقيانهای آذربايجان در روند ترکی شدن زبان مردم، يع بررسی جاينام
سابق من از دانشگاه آنکارا مرحوم فاروق سومر که خود ايشان هم خيلی احساسات قوی ترکی داشت، اين موضوع را 

ها نشانه مهمی درجهت تغيير حاکميت دولتی و زبان حاکم خوب بررسی کرده بود، چرا که از نگاه او دگرگشت جاينام
رگشت زبان در آذربايجان هم که مرحوم سومر در رساله معروفش بنام «نگاهی عمومی به  ک راه توضيح دگاست. ي

های آذربايجان است. او با نام گيرد، پيگيری تحول نام شهرها و آبادیتاريخ ترک زبان شدن آذربايجان» در پيش می
دهد که زبان اين  ی آنها، نشان میدی ترکی و مغولهای بعهای ايرانی سابق و نامبردن تک تک روستاها و مقايسه نام

  روستاها کی و در چه شرايطی تغيير يافته است.

 هایگويد حتی در مقايسه با دوره سلجوقيان، آنچه دقت پژوهشگران را جلب مبکند زياد بودن جايناممثالً سومر می
های ترکی و  رسد نامرتيب بنظر میترکی در دوره ايلخانان مغول است که در زمان سلجوقيان به اين درجه نبود. با اين ت

مغولی نه چندان در دوره سلجوقيان، بلکه بيشتر در دوره ايلخانان مغول به ترکی و يا گاه مغولی تغيير يافته است.  
(امروزه در ارمنستان) و «آالداغ» (شمال درياچه وان) در زمان آباقا و  ها مانند «گؤکچه گؤل» بعضی از اين جاينام

ها مربوط به دوره قبل از مغول هم هستند، به اين معنا  ای نيست که اين جاينامکی شده بود اما هيچ نشانهحتی هالکو تر 
ينه رود» (چاغاتو و تاقاتو) در های مغولی «زراند. نامها به احتمال قوی در دوره ايلخانان مغول عوض شدهکه اين نام

بينيم بعضی ترکی  ترتيب جاينام هائی که بعد از حکومت آباقا می اند. با اينجنوب مراغه هم در آن دوره تغيير يافته
بودند و بعضی ديگر مغولی. اين در عين حال اشاره به تيره و تبار کسانی دارد که با ارتش مغول به ايران آمدند و بر 

يش از نصف ). ميدانيم که ب٣توان گفت که حاکمين ايلخانی بعضی مغول بودند و بعضی ديگر ترک (یاين پايه م
  جنگجويان لشکر مغول و اکثر فرماندهانش از قبايل ترک زبان بودند.

ها هنوز هم مورد اختالف بين بعضی گروه ها هستند. مثال معروف اين کشاکش در و اما در آذربايجان بعضی جاينام
  ه با سولدوز و نقده است. رابط

زار سال پيش مانده است. مطمئن باشيد که دستکم تلفظ اش  در دنيا نام کمتر کشور، منطقه و شهری ثابت و همانند سه ه
فرق کرده است. يا اينکه هر بار يک پادشاه و رئيس قبيله جديدی آمده، نام اين شهر و آن روستا را عوض کرده، نام 

کده  شته است و يا اصالً سياست دولت عوض شده و با اين ترتيب نام فالن شهرستان و حتی دهمورد پسند خودش را گذا
  هم عوض شده است.

ها هم طی زمان تغيير يافته است. آتروپاتکان شده آذربايجان، کنستانتينوپل  از سوی ديگر طرز تلفظ و امالی بسياری نام
  شده استانبول. 

وام و ملل گوناگون مورد مناقشه بوده است، چرا که هرکدام خواسته است آن را «از  ها گاه بين اقاما درست است. جاينام
های اين مباحثه دليلی دارند  خود» بداند و به فرهنگ و تاريخ خود بچسباند، در حاليکه در بسياری موارد اکثر طرفآن 

ه و صنعتی از اين مرحله دعوا بر سر بينيم کشورهای پيشرفتکه آن جا و شهر را با تاريخ خود مرتبط بشمارند؛ ولی می
  اند.نام گذشته

اند و ای است و يا محل هائی که اقوام مختلف در آنجا زيستههای مرزی و حاشيهجاينام  اين مناقشات اساساً يا در مورد
دتر آمد،  کنند. يک کشاکش «ما اول اينجا بوديم ولی شما بعداً آمديد» هم هست، گويا هرکس که کمی زوهنوز زندگی می

  يزی باقی نگذارد.بايد همه ميراث و مال و زمين و فرهنگ و غيره را تصاحب کند و به ديگران چ

ها را با مالحظات سياسی و يا  های ترکی را عوض کنند. ديرتر بعضی جاينامکردند جاينامدر ايران، زمانی کوشش می
های يونانی و آرامی  ان ترک آمدند، به تدريج اکثر ناممذهبی عوض کردند. درآناتولی پس از آنکه هزارسال پيش سلجوقي

شود اصل آنها چه بوده است. در ا تلفظ ترکی چنان تغييرش دادند که زياد هم معلوم نمیو ارمنی را عوض کردند و يا ب
تر و  ها در اين باره خيلی راحتاروپا هم اين موضوع تا صد سال پيش تا حد زيادی مشکل آفرين بود. حاال اروپائی

برند و  برای يک شهر بکار می ها نام خودشان راکنند. مثالً در مناطق مرزی چک با آلمان، چکآرامتر فکر می
  شود.ها نام خودشان را. کسی هم دل آزرده و خشمگين نمیآلمانی
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وز» و يا در اين مورد يک دسته که ادعای طرفداری از زبان ترکی را دارند با اين دو نام يعنی «نقده» و «سلد
ت، برداشته و به جايش نقده را گذاشته  کنند که «حکومت نام سولدوز را که ترکی اس«سولدوز» مشکل دارند و ادعا می

است.» تصورشان اين است که گويا «سولدوز» ترکی است و «نقده» گويا فارسی و يا کردی و يا عربی است، يعنی نام  
  «سولدوز» خوب است ولی نام «نقده» بد است. 

ر واقعيت نيست، از روی اين فقط يک تصور است، تصوری که خواهيم ديد در مورد هيچکدام از اين دو نام مبتنی ب
سال دارند و  ٧٠٠ها اقالً قدمتی برابر با شود. اوالً اين نامها قصدا عنوان می عدم آگاهی است و شايد هم از سوی بعضی

توان چيزی قطعی گفت؛  ها به اين يا آن زبان نمیباره منسوبيت اين نامساخته دست اين يا آن حکومت نيستند. ثانياً در 
کنند ترکی است، ترکی نيست، مغولی است.  ل قوی نام «سولدوز» و يا «سلدوز» که دعواگران تصور میولی به احتما

تمال قوی يا ترکی و يا باز  گويند فارسی و يا کردی و يا عربی است، نيست، بلکه اتفاقاً اين نام به احنام «نقده» هم که می
  مغولی است. 

  دو نکته مهم است:

  را دانست، مطالعه کرد و آن را هر طور هست، قبول نمود.  اوالً بايد واقعيت تاريخی

  واقعيت چيست؟

کيلومتری جنوب شهر اروميه و در جنوب نسبتاً غربی   ١٠٠شهر و شهرستان نقده (سابق سلدوز و يا سولدوز) در 
انگور و   قرار دارد. دشت نقده يکی از حاصلخيز ترين مناطق آذربايجان غربی است که محصول سيب،درياچه اروميه 

نفر بوده است، دو  ١١٧٨٣١برابر با  ١٣٨۵گندم اش معروف است. اين شهرستان که جمعيت اش طبق سرشماری سال 
، سلدوز، المهدی و حسنلو) دارد. بخش (مرکزی و محمديار)، دو شهر (نقده و محمديار)، و چهار دهستان (بيگم قلعه

ای نام اين شهر و شد، اما در اين سال طی مصوبه ناخته میبا نام «سلدوز» ش ١٣۴۶شهر و شهرستان نقده تا سال 
شهرستان به «نقده» تغيير يافت. در سلدوز و روستاهای آن زبان مردم ترکی و کردی و مذهب اکثريت آنان شيعه و  

  سنی است.

  ها شروع به جستجو کرد. ها و جاينامتوان از نامدر اينجا هم می

ها و ايلخانان در تاريخ ايران و منطقه نقش مهمی  نفوذ مغول بود که دردوره مغول«سولدوز» نام يک قبيله مهم و با 
  بازی کرده است.

  سال پيش است، دوره جانشينان چنگيز خان در ايران.  ٧٠٠موضوع بر سر 

يل  زير حمايت خود گرفته بود زيرا يکی از پيش کسوتان اين طايفه زمانی در جنگی با قبا چنگيز خان قبيله سولدوز را
ديگر، چنگيز را از مرگ نجات داده بود. وقتی هالکو يعنی نوه چنگيز به ايران لشکر کشی کرد، بخشی از طايفه 

قا، طوری که ميدانيم آذربايجان را به  سولدوز هم به ايران آمد. زن هالکو از طايفه سولدوز بود که مادر آباقا بود. آبا
را پايتخت خود کرد. ايلخانان حدود صد سال بر اين منطقه ايران مرکز حکومت ايلخانی خود تبديل نمود و تبريز 

حکومت کردند. جانشينان معروف آباقا عبارت بودند از آرغون، غازان خان، اولجايتو خدابنده و ابو سعيد بهادر خان. 
نند، اما موفق  ندين بار کوشش کردند از طريق کردستان و آناتولی جنوب شرقی به شام و فلسطين حمله کاميران مغول چ

  نشدند.

در مورد تاريخ و نام شهر سلدوز و يا سولدوز (بعدا نقده) شايد اولين و دقيق ترين اطالعات را والديمير مينورسکی در  
غازان خان، مشهورترين سلطان «اصالح طلب» ايلخانان که ) داده است. سلطان محمود ۴«دائره المعارف اسالم» (

سرزمين   ١٣٠٣با مغولستان را عمالً قطع کرده اين دولت را «ايرانی» نمود، در سال  اسالم آورد و رابطه ايلخانان
نام وسيع ايلخانی را بعنوان تيول بين حکام و فرماندهان محلی خود تقسيم کرد. به گفته مينورسکی احتمال دارد که 

  نام پيشين سولدوز معلوم نيست. «سولدوز» در حول و حوش همين تاريخ جايگزين نام پيشين اين محل شده است؛ و اما 

شود. او همچنين از کند که در زبان کردی نام «سولدوز» بصورت «سوندوس» تلفظ میمينورسکی در همين جا ذکر می
کند که بعد از زوال سلسله چوپانيان که از چنين نقل قول می نخستين تاريخ عشاير کرد موسوم به «شرفنامه بدليسی»

های ترکمن (ترکمان) يعنی آق قويونلوها و قراقويونلوها آمدند، کردهای ند و هنگاميکه سلسله جانشينان ايلخانان بود
وليعهد قاجار  ، عباس ميرزا١٨٢٨سال بعد، در سال  ۵٠٠مکری سولدوز را اشغال کردند. اين را هم ميدانيم که حدوداً 

خانوار از ايل   ٨٠٠هدنامه ترکمن چای، و والی آذربايجان، پس از شکست در جنگ دوم ايران با روسيه و امضای ع
ترک زبان قراپاپاق را از گرجستان، ارمنستان و آذربايجان قفقاز به ايران آورد و تيول سولدوز را به آنها داد. به نوشته 

  تومان ١٢٠٠٠ق که شيعه مذهب هم بودند، اجازه داده شد، از اهالی تا ارزشی برابر با مينورسکی به نورسيدگان قراپاپا
نفر اسب سوار مسلح را پيوسته در  ۴٠٠در سال سهم محصول زراعت و ماليات بگيرند. آنها متقابالً مکلف بودند 

خانوار ُکرد و ترک مقدم  نويسد در آن موقع «در سولدوز چهار تا پنج هزار خدمت دولت نگهدارند. مينورسکی می
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ها) گذشت… در اوايل قرن بيستم در شيعه (يعنی قراپاپاقوجود داشتند اما امالک آنها بتدريج بدست اربابان نورسيده 
روستا و شهر وجود داشت و مهم ترين آبادی اين منطقه نقده («نهاده») بود که هزار خانه  ١٢٣منطقه سولدوز مجموعاً 

  شد.را شامل می

دهد؛ و اما در باره سکی توضيحات بيشتری در باره اينکه نام ديگری از «نقده» را «نهاده» نوشته است، نمیمينور
شود. دو گمان اصلی اين است که اين، نام زينت آالت زنان قراپاپاق بوده و بطور  ريشه نام «نقده» چيز دقيقی گفته نمی

شود. تفسير ديگر اين است که نام يکی از فرماندهان مغول بنام  کلی صفتی است که به «اشياء زيبا و پرقيمت» داده می
  داده شده است. «نغادای» به اين قصبه

خانوار  ٢٠٠٠باز طبق نوشته مينورسکی: «کردهای سنی عشاير ممش، زرزا و مکری در اوايل قرن بيستم عبارت از 
روستای ديگر  ١١دادند و در ا تشکيل میروستا ر ١٠شدند. آنها کل مردم يعنی يک چهارم جمعيت اين شهرستان می

خانواده مسيحی در نقده مانده بود و احتماالً باقيمانده    ٨٠تنها  ١٩١۴ال زيستند. در سهای قراپاپاق میهمراه با ترک
دادند، به اسرائيل  خانوار در نقده را تشکيل می ١٢٠جامعه يهوديان نيز که بيشتر عبارت از مسيحيان بودند و تخمينا  

های شيعه که قراپاپاق ١٢ -١٩٠٨های وچ نموده بودند. در زمان اشغال اين منطقه از سوی ارتش عثمانی در سالک
ها کوشش نمودند مناسبات عشايری و ايالتی را شمردند، روزگار بدی داشتند. ترکعثمانيان آنها را جاسوس ايران می

اما به اين کار موفق نشدند. در جريان جنگ جهانی اول، دهکده  از بين برده اهالی را از قيد «رعيت بودن» آزاد کنند، 
چه اروميه تبديل به يک بندر کوچک دريائی روسيه شد و راه آهن کوتاهی در شهرستان تاسيس  حيدرآباد در ساحل دريا

ارچوب  در چه ١٩١٩ها يعنی از سال ها و ترکنشينی روسگرديد. سولدوز چند بار دست به دست گشت اما بدنبال عقب
  ).۵ايران باقی ماند» (

درياچه اروميه گفت. تمام آن منطقه سولدوز، نقده، حسنلو،  ثانياً بايد يک چيز را بخصوص در باره اين منطقه جنوب
اشنو، تا مياندوآب و تخت سليمان، اگر اغراق نباشد، يک منطقه مقدس تاريخی است. تصور کنيد تپه حسنلو باقيمانده  

ن و زيستند قوميت و زبابوط به هشت هزار سال پيش است. معلوم هم نيست مردمی که آنجا میهای اوليه مرآبادی
مذهبشان چه بود. بعد در همين منطقه دولت باستانی ماننا تاسيس شده که مربوط به اقوام پيشا مادی بومی يعنی احتماالً  

مالی مادها و آتروپاتن يعنی شهر باستانی گنزک که اند. پايتخت احتها و هوّری هاست که بعد با مادها آميزش يافتهگوتی
  ر همين منطقه بوده است. امروزه چيزی از آن باقی نمانده د

های ماد، های منطقه بوده. محل تقاطع امپراتوریها و فرهنگاينجا محل تقاطع بسياری از اقوام، قبايل، مذاهب، زبان
ونان… در جنوبش آشور و پيش از آن شومر و يا سومر، در هخامنشی، اسکندر، سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و ي 

های سلجوقی و مغول و سالطين صفوی و ديرتر ارمنستان، بعد از اسالم ترک غرب و شمال غرب اش اورارتو و
  عثمانی… 

فت  های تاريخی کم نيست، اما اين گوشه خاورميانه براستی شگ در خاورميانه از اين قبيل نقاط تقاطع اقوام و فرهنگ
قومی، دينی، فرهنگی و زبانی آن انگيز و از نگاه تاريخی پرابهت است. تمام ابهت و اهميت اين منطقه در رنگارنگی 

  داشت؟بود چه اهميتی میاست. اگر تاريخ و حال اينجا فقط ترک و يا کرد و يا آشوری می

سوء تفاهم و اختالف و جنگ و جدل، بعد هم به  ای همراه باتقاطع که ميگوئيم يعنی زندگی با هم، بعضاً هم به هر بهانه
  و ماتم همديگر، صلح و آميزش، توالی و تسلسل قومی در طول تاريخ.ای همسايگی، شراکت در شادی هر بهانه

تواند اين مسئوليت را به دوش بگيرد که زندگی و آرامش مردم را، چه اين قوم و چه آن قوم، به هم بزند و چه کسی می
  همديگر بشوراند؟ آنها را ضد

اند. احتماالً همان مردم باستانی تپه ها زندگی کردهها در دوران باستان، از هزاران سال پيش انسانبيشک روی اين خاک
ها، مادها، بعد ديگران. شايد گنزک معروف و باستانی همين جا  ها و لولوبیاند. بعد هم گوتیحسنلو هم همين جاها زيسته

هشت کيلومتر  دقيق نميدانيم ولی گمان زدنش سخت نيست، چرا که از سولدوز تا مثالً تپه حسنلو هفت بوده است. اين را 
های باستانی نيستند. نه اينکه در شناسيم، نامبيشتر نيست. اما معلوم است که حسنلو، سولدوز و يا نقده که ما امروزه می

کرده. شکی نيست که  دم و زبان و فرهنگشان با امروز فرق میها موجود نبوده. بوده، اما نام و مرگذشته دور اين مکان
  اند.های باستانی ساخته شدههای آبادیاکثراً بر روی خرابه های شهرستان نقده آبادی

تازه، گيريم که اين و يا آن نام قديمی اين يا آن دهستان و شهر تاتی يا فارسی يا ترکی يا کردی يا مغولی يا عربی است.  
  ه شما بر سر همين است؟دعوای محل

آيد که نقده احتماالً از نام زينت  آيا متقابالً کسی خوشش نمیآيا بد است که نام سلدوز و يا سولدوز احتماالً مغولی است؟ 
ها و  ، مربوط به يک فرمانده مغول است؟ ترکگويندآالت زنان طايفه قراپاپاق ميايد و يا آن هم، طوری که برخی می

د توافق کنند.  توانند، اگر خيلی اصرار دارند، با همديگر يک چائی ميل کنند و با خوشی بر سر يک اسم جديکردها می
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و   هاکند؟ رنگارنگی جايناماما آيا امروزه واقعاً اين يا آن اسم، نقده و يا سلدوز و يا سلدوز، زندگی شما را مختل می
ها حتی به ما گذشته تلخ و شيرين و  ها و اقوام گوناگون چه بدی دارد؟ اينگونه نامهای مختلف آنها به زبانمنسوبيت

ها فقط پرده ساتری برای اختالفات ديگر و جدی تر  کنند. يا اينکه اين موضوع ناماد آوری میپرفراز و نشيب مان را ي
ه ارگ تبريز و رسدخانه مراغه را که در زمان ايلخانان مغول و به دستور آنان  تواند کخواهد و يا میاست؟ آيا کسی می

تواند امروز مدعی شود که اين منطقه که تاريخ  ها تخريب کند؟ آيا کسی میساخته شده، به صرف منسوبيت آن به مغول
  ها در آن اقالً هشت هزار ساله است، به «ما» تعلق دارد و نه به «آنها»؟ زندگی انسان
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  ترک بدون تات نباشد
  

يک مثل ترکی آذری ميگويد: «باش سيز بورک اولماز، تات سيز تورک اولماز» يعنی: سر بی کاله و ترک بدون تات  
ايام باستان پيوسته  نمی تواند باشد (تات=ايرانی، فارسی زبان). اين، بزبان مردم، احتماال گويای آن است که ايرانيان از 

  با اقوام ترک زبان در تماس و آميزش بوده اند.

در باره تاريخ روابط قبايل ترک زبان با ايران چه ميدانيم؟ آيا اين تاريخ را ميتوان به مراحل معينی تقسيم کرد تا تصوير  
ن اين تاريخ را بطور تقريبی کلی اين روند تاريخی روشن تر شود؟ کسی تا کنون اين کار را نکرده اما بنظر من ميتوا

  در سه مرحله خالصه نمود: 

و تماس: اين مرحله بخصوص مربوط به دوره ساسانيان ميشود يعنی زمانيکه قبايل ترک زبان و بعد ها  . همسايگی ١
خان نشين گوک تورک در شرق و خزرهای شمال و غرب دريای خزر (اگر آنها را هم مجموعا مرتبط با اقوام ترک 

  اب کنيم) در مجموع در حاشيۀ امپراتوری ساسانيان به سر ميبردند. زبان حس

ميالدی تا تاسيس دولت   ۶۵٠. کوچ و حکومت: از فروپاشی امپراتوری ساسانی و قبول اسالم يعنی حوالی سال های ٢
ک  ساله که شاهد کوچ، حمله، غارت، حکومت و مستحيل شدن تدريجی قبايل تر ٨۵٠صفويان يعنی يک دوره حدودا 

  زبان در ايران تاريخی و بيزانس يعنی روم شرقی هستيم، و باالخره

سال پس از اسالم، ايران دوباره  ٨۵٠. آميزش و ملت شوی، شامل دوره ای از ابتدای صفويان تا کنون. در اين مدت، ٣
هويتی مبتنی بر  دولتی ملی با هويتی مشخص از همسايگان خود و با تکيه بر ايدئولوژی جديدی بنام تشيع و  بعنوان

تاريخ، زبان و فرهنگ گذشته اش احياء ميشود. در اين دوره است که استحاله و آميزش قبايل ترک ساکن ايران و ديگر 
د. در اين دوره همۀ آنها با وجود فراز و نشيب های بسيار و با  قبايل نو رسيده مانند اعراب با ايرانيان بومی تکميل ميشو

نوين و معاصر ايرانی را تشکيل ميدهند. يکی دو قرن بعد از کوچ و سکنی، آن قبايل ترک  شدت و ضعفی متغير، مليت 
شدند. چيزی  ديگر هويت قبيله ای خود را ازدست داده، يکجا نشين شده و به بخشی تفکيک ناپذير از مردم ايران تبديل

  ده کرد که خارج از بحث کنونی ماست. کم و بيش مشابه با همين روند را ميتوان در بيزانس و يا روم شرقی نيز مشاه

  همسايگی و تماس 

ظاهرا همسايگی اجداد باستانی ايرانيان و ترک ها حدودا پنج تا شش هزار سال پيش در سيبری جنوبی و آسيای ميانه  
  شروع شده است. 

عين حال آلتائی (که تئوری که مورد قبول بسياری از دانشمندان است، ريشۀ اقوام هند و ايرانی (آريائی) و در طبق يک  
ترک ها و مغول ها هم از آنها هستند) احتماال از يک منطقۀ مشترک و يا همسايه است که حدودا سه تا چهار هزار سال  

ن نخست به فالت ايران کنونی) در مغولستان و سيبری جنوبی و  پيش از ميالد (يعنی حتی خيلی پيشتر از آمدن آريائيا
لتای در آسيای ميانه زندگی ميکردند. بر پايۀ وام واژه های اورالی و هند و اروپائی بخصوص منطقه وسيع کوه های آ

برای ما نا  که در رابطه با زبان باستانی پروتو ترکی يافت شده، ميتوان فرض را بر اين قرار داد که اجداد امروزه 
  د و اروپائی و اورالی زبان ميزيستند. آشنای ترک ها، غربی ترين گروه آلتائی زبان ها بودند که در مجاورت قبايل هن

اما اين نظريه «موطن اصلی مشترک» چيزی است که تا حد معينی مبهم است. در اين دوره مه آلود تاريخ، ميتوان 
آلتائی را در اين منطقه حدس زد، اما بطور روشن هنوز از «ايرانی» بمعنی   موجوديت قبايل هند و ايرانی و مدتی بعد،

يست. اشاره هائی که شايد ياد آور تعبيرامروزی «ترک» باشد، حدودا مدتی بعد از ميالد مسيح، برای اخص آن خبری ن
  اولين بار درمتون چينی ذکر ميشود.

يون (شيون) يعنی هون ها در شمال سرزمين خود سخن منابع چينی از اتحاديۀ قبيله ای «هسيونگ يو» و سپس خ
هم مانند ديگر اتحاديه های قبيله ای چند قومی و چند زبانه بودند چندان مورد شک  ميگويند. اينکه اين اتحاديه های قبايل

گ نو» و  نيست. در اين هم شکی نيست که اجداد باستانی قبايل ترک زبان بخشی از همين اتحاديه های قبيله ای «هسيون
به اوراسيای غربی گذاشتند و ابتدا هون ها بودند که در سده های يکم و دوم ميالدی در مقابل حمالت هان های چين رو 

ايران و سپس همسايگان بيزانس را با تهدديد روبرو نمودند. اما هيچ روشن نيست که آيا آن قبايل «هسيونگ يو»  
  ن ها براستی قرابت قومی با ترک های چند قرن بعد داشتند يا نه. براستی هون های بعدی بودند و ثانيا آيا هو
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آريائی ها دو تا سه هزار سال بود که به ايران و هند کنونی رفته و ساکن شده بودند. ايرانيان   در اين مدت بخش مهمی از
  ن را تاسيس کرده بودند.باستان امپراتوری های ماد ها، هخامنشيان، پارت ها، اشکانيان و سلوکيان و باالخره ساسانيا

  تانی در اوراسيا، تاريخ روشن تر ميشود. يعنی دو تا سه هزار سال بعد از زندگی احتماال مشترک اجداد باس

يقين آن است که اولين تماس های قبايل ترک با ايرانيان تقريبا بطور همزمان يعنی در قرن های ششم و هفتم ميالدی در 
  و خوارزم) و در شمال قفقاز با خزر ها بوده است. آسيای ميانه (ُسغد

انيان بدنبال امپراتوری ماد ها، هخامنشيان و اشکانيان، امپراتوری اين، در ايران دوره ساسانيان بود. در حاليکه اير
راتوری جديدی با نام ساسانيان تاسيس کرده بودند، همسايگان اجداد آنها در آسيای ميانه يعنی ترک ها، در حواشی امپ

  ايران زندگی ميکردند. 

بوده است. در اين دوره تاثيرات فرهنگی و حتی   روابط ايرانيان ساسانی با ترکان در آسيای ميانه بيشتر بر پايۀ تجارت
دينی ايرانيان و هنديان بر قبايل ترک زبان جای شک ندارد و در نمونه های باقيمانده از متون چينی، سانسکريت،  

خصوص اسناد دينی بودائی، مزدائی و مانوی مشاهده ميشود. احتماال ترک ها نيز متقابال، از نظر  سغدی و پهلوی و ب
و سنن، به ايرانيان تاثير گذاشته اند، و ليکن رابطۀ ايرانيان ساسانی در شمال قفقاز با خزر ها، اگر بتوان آنها را  عادات

روئی داشته است. خزر ها که حتی مدتی در مساعدت با معيار های امروزی «ترک» محسوب نمود، بيشتر حالت رويا 
ران تاخت و تاز ميکردند، بعد ها همچون قومی مجزا از بين رفتند و همکاری با امپراتوری بيزانس از شمال قفقاز به اي

  و در اقوام ديگر شمال قفقاز و جنوب روسيه کنونی مستحيل شدند.
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  ادبيات تصوفی و مذهبی آذربايجان
  

. بسياری از ادبيات  از سلجوقيان تا صفوی دوره اوج ادبيات تصوفی هم هست و آذربايجان يکی از مراکز آن است
شناسان و مورخين برآنند که ادبيات تصوفی ايران و ترکيه همزمان با رگه اصلی اسالمی، تحت تاثير انديشه های 

ه آسيای ميانه قراردارد که خود متاثر از اديان شرقی و بويژه آثار و باور های هندی، ايرانی و طبيعت گرايانه و صوفيان
امل فيزيکی اين موج فلسفه و جهان بينی تصوفی از آسيای ميانه به ايران و آناتولی و  چينی بود. بنظر ميرسد يک ح

  بالکان، ترک ها بوده اند که مدام در حال کوچ بودند. 

داد تبريزی و مهم ترين نماينده و سخنور ادبيات تصوفی اين دوره در آذربايجان محمد بن علی بن ملکطبيعتا اولين 
) بود که برای موالنا جالل الدين بلخی (رومی) نقش پير و چراغ رهنما بازی  ١٢۴٨–١١٨۵ملقب به شمس تبريزی (

بلخ در افغانستان کنونی به قونيه در ترکيه   کرده است. روايت است که پدر موالنا جالل الدين از دست حمالت مغول از
و موالنا جالل الدين را ميدانيم. کوچ کرده است. رابطه معنوی و فلسفی، حتی مناسبت پير و مريد بين شمس تبريزی 

موالنا و شمس همزمان بودند. در ضمن يکی دو بيت که موالنا در باره زبان فارسی شمس گفته شايد نشان دهنده واژگان 
  فارسی در تبريز قرن سيزدهم هم باشد:  رايج

  ولی ترجيع پنجم در نيايم جز به دستوری
  بوری  که شمس الدين تبريزی بفرمايد مرا

  که من باغم تو زنبوری  بوری گويد بيا،مرا 
  که تا خونت عسل گردد که تا مومت شود نوری 

«بوره» در لهجه های هرزندی  جالب است که اين واژه «بوری» هنوز هم به گونه های «بوری» و «بورا» و
  ). ١(آذربايجان) و همچنين در مازندرانی و زازاکی به معنای «بيا» و «آمدن» بکار ميرود (

  اعران، انديشمندان و نويسندگان متصوف آذربايجان محدود به شمس تبريزی نميشود.ولی ش

ر داريم که از صوفيان معروف دوره  حتی صد سال پيش از شمس، يعنی همزمان با فردوسی، از بابا فرج تبريزی خب
مان با شمس بود. و يا  خود بوده و موالنا جالل الدين نيز در وصف او شعر سروده است. شيخ صفی الدين اردبيلی همز

  و مولف اثر معروف «گلشن راز» از شاعران و عارفان معروف همين دوره بود.  ١٢٨٨شيخ محمود شبستری متولد 

يا اساسا فارسی سرا هستند، گاهی هم به زبان محلی و بومی خود يعنی فهلوی آذری شعر ميگويند البته همه اينها کامال و 
سال پيش شاهد اشعار ترکی هم ميشويم. تعداد  ٧٠٠-۶٠٠ش را کرديم. اما از همان که در رابطه با «فهلويات» صحبت

ين ادبيات، بخصوص اشعار ترکی، اشعار ترکی پس از صفويان و بخصوص فضولی افزايش می يابد. بخشی مهمی از ا
  مربوط به موضوعات تصوفی و مذهبی است. 

زرگ کالسيک که به فارسی، ترکی و عربی شعر گفته و  اوايل صفوی همزمان است با محمد فضولی بغدادی، شاعر ب
  سرمشق اکثر ترکی سرايان گشته که صحبتش گذشت. 

فضولی اشعار مذهبی هم دارد. اين ادبيات تشيع بعنوان «ادبيات عاشورائی» معروف شده است و فضولی يکی از 
هر کس آن را بصورت ديگری به   سرآمدان اين ادبيات است. اکثر اين ادبيات دور محور فاجعه کربال ميچرخد و

ديقه السعدا»ی فضولی احتماال مهمترين اثر  تصوير ميکشد. ما ايرانی ها با اين موضوع خوب آشنا هستيم. کتاب «ح
عاشورائی به ترکی آذری است. ولی بعد از فضولی هم بسياری از شعرای آذربايجانی مانند صراف تبريزی، حکيم  

وان، عباسقلی آقا باکيخانوف و محمد حسين شهريار که به ترکی شعر گفته اند، نوحه ها و  لعلی تبريزی، خورشيد بانو نات 
ه های بسياری در باره واقعه کربال نوشته اند. از شاعران ديگری که در زمينه «ادبيات عاشورائی» مشهور  مصيبت نام

ريزی و محمد امين دلسوز تبريزی نام برد  شده اند ميتوان از آخوند مال حسين دخيل مراغه ای، ميرزا ابوالحسن راجی تب
م هم اين کار را کرده اند. اگر چه بعضى ها به كيفيت  که ديوانش در تبريز چاپ شده است. شاعران درجه دوم و سو

هنری و زبانی اين اشعار و درجه تاثير فارسى و عربى بر آن خرده ميگيرند، اما به هر حال استفاده از اين گونه ادبيات  
مردم ر مساجد و وعظ ها، مرثيه ها و تعزيه هاى عمومى هم طبيعتا به حفظ و تقويت كاربرد تركى در ميان تركى د

  كمك زيادى كرده است. 



 
151 
 

 

  بگذاريد دو نمونه از نوحه ها و مصيبت نامه های عاشورائی را تقديم کنم: 

  فضولی: 

  تدبير قتل آل عبا قيلدين ای فلک! 
  فکر غلط، خيال خطا قيلدين ای فلک!

  رق سحاب حادثه دن تيغلر چکيبب
  بير بير حواله ی شهدا قيلدين ای فلک!

  اوالنالرا بير رحم قيلما دين جگری قان
  غربتده روزگاری پريشان اوالنالرا!

  و الخ. 

  صراف تبريزی:

  گل گلزار رسالت بو گئجه 
  شمردن ايسته دی مهلت بو گئجه

  يا تماييب آل علی صبحه کيمی
  وگئجهشيعه يا تسين نئجه راحت ب

شده و اتفاقا اين هم صد ها  البته نبايد فراموش کرد که اين نوع ادبيات بخاطر محبوبيت بين مردم و ساده بودنش فراگير 
سال است که تبديل به يکی از وسيله های دوام سنت شعرسرائی به ترکی آذری در ايران شده که به ويژه در ماه های  

دم عادی گشته است. از اين جهت اين شعر درواقع هميشه بين ادبيات  عاشورا و رمضان ورد زبان روحانيون و مر
گرفته است. اصوال تعداد شعرای ادبيات عاشورائی و حجم اين اشعار در آذربايجان  مکتوب و شفاهی و فولکلور قرار 

ن در آذربايجان ايران بيشتر از واليات مسلمان قفقاز بوده است، اگرچه شعرای آن واليات نيز تحت تاثير هم مسلکانشا
  قرار داشته اند.

را هم بگوئيم که داستان های حماسی و عشقی و يا   اتفاقا از فضولی و دوره قراقويونلو و صفويان که حرف زديم، اين
اساطيری مانند حماسه «کوراوغلی» و يا «رستم و اسفنديار»، «اسکندرنامه» و يا «قاچاق نبی» و «اصلی و کرم» هم  

اشق ها يعنی آوازخوانان دوره گرد به صدا در ميايد، به همين صورت ادبياتی بين مکتوب و شفاهی  که اغلب در زبان ع
ت که البته در اين چهل پنجاه سال اخير محبوبيت آن احتماال بخاطر رشد سريع انتشارات و مطبوعات و اينترنت  هس

ود در حول و حوش دوره صفويان بوجود  عقب رفته است. اين داستان ها و حماسه ها که بسياری از آن ها گفته ميش
شده بودند که البته امروزه ديگر از آنها چندان اثری آمده، بعدا اينجا و آنجا بصورت کتاب و جزوه چاپی هم منتشر 

  نيست. 

  

  منابع

١١٢و  ٩١، ص  ١٣٣٣) کارنگ، ع.: تاتی و هرزنی، دو لهجه زبان باستان آذربايجان، تبريز ١(
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 فارسی و ترکی در باره الفباهای 
  

  
Bisotun Iran Relief Achamenid Period  

  ايران باستان يکم: الفبا های 

از آثار فارسی باستان (تا اواخر هخامنشيان) اساسا سنگ نوشته ها باقی مانده اند که در آن نوعی خط ميخی بکار برده  
ق.م.) و بخصوص دوره  ٣٠٠سی ميانه (از قبل از ميالد است. ازفار ۵٢٠شده است. اولين آثار اين خط مربوط به سال 

ه با الفبا های گوناگون پهلوی نوشته شده اند. تاثير زبان و الفبای آرامی در الفبا و ساسانيان آثار بيشتری بجا مانده ک
 امالی اين آثار مشهود است. همچنين از همين دوره آثاری باز تحت تاثير خط آرامی بجا مانده که «اوستائی» نام گرفته

ت دارای عالمات و حروف بيشتری است تا که اساسا برای نوشتن آثار باستانی و دينی زرتشتی بکار رفته و بهمين جه
تلفظ دقيقتری از اين آثار بدست بدهد. اولين متون کتابی فارسی از قرن چهارم ميالدی و با الفبای پهلوی (و اوستائی)  

پنجم -گاتها)، کارنامه اردشير پاپکان و ارداويرافنامه از قرن چهارماست. اولين آثار کتابی فارسی احتماال اوستا (
  سال پيش) است. ١٧٠٠-١۶٠٠(

قديمی ترين اثر ترکی سنگ نوشته اورخون از مغولستان است. اين و سنگ نوشته های ديگر آسيای ميانه و سيبری با  
الفبای آرامی بود. الفبای سنگ نوشته های اورخون  از الفبائی ملهم از الفبای ُسغدی و پهلوی نوشته شده اند که خود ملهم

معروف به الفبای اورخون و يا «کؤک تورک» (ترکی باستان، اصيل) شده است. در ترکی قديم (اويغوری) در منطقه  
ر کاشغر نوعی الفبای مشابه هم ايجاد شد که آن هم تحت تاثير الفبای سغدی / آرامی بود و صد سال در در اين دولت بکا

فت. قديمی ترين کتب ترکی مربوط به بعد از اسالم ميشود و عبارت از «قوتادقو بيليگ» و ديوان لغت الترک (قرن ر
  يازدهم ميالدی يعنی حدود هزار سال پيش) است. 

ه از زبان های ايرانی باستان آثاری از دوزبان «فارسی باستان» و «اوستائی» و اندک جمالتی از باقيمانده آثار مربوط ب
بان ُسغدی و اشکانی (پارتی) است که کتيبه ها و نوشته هائی از آن بجا مانده است. از زبان ماد که يکی ديگر از ز

زبانهای ايرانی و نزديک به فارسی باستان است، بجز نقل قول در منابع ثانوی يه زبانهای ديگر، چيزی باقی نمانده  
  است.

گفته ميشود که احتماال در هزاره دوم قبل از ميالد در فالت ايران کنونی  انی«فارسی باستان» معموال به زبان اقوام اير
و آسيای ميانه سکنی گزيده اند. بخاطر وسعت جغرافيائی، طبيعتا زبان آنها دارای شاخه های مختلفی از قبيل شرقی  

نشيان) و زبان مادی خام(اشکانی و يا پارتی، سغدی) شمالی (سکا ها)، جنوبی و جنوب غربی (پهلوی باستان دوره ه
ق.م.) اصوال  ٣٠٠(غرب و شمال غرب ايران کنونی) بوده است. از دوره باستان اين زبان ها و يا لهجه های ايرانی (تا 

آثار بسيار اندکی باقی مانده که آن هم اساسا مربوط به سنگ نوشته های دوره هخامنشی با خط ميخی ميشود. قديمی  
ا مانده سنگ نوشته بيستون در نزديکی کرمانشاه و متعلق به دودمان هخامنشيان در سال بج ترين سندی که از اين دوره

  قبل از ميالد است که داريوش يکم و پيروزی های او را توصيف ميکند.  ۵٢٠

با وجود شباهت ظاهری با دو خط ميخی همجوار يعنی عيالمی و آکادی، خط کتيبه های دوره هخامنشی سيستمی  
رد که در آن هر «صورت» اغلب يک هجا را نمايندگی ميکند. اين خط که نيمه الفبائی و نيمه دا مخصوص به خود
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حرف بی صدا (صامت) دارد. ظاهرا اين خط فارسی باستان اصوال  ٢٢هجائی است سه حرف باصدا (مصوت) و 
  جهت نوشتن کتيبه های شاهان هخامنشی و تحت تاثير خطوط ميخی همسايه اختراع شده است.

  
Shapur Kabe Zartosht  

ريچارد فرای مينويسد فارسی باستان که ابتدا يک لهجه جنوبی زبانهای ايرانی بود با گسترش امپراتوری هخامنشی به 
زبان اين دولت بزرگ تبديل شد و اين نقِش از نظر جغرافيائی گسترده فارسی باستان و کاربرد آن توسط ملل ديگر  

ين زبان (از قبيل از بين رفتن بعضی زمان های فعل و حاالت اسم مثال در صورت ن اامپراتوری، باعث ساده تر شد
سال نقش  ٢٠٠جمع) و همچنين وارد شدن بسياری کلمات خارجی به آن شد، طوريکه اين زبان برای مدتی بيش از 

رده شده، اگرچه ر بزبان اصلی دولت را بازی کرده و از سوی طبقات حاکم و اشراف همه ملل ايرانی امپراتوری بکا
زبان مشترک امپراتوری هنوز هم آرامی بوده است همچنانکه بسياری از سنگ نوشته های هخامنشی به دو و يا سه  

  زبان (فارسی باستان، آرامی و حتی يونانی) نوشته شده است. 

متون دير تر،   اينزبان ديگر ايران باستان «اوستائی» است که مخصوص متون و مراسم دين زرتشتی بوده است. اما 
ميالدی) به  ١٢-١١ق.م. تا بعد از اسالم، تا حدودا قرن   ٣٠٠يعنی در دوره «فارسی ميانه» (در دوره ساسانی، حدودا 

تحرير درآمده و برای ثبت اين آثار نه از خط ميخی باستان، بلکه از الفبائی ملهم از پهلوی باستان که خود متاثر از  
ی استفاده شده است که به آن خط و يا «الفبای اوستائی» گفته ميشود . نظر به اينکه سعی  رامآرامی بوده و خود الفبای آ

شده است امال و تلفظ اين متون دينی دقيق باشد تعداد زيادی حروف باصدا (از جمله حروف جداگانه برای انواع 
ده ميشود که تا حدی تاثير الفبای  دي گوناگون يک حرف با صدا) و تعداد زيادی از حروف صامت (بی صدا) در اين الفبا

  يونانی را نيز نشان ميدهد. 

اين يکی از گونه های مهم الفبای «فارسی ميانه» («پارسی» و يا «پارسيگ») است که چند قرن بعد، در واقع برای 
  تحرير و امالی متون باستان زرتشتی و بخصوص سرود های اوستا ايجاد شده است.

يانه» الفبای پهلوی است که باز از الفبای آرامی گرفته شده و نوعی اصالح شده از آن است ی مگونه ديگر الفبای «فارس
ميالدی) الفبای رسمی امپراتوری بود. اين الفبا در طول اين مدت دچار تغييرات   ۶۵١-٢٢۴که در دوره ساسانی (

، و برای کتاب ها). طبيعتا تعداد آثار ها معينی شد و انواع گوناگونی بخود گرفت (برای کتيبه ها و سکه ها، برای سرود
فارسی ميانه با الفبای کتابی پهلوی (لوحه و کتيبه، سکه و يا کتاب) بيشتر از ديگر گونه ها مانند گونه پهلوی کتيبه 

  هاست.

دا ا صبنياد بودند يعنی حروف ب –به غير از الفبای «اوستائی» دوره ساسانی، الفبا های پهلوی اين دوره اصوال صامت 
  و يا مصوت ها چندان نشان داده نميشدند و فقط چند مصوت آن هم بکمک حروف صامت (بی صدا) نشان داده ميشدند.

در اوايل سلسله ساسانی، در شرق و شمال ايران (خراسان و سغد، آسيای ميانه) نوعی «الفبای اشکانی» (پارتی) هم  
ظاهرا از قرن چهارم ميالدی به بعد مورد استفاده قرار نگرفته  اماموجود بود که آن هم برگرفته از الفبای آرامی است 

است. اين الفبا شباهت زيادی به الفبای متون سغدی همين دوره دارد. از نظر انعکاس حروف باصدا (مصوت ها)، اين 
يده ميشود چنين م دالفبا هم مانند الفباهای پهلوی دقيق نيست. زبانشناسان اين پديده را که در الفبای عربی و عبری ه 

توضيح ميدهند که الفبا های منشعب از الفبای آرامی («پروتو سميت» که خود جزو مشتقات الفبای فنيقی بوده)، اصوال  
  آواهای باصدا (مصوت ها) را خوب منعکس نميکنند. 

يک را نيز تحت  نزدالفبای آرامی بجز اينکه ريشه الفباهائی مانند عبری و عربی شد، نوشتار اکثر زبان های دور و 
تاثير خود قرار دارد. از آن جمله ميتوان بغير از پهلوی، اوستائی، سغدی و اشکانی (پارتی) که فوقا ذکر گرديد، به 

  تاثير مستقيم (اما کمی ديرتر) الفبای آرامی بر الفبا های مغولی و اورخون (ترکی باستان، اويغوری) نيز اشاره نمود.

  

  ان دوم: الفباهای ترکی باست 



 
154 
 

 

  
Thomsen Orkhon table 1893  

قديمی ترين نشانه های نوشتار ترکی کتيبه هائی هستند که در دره رود اورخون در مغولستان کنونی يافت شده و متعلق  
سال پيش يعنی اوايل قرن هشتم ميالدی هستند. به اينها الفبای اورخون و يا «کؤک تورک» (ترکی   ١٣٠٠به حدودا 

. کتيبه ها و «طمغه» يعنی ُمهر های بعدی يعنی متعلق به اواخر قرن هشتم که در کنار رود «ينی  شودباستان) هم گفته مي
سئی» (در روسيه کنونی، در شمال مغولستان و قرقيزستان کنونی و سيبری جنوبی) يافت شده اند («کتيبه های 

اند. بعضی کتيبه های ديگر که در ده ينی سئی») نيز با همين الفبا اما همراه با بعضی تغييرات نوشته ش-اورخون
قرقيزستان و قزاقستان کنونی يافت شده و مربوط به دوره های کمی بعد تر هستند هم، مشابهت زيادی با الفبای اورخون 

  نشان ميدهند. 

  
Bilge Tonyukuk - Orkhon Inscriptions  

غدی (و پهلوی) و نوع «غيرمتصل» (غير تحت تاثير الفبای سُ  توافق کلی زبانشناسان بر آن است که الفبای اورخون
«کورسيو») آن ايجاد شده و از سوی قبايل ترک آسيای ميانه بکار برده شده، اما تعداد آثار (کتيبه ها و طمغه) هائی که 

  با اين الفبا توليد شده اند محدود است.

ر مصوت (حرف با صدا) داشت و اد محدودی، يعنی چهاالفبای اورخون به تاسی از الفبای منشا (يعنی آرامی) تعد
صامت ها دو شکل داشتند: آن دسته که با مصوت های پيشين بکار برده ميشدند و گروهی که با مصوت های پسين  

  نوشته ميشدند.

ل» اين الفبادر قرن نهم ميالدی جای خود را به الفبای اويغوری ترکی سپرد که نوعی پيشرفته تر از الفبای «متص
ينی سئی ترکی باستان و سپس الفبای اويغور در امپراتوری اويغور   –ی ُسغدی بود. الفبای اورخون («کورسيو») الفبا

فارسی به   –(نيمه قرن هشتم تا نيمه قرن نهم با مرکزيت کاشغر) رايج بوده، اما با قبول اسالم و رواج الفبای عربی 
  تدريج متروک شده است. 

يج در ايران نيز با قبول اسالم بتدريج از رواج افتاد و الفبای عربی به انضمام  پهلوی) و اوستائی راالفبای فارسی ميانه (
چهار حرف برای نشان دادن آواهای فارسی (پ، چ، ژ، گ) در الفبای جديد رايج شد. 
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  ما بلد نيستيم نثر ترکی بنويسيم
  

م مقاله ای، حتی نامه ای به ترکی بنويسيم.  ترکی زبان ايران ميتوانيم به ترکی شعر بگوئيم، اما نمی تواني ما آذربايجانيان
اگر هم بنويسيم، به ناچار يا به لهجٔه محلی خودمان (مثال گويش تبريز) می نويسيم که استاندارد نيست، و يا آن را با  

 ۀ اين اختالط هم اغلب چيزی، زبانی مخلوط، اکثرا نادرست و اقالترکی ترکيه و يا ترکی باکو مخلوط ميکنيم که نتيج
برای ما ايرانيان آذری نامانوس و غريبه است. اين، موضوع تحصيل هم نيست، موضوع استعداد آموزش اين و آن  

م و سال اخير هم نيست. ما اين استاندارد های نثر ترکی آذری ايران را نميداني ٩٠-٨٠شخص هم نيست، موضوع فقط  
  نداريم. ما چنين تجربه را نداشتيم و هنوز هم نداريم.

ر اين مورد هميشه آن مثال معروف از ُکمدی «او اولماسين، بو اولسون» و يا «مشهدی عباد» معروف را ميدهم  من د
عثمانی يک روزنامه نگار  -که صد سال پيش در يک مجلس ضيافت در باکو، مهمانان باکوئی به لهجٔه مخلوط آذری

يدند. همين وضع را ما هم طبيعتا در برابر کسی  حصيلکردٔه استانبول می خنديدند، چرا که حرف های او را نمی فهمت
داريم که ترکی ترکيه را با ترکی تبريز مخلوط ميکند. وقتی کسی هنگام صحبت، ترکی تبريز و يا اردبيل را با لهجٔه  

گاه حتی غير قابل فهم ميشود. اين در مورد صحبت و مکالمه  باکو مخلوط ميکند، نتيجه اش برای ما اغلب غريبه و
  پس وقت نوشتن چه؟ است.

اگر کسی از ما ايرانيان ترکی زبان آذری بخواهد به ترکی بنويسد، نمی تواند. شايد بتواند شعری به ترکی بنويسد، چرا 
ل و قصيده، چه فارسی باشد و چه  که ما ايرانيان شعر دوست هستيم و به آن خو گرفته ايم. شعر عروضی مانند غز

لنشين بوده است. شعر هجائی ترکی هم همين طور بوده و همين طور است. ما شايد  ترکی، هميشه به گوش و چشم ما د
ندانيم وزن و قافيه و هجا های فالن شعر ترکی درست است يا نه. اما وقتی وزن مصرع اول و دوم يک بيت غزل و يا 

  ما فرق کند، فورا آن را حس ميکنيم. تعداد هجا ها در يک قوش

يم، نميدانيم ساختار جمله چطور بايد باشد، بخصوص اگر آن جمله کمی طوالنی باشد. و يا  اما نثر؟ وقتی نثر می نويس
نميدانيم بجای فالن کلمۀ فارسی و يا عربی چه تعبيری در ترکی بکار ببريم. در آن صورت است که کوتاه ترين و  

 فعل پايانی) و مخلوطی از استفاده از جمله سازی فارسی با يک ساختار اصلی زبان ترکی (مثالراحت ترين راه، 
صرف و نحو لهجٔه محلی ما (مثال تبريزی) است. و اما بسياری ها که کمی ترکی ترکيه و يا باکو ميدانند، خود را 

زی برای ما حتی نامانوس تر و غريبه  راحت کرده نصف يا بيشتر جمله سازی و واژگان خود را از آنجا ميگيرند، چي
  نگار باکوئی صد سال پيش.  تر، درست مانند آن روزنامه

شما ديده ايد که استاد شهريار، يا صمد بهرنگی و يا غالمحسين ساعدی و رضا براهنی مقاله ای، کتابی به نثر ترکی  
ترکی زبان باشد و نه به سبک باکو و يا   بنويسند و تازه اگر نوشتند، آن نثر واقعا به سبک ترکی خود ما ايرانيان

ده ام که اين بزرگان ما اصوال چندان نثر ترکی نوشته باشند. اگر هم کسی نامه ای و شايد بطور  استانبول؟ اوال من ندي
استثنائی مقاله ای به ترکی نوشته، يقينا به شدت متاثر از جمله سازی و حتی واژگان ترکی ترکيه و باکو بوده است.  

تی مراجعه کنيد که در رسانه های ايرانی نوشته ی يافتن نمونه ميتوانيد به نمونه های نثر ترکی نشريات و مقاالبرا
  ميشوند.

کمتر کسی هست که به خواندن و نوشتن ترکی آذری و ايرانی ما عالقه داشته باشد و خودش بتواند ترکی خالص آذری  
کيه  رست و مشترک برای ما ايرانيان آذری بنويسد، بدون آنکه ترکی ترو ايرانی را به نثری روان و از نگاه دستوری د

  و يا باکو را تقليد نمايد. 

بسياری از ما بصورت غير اختياری جواب ميدهيم که علت اصلی اين وضع در آن است که ما خواندن و نوشتن ترکی  
دليل ضعف جدی ما در نوشتن نثر «ترکی  آذری را نياموخته ايم. من هم مدت ها به همين باور بودم و اين البته يک 

ل مهم ديگر اين است که ما در ايران کتابت ترکی آذری ايرانی را بصورت مدرن و آذری ايرانی» است. يک دلي
استاندارد درنياورده ايم. حتی امال و نوشتار ترکی آذری در ميان ما چيز معين و واحدی نيست، بلکه هرکس امالی  

ز و يا ترکيه می نويسند. اما  تی بعضی ها بجای الفبای فارسی با الفبای التين آذربايجان قفقاديگری بکار می برد و ح
اين، گناه تنها ما نيست که نخوانده ايم، تنها گناه دولت هم نيست که اجازٔه تحصيل نداده، تنها گناه دانشمندان و مردم هم 
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ئی استاندارد و مدرن نکرده اند. وضعی که اکنون از نيست که نشسته زبان ترکی خودمان را از نگاه دستوری و امال
  رکی آذری ايران در آن هستيم، چيز جديدی نيست. نگاه نثر ت

از نگاه تاريخی هم همين طور بوده است. وقتی سلجوقی ها در قرن دهم از آسيای ميانه به ايران آمدند، زبان فارسی،  
ن هم مانند خود آنها مسلمان بودند. فارسی، زبان رسمی و دولتی زبان کتبی ودولتی آنها شد. از سوی ديگر مردم ايرا

ماند، اما ترکی زبان ها در سطح شفاهی و شخصی با همديگر ترکی سخن گفتند. ترکی اساسا زبانی شفاهی ماند و  
ر  هنگاميکه کسی چيزی به ترکی نوشت، آن را بصورت تفنن انجام داد، مثال موضوع مورد عالقه اش را در قالب شع

  گذاشت و به ندرت از نثر کار گرفت.

نويسی معاصر در ايران هم مانند ديگر کشور های شرقی، پديده ای نوين است و از غرب طبيعی است که سنت داستان 
آمده است. اما در گذشته هرچه در تاريخ و ادبيات ما بصورت نثر نوشته شده، از اسناد و قباله ها و تاريخ و سفرنامه و 

بوده است. ترکی طبيعتا تنها از سوی  تذکره و رسالۀ علمی و غيره، اکثرا فارسی و در گذشته حتی عربی پندنامه و 
  سال اخير، آن هم اساسا در شعر بکار برده شده است. ٧٠٠-۶٠٠ترکی زبانان، آن هم فقط در اين  

نگاه آثار نظم و نثر نگاهی بکنيم.   به تاريخ و تجربٔه قفقاز مسلمان (جمهوری آذربايجان کنونی) و ترکئه عثمانی هم از
مانی که رسما بخشی از ايران بودند و حتی تا چند قرن بعد از آن، يعنی دستکم تا ميانه های  قفقازی های مسلمان هم تا ز

قرن نوزدهم، درست مانند آذربايجانی های ايران، اگر چيزی می نوشتند، اساسا به فارسی می نوشتند که شامل هم نظم  
دنامه های گلستان و ترکمنچای در اوايل قرن  ر ميشد. آثار ترکی آنها هم اساسا محدود به شعر بود. بعد از عهو هم نث

نوزدهم، زبان روسی به تدريج جای زبان فارسی را بعنوان زبان کتبی و دولتی (اسناد رسمی و غيره) گرفت، اما در 
اينکه در قرن بيستم همراه با روسی به يکی از دو زبان نبودن فارسی، ترکی آذری هم در سطح کتبی تقويت يافت، تا 

  ی آنها تبديل شد. اصلی کتب

در آناتولی و عثمانی بعدی چه؟ سلجوقيان هنگامی که در قرن يازدهم به بيزانس يعنی آناتولی آمدند، مردمی يافتند  
جوقيان با خود از ايران آورده بودند  مسيحی و اکثرا يونانی زبان و يا ارمنی و آرامی و ايرانی زبان. اما فارسی که سل

ها در ترکيه کنونی باقی ماند، تا اينکه همراه با عثمانی ها زبان کتبی و دولتی آن ديار هم  سال زبان رسمی آن ۴٠٠-٣٠٠
ترکی عثمانی شد که با وجود اختالطش با فارسی و عربی، در ساختار اصلی و دستوری اش ترکی است. در آنجا گزينٔه  

تاد و رواج يافت، هم بصورت نثر، يعنی در يا عربی نبود. با اين ترتيب در عثمانی زبان ترکی عثمانی جا اففارسی و 
  اسناد رسمی و دولتی و احکام محاکم و ثبت اموال و امالک، و هم در کتابت و شعر و ادبيات. 

حتی دينی) در ايران پيوسته فارسی  اين يعنی چه؟ يعنی اينکه سنت نوشتن نثر (چه رسمی و دولتی و علمی و چه ادبی و 
به بعد به تدريج روسی و   ١٨۵٠م. به بعد ترکی شده و در قفقاز مسلمان از  ١۵٠٠-١۴٠٠بوده، در ترکيه از سال های 

  ترکی شده است. 

نتيجه گيری من اين است: ترکی زبانان ايران در تاريخ خود سنت نوشتن نثر ترکی نداشته اند. در مکتب و مدرسه هم 
ر سطح شفاهی مانده است. اما به ترکی شعر نوشته اند، را نياموخته اند. ترکی زبان دولتی و کتبی هم نبوده و اساسا د آن

در حاليکه تجربۀ نوشتن نثر ترکی بسيار محدود بوده است. بنا بر اين وقتی که برخی روشنفکران و نويسندگان در قرن  
باکو را تقليد  و يا اگر خواستند نثر ترکی بنويسند، بناچار ترکی ترکيه و يا  بيستم خواستند ترکی بنويسند، يا شعر سرودند

  کردند که آن هم هر دو به گوش و زبان و ذهن مردم نامانوس آمده است. و اين چيزی طبيعی است.

و در سطح يک گروه  خواندن و نوشتن يک زبان و حتی زبان مادری بصورت واسطه ای واحد، استاندارد، مدرن 
اين، سنّت و تاريخ الزم دارد. الزمه اش   بزرگ مردم، چيزی نيست که فقط با يکی دو سال درس و کورس حاصل شود.

ارادٔه مردم و دولت، فراگيری و ثبات در آموزش، استمرار چند صد ساله، انتشارات همه جانبه، بررسی علمی و 
ن يک کوشش علمی و زبانشناختی است: استاندارد کردن واژگان، دستور  باالخره توافق ملی و اجتماعی در چند و چو

. حتی اگر کسی بخواهد اين کار را برای يک ملت و دولت نوپا و نوتاسيس از ابتدا شروع کرده، انجام  زبان، تلفظ و امال
ه رسد به زبان و يا لهجٔه دهد نيز اين کار در کوتاه مدت ثمرٔه چندانی نخواهد داد و نيازمند چندين قرن خواهد بود، چ

. يک اقليت زبانی که بجز شعر، پيوسته زبانی شفاهی بوده است
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  مرج در نگارش ترکی آذری ايران هرج و
  می پرسند آيا قواعد معينی هست که ترکی آذری ايران را طبق آن بنويسيم؟ نه، نيست. 

قواعد امالء و خط از کجا می آيد؟ ابن کار با وضع قانون و حکم دادگاه عملی نيست. مدرسه و تحصيل است که باعث 
. اينکه در يک کشور به کدام زبان، با کدام الفبا خوانده و نوشته ميشود، معموال  ميشود يک الفباء و يا امالء جا بيافتد

د. قواعد امالء هم معموال از سوی حکومت ها، مثال وزارت آموزش  چيزی است که دولت ها و حکومت ها معين ميکنن
  معين ميشود. و پرورش در همکاری با دانشگاه ها، آکادمی ها و شخصيت های برجستٔه ادبی و علمی کشور 

طور   تقريبا در همٔه کشور های دنيا همين طور است. در آلمان، فرانسه، بريتانيا، آمريکا، چين، روسيه و ترکيه هم همين
است. در آلمان زبان رسمی و اصلی تحصيل در همٔه مدارس و دانشگاه ها آلمانی است. الفبای آلمانی مبتنی بر الفبای  

در بريتانيا زبان رسمی و مشترک تحصيل انگليسی است که الفبايش مبتنی بر التين التين با مشخصات آلمانی است.  
  سال گذشته شکل معاصر خود را يافته است. ۶٠٠-۵٠٠ی دستکم است، اما امالی خاص خودش را دارد. اين امال ط

  اء پيروی کنند؟اما اگر مردم اسکاتلند بخواهند به زبان بومی و محلی خود بنويسند، بايد از کدام خط و الفب

سالم در ايران باستان پارسی باستان حاکم بود. بعد زبان فارسی ميانه و يا «پهلوی» زبان مشترک و ملی شد. بعد از ا
پهلوی گذشته به -فارسی معاصر دوباره تبديل به زبان مشترک و ملی ايرانيان گشت. الفبای فارسی هم از ميخی و آرامی

نی بر الفبای عربی با مشخصات فارسی است. در اين ميان بر پايۀ ادبيات و فرهنگ  الفبای فارسی تبديل شد که مبت
ه در اين مدت نوشته ميشد، يک امالی استاندارد بوجود آمد که  فارسی و اسناد و مدارک رسمی و اداری و علمی ک

و دورۀ رضا شاه آموزش و  اگرچه به تدريج تغيير می يافت، اما در عمل بصورت استاندارد در آمد. وقتی در قرن بيستم
  پرورش سرتاسری و مشترک ايجاد شد، طبيعتا خط و الفبای فارسی هم منسجم تر و استانداردتر شد.

بارۀ قواعد امالی ترکی آذری، کردی، بلوچی، گيلکی، تاتی، مازنی، لری چه ميتوان گفت؟ آيا در مورد هرکدام   اما در
  شتنی وجود دارد؟ از اين ها استاندارد و معيار خواندن و نو

  معيار و استاندارد خواندن و نوشتن در مدرسه حاصل ميشود.

ست که در مورد خط و امالی آن زبان سيستم معين و  وقتی در مدارس زبان يک اقليت تدريس نشود، طبيعی ا
که آن هم اغلب با  استانداردی جا نمی افتد. آنوقت مردم يا خط و الفبای مردم همزبان کشور های همسايه را تقليد ميکنند

ن نياز ها و ويژگی های اقليت های داخل کشور متناسب نيست. و يا هرکس هر طور خواست، ميخواند و می نويسد. اي
  هم باعث هرج و مرج ميشود. 

يک عده به سرپرستی مرحوم دکتر جوادهيئت در تهران جمع شده يک «سمينار اورتوگرافی ترکی   ١٣٨٠در سال 
. همانجا يک عده قواعد و دستورالعمل ها تائيد شد که برای بسياری ها سوال برانگير بودند. ولی  آذری» برگزار کردند

رافی» بجای «امالء» و «قورال» بجای «قاعده» و يا امالهائی نظير «مورکب» بجای  از همان کاربرد واژٔه «اورتوگ
ت مخلوطی از قواعد امالئی و «مرکب» و «حيصه» (حصه) به معنای «قسمت، بخش» معلوم بود که اين مصوبا

  سپرده شد.واژگانی باکو واستانبول است. کما اينکه بزودی آن مصوبات هم مانند برخی ديگر به بوتٔه فراموشی 

صرفنظر از اين قبيل تالش های ناموفق و دور از زبان واقعی مردم، در ايران هم از نگاه نگارش ترکی آذری همچو 
  هرج و مرجی حاکم است. 

در مدارس در کنار زبان اصلی و مشترک ملی، يعنی فارسی، اجازۀ تحصيل زبان مادری اقليت ها بعنوان يک   اين که
  در هفته داده خواهد شد يا نه، کار و تصميم دولت است.درس انتخابی چند ساعته 

و گروه ها  اميد شخصی من همين است. اما در اين مدت که زبان های اقليت ها در مدارس تدريس نمی شود، اشخاص
نبايد «ساز خودشان را بزنند» و هر کس هر طور خواست بنويسد و بخواند. بهتر است به سنت صد سال پيش خواندن و 

ن حداالمکان وفادار ماند و از آزمايش های بی بند و بار پرهيز نمود. من خودم از امالئی پيروی ميکنم که در نوشت
جليل محمدقلی زاده بکار برده شده، اما هيچ جائی بصورت قواعد امالء  «هوپ هوپ نامه» مرحوم صابر و داستان های

  به ثبت نرسيده است. 

آذری در ايران نگران دو موضوع هستم، يکم: استفاده بی رويه بعضی ها از الفبای از نظر کاربرد الفبا و امالی ترکی 
ليسی) و دوم: امالهای بی بند و بار به التين (چه خط معاصر ترکی ترکيه و ترکی جمهوری آذربايجان و چه خط انگ 
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هائی از قبيل «کيتاب»  سليقه شخصی و گروهی که سنت امالی ما در هزار سال گذشته را زير پا ميگذارد مانند امال
  («کتاب») و يا «عؤمور» («عمر»).

  ديده ام:  مثال به يک متن از يک سايت و امالی ترکی آذری ايران آن توجه فرمائيد که بطور کامال تصادفی

ؤز نين اآلتی وزیليک اينسانالردا مدهليکلردن ساييلير. بو خستهليگی اساساً ايرثی عالمتلر داشييان خستهشکر خسته
  لی گلير. سيندن ايرهمهنين دوزگون يئرينه يئتيره بيلمهفونکسيياسی

ه در باکو و استانبول رايج است بيماری اين متن در بارۀ بيماری قند توضيح ميدهد. اوال بيماری قند را مانند آنچه ک
استانبول «خسته ليک»  «شکر» می نامد، «بيماری» را برعکس ما آذری های ايران «نوخوشلوخ» نه، به سبک باکو و  

(خستگی!) می نامد و يا بجای «کارکرد» «فونکسييا» ميگويد که اين صورت روسی اش در باکو رايج است. اين جمله  
ترکی آذری ايران و جمهوری آذربايجان و همچنين ترکی ترکيه است. اما اينها موضوعات  مجموعا ملغمه ای از

شکالت جدی تری در اينجا هستند: بجای «انسان»: «اينسان»، بجای «معده»: واژگان و تعابير هستند. از نگاه امالء م
نفر نه اينکه اين جمله را   ٩٩احتماال ايرانی ترکی زبان آذری  ١٠٠«مده» و غيره. نتيجۀ کار اين است که احتماال از 

  !نخواهد فهميد، بلکه با ديدن همان دو سه کلمۀ نخست، خواندن تمام متن را رها خواهد کرد

ما بيش از هزار سال است که ترکی ايران را با الفبای فارسی می نويسيم. بيش از هزار سال است که ما چه در فارسی  
تاب» (و نه «کيتاب») و «عمر» را «عمر» (و نه «عؤمور») و يا نام کشور  و عربی و چه در ترکی «کتاب» را «ک

البته طی ساليان دراز در هر زبان کم و بيش تغيير مييابد  «مصر» را «مصر» (و نه «ميصير») نوشته ايم. قواعد امال
در آنجا بعد از هزارسال  و در فارسی و ترکی هم تغيير يافته است. در ترکيه و آذربايجان قفقاز هم همينطور بود. ولی

در پيش گرفتند که  الفبا را در اوايل قرن گذشته عوض کرده ابتدا الفبای التين، سپس روسی و بعد باز الفبای التينی را 
  حروف بخصوص و جديدی به آن اضافه شده است. 

عث سکته ای جدی در  بنظر بنده تغيير کلی الفبا زمين لرزه بزرگی در تاريخ و ادبيات مکتوب يک زبان است و با
  حافظه تاريخی و فرهنگی متکلمين آن زبان شده و بين مردم و گذشته فرهنگی و تاريخی اش جدائی خطرناکی ايجاد

ميکند. تغيير الفبای ترکی در ترکيه و آذربايجان قفقاز جای بحث دارد و شخصا بنظر من ناشی ازشرايط سياسی اوايل 
مسکو در مورد آذربايجان و سياست زدگی در مورد ترکيه بوده بدون آنکه  قرن بيستم و بطور مشخص فشار سياسی 

ات کمی دراز مدت تر اين تغييرات فکرچندانی بکنند. اما،  مسئولين امور به تاريخ و سنت فرهنگ و زبان خود و تاثير
  خوب، اين کار خود آنهاست و به ما بعنوان آذربايجانيان ايران حداقل مستقيما مربوط نيست. 

ليکن ما در ايران تغيير الفبائی نداشتيم و چنين چيزی را نه در مورد فارسی و نه ترکی آذربايجان ايران تجربه نکرده و 
چه نوشته ايم با همين الفبا و خط فارسی ايران بوده. اين امر در مورد فارسی حداالمکان خوب کار کرده و اجرا  ايم. هر 

ی سرتاسری، مرکزی و مجبوری شده، امکان تحصيل ترکی و يا ُکردی در شده. اما بعد از رضا شاه که نظام تحصيل
لی هم محدوديت هائی داشته که البته مربوط به مدارس موجود نبوده و از طرف ديگر انتشارات به زبان های مح

  موضوعات سياسی اين انتشارات هم بوده است. 

انتشار، مرکزی شدن و گسترش تحصيل و آموزش و  سال اخير که همزمان با رشد کار چاپ و  ٩٠يعنی در همين مدت 
فارسی و استاندارد شدن آن پيشرفت خوبی کرده ايم اما از نظر ترکی آذری  مطبوعات و رسانه ها بوده، ما ازجهت

ايران از اين امکانات محروم بوده و فقط متکی به کوشش شخصی و يا گروهی چند نفر بوده ايم. اين وضع هم در عمل  
يک استاندارد در  شديدی در نوشتن و خواندن ترکی آذری ايران بوجود آورده است چرا که بخاطر نبودن هرج و مرج 

ايران، معيار روشنی برای واژگان، امال و يا دستور زبان و تلفظی نبوده است که همه ملزم به رعايت آن باشند.
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  تغيير الفبای ترکی در باکو 
  

  ير دادند.در باکو سه بار الفبای ترکی را تغي

  بله، هزار سال الفبای فارسی در آنجا هم حاکم بود اما در همين صد سال اخير سه بار تغييرش دادند.

بعد از اسالم خط و الفبای همه کشور ها و ملل مسلمان، عربی شد. ايرانی ها با افزودن چند نقطه و سرکش به حرف 
ه کردند تا آن دسته از آوا های اصلی و يا  به آن اضاف های موجود عربی، چهار حرف نو «پ»، «چ»، «ژ» و «گ» را 

«واج» های فارسی را که در عربی نيستند، بتوان در نوشتار منعکس نمود. اقوام ديگر هم هرکدام بنا به نياز زبان های  
رن بيستم خود اين و يا آن نقطه و عالمت را به حروف عربی افزودند. تقريبا هزار سال بعد، در قرن نوزدهم و اوايل ق

ملت» های نو در -مزمان با شکست های ايران و عثمانی، غلبه عمومی روسيه و بريتانيا و تشکيل باصطالح «دولته
شرق مسلمان، انديشه ملی گرائی و قومگرائی تقويت يافت. به موازات اين جريان های سياسی، انديشه «ويژگی ملی»  

لغو و   ١٩٢٠شوروی ابتدا الفبای عربی را در سال های  های مسلمانزبان ها و الفبا ها نيز تقويت يافت. در جمهوری 
در همان   ١٩٣٠بجای آن برای هر جمهوری يک الفبای بخصوصی تهيه کردند که مبتنی بر التين بود. در سال های 

عالمت  جمهوری ها الفبا و خط حاکم يعنی روسی قبول شد. باز متناسب با زبان هر جمهوری به الفبای روسی آنها چند 
فارسی لغو -خط و الفبای هزارساله عربی ١٩٣٠اره اضافه شده بود. در جمهوری نو بنياد ترکيه نيز در سال های و اش

  و بجای آن الفبای التين قبول شد که به آن چند اشاره عالوه کرده بودند. 

ی های پانزده  م در جمهوردر زمان گورباچوف وقتی ديگر پايه های نظام شوروی در حال فروريختن بود، ناسيوناليس
گانه اتحاد شوروی شکوفه زده بود و گاه بحالت افراطی ميرسيد. در حاليکه در کشور هائی که سنت دولتداری مستقل  

داشتند اين جريان در چارچوب معين و تا حدی حساب شده ميماند، ملت های نوپای آسيای ميانه و آذربايجان دنبال 
مستقل برای خود، پرچم نو، رهبران تاريخی نويافته و حتی تعريف جديدی  دولتداری  بازنويسی تاريخ خود، تعريف يک

  از زبان و واژگان خود بودند.

در جمهوری نو مستقل آذربايجان هم مانند کشورهای آسيای ميانه موضوع زبان يکی از آن شاخص های خود شناسی و 
  «تعريف خود» بود.

عربی وجه اشتراک همه  -الفبای فارسی ١٩٢٠اوايل سال های  و قفقاز درتا تاسيس حکومت شوروی در آسيای ميانه 
زبان های از نظر ريشه آلتائی (ترکی) و ايرانی (تاجيکی) روسيه بود. آنچه که مثال به ترکی با اين الفبا نوشته ميشد از 

و گفتگو، آن  وقت خواندنکاشغر در غرب چين تا استانبول قابل خواندن بود. هر کس «کتاب» را «کتاب» مينوشت اما 
  را با لهجه مخصوص و محلی خود تلفظ ميکرد.

همه آنها  ١٩٢٠فارسی بعد از تاسيس دولت شوروی دو بار عوض شد: ابتدا در سال های  -اما اين الفبای مشترک عربی
 ال که نظام، بعد از چند س١٩٣٠يک الفبای التين با حروف مخصوص خود را قبول کردند. بزودی، يعنی در سال های 

شوروی در همه اين سرزمين ها مستحکم تر شد، با ابتکار و حتی فشار مسکو که ميخواست يک دولت شوروی و 
«ملت واحد شوروی» با فرهنگی مشترک مبتنی بر زبان و الفبای روسی درست کند، آن الفبای جديد هم تبديل به الفبای 

  روسی شد.

ر و آذری طبق ويژگی های محلی زبان و حتی لهجه خود اق تا تاتااين بار هر جمهوری شوروی از اوزبک و قز
صاحب واژگان، دستور زبان، قواعد تلفظ و امالی خود شد. زبانی که آذری ها در غرب، تاتارها در مرکز و قزاق ها و 

يد.  اوزبک ها در شرق شوروی صحبت ميکردند بطور منظم و برنامه ريزی شده از همديگر جداتر و مختلف تر گرد
فبای جديد روسی هرکدام از اين جمهوری ها هم شکل ويژه خود را صاحب شد. آن وحدت الفبا و امال که در ابتدا حتی ال

تصور و ادعا ميشد حاصل نشد. بر عکس، فرق بين اين زبان هائی که از نظر خانواده زبانی همه به گروه زبانهای  
  سمی تاجيکستان شد همين روند را طی نمود. که زبان ر ترکی (آلتائی) متعلق بودند بيشتر شد. تاجيکی هم

سال هم با الفبای روسی زندگی کردند. بر اين پايه بود که آکادمی های مختلف، کتاب های درسی، تاريخ   ۶٠آن ها 
  نويسی شوروی و کمونيستی تاسيس يافت و رو به تحکيم گذاشت.

  يعنی زمان سقوط شوروی ادامه يافت. ١٩٩٠واخر سال يعنی تا ا ۶٠برای بعضی ها اين الفبا و امال فقط 
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همزمان با شروع زوال شوروی هرکس به راه خود رفت و اين بار هم مانند گذشته سياست تعيين کننده آن شد که کدام 
الفبا مورد قبول قرار ميگيرد. ترکيه در آن دوره بخصوص با آذربايجان روابط خوبی داشت و اميدهای بزرگی برای  

رکيه با قفقاز و آسيای ميانه پيدا شده بود که بعدا به آن درجه عملی نشد. اما به هر حال ترکيه کشوری  ابط تآينده رو
  و ترک زبان بود و الفبای التين را به کار ميبرد. –بزرگ، نيرومند 

تان و رقيزسآذربايجان (و مدتی بعد ترکمنستان و اوزبکستان) اين بار الفبای التين را قبول کردند. قزاقستان، ق
  تاجيکستان به روسی وفادار ماندند.

زمان گورباچوف باصظالح مليون جديد باکو مانند شاعر بختيار وهابزاده اشعار و مقاالت بسياری نوشته استالين را به 
وسی  عربی را به زور عوض کرده اول التين بعد ر -باد انتقاد ميگرفتند که «الفبای بابائی و هزار ساله ما» يعنی فارسی

رد و با اين ترتيب «دو قسمت آذربايجان را از هم بيگانه نمود». اين بار همين روشنفکران و سياستمداران با پيروی از ک
  «ُمد سياسی روز» يکباره طرفدار تغيير الفبا به التين شدند.

را تغيير داد» نام ه ما يک شعر معروف که وهابزاده نوشته بود «دگيشدی مين ايلليک الفباميزی» يعنی «الفبای هزارسال
  داشت که در واقع خطاب به استالين نوشته شده بود. در آنجا بطور خالصه گفته ميشد:

دگيشدی مين ايلليک الفباميزی دگيشدی مين ايلليک الفباميزی «پيوسته باالی سرمان با مشت بسته ايستاده بود حتی  
را انکار کرديم اين هم کافی نبود برای او حتی   د خودميترسيديم نام حالل خود را بگوئيم از فرط ترس حتی اجدا

الفبايمان را هم عوض کرد باز هم کينه جالد فرو ننشست او تصور کرد با قبول التين ما تولدی ديگر يافتيم به اين هم 
  بسنده نکرد، هنوز ده سال نگذشته بود که با امر جالد به الفبای روسی گذشتيم.» 

انی ها و مقاالت ديگر که در همين سمت و سو نوشته و ايراد ميشد «موج سياسی» به  سخنر با وجود اين قبيل اشعار و
سوی قبول الفبای التين رو آورد. بختيار وهابزاده هم مانند اکثر «ضيائيان» ديگر باکو طرفدار الفبای التين شد. من اين 

م که: بختيار معلم، پس چه شد آن داستان  نوشت موضوع را با «بختيار معلم» بحث کردم و يک نامه سرگشاده هم به ايشان
  «الفبای هزارساله بابائی»؟؟ 

) يعنی در بحبوحه بحث های مربوط به  ١٩٩٠( ١٣۶٩من در همين دوره با خواهش مرحوم دکتر جواد هيئت در سال 
دم. (فايل پی دی  رسانيتغيير الفبا از سيريليک (روسی) به التين چندين مقاله نوشته و در مجله «وارليق» تهران به چاپ 

  اف در زير است)

اين مقاالت به ترکی آذری و به سبک رايج و استاندارد جمهوری آذربايجان نوشته شده بودند. دوستان هيئت تحريريه  
مجله «وارليق» در تهران و به ويژه ح. م. ساواالن لطف کرده آنها را به الفبای فارسی با امالی رايج «وارليق» 

  کوچاندند. 

ما بايد روشن شود. نيت بنده از تاليف اين سلسله مقاالت چندان تغيير نظر صاحبنظران سياسی و يا دانشگاهی  چيز ايک 
جمهوری آذربايجان نبود. اين کار اصال نه از عهده چندين مقاله بر ميايد و نه در توان چندين کتاب و پژوهشگرو  

اما شايد با کمی ساده لوحی فکر ميکردم با اين قبيل   است. دانشگاهی است که در خارج از جمهوری آذربايجان نشسته
کوشش های زبانشناسان «کنار گود» تند روی های سياسی آنان در اين زمينه تعديل شود و آنها تاحدی (اگرچه بسيار 

  کم) در کنار اولويت های سياسی به موضوعات زبانشناختی و تاريخی نيز توجه کنند. 

ا قبول الفبای التين بنظر بنده يکرنگ نيست. در حالی که ترکيه بخاطر رشد اقتصادی،  کيه بسال اخير تر ٧٠-۶٠تجربه 
سياسی، علمی، فرهنگی و انتشاراتی تجارب فوق العاده مثبتی در زمينه آموزش و پرورش و بررسی های تاريخی، 

ريخ غنی عثمانی و پيش از با تاتاليفی و فرهنگی داشته و دارد، گسست ذهنی، فرهنگی و تاريخی نسل بعد از جمهوری 
آن و حتی عدم فهم ادبيات و آثار گذشته از سوی تحصيلکرده های امروزه ترکيه نميتواند مايه نگرانی خود ترک ها  

  نباشد. 

اما تجربه بيست و چند سال جمهوری آذربايجان در زمينه گذار به الفبای التين بنظرم بهيچ صورت حتی برای اين مدت  
ده نيست در حاليکه تجربه اوزبکستان و ترکمنستان از آذربايجان هم منفی تر است. کمبود کتاب و  ر کننکوتاه اميدوا

رسانه ها و کال ادبيات مکتوب و ديجيتال چه در زمينه تحصيل وآموزش و چه ترجمه، علوم و تربيت معنوی شهروندان 
  در سطحی نازل قرار دارد. 

و شايد نبايد هم  –کشور ها نه نيت و نه تالش تغيير دوباره الفبا را دارد اين  امروز ديگر کار از کار گذشته و کسی در
  داشته باشد چرا که آن «سرگيجه فرهنگی» که در اين کشور ها رخ داده شايد بدتر هم بشود. 

  اصال ميتوانيد بگوئيد تغيير الفبا در همسايگان به ما ايرانيان چه ربطی دارد؟ کار خودشان است. 
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اين مقاالت شايد از يک نقطه نظر ديگر برای خوانند گان ترکی زبان و آذری ايران جالب باشد و آن هم اما مرور 
آموزش از اين تجربه همسايگان است تا اقال ما بدانيم که تغيير الفبا برای هر کس و هر گروه زبانی و قومی چيزی  

  ترين مدت به حالت عادی خود برگردد. در کوتاه  نيست که با يک فشار دگمه يکشبه انجام يابد و همه چيز

قبل از همه چيز تغيير الفبا که هرگز فقط در سطح فقط الفبا نمی ماند و به واژگان، دستور زبان و حتی قواعد امال و 
  تلفظ هم تاثير ميکند، ذهن تاريخی و فرهنگی افراد را از گذشته و تاريخ خود خالی ميکند.

که تاکنون خودش الفبا و ادبيات مکتوبی نداشته الفبای جديدی ساخته شود، اين کامال  يا زبانی اگر برای گروهی قومی و
  قابل درک است و در نمونه های بسياری هم اين کار برای بسياری از اقوام و ملل انجام گرفته است.

به بازيچه آزمايشی و    ال فرهنگ و نوشتار هستند نبايداما انديشه تغيير الفبای مللی که خود دارای هزار و خرده ای س
سياسی اين يا آن شخص، گروه و دولت آن ملل تبديل شود.
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  ضعف و قوت الفباهای فارسی و التين 
  

حاال نه کسی ميخواهد و نه برنامه دارد الفبای کسی عوض شود. بعضی ها برای نوشتن ترکی آذری ما بطور  
بنده در جا های ديگر هم اظهار نگرانی کرده ام که در اين    امال های گوناگونی استفاده ميکنند.خصوصی از الفبا ها و 

  زمينه شاهد يک بلبشو هستيم. 

فارسی و التين که نوعی از اين دو در اين هزار و چند سال گذشته در ايران، ترکيه،  -و اما در باره دو الفبای عربی
ر بسياری از اين کشور ها کاربرد  ور های عربی رايج بوده و هنوز هم دجمهوری آذربايجان، آسيای مرکزی و کش

  دارد، چه ميتوان گفت؟ 

يکم: هم فارسی و هم ترکی (عثمانی) بعد از اسالم الفبای عربی را قبول کرده اند. به نوشتار فارسی ايران مدتی بعد از 
وه  وجود نيست چهار حرف پ، چ، ژ، گ عالظهور اسالم برای انعکاس چهار آوای فارسی که در عربی استاندارد م

فارسی و اغلب فقط «الفبای فارسی» ميگويند. اين الفبا در هر دو زبان ترکی و  -شد. به همين جهت به اين الفبا عربی
فارسی هزار و ُخرده ای سال است که مورد استفاده قرار گرفته و ميگيرد. اکثريت قريب به اتفاق آثار هر دو زبان تا 

اگر چه در قواعد امال،، هم بين فارسی و عثمانی و هم در داخل هر کدام از  ستم با همين الفبا نوشته شده است، قرن بي
  آنها در جريان تحوالت تاريخی تغييرات و اصالحات جزئی هم بوقوع پيوسته است. 

و ترکی آذری  a, e, i, ı, o, ö  ,u, üبيشک الفبای فارسی قبل از همه چيز آوا های «مصوت» (باصدا) ترکی يعنی 
) را نميتواند بخوبی منعکس کند. از طرف ديگر در فارسی و ترکی برای گروه  əهای ترکی بعالوه (يعنی همه مصوت 
ط يک آوا (واج) داريم (در حاليکه در عربی اين آوا ها از نظر تلفظ -ص و يا ت-ث-ظ و يا س -ذ-های حرفی مانند ز

دو مسئله مهمترين کمبودی است که منتقدين فات در ترکی و فارسی نيستند). اين استاندارد فرق ميکنند اما اين اختال
  فارسی مطرح ميکنند. براستی هم اين، نقطه ضعف مهمی برای الفبای فارسی است.-الفبای عربی

سال است.   ١٢٠٠اما اين، موضوع چند دهه اخير نيست، بلکه حداقل در مورد خط فارسی کنونی ما بر سر حدودا 
ل عوض کنيد و مدرنترش را بخريد. اينجا موضوع اصال بر سر غيرت  سا  ١۵-١٠ع اتوموبيل هم نيست که هر موضو

و شرف و الفبای «ملی» هم نيست. نه خط ژرمن ها و بريتون ها و اسالو ها و يونانی ها کامال و از دوران نخست 
آرامی هم از  مه اينها الفبايشان را از آرامی و ه –«مال» انها بود و نه خط ايرانيان و ترک ها و اعراب و يهودی ها 

فنيقی گرفته و عوض کرده اند. «قدوسيت» الفبا هم بی معناست. صرفا الفبای قران کريم بودن عربی هم دليل مقدس 
  بودن الفبا نيست… 

يم و فکر ميکرديم  اين را جاهای ديگر هم عرض کرده ام. اگر ما تاحاال اصال الفبائی و اثر مکتوبی نميداشتيم، می نشست
را پيشه کنيم که مناسب تر از همه باشد، چه از نظر انعکاس آوا ها و چه موافق بودن و استفاده  کدام دستگاه خطی 

مثال اينترنت و يا چاپ مدرن، چونکه از اين جهت هم خط فارسی مشکالت بيشتری   –راحت از آن در تکنولوژی مدرن 
سال سابقه استفاده از اين  ١٠٠٠ی حدودا و ترک های آسيای مرکز ١٢٠٠ها حدود نسبت به التين دارد. ولی ما ايرانی 

الفبا را دارند. يک دليل بنده که اغلب مثال فرزند خودتان و فرزند همسايه را ميزنم همين است. حتما فرزند همسايه هم  
چون فرزند همسايه مثال   خوب است. حتی شايد از بعضی جهات مهارت های بهتری از فرزند شما داشته باشد. اما

  است، شما فرزند خودتان را با او عوض نميکنيد. خوش صداتر 

شما، خوب يا بد، سنت طوالنی و مکتوبی با اين الفبا داريد. البته ممکن است الفبای همسايه بهتر باشد. اما مگر يونانی و  
  ارمنی و چينی و يهودی الفبايش را عوض ميکند و به التين ميگذرد؟ 

تسلسل حافظه تاريخی در فرهنگ و ادبيات مکتوب ماست که بنظرم اهميتی  نکته اساسی از اين تشبيه که آوردم دوم: 
آموزشی است. اين تغيير  -اساسی دارد و هربار که الفبا را عوض ميکنند، تاثير آن مانند زلزله ای بزرگ و فرهنگی

ی آذربايجان، مراه است و نتيجه هايش را در جمهورهميشه با تغييرات و «پاکسازی» واژگان و حتی دستور و تلفظ ه 
ترکيه، و اخيرا اوزبکستان و ترکمنستان ديده ايم و در نتيجه همين تغييرات شاهد گسست دهشتناک آنان با گذشته شان 

.  هستيم. فقط داشتن پول و برنامه نيست و با گفتن اين که همه آثار را به التين برميگردانيم، اين مشکل حل نميشود
ده است. موضوع بر سر سنت و تاريخ فرهنگ شماست. در اين کشور ها مردم از چنانکه در همين کشور ها هم حل نش

گذشته و ذخيره ادبيات مکتوبشان محروم ميشوند. خالصه: تغيير الفبای ترکی ايران قبل از همه در حافظه زبانی،  
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ترکيه و جمهوری  نی بوجود خواهد آورد، همچنانکه در فرهنگی و تاريخی خود مردم ترک زبان ايران گسستی نابخشود
و اندی سال از تغيير الفبای آنها شاهدش هستيم. امروزه حتی تحصيلکرده های ترکيه و   ٨٠آذربايجان بعد از گذشت 

سال پيش خودشان را هم نميتوانند درک کنند. عالوه بر اين، تغيير   ١٠٠جمهوری آذربايجان زبان آثار ادبی و علمی 
ی در رابطه زبانی، فرهنگی و تاريخی با بقيه مردم ايران خواهد شد که احتماال با  لفبا از فارسی به التين باعث گسستگ ا

  سال گذشته به راه خود ادامه خواهند داد. ١٢٠٠همان الفبا و خط 

ت سياسی و عقده  سوم اينکه هروقت اين مسئله آن هم در کشور های عقب مانده مطرح شده، اين اساسا از روی مالحظا
ه است و نه دغدغه انعکاس مصوت ها و يا آموزش راحت تر و سريعتر. در ترکيه و آذربايجان های عقب ماندگی بود

قفقاز که در قرن بيستم الفبای بيش از هزار ساله عربی را عوض کردند يا زور بلشويک ها بود و در ترکيه اصوال 
رفه ميشويم و خودمان را از قيد  تصور بود که از اين طريق مدرن و م بخاطر شيفتگی سياسی نسبت به غرب و با اين

  خرافات و دين و شرق مسلمان خالص مينمائيم. که ديديم نشد.

چهارم اينکه هيچ الفبائی حتی التين کامال آوا های حقيقی در گفتار متکلمين يک گروه زبانی را منعکس نميکند. در 
عنائی گوناگون تلفظ و معنا های مختلف  ب چند حرف در محيط های الفبائی و مفرانسه و انگليسی يک حرف و يا ترکي 

دارد. حاال تلفط و امالی عربی و فارسی پيچيده تر است. چينی و ژاپنی از آن هم پيچيده تر است. البته خطی که کمی  
است که در بحثی بنده مطرح  قديمی تر باشد نسبت به الفبا ها و خطوط بعدا ساخته شده، کمتر آوائی است. از اين جهت 

اين ماشين ظرفشوئی نيست که بعد از چند سال مدل جديدش را بگيريد که مثال صدای کمتری داشته باشد و کردم که 
  مصرف آب و برقش هم کمتر باشد و بهتر ظرف بشويد. 

لفبای التين دارد، مدرن و  پنجم اينکه نه الفبای فارسی و عربی بخودی خود مردم را عقب نگه ميدارد و نه هر ملتی که ا
  زاد است و گرنه ژاپنی ها با آن الفبا و خطشان نمی توانستند به رفاه و آرادی اجتماعی برسند.مرفه و آ

ششم: موضوع تاثير خوب يا بد تغيير الفبا بر آموزش البته با مسئله گسست فرهنگی و حافظه ای و سواد آموزی هم 
ان با نگاه به تک تک حرف ها و حجی کردن  دهم. متون زبان را هيچ متکلم آن زبمربوط است. اين را بايد بيشتر شرح 

نميخواند. خارجی هائی که تازه زبانی را ياد ميگيرند چرا، اما بنده مثال وقتی کلمه «قلم» را به فارسی ميخوانم تک تک  
  ه ام و ميدانم که مثال «قالم» و يام را نميخوانم بلکه بعنوان آدم تحصيل کرده به اين کلمه عادت کرد –ل  –حروف ق 

«کالم» نيست. به محض اينکه آن را ميبينم، تشخيصش ميدهم. از اين جهت آوا ها را هم تشخيص ميدهم و الزم نيست  
حتما هميشه دانه دانه هر آوا مشخص شده باشد. اين اصل که با تحصيل و خواندن و نوشتن بدست ميايد در خط مصر 

تبار دارد، در فرانسه و انگليسی هم همينطور است. بنده  دق بود، در خط فارسی و التين هم اعباستان و رونی هم صا
تر» نيست و يا آن را حرف به حرف نميخوانم بلکه يکجا که  - انگليسی را ميبينم ميدانم «داوگ daughterوقتی کلمه 

  ميبينم ميدانم چطور بايد خواند. 

خواند و مينويسد، در زبان و الفبای هندی هم، نمايد در زبان و الفبای چينی هم ميهفتم اينکه آدم اگر تحصيل کند و تمرين 
عربی و آلمانی هم. آدم بيسواد در محيط الفبای التين هم خالصا مخلص بيسواد ميماند چونکه کلمه ها را نمی شناسد و 

برابر همان جمعيت   ٢٠رسی نبود. بايد حرف ها را تک به تک حجی کند. علت بيسوادی مردم در دوره قاجار الفبای فا
درصد باسوادی رسيده است. بهمين ترتيب علت باسوادی آلمانی ها الفبای   ٩٠- ٨۵سال اخير به بيش از  ۵٠-۴٠در 

التين نيست. بيش از نصف مردم کلمبيا در آمريکای جنوبی با وجود الفبای التين و حتی زبان بين المللی اسپانيولی هنوز 
  بيسواداست. 

که بايد در باره آن مقاله مفصلی نوشت. و آن اينکه با الفبای فارسی، ما تا هشتم نيز خيلی مهم است و چيزی است نکته 
اوايل قرن بيستم از کاشغر تا استانبول ترکی و فارسی را هم با الفبای فارسی مينوشتيم و هم کلمات و لغات و تعابير را 

م که تلفظ عربی شان از  طوری که در کشور های مختلف عربی ه طوری مينوشتيم که در همه جا مينويسند. همان
همديگر بسيار فرق ميکند همه مثال «محبت» («محبه») را يکجور مينويسند اما هرکس به لهجه خودش ميخواند. اين،  

د، نوعی نزديکی و اتحاد زبانی و فرهنگی درست ميکرد. بعد از اينکه شوروی ها و بعد ترک ها الفبا را عوض کردن
حابت» و  -کرد. حتی اصالحات فقط امالئی که مثال در ترکيه «محبت» را «مواين پيوستگی و تفاهم گسست پيدا 

«کتاب» را «کيتاپ» يعنی برپايه تلفظ محلی و مخصوص خودشان مينويسند، اين گسست را بيشتر ميکند. متاسفانه. 
ارسی همه تلفظ بايد حداالمکان آوائی باشد و خط ف دليلی هم که مطرح ميشود همان موضوع يعنی اين است که نوشتار

دقيق و آوائی را نشان نميدهد در حاليکه شايد اين، از يک نقطه نظر اتفاقا يک جهت مثبت و «وصل دهنده» است و نه 
  «فصل دهنده.» 

ن الفبای فارسی ودر نهايت نکته نُهم در جواب به کساانی است که مدعی ميشوند که گويا ترکی آذری را نميشود با همي
خط ترکی آذری که تا کنون در ايران بکار برده شده در دوره صفوی هم خط فارسی بود، در خوب نوشت و خواند. 

دوره مشروطه هم، امروز هم. فضولی و صراف و شهريار و حتی باکيخانوف در باکو وقتی آن همه آثار ترکی را 
اين موضوع را مطرح ميکنند، اول  نهاز خط التين و يا روسی. آنها که نوشته اند، از همين خط فارسی استفاده کرده اند، 
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بايد زبان و نوشتن و خواندن ترکی خودمان يعنی ترکی آذری ايران را درست و حسابی ياد بگيرند. ترکی ترکيه که بنده  
ضی از ترکی  انقدر هم دوست دارم، ترکی ما نيست همچنانکه اوزبکی هم ترکی ما نيست. بزرگترين نقطه ضعف بع

خوانند و می نويسند، اينست که اکثرشان خواندن و نوشتن ترکی ما را نميدانند بلکه ترکی ترکيه زبانا ما که به ترکی مي
را، آنهم بصورتی شکسته و بسته تقليد ميکنند، بعد هم بهانه می آورند که نگذاشتند و اجازه ندادند بخوانيم. برای کليت  

خواندن و نوشتن درست ترکی آذری را وقتی ياد   . درست هم هست. در سطح وسيع، مردم،جامعه متوجهم اين يعنی چه
خواهند گرفت که که بخواهند و بتوانند آن را در مدارس ياد بگيرند. اين کار با چند ساعت درس انتخابی هم ممکن است.  

رکی آذری خوب ياد بگيرد که اما کسی جلوی هيچ کس را نگرفته که بطور شخصی و فردی با کار و کوشش خود يک ت
د ما باشد و نه ملغمه ای با لغات و تعابير و خط و حتی تلفظ برای ما نا آشنای ترکيه و يا باکو. مگر مرحوم  بومی خو

  شهريار برای نوشتن «حيدربابا» به مدرسه ترکی رفته بود؟

ری نتيجه گيری بنده اين است که زبان نخست اکثر آذربايجانيان ايران ترکی آذری است. علت اينکه آنها به زبان ماد
ظ برای يک آوا  -ز-خود نميتوانند بخوانند و بنويسند، مشکل انعکاس نُه مصوت ترکی آذری و يا سه صورت مختلف ذ

ی نيست، اين نيست که برای يک حرف مثال «ز» ما سه حرف در الفبای فارسی نيست، مشکل آوائی نبودن الفبای فارس
ی ترک زبان به داليل گوناگون و از جمله تاريخی و سياسی،  «ز»، «ذ» و «ظ» داريم، بلکه اين است که آذربايجانی ها

  در مدرسه زبان ترکی را تحصيل نميکنند. 

خالصه: خواهش ميکنم نگاهی به تجربه ترکيه، جمهوری آذربايجان، اوزبکستان، ترکمنستان و يا تاجيکستان بکنيد و ما  
ن و نوشتن ترکی آذری، اگر هم ملت و هم دولت را با الفبای خودمان راحت بگذاريد. و اما در مورد تحصيل خواند

ای بيانديشيد که هرکس که خواست، خواندن و نوشتن اين زبان را براستی اراده ای جدی در اين مورد دارند، بايد چاره 
و امالئی که اکثريت با آن آشناست، و نه تقليد  –با همين الفبای هزار و خرده ای سال فارسی خودمان  –ياد بگيرد 

شيانۀ ترکی ديگران.نا
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  زبان مادری «حق مسلم» شماست؟تحصيل به 
ی چيز ها آن قدر تکرار شده اند که با وجود اينکه خودمان دقيقا نميدانيم و چک هم  خيلی چيز ها را نميدانيم، اما بعض

  نکرده ايم، فکر ميکنيم طوری که ادعا ميشود، درست است.

آمريکائی متخصص در حقوق بين المللی شهروندی  -از يک حقوقدان آلمانیآن روز با پرداخت يکصد و پنجاه دالر، 
Internationales Bürgerrecht  دقيقه در باره حقوق فرهنگی و تحصيلی مربوط به آموزش زبان مادری  ٩٠درست

  درس گرفتم. پرسش های مورد بحث اينها بودند: 

کننده آن قوانين و مصوبات و يا توصيه ها به آنان را در  . قوانين و مصوبات بين المللی که وظايف دولت های امضاء ١
  يف و تعيين ميکنند دقيقا کدامند (به ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا)؟رابطه با آموزش زبان مادری اقليت ها تعر

ه بايد از آن  حق تحصيل را يک حق اوليه و الزم ميشمارد که هم . ميدانيم که کنوانسيون ها و مصوبات بين المللی٢
بدون تبعيض برخوردار باشند. اما آيا راست است که آموزش به زبان مادری و يا حتی آموزش زبان مادری طبق همين  

  اسناد «حق اوليه و مسلم» هر شهروند است؟

  . تجربه کشور های غربی در اين زمينه چيست؟ ٣

  د دقيقه ای اين است:خالصه آن درس نو

للی که در آن در مورد تحصيل زبان مادری و يا تحصيل به زبان مادری اشاره ميشود اينها  . مهم ترين اسناد بين الم١
)، بيانيه سازمان ملل ١٩٩٢هستند: بيانيه حقوق انسان های متعلق به اقليت های قومی، دينی و زبانی (سازمان ملل 

  ).٢٠١٠)، و کنوانسيون حقوق بشر اروپا (٢٠٠٧درباره حقوق مردم بومی (

جه: در همه اين اسناد تاکيد اساسی بر «حق تحصيل» برای همه گذاشته ميشود، اما زبان معين نمی شود (مانند  . نتي٢
کنوانسيون حقوق بشر اروپا که در اين مورد حتی دادگاه حقوق بشر اروپا حکم قطعی داده که اين   ٢پروتوکول يکم ماده 

ه اين يا آن زبان دولتی و غير دولتی نميکند بلکه بر اصل دولت های امضاء کننده را مکلف به تامين تحصيل بماده 
«تحصيل برای همه» تاکيد دارد. احترام به فرهنگ، دين و زبان و عادات اقليت ها و زبان گروه های بومی قومی  

indigenous peoples ا ذکر ميشود. مورد «گروه های مردمی بومی» در  (مثال در کانادا، آمريکا و آفريقا) موکد
ييانيه حقوق انسان  ۴ماده  ٣ونه ايران موضوع بحث نيست. اما روشن ترين اشاره به تحصيل زبان مادری در بند نم

) است که ميگويد: «دولت ها می بايد اقدامات الزم ١٩٩٢های متعلق به اقليت های قومی، دينی و زبانی (سازمان ملل 
متعلق به اقليت ها هستند فرصت های کافی برای آموزش زبان ام دهند تا اينکه، در حدود امکانات، افرادی که را انج

مادری خود و يا آموزش به زبان مادری خود را دارا باشند.» اين ماده نيز با گذاشتن شرايطی مانند «در حدود 
حالت «ايجابی» و تعيين تکليف در آمده بيشتر   امکانات» و «آموزش زبان مادری و يا آموزش به زبان مادری» از

  رت توصيه ميگيرد و موضوع را به صالحديد دولت ها واگذار می نمايد. صو

. کشور های گوناگون غربی در اين زمينه همه اين اسناد و مصوبات را مجموعا رعايت ميکنند، اما هرکدام متناسب با  ٣
ز در ر حاليکه با وجود اين فرق های اجرائی، همگی هنوصالحديد خود سياست ديگری در پيش می گيرند، د

  چهارچوب اين اسناد و مصوبات هستند:

الف: مثال فرانسه، آلمان و يا ايتاليا يک زبان مشترک و رسمی برای ادارات و تحصيل عمومی دارند و بغير از آن زبان 
صيل رسمی و دولتی در مدارس خصوصی  به زبان ديگری نميشود تحصيل کرد، اما هرکس آزاد است در کنار اين تح

دارس دولتی در چهارچوب امکانات زبان ديگری از جمله زبان مادری و يا پدری خود را بياموزد. ب:  و يا در خود م
بعضی کشور ها مانند کانادا، سوئيس و يا حتی فنالند دو، سه و يا حتی چهار زبان را بصورت رسمی شناخته اند، يعنی  

: در برخی دولت ها مانند اياالت متحده آمريکا  از اين دو ويا سه زبان ممکن و مورد قبول است. جتحصيل به هرکدام 
مديريت موضوع تحصيل جزو صالحيت های ايالت هاست و دولت فدرال به آن مداخله نميکند. اصوال در آمريکا  

زبان اسپانيائی را هم در کنار  انگليسی و هيچ زبان ديگری بعنوان زيان «رسمی» شناخته نميشود. بعضی ايالت ها
صيلی کرده اند، اما بعيد است در آمريکا مدرسه ای باشد که در آن زبان انگليسی زبان تحصيل و انگليسی زبان تح

  تدريس نباشد. 

اينها مالحظاتی در بارۀ اسناد و مصوبات سازمان های بين المللی در زمينۀ آموزش زبان مادری بود. چند پرسش  
امکانات اين کار را دارد؟ برای کدام زبان ها؟ کدام  تکم به همان درجه مهم است اين است که آيا دولت  ديگری که دس
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زبان ها چنين حقوقی را ميتوانند داشته باشند؟ از نگاه حقوقی فرق لهجه و زبان در چيست؟ چه کسی اين حکم را ميدهد؟ 
ين كه هر كس اساسا به زبان مادرى خودش تحصيل نتيجه های سياسی و امنيتی و حتی آموزشی، فرهنگی و عملی ا

  د، چيست؟ كن

اين ها يک بستۀ ديگر بحث هستند.
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  تحصيل زبان مادری، شعار ها و واقعيت ها
  اجازه بدهيد در مورد تحصيل زبان مادری از نگاه اجتماعی و سياسی، رئوس نظريات خود را در اينجا خالصه کنم:

د آزاد باشد و اين، حق طبيعی هر  آزاد است هر زبانی را که ميخواهد، بياموزد. آموزش زبان مادری هم باي. هر کس ١
فرد و شهروند در هر کشور و منطقه جهان از جمله ايران است. حتی اين حق محدود به «زبان مادری» هم نميشود.  

زبان پدری و يا هردو زبان مادری و پدری هم  زبان پدری يک فرد هم ممکن است از زبان مادری او فرق کند. تحصيل
  و بهمين صورت تحصيل هر زبان که هر کس ميخواهد.  -ت امکان در مدارس ارائه شود بايد ممکن باشد و در صور

. در اينجا بايد بين مدارس دولتی و خصوصی تفکيک قائل شد. تحصيل زبان مادری در مدارس دولتی بايد در حد ٢
آموزان بر اساس امکانات عملی و تکنيکی (از قبيل دسترسی به آموزگار و کتب درسی) و آرزوی والدين و دانش  

رش تامين شود. در ايران اين کار از زمان  عرضه و تقاضا و مراعات امکانات عملی از طرف وزارت آموزش و پرو
رضا شاه به بعد در مورد هيچ کدام از باصطالح «زبان های اقوام» ممکن نبود بجز تا حدی ارمنی و طبيعتا عربی که 

. يعنی در کنار تدريس فارسی و دروس ديگر که به فارسی بود، در  در کنار زبان اصلی يعنی فارسی تدريس ميشد
هفته ارمنی (در مدارس ارامنه) و يا عربی (عموما در همه مدارس برای مسلمانان) تدريس ميشد   ضمن چند ساعت در

با بخشنامه  اما تدريس و تحصيل ديگر زبان های اقوام (مانند ترکی يا کردی، لُری يا بلوچی) نه با قانون اما صريحا 
چقدر به آموزش خواندن و نوشتن اين دو زبان  های کتبی و در عمل ممنوع بود. اينکه اين چند ساعت ارمنی و يا عربی

کمک کرده و ميکند بحث ديگری است. تجربه عملی که من از خود و همکالسی های سابق و يا دوستان ارمنی شنيده ام  
  ندرت کسی با اين چند ساعت در هفته زبان مورد نظر را بخوبی مياموزد.  اين است که اين چند ساعت خوب است اما به

. احتماال اکثر ايرانيانی که زبان مادری شان فارسی نيست، در ايران که فارسی يک شرط اصلی پيشرفت اجتماعی  ٣
د. برعکس،  است، با کسانی که زبان مادری شان فارسی است از يک نقطه مساوی در «رقابت اجتماعی» حرکت نميکنن

نامناسب تری برای پيشرفت اجتماعی قرار دارند (مثال    شايد آنها از نظر رقابت در کار و پيشرفت اجتماعی در موقعيت
در مورد هر چه که مربوط به خواندن و نوشتن و يا لهجه تلفظ مربوط ميشود، مانند مثال يک بلوچ در ايران و يا يک  

د  ، چيزی است که از يک سو واقعيت است و از طرف ديگر کامال از بين نخواهکاتاالنی در فرانسه). اما بهرحال اين
رفت مگر اينکه زبان مادری هر شخص و فرد جمعيت تبديل به زبان دولتی و مشترک شود که اين هم بيشتر به عالم 

  خيال مربوط است تا واقعيت. 

رس دولتی زبان مشترک و رسمی آن دولت است. . مثل اکثر کشور های دنيا و از جمله اروپا زبان اصلی و نخست مدا۴
زبان جنبه رسمی و مشترک دارد. اما اکثرا چنين نيست. فرانسه و يا آلمان و ايتاليا يک  در بعضی کشور ها بيش از يک 

زبان مشترک و رسمی دارند و زبان رسمی و مشترک اين دولت ها تنها زبان آموزش و پرورش نخست و اصلی 
هم ميتوان در اين  شور هاست در عين اين که در کنار اين زبان های رسمی هر زبان ديگری را مدارس دولتی اين ک

مدارس تحصيل کرد. در عين حال اصوال نميتوان کسی را مجبور به تحصيل هيچ زبانی کرد. در اينجا مدارس 
ی را به هر زبانی و تا خصوصی نقش مهمی بازی ميکنند. مدارس خصوصی بايد اين آزادی را داشته باشند که هر درس 

  ب مقررات عمومی دولت برای آموزش و پرورش).حدی که ميخواهند تدريس کنند (البته در چهار چو

. اينکه آيا دولت مکلف است و اصوال ميتواند امکان تحصيل به همه زبان های مورد درخواست و آرزوی هرکس را ۵
حق طبيعی هر کس برای تحصيل زبان مادری اصوال دولت را  در مدارس دولتی بدهد بحث جدا گانه ای است. با وجود 

د که در مدارس خود يعنی مدارس دولتی اين امکان را به همه آحاد و اعضای يک ملت، آن هم يک  نميتوان مکلف کر
ئه  ملت هفتاد و چند ميليونی بدهد. اما اين آزادی بايد به مردم و هرکس داده شود که اگر دولت خواست و يا امکان ارا

نين و مقررات اين امکان را به  چنين دروس و يا مدارس را نداشته باشد، مدارس خصوصی در چهارچوب قوا
  عالقمندان فراهم کنند.

. اين که تمام تحصيالت مدارس و دانشگاه ها به زبان مادری اقوام باشد چيزی است که بيشتر شعار است و در واقع نه ۶
و سمنانی و   ار باشد در ايران از تُرک و ُکرد و لُر و بلوچ گرفته تا گيلک و مازنیعملی است و نه قابل توصيه. اگر قر

عرب و ارمنی و آسوری از کالس اول تا آخرين ترم دانشگاه از فيزيک و شيمی و رياضيات گرفته تا زبان و تاريخ و  
د، در عمل بدين معنا ست که اوال  دين و جغرافيا را فقط به زبان مادری خود يعنی مثال لُری يا بلوچی و غيره بخوان

خواهد شد و اشتراک در زبان و فرهنگ فارسی که «چسب متحد کننده»   فاتحه وحدت سياسی و ارضی کشور خوانده
همه ملت ايران است از بين خواهد رفت. ثانيا (و شايد مهمتر از نکته نخست) اين شعار، محکوم کردن فرزندان ما به  

بيات الزم)  زبان و فرهنگ مختلف اقوام ايرانی نه امکان عملی (کتاب و معلم و اد  ٧٢بيسوادی است زيرا در همه 
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تحصيل به اين زبان ها وجود دارد و نه اينکه والدين اين کودکان و جوانان خواهند خواست فرزندانشان تمام تحصيالت  
به معنی بيسواد ماندن آنها و بسته   خود را مثال به ترکی يا کردی و يا بلوچی انجام دهند چرا که چنين چيزی در عمل

  ل خوب است. بودن راه و امکان تحصيالت و اشتغا

. اگر با اين همه بعضی مدارس و يا دانشگاه های خصوصی خواستند به زبانی اصلی و نخست غير از فارسی تدريس ٧
چوب مراعات اصول قانونی همه  ارائه کنند (چه انگليسی و فرانسه و يا ُکردی و يا بلوچی) بايد در اين کار (در چهار

  ميم بهتر است به انتخاب آزاد والدين و دانش آموزان وابسته باشد. کشور های دمکراتيک) آزاد باشند و اين تص

. از اين نقطه نظر، تحصيل چند ساعت در هفته زبان مادری به صورت انتخابی و در چهارچوب قانون، چه در  ٨
است که زبان مادری  طرحی مثبت و مفيد برای دانش آموزان و دانشجويانیمدارس دولتی و چه خصوصی، بنظر من 

شان فارسی نيست. طبيعتا شرط اين کار هم آن است که خود آن دانش آموز و دانشجو و خانواده اش اين را بخواهند. در 
تر است کوشش کند  آن صورت اين برنامه ميتواند در چهار چوب امکانات عملی دولت و مدارس، اجرائی شود. دولت به 

آن را مهيا کند و از طرف ديگر به مدارس خصوصی امکان و آزادی بيشتری در که حداالمکان شرايط اجرائی شدن 
تدريس زبان های گوناگون بدهد.
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  زبان مشخصۀ تبار و نژاد نيست 
يعنی به زمانی   زبان، شاخص تبار و «نژاد» نيست. ديگر نيست. در مورد هر قوم اگر دو سه هزار سال به عقب

بزرگ و آميزش های قومی خود با ديگر اقوام را شروع نکرده بود که به وضع برگرديم که آن قوم هنوز کوچ های 
کنونی منجر شده، ميتوان زبان را تا اندازه ای شاخص يک قوم و يا گروه قومی معينی شمرد. اما پس از كوچ های  

ز اقوام سومری، اکدی،  ه قوم و نژاد نيست. حتی بنا به يک نظريه، وقتی امستمر و اختالط اقوام، زبان به تنهائی نشان
ايالمی (عيالمی)، هند و اروپائی، آريائی، ژرمن و يا هون سخن ميرود، موضوع اصلی بيشتر از تشابه های نژادی و 

  فيزيولوژيک، بر سر مشترکات زبانی است. 

گرچه  ر عرب مسلمان نيست. عرب مسيحی و غيره هم داريم ابرای نمونه «عرب» که ميگوئيم يعنی چه؟ ميدانيم که ه
اکثر اعراب مسلمانند. اما يک سوء تفاهم وجود دارد که در اکثر کشور ها شاهدش هستيم. تصور اين است که هر کس 

  عربی زبان باشد لزوما عرب هم است. يعنی قوميت، تبار و باصطالح «نژادش» عرب است.

  که عربی زبان است عرب تبار نيست.  اين تصور نادرست است. هر کس

گيريد. به يقين ميدانيم که قبل از اسالم مردم مصر عرب زبان نبودند. زبان اکثريت مصريان پيش از  مثال مصر را ب
اسالم قبطی و حتی تا حدی يونانی و پيش از آن مصری باستان بوده است. همزمان با اسالم چند صد هزار نفر از  

دند. اما از آنجا که عربی و دين و فرهنگ  که نسبت به مردم محلی از نظر تعداد در اقليت بو اعراب به مصر ميايند
اسالمی حاکم بوده، بتدريج قبطی به زبان اقليت تبديل ميشود و عربی زبان اکثريت ميشود. از نظر ُکد ژنتيک، عنصر  

د دير تر با کوچ های بعدی سهم اين عربی هم به ترکيب تباری و نژادی مردم باستانی مصر اضافه ميشود که شاي
ميشود. اما مصريان عربی زبان را صرفا بخاطر مسلمان و عربی زبان بودنشان نميتوان از نظر قومی  عنصربيشتر هم 

  و يا تباری «عرب» ناميد. آنها از نظر قومی و طبيعتا ملی (يعنی شهروندی) مصری هستند اما زبانشان عربی است.

ز نظر نژادی حتی آميخته تر از اعراب هستند. يا حتی «پلی اتنيک» تر و يا چند قومی تر، يعنی اانگليسی زبان های دن
امروزه قوميت انگليس ها را «آنگلو ساکسون» ميناميم. اين تعبير نام دو قوم ژرمن (آنگل ها و ساکسون ها) است که  

جدال و اختالط زياد قوميت کنونی انگليسی  سال قبل به بريتانيا سرازير شده، در آنجا بعد از جنگ و  ١٢٠٠-١۵٠٠
  گلو ساکسون و زبان انگليسی امروزه را بوجود آورده اند که با ژرمنی (آلمانی کنونی) قرابت زيادی دارد. يعنی آن 

مانند آلمانی، سوئدی و يا دانمارکی و داچ («هلندی»). اما اصل و ريشه  –زبان انگليسی جزو زبان های ژرمنی است
بود، کلتی بود. زبان های مردم بومی بريتانيای کنونی هم  ان و کال بريتانيا از نظر تباری و نژادی ژرمنی نمردم انگلست

ژرمنی نبود، بلکه اسکاچ، ولش و يا ايرلندی بود که زبانهای کلتی هستند و نه ژرمنی مثل انگليسی. يعنی امروز هر  
ه  سال پيش برويم، زبان و حتی تبارشان اصال ربطی ب ٢٠٠٠کسی که در خود بريتانيا انگليسی زبان است، اگر به 

انگليسی و تبار و «نژاد ژرمنی» يعنی آنگلی و ساکسونی نداشت. هم زبان مردم عوض شده و هم تبار مردم. زبان 
ه  انگليسی شده. تبار اکثريت مردم هم وابسته به اقوامی که آمده، در اين سرزمين ها مسکون شده و با ديگران آميزش يافت

  اند، مخلوط شده است.

که فارسی زبان است ريشه و اجدادش از همان اقوام آريائی يعنی ماد ها، پارس ها، پارت ها و  و يا آيا در ايران هر کس 
ديگر قبايل هند و ايرانی است که دو سه هزار سال پيش از آسيای ميانه به جلگه ايران کنونی آمده و با ايالميان آميزش  

ه از اوراسيا آمده بودند با اقوام ميانرودان، آسياى صغير،  ير از اختالط با ايالميان، اقوام هند و ايرانى كيافته اند؟ به غ
يونان وآسياى ميانه، با ارامنه، اعراب و تركان و مغول ها در آميختند و تركيب جديدى از ملت و مليت ايرانى را  

  شده بود.  تاسيس نمودند كه فارسى، زبان و فرهنگ مشترك و ملى اش

يعنی ترک زبان هستند، تصور ميکنند ريشۀ تباری شان هم به آسيای ميانه در ترکيه بعضى ها به صرف اينکه «ترک» 
برميگردد، به هزار وبيشتر سال پيش از آنکه سلجوقيان و ديگر اقوام ترک زبان از آسيای ميانه به ايران و آناتولی کوچ  

ه، از کوهستان های آلتای اريخ ما ترک ها…» مينويسند، آن را از آسيای ميانکردند. اغلب وقتی ترک ها در باره «ت
شروع ميکنند و ميگويند که «ما چگونه از را ه خراسان و ايران به آناتولی آمديم»، اما به تاريخ بيزانس يعنی اصوال  

  ت چندانی نميدهند. آناتولی ما قبل دو هزار تا هزار سال پيش يعنی قبل از مهاجرت ترکان به بيزانس اهمي

ل رو در اثر معروف خود «تاريخ ترکان» مينويسد: «... تنها معيار (ترک بودن)، تورکولوگ معروف فرانسوی ژان پ
زبان است. اين معيار (ترک بودن) مطلقا قومی و نژادی نيست. باستانشناسان کوشش کرده اند به کمک جمجمه های 

ند، نخستين سرزمين های  ی باستانی ترين مناطق مسکونی ترکان قديم يافته ابراکيسفال يعنی تيپ مغولی که در قبر ها
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آنان را معين کنند. (...) درست است که نخستين شاخٔه ترک ها مشخصات معين نژادی داشته اند. اما اين مشخصٔه مردم  
يحيت شاهد آسيائی شناختی، به سرعت ويژگی تمايز گر خود را از دست داده است. مدت کوتاهی پيش از پيدايش مس

و آبی چشم و يا قوم ترک قرقيز هستيم که احتماال همان هند و اروپائی های ترک شده    های باستانی بلند قامت، مو بور
  ). ١بودند» (

قبايل ترک بعد از آن به سوی جنوب (چين)، غرب (اروپا) و جنوب غرب (ايران و ترکيه) کوچ کرده با صدها قوم و 
  يافته اند.  قبيله و طايفه آميزش

نمونه های تحليل دی ان ای اکثريت مردم، هم در ايران و هم در ترکيه نشان از اختالط و آميزش آنها دارد. اين تحليل ها  
درصد مشخصات دی ان ای اکثريت بزرگ مردم ايران، ترکيه، قفقاز، عراق و سوريه ويژگی  ٩٠-٨٠ه نشان ميدهند ک

رانه و قفقاز را دارند. در مقابل، در حوض دی ان ای ما سهم مشخصات  های حوزه های آسيای جنوب غربی، مديت
  ). ٢ژنتيک آسيای ميانه و يا اروپای شمالی بسيار کم است (

ليلی نسبت به زبان های ديگر در جغرافيای بزرگتری از کره زمين پهن شده، ريشه دوانده، برخى زبانها به هر د
و يا حتی تبديل به زبان مللى شده اند که قبال زبان ديگری را تکلم ميکردند.   زبانهای ديگر را تحت تاثير خود قرار داده

نظامی (انگليسی)، لشکر کشی و فتوحات همراه  اين دليل ها گوناگونند: توسعه اقتصادی و علمی و يا حاکميت سياسی و
فتوحات و گستردگی دينی که با آن با زبان و ادبيات (اسپانيولی)، زبان و ادبيات، فرهنگ و هنر (يونانی و يا فارسی)، 

شناخته ميشوند (مثال عربی)، کوچ ها، حاكميت و سکونت در سرزمين های جديد (ترکی) و يا تعدد جمعيت و باستانی  
  ن تاريخ و تمدن آن قوم (مثال چينی). بود

رد) زبان و قوميت يک  ميتوان حدس زد که در ابتدا (اگر اصوال بتوان برای اختالط های قومی و زبانی ابتدائی فرض ک
قوم و قبيله به هر حال همخوان تر از امروز بود. فرانسه زبان ها در ابتدا از فرانک ها ريشه گرفته اند که بعد از جدائی  

ن ها از فرانک ها زمينه شکل گيری دو زبان فرانسه و آلمانی و با اختالط لهجه های ژرمنی با زبان های اصلی  ژرم
وزه بوجود آمد. ترک زبان ها ابتدا اقوامی بودند که در آسيای ميانه زندگی ميکردند و به زبان های بريتانيا انگليسی امر

اينکه به سوی غرب، جنوب و شرق پخش شدند و زبان های آن  «ترکی ريشه» («پروتوترکی») صحبت می نمودند تا 
  مناطق و از جمله آذربايجان و ترکيه را عوض کردند.

پيش مثال ميتوان گفت که در فالن جا آثار يکی از زبان های ژرمنی موجود بوده يعنی   ٣٠٠٠-٢٠٠٠در بررسی تاريخ 
ها و توطن های هزاران قوم و قبيله در اقصی نقاط دنيا، از احتماال اقوام ژرمنی در آنجا زندگی ميکردند. اما با کوچ 

  و تبار و يا باصطالح نژاد نيست.   چين تا اوکرائين و بالکان و اسپانيا، امروزه ديگر زبان، معيار قوميت

مربوط به شهروندی و تابعيت يک کشور و سرزمين است اما قوميت مربوط به ده ها عامل رنگارنگ   مليت موضوعى
مانند تاريخ، فرهنگ ، زبان، ادبيات و حتی خلق و خو و يا غذاهای ملی است. زبان يکی از آن عوامل است، عاملی مهم 

  ه. اما نه حتی تعيين کنند

م است و آن اينكه اگر فالن كس ُكردى زبان است خودش بالشخصه نوه و در اكثر موارد يك توهم بر بسياری مردم حاک
نتيجه مادهاست و هر كس ترك زبان است از تبار سلجوق و چنگيز! در حاليكه زبان اكثرا و بخصوص در منطقه پر 

يرانى و عرب و است، اما نژاد همه غالبا مخلوط است، مخلوط ا آميزش ما نشان تبار و نژاد نيست، زبان ما اين و يا آن
  ترك و يونانى و ارمنى…

ما در سرزمين ايران و کال خاورميانه از جمله ترکيه کنونی، نه با نژاد هاى از نظر ژنتيکی بسيار گوناگون بلکه با  
و فرهنگی و يا زبانی و تاريخی  «مليت» ها (شهروندی مدرن کشور ها) از سوئی و «هويت» ها و شعور های سياسی 

برو هستيم. «مليت» به مفهوم مدرن آن يعنی تابعيت و شهروندی، چيزی عينی و واقعی است. وقتی  از سوی ديگر رو
ايرانی و يا مصری هستيد، صرفنظر از زبان مادری، دين و قوميت و رنگ پوستتان، ايرانی و يا مصری هستيد. و اين 

در ترکيه ترکی است، مليت تان   و مشترکتان در ايران فارسی، در مصر عربی و يا«مليت» شماست. زبان رسمی 
ايرانی، مصری و ترکی است اما در داخل اين مليت ها ميتوانيد اين يا آن زبان مادری و يا پدری، اين و يا آن دين و  

  ب بشماريد.مذهب را داشته باشيد و خود را از نگاه تبار و نژاد به اين يا آن ريشه و اصل منسو

ذهنی و مجازی خود را وابسته و دلبسته به آن ميدانيد، حتما يک بُعد ندارد، بلکه  اما «هويت» يعنی آنچه که شما بطور
رنگارنگ است و از «زيرهويت» های مختلفی تشکيل ميشود. . بخشى از اين زيرهويت ها البته پايه عينى و واقعى 

منعکس کننده عين واقعيت  رهويت ها و يا ذهنيت های قومی و تبارى لزوما دارند اما برخی از اين عوامل مانند زي
تاريخی و فرهنگی اين منطقه، کشور ها و مردم آن نيستند. اينكه در گذشته هرچه شده، شده ولى امروز شما ُكرد زبان  

بل توجهى از اين ويا تُرك زبان، مسيحى و يا مسلمان هستيد، چيزى واقعى و عينى است و نه خيالى. اما بخش قا
ی هم چيزى است که در جامعه تبليغ و ترويج شده و اکثريت هم آن را قبول کرده اند و زيرهويت های اجتماعى و فرهنگ 

  نميخواهند اين شعور و تصور خود از فرهنگ، تاريخ و هويت را به اين سادگی ها تغيير دهند. 
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